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Co bylo ve škole? Máte nějaký úkoly? Tak zní první otázka většiny rodičů na své děti 
každý všední den. Domácí úkoly jsme ve škole psali my, naši rodiče i prarodiče. Dá se říci, 
že se na systému nic moc nezměnilo. Doba je ale jiná a v posledních dnech se na téma 
povinnosti psát domácí úkoly objevila celá řada diskusí. Jeden táta (na Facebooku pod 
přezdívkou Táta parťák) dokonce do polemiky nad povinností psát DÚ zapojil právníky, 
Ministerstvo školství i Českou školní inspekci, kteří se v těchto dnech na téma přou a 
zatímto právníci tvrdí, že povinné nejsou, státní instituce tvrdí opak..

 Chtělo by to změnu systému. Skutečnou velkou 
změnu, lehce se inspirovat ve státech, kde to fun-
guje „jinak“ již desítky let. Obávám se však, že na 
takovou změnu nemá nikdo nahoře koule a o tom, 
zda by se setkala s pochvalou ve společnosti, by 
se dalo také polemizovat… Ale začít může každý 
učitel klidně sám u sebe. Co takhle zadat domácí 
úkol nepovinně a za jeho splnění nabídnout odmě-
nu? Třeba malou jedničku a za pět malých jednu 
velkou do žákovské. Nebo pochvalu. Dětem, které 
jsou v daném předmětu slabší, osobně plnění DÚ 
doporučit, případně o to požádat rodiče. Určitě mi 
nepřísluší reformovat naše školství, ale dal bych 
ruku do ohně za to, že takto motivované dítě bude 
chodit do školy s daleko větším nadšením a tím, že 
se sem bude vlastně těšit, bude dosahovat logicky 
lepších výsledků. Tak stejně by se slušelo minimálně 
v prvních třech třídách upustit od známkovacího 
systému a hodnotit spíše slovně prostřednictvím 
rodičů a více tak rozvinout komunikaci rodič/škola, 
kterou by ostatně dnešní školství potřebovalo jako 
sůl.
 Změny ve školství bych uvítal určitě nejen v 
systému domácích úkolů. Někteří učitelé mají totiž 
poměrně zvláštní přístup k samotnému předávání 
vědomostí dětem. Vím o kantorovi, který vyučuje 
praktické činnosti. Sám název předmětu ve mně 
evokuje představu zcela odlišnou realitě. Pan 
učitel za první pololetí zvládnul s dětmi jeden malý 
výrobek, ale napsal s nimi tři písemky a došlo i na 
zkoušení u tabule. Z čeho, ptáte se? Například 
deskové materiály na bázi dřeva. Dýha, cetris, MDF 
desky… Děti o nich musely vědět všechno – slo-
žení, výrobu, použití… Ty materiály nikdy neviděly, 
nikdy je neměly v ruce, takže ona PRAKTIČNOST, 
která je již v názvu předmětu, jaksi chybí. Přijde mi 
to stejné, jako kdyby v tělesné výchově psaly děti 
písemku o skoku vysokém, přičemž jim učitel pouze 
na obrázku ukázal atletický ovál.
 Zpátky k tématu. Můj názor je, že plnění domá-
cích úkolů by neměla být povinnost, ale mohl by 
být výhodou pro ty, kteří mají problémy v určitých 
předmětech. Tresty za neplnění domácích úkolů 
jsou dle mého naprosto nepřípustné a nikdy v 
dětech nezanechají pozitivní stopu. Jenže to už 
je na každém kantorovi, jaký přístup zvolí. Zda to 
bude cukr nebo bič. Bylo by dobré si při této úvaze 
uvědomit, že malé dítě není totéž co dospělý vůl…

Martin Müller

 Doba je skutečně jinde. Dřív se vstávalo ráno 
a do práce šel člověk na šest. Zpátky ve dvě, i s 
nákupem zvládnul být ve tři doma a zbytek dne se 
věnovat věcem v domácnosti, k čemuž patřila i péče 
o děti. Troufám si říct, že naše mámy si tak svých 
dětí, tedy nás, užily daleko více než dnešní rodiče. 
Z práce spousta z nich už nechodí ve dvě, ale v půl 
páté nebo dokonce později, děti navštěvují mnoho 
sportovních a uměleckých kroužků nebo prostě 
přečkávají v družinách a u babiček, aby se nakonec 
s rodiči sešli třeba až v půl šesté, navštívili s nimi 
Kaufl and a teprve někdy večer strávili společnou 
chvilku. 
 Proč o tom píšu? Protože pro mnoho z rodičů 
znamená v dnešní době posezení nad domácími 
úkoly jednu z mála společných chvil s vlastním 
dítětem. Vím, že kantoři to s dnešním nárůstem 
papírování nemají stejné jako před třiceti lety, ale 
pokud se nepletu, jejich pracovní doba je stále 
stejná. Také když sečteme prázdniny a další dobu 
volna, zjistíme, že času na své vlastní děti a osobní 
volno mají tolik, že se tomu ostatním rodičům může 
jenom zdát.
 Pamatuju si, že náš kluk dostal v první třídě paní 
učitelku z druhého stupně, která po svých žácích 
požadovala také domácí úkoly. A ne málo. Docela 
živě si vzpomínám, že denně jsme u sešitů trávili 
dvě hodiny i více, na víkend dostaly děti dokonce 
přidáno. 
 Než jsem zašel za paní učitelkou, opatrně jsem se 
začal vyptávat svých kamarádů, zda je tohle běžné. 
Výsledek byl rozpačitý. Na některých školách ano, 
na jiných ne. Dopadlo to tak, že jsem paní učitelku 
požádal, aby dětem nedávala tolik úkolů, jelikož 
potom nám doma nezbývá dostatek času na rodinné 
aktivity. Zmínil jsem se i o tom, že bychom chtěli 
trávit víkendy i jinak než psaním DÚ. Přestože paní 
učitelce se to zrovna dvakrát nelíbilo, vím, že jsme 
se tenkrát dohodli a domácích úkolů rapidně ubylo.
 Nelíbí se mi, jak celý systém funguje. Učitel má 
zažité dogma, že jeho žáci musí dělat domácí úkoly, 
protože tak se to tady dělá přece již celé generace, 
tak proč to měnit? Rodina se tak odpoledne mění 
na vzdělávací instituci a své radosti a strasti, jež 
řeší každá rodina, odsunuje na dobu, kdy bude vše 
do školy splněno. No a pokud úkol dítě neudělá, 
dostane poznámku. Nebo pětku. Nebo jiný trest. 
Mám za to, že trest u žáka první třídy nevyvolá nic 
jiného než nechuť chodit do školy. Je tohle skutečně 
to, co chceme?

PETR HAVÍŘ tel./fax: 516/410914
velkoobchod papír-obaly mobil 602/531832
Pracovní pozice: 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Požadujeme: vynikající komunikační, prodejní a prezentační 

schopnosti. Vytváření cenových nabídek, schopnost rychle se učit 

novým věcem a přizpůsobit se fl exibilnímu prostředí. Podmínkou 

řidičský průkaz skupiny B a znalost práce na PC.

Nabízíme: samostatnou, zodpovědnou a dlouhodobě 

perspektivní práci. Nástup možný IHNED!

Své životopisy zasílejte, prosím, na email phavir@seznam.cz

Prodej RD 6+1 Staré Blansko s dvojgaráží,
pozemek 1.017 m2, po rekonstrukci, jezírko,
ihned k nastěhování…NC – 5.990 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej pozemků na RD Černá Hora, 2.514 m2, 
starý rodinný dům 3+1 s garáží je součástí ceny,
zajímavá investiční příležitost ... NC – 650  Kč/m2 

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, bez EM., III/2018...NC – 1.250 Kč/měs.

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč

- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
i další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Nabídněte 2 menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092
e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549

e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Uvažujete o prodeji či pronájmu nemovitosti a nevíte si rady, 

co vše je důležité, aby Vám obchod dobře dopadl? 

Rády Vám pomůžeme

Nabízíme prodej, koupi, pronájem bez starostí, bez rizika. Dále 

nabízíme stanovení ceny nemovitostí pro účely dědického řízení 

či nezávaznou bezplatnou konzultaci.

Jsme tu pro Vás, Vaši realitní makléři 
s dlouholetou praxí (12 let).

Naši spokojení klienti nám píší:

https://www.realityhynstova.cz/reference
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Víte?
Nevíte?

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Nová kolekce ADIDASADIDAS  
pro kluky a holkypro kluky a holky

- zapínání na dva pásky se suchým zipem.

- antibakteriální tlumící vyjímatelná stélka.

- nebarvící podrážka non-marking. 

V prodeji i nová kolekce pro dospělé. V prodeji i nová kolekce pro dospělé. 

Začala rekonstrukce 
ulice Komenského 

Galerie Jonáš představuje 
Jiřího Buršíka

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 
vychází 6. dubna 2018vychází 6. dubna 2018

Chcete inzerovat? Chcete inzerovat? 
Tel. 606728334Tel. 606728334

Freddieho sloupek
Československo

 Dá se předpokládat, že stále ještě většina 
obyvatel naší vlasti má ve svém rodném listě 
uveden právě tento státní útvar, jako místo svého 
narození. Letos na podzim má naše společné 
rodiště významné výročí a spolu s ním se ne-
jednomu z nás vkrádá do srdce nostalgie. Tahle 
zem si za těch (zatím necelých) sto let prožila 
opravdu dost. Narodila se na sklonku velké války 
a mnozí čekali, že bude v tomto regionu klid a 
nastane prosperita a pohoda.
 Netrvalo však dlouho a i díky zradě našich 
tehdejších spojenců k nám ze západu přišla, 
nikým nepozvána silná armáda a začala se tu 
roztahovat jako ve svém, ničila a brala životy 
místním a vesele si přivlastňovala to, co jí nikdy 
nepatřilo. Naštěstí to netrvalo až tak dlouho a 
po květnu 1945 opět mnozí čekali, že v regionu 
bude klid, prosperita a pohoda.
 Žel, tato iluze trvala tentokrát jen roky tři. 
Všichni jsme se učili, co nastalo v únoru 1948 
a trvalo dlouhých 40 let. O klidu a prosperitě 
nemohlo být, především v padesátých letech 
ani řeči. Samozvaní vládci našeho národa zase 
ničili a brali životy. Tentokrát to bylo o to horší a 
nechutnější, že se mnohých zločinů dopouštěli 
na svém vlastním obyvatelstvu, pod záminkami 
vykonstruovanými, vylhanými anebo nadiktova-
nými z Moskvy od velikého vojevůdce, původem 
z Gruzie.
 Až se po nějakých dvaceti letech začalo na 
chvilku blýskat na lepší časy a lidé se postupně 
přestávali bát své názory vyřknout nahlas, přišla 
okupace toho čísla druhá. Tentokrát nejen ze 
západu, ale i ze severu, jihu a pochopitelně z 
východu, odkud byla řízena. Rozdíl byl jen v tom, 
že tentokrát okupanti pozváni byli. Skupinkou 
psychopatů z Ústředního výboru veliké a vše-
mocné Strany. Okupace byla o to horší, že nás 
tentokrát napadli naši vlastní spojenci, za což 
jim sice Strana a vláda později poděkovala, ale 
na duši obyvatelstva zůstala jedna veliká jizva, 
která se do dnešních dnů, alespoň u některých, 
ne a ne zacelit.
 Snad nás teď opravdu čeká klid a prosperita. 
Tahle země, která pod dvěma různými diktatura-
mi, navzájem si ovšem nikoli nepodobnými (ba 
právě naopak) úpěla více než polovinu svého 
života, zaslouží něco lepšího. Mohu být jakkoli 
zklamaný z výsledků voleb, či z práce některých 
našich zástupců, ale ať je to jakkoli, byli zvoleni 
ve volbách svobodných a demokratických. To je 
nesmírně důležité. Stejně tak, jako je důležité, 
aby ten, kdo spokojen není, mohl svobodně a 
bez obav z následků vyjádřit svůj názor.
 Svoji zemi nosím v srdci a bude tomu tak 
vždycky. A vždycky se budu snažit udělat to své 
malé „něco“ pro to, aby to byla země svobodná, 
klidná a prosperující...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Deníček blanenského 
kavárníka
Demonstranti 
a ti druzí

 Tak se u nás zase demonstruje. Vlnu protestů 
spustilo jmenování komunisty Zdeňka Ondráčka 
do čela parlamentní komise pro kontrolu Generální 
inspekce bezpečnostních sborů. Zdánlivá maličkost, 
když si uvědomíme, že současný prezident byl komu-
nista a premiér je krom toho vedený ve svazcích StB 
jako agent. Lidé si ale jasně uvědomili, že v osobě 
soudruha Ondráčka pohár přetekl. Myslím si, že 
KSČM zcela úmyslně trvala právě na něm, jako na 
člověku, který se za svoje angažmá v pohotovostních 
plucích nikdy nestyděl a neomluvil. Jeho nominace 
byla pokusem symbolicky rehabilitovat režim, který 
česká legislativa označuje zcela po právu jako zlo-
činný.
 Byl jsem na první demonstraci v Brně. Od řečníků 
to tam schytával nejen Ondráček a komunisti, ale i 
předseda vlády, jehož hnutí zvolení komunistické 
mlátičky umožnilo. Sám poslanec Ondráček poté 
neváhal ve sněmovně označit svoje kritiky a odpůrce 
jako demokratickou žumpu. Zajímavá slova od člově-
ka, který neváhal svobodu a demokracii potlačovat 
s obuškem v ruce. Stejně tak prázdně působí gesto 
předsedy vlády, který se klaní obětem romského 
holokaustu, zatímco v tom samém okamžiku jeho 
hnutí podrží ve funkci člověka, který jej zpochybňuje.
 Další demonstrace pak vyvolala inaugurační řeč 
prezidenta Zemana, ve které se opřel do veřejno-
právních médií a novinářů, kteří o něm nepíší hezky. 
V kontextu událostí na Slovensku i jeho jiných výroků 
na adresu žurnalistické obce část lidí pochopila, že 
je u nás svoboda médií ohrožena. Z Hradu i odjinud 

se ozývá kritika, že demonstranti nejsou demokrati, 
že nerespektují výsledky voleb a snaží se svými 
shromážděními přepsat politickou mapu. Tento názor 
je pomýlený. Demonstrace nezačaly, když většinu ve 
sněmovně získaly antisystémové strany, ani když 
prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman. Stejně tak 
nikdo nepožaduje jejich odstoupení. Lidé vyšli do 
ulic poté, co tito politici svým chováním a výroky 
začali ohrožovat základní hodnoty, na kterých naše 
svobodná a demokratická společnost stojí.
 Vítězství ve volbách nedává nikomu mandát 
rehabilitovat zločinný režim, pošlapávat Ústavu 
nebo útočit na média. Bohužel žijeme v době, kdy 
prezident dává trestně stíhanému člověku časově 
neohraničený prostor na sestavení vlády, aniž by měl 
dohodnutou podporu ve sněmovně, čímž pošlapává 
nepsané ústavní zvyklosti. Tento trestně stíhaný 
premiér vládne v klidu dál bez důvěry sněmovny a 
svoji příští vládu hodlá opírat o podporu komunistické 
strany, která je tak i přes historicky nejhorší volební 
výsledek nejblíže reálné moci. A oba dva svorně útočí 
na média, která nepíší tak, jak by si přáli.
 Nemyslím si, že by demonstrace nějak zásadně 
mohly změnit politickou situaci, jako se to aktuálně 
děje na Slovensku. Není to ani jejich cílem, i když 
dílčí úspěch v podobě odstoupení Zdeňka Ondráč-
ka demonstranti zaznamenali. Je nicméně dobrým 
znamením, že se společnost nebojí ozvat, když 
se představitelé moci začínají chovat, jak kdyby 
jim vítězství ve volbách dávalo právo vládnout bez 
omezení. Pokud i nadále budou chtít prolamovat 
mantinely, které jim byly k výkonu moci dány, lidé se 
budou dál scházet v ulicích. Nadávat v této situaci 
na demonstranty a média je jako nadávat zrcadlu, 
že máte křivou hubu.

P. Starý

 V polovině března byly zahájeny práce na ulici Komenského na Starém Blansku. Při této rozsáhlé 
několikaměsíční akci dojde k výměně inženýrských sítí, opravě silnice i chodníků a zbudování nového 
veřejného osvětlení. 
 Do konce června má být uzavřen první 
úsek ulice, a to od křižovatky ulic Komenské-
ho a Hořická pod křižovatku ulic Komenského 
a Zdíkova. Objízdná trasa pro osobní automo-
bily, MHD a záchranný systém vede po ulicích 
Na Lukách a Na Brankách. Na nich je z tohoto 
důvodu omezena možnost parkování. 
 Dopravní omezení nejvíce pocítí obyvatelé 
rodinných domů na ulicích Komenského a 
Hořické, ale také autodopravci, kteří se po-
třebují dostat na Staré Blansko, jelikož těžká 
nákladní doprava je odkloněna přes Olešnou. 
To jim trasu prodlouží zhruba o deset kilome-
trů.
 Opravy vyjdou celkem na 28 milionů korun 
a uhradí je společně kraj, město i energetická 
a vodařská společnost. Stavební práce potr-
vají do konce září. 

-mha-

Blanenská sportoviště 
se dočkají regenerace

 Zastupitelstvo schválilo dotace na opravy místních 
sportovišť a rekreační oblasti Palava pro letošní rok. 
 Co se týká sportovišť, rozdělí se částka 8 768 000 
Kč mezi dvacet položek, z nichž nejvýznamnější 
suma padne na rekonstrukci posuvného dna bazénu 
v krytých lázních. Na ni se vyčlenilo 7 milionů korun. 
Oprava žaluzií v krytých lázních vyjde na 150 000 Kč. 
 Ve sportovní hale ASK na Mlýnské ulici se opraví 
sociální zařízení a rozvody vody za 200 000 Kč, oprava 
schodiště a výměna dveří pak přijde 150 000 Kč. 
 „Dále byla schválena částka 200 000 na opravu 
oplocení na tenisových kurtech, 118 000 Kč na rege-
neraci travnatých fotbalových hřišť na ulici Mlýnské 
i Údolní. 120 000 půjde na výměnu elektrického 
rozvaděče v aquaparku a 60 000 na pořízení dvou 
nových posilovacích strojů ve fi tcentru,“ vyjmenoval 
místostarosta Jiří Crha. 
 Služby Blansko také zakoupí zahradní traktor v 
ceně 400 000 Kč, který bude sekat trávu v rekreační 
oblasti Palava, a 150 000 Kč se investuje do opravy 
drah minigolfu. 

-mha-

Schválení dotací 
do kultury

 Individuální žádosti na dotace vyšší než 50 000 
korun má v kompetenci schvalovat zastupitelstvo. Pro 
letošní rok se tedy vedení města rozhodlo podpořit 
následující akce z oblasti sportu a kultury. 
 První akcí, co se týká kalendářního rozpisu, bude 
Bambifest 18.-19. května 2018. Město tuto akci pod-
poří částkou 55 000 Kč. 
 Morava Park Fest přijde městskou pokladnu na 150 
000 Kč. Uskuteční se 23. června 2018. 
 Dotaci ve výši 180 000 Kč obdrží pořadatelé Půlma-
ratonu Moravským krasem, který se bude konat 18. 
srpna 2018. 
 Na Blanenskou desítku, jež proběhne 15. září 2018, 
poputuje z městského rozpočtu 95 000 Kč. 
 Na koncert, který se odehraje o vánočních svátcích, 
získal spolek Rastislav dotaci ve výši 82 000 Kč.

-mha-

Oznámení o zápisu
 Zápis do 1. ročníku Základní školy speciální Blan-
sko, příspěvkové organizace proběhne dne 24. 4. 2018 
od 12.00 do 16.00 hodin v budově školy na Žižkově 
ulici 27/1919, 678 01 Blansko.

-sp-

Jak se žije s duševním 
onemocněním

 V úterý 3. dubna v 17.30 hod. se v blanenském 
kině uskuteční promítání tří krátkých fi lmů o lidech 
s diagnózou duševního onemocnění. Laco, Martin a 
Milada nastíní, jaké je to žít život s (ne)mocnou duší. 
Na promítání naváže beseda s lidmi s duševním one-
mocněním a pracovníky organizací Práh jižní Morava a 
Zahrada 2000, které dlouhodobě duševně nemocným 
lidem pomáhají. Promítání a beseda jsou fi nancovány 
z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 
Vstup je zdarma. 

-mha-

 Galerie Jonáš na Smetanově ulici nyní hostí 
výstavu brněnského malíře, grafi ka a příležitost-
ného sochaře Jiřího Buršíka. 
 Jiří Buršík se věnuje vytváření trojrozměrných 
obrazů, k čemuž využívá techniku spojování růz-

ných materiálů. S výtvarničinou začal již v raném 
mládí, kdy ho rodiče dali do tehdy známé a kvalitní 
Lidové školy umění na Petrově v Brně, kde dostal 
solidní základy a docházel tam až do dospělosti. 
Po absolvování střední školy se hlásil na studium 
architektury, kam udělal přijímací talentové zkoušky, 
avšak prý pro velký počet uchazečů byl zařazen do 
nultého ročníku a po roce umístěn na stavařinu. 
 Po revoluci vyrazil na cesty Evropou jen s bato-

hem na zádech, bez peněz. Stopem projel 
kus Evropy a dostal se do kontaktu se zá-
padními uměleckými trendy, prošel spoustu 
galerií a získal nové impulsy. Díky spojení 
architektury a malířství dospěl k syntéze 
obou a začal vytvářet trojrozměrné obrazy, 
k čemuž využívá unikátní materiály. Některé 
jeho obrazy se dostaly do USA, Kanady a 
Mexika. Dnes má na kontě přes sto výstav. 
Je členem uměleckého Sdružení umělců 
Moravy a Slezska. 
 Výstava v Galerii Jonáš bude k vidění do 
20. dubna 2018 vždy v úterý a čtvrtek. 

-mha-
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Na kávě s Hanou Korčákovou
Zpěvačka kapely Classic a učitelka ZUŠ Jedovnice Hana Korčáková letos slaví vý-
znamné výročí, které 3. dubna završí koncertem v Dělnickém domě. Popovídaly jsme 
si o její dosavadní kariéře, žácích i snech. 

Sponzor rubriky:

 Obligátní otázka na úvod: Jaké byly vaše 
hudební začátky?  
 Moje první hudební začátky byly na tehdejší 
LŠU Blansko, kde jsem od šesti let začala navště-
vovat zpěv u paní učitelky Věry Škápíkové, hru na 
klavír u paní učitelky Květuše Petrželové a balet, 
klasický a moderní tanec, step a další pohybové 
aktivity u paní učitelky Miluše Jeřábkové. Začaly 
přicházet první úspěchy, první soutěže a umístění 
v nich. Ve všem, co jsem kdy dělala, mě velice 
podporovali moje rodiče. To je velmi důležité a 
myslím si, že kdybych neměla zázemí v rodině a 
jejich podporu, asi by to ani nešlo. 
 A potom, až jsem byla starší, jsem nastoupila do 
národopisného souboru Drahan v tehdejším ČKD a 
začala zpívat ve Vermoně, kterou tehdy vedl Pavel 
Krška coby bubeník. Také jsem začala tancovat v 
Tanečním studiu M, které vedli manželé Míšenští. To 
bývalo v budově tehdejší Sokolovny. S nimi jsme také 
jezdili po soutěžích a vystupovali na různých akcích.  
 Ve Vermoně jsem vydržela asi šest let. Bylo to 
krásné období, na které velice ráda vzpomínám. 
I doba byla jiná, než je teď, a těch akcí, úspěchů 
a zážitků bylo opravdu hodně. Každý týden se 
hrálo pátky, soboty, někdy i neděle. Ve Vermoně 
jsem získala pěveckou praxi, co se týče zpívání s 
kapelou, hraní na zábavách, plesech, koncertech 
i Silvestrech. 

 V čem to bylo dřív jiné, než teď? 
 Dřív to bylo tak, že všichni se na pátek nebo 
sobotu, kdy kapela hrála, strašně těšili a celý 
týden se na to připravovali. Mladí se těšili na to, 
že vyjdou za zábavou, potkají kamarády, budou 
tam písničky, které mají rádi. Tohle je táhlo. Mož-
ná kapel nebylo tolik, co je teď. Ale co dnes mají 
mladí za zábavu? Sednou si k počítači, pustí si 
doma video, málo jich chodí na koncerty nebo do 
kina. Myslím si, že ta doba, kdy chtěli být spolu s 
kamarády, povídat si a zažít spolu zážitky, je pryč. 
Dnes jsou v kontaktu spíš přes sociální sítě. Každý 
rok jsme hrávali na Pytlácké zábavě na Obůrce, 
tam bývalo snad tisíc lidí. Velké pouťové zábavy 
na Žernovníku, v Bořitově, Černé Hoře – to byly 
legendární akce, které byly každý rok narvané. 

 Co vaše pedagogická činnost? 
 V roce 1993 jsem nastoupila do Základní 
umělecké školy v Jedovnicích, kde se do té doby 
sólový zpěv neučil. Učila se tam hra na hudební 
nástroje a byl tam pouze dětský sbor. A tehdejší 
pan ředitel Jiří Grundacker mi nabídl, zda bych 
tam ten sólový zpěv nechtěla zkusit učit. Výzvu 
jsem tedy přijala a začínala jsem s jednou žákyní. 
Podmínkou ovšem bylo, abych si doplnila vzdělá-
ní, takže jsem musela nastoupit na konzervatoř. 
Talentové zkoušky jsem dělala na tři školy – do 
Brna, Kroměříže a Pardubic. Na všechny mě 
vzali, ale pouze v Pardubicích umožňovali dálkové 
studium při zaměstnání. Tam jsem tedy studovala 
šest let. 
 Na konzervatoři mě hodně ovlivnila paní pro-
fesorka Jana Hamplová, která mě pro tento obor 
strašně nadchla a ukázala mi cestu, co se týče 
koncertování, zpívání, práce s posluchači i s 
dětmi – byla mým velkým pedagogickým vzorem, 
který byl zásadní v mé pedagogické a umělecké 
činnosti. 

 Máte nějaké současné vzory? 
 Samozřejmě je spousta výborných umělců, kteří 

dělají svou práci na tisíc procent a jsou pro mě 
vzorem. Ale nedokážu jmenovat jednoho člověka, 
protože zase dalších deset bych opomněla. Vždyc-
ky to jsou lidé, kteří něco dokázali, mají úspěchy; 
ale za každým úspěchem je strašně tvrdá práce, 
dřina, spoustu hodin zkoušení. Jak my říkáme, že 
dokážeme potit krev, aby výsledek byl tak, jak má 
být. Vážím si každého dobrého pedagoga, umělce, 
zpěváka a myslím si, že stále se setkávám i s 
novými lidmi, kteří něco umí a mají co ukázat. 

 Myslíte si, že jste vzorem pro ostatní? 
 Tak to nevím, možná jsem. Myslím si, že určitě 
jsem ovlivnila řadu mých žáků, protože spousta 
se jich věnuje zpěvu nejen amatérsky, ale mno-
ho i profesionálně – jsou studenty konzervatoří, 
vysokých škol, JAMU. Vybrali si tuto profesi jako 
svůj hlavní obor v životě, takže se domnívám, že 
několik z nich jsem ovlivnila natolik, že hudbu, 
zpěv a umělecký život si vzali za své a chtěli v 
něm pokračovat, chtěli tomu obětovat všechno a 
chtěli se dál vzdělávat. Spoustu z nich mi přišlo 
poděkovat a jsou rádi, že se tímto směrem dali. 
Také někteří z nich vystoupí na mém koncertě. 

 Kolik žáků vám prošlo pod rukama? 
 Snažila jsem se to spočítat a jde to do desítek. 
Možná ke stovce. Učím pětadvacet let a těch 
dětí bylo hodně, nejen v ZUŠ, ale i dalších, které 
jsem připravovala třeba na různé soutěže nebo 
koncerty, dále na talentové zkoušky a konkurzy 
do divadla. 

 Co považujete za váš největší úspěch? 
 Jeden z nevětších úspěchů, který přišel v 
pedagogické činnosti, byl v roce 2009. V Jedov-
nicích jsem pod Základní uměleckou školou vedla 
pěvecké kvarteto JAKO, a to se probojovalo až 
do celostátního kola v pěvecké soutěži. Konalo 
se v Turnově a JAKO tam vyhrálo první cenu. 
To je opravdu obrovský úspěch a za celou dobu 
působení umělecké školy v Jedovnicích, která 
bude příští rok slavit čtyřicáté výročí, se to nikomu 
z kantorů zatím nepodařilo. Byl to úspěch nejen 
pro mě jako pro pedagoga, ale samozřejmě i pro 
moje zpěváky. 
 V návaznosti na JAKO se nám tam rýsuje nové 
pěvecké trio KAM (Karolína, Adélka a Marek). Tito 
mladí zpěváci, kterým je teprve jedenáct, dvanáct, 
třináct let, už dvakrát vyhráli mezinárodní pěvec-
kou soutěž Stonavská Barborka a loni dokonce 
získali hlavní cenu rádia Junior Praha. Začátkem 
března jsme byli v živém vysílání v rádiu, děti 
tam mluvily a zpívaly. Myslím si, že i toto mladé 
trio, které je teď v začátcích, možná jednou získá 
takový úspěch jako kvarteto JAKO. 

 Ovlivňuje nějak kariéra zpěvačky, která vy-
stupuje po večerech, váš osobní život? 
 Řekla bych, že manžel je dost tolerantní. Se-
známili jsme se již v době, kdy jsem zpívala v 
hudební skupině Classic. Věděl, co dělám, takže 
se nikdy v životě nestalo, že by mi něco v tomto 
ohledu vytkl. Je mou oporou, pomáhá mi a je vždy 
mým prvním kritikem. Totéž se mnou zažívala i 
moje maminka, která stála při mých hudebních 
začátcích. Na koncertech seděla vždy v první řadě 
a já jsem se jí hned po skončení ptala: „Mami, jak 
se ti to líbilo?“ Škoda, že už tu není… 

 V rozhovoru pro jiný časopis jste dostala 

otázku, zda máte nějaký nesplněný hudební 
sen. Zdálo se mi, že jste se odpovědi vyhnula. 
Opravdu žádný zatím nesplněný sen nemáte? 
 Co je to nesplněný sen? Víte, jak se říká – buď-
me rádi za to, co máme. Jsem strašně ráda za 
to, čeho jsem dosáhla ve své praxi pedagogické i 
umělecké, moc si toho vážím. Možná nějaký jeden 
tajný sen mám, ale ten přece nemůžu prozradit! 
Možná se mi splní letos, možná příští rok, a až se 
splní, tak vám to řeknu. 

 Máte nějaké místo, kde byste si chtěla zazpí-
vat? 
 Že by sen každého zpěváka byla Lucerna? 
Nevím. Že bych vyloženě snila o nějakém sálu, 
to ani ne. Ale budu ráda za každou nabídku, která 
přijde. 

 Po vystupování v divadle jste někdy netou-
žila? 
 To víte, že jsem chtěla hrát v divadle. Měla 
jsem podanou přihlášku na Janáčkovu akademii 
múzických umění, ale v té době jsem otěhotněla 
a bylo velké životní rozhodnutí, jestli budu mít 
dceru, nebo možná kariéru. A já jsem se v té době 
rozhodla pro dceru. Na zkoušky jsem nešla a do 
školy tím pádem nenastoupila. Možná mohlo být 
všechno jinak, ale rozhodla jsem se pro svoje dítě. 
Byla to taky oběť. 

 S kterou českou zpěvačkou byste šla ráda 
na kávu? 
 Musí to být česká zpěvačka? 

 Tak zkuste jinou…
 Můj veliký vzor mezi světovými zpěvačkami je 
Barbra Streisand. To je opravdu paní umělkyně, 
která získala řadu ocenění, prestižních cen, na-
hrála spoustu desek, zpívala s různými zpěváky, 
hrála ve fi lmu a dokonce i režírovala. To byla pro 
mě vždycky opravdu paní zpěvačka. Vidíte, to je 
možná ten nesplněný sen :-)

 Čím byste byla, kdybyste nebyla zpěvačkou? 
 Určitě bych byla něčím v umělecké branži, pro-
tože to mě baví hodně. Není to rutina, jako když 
jdete do práce, v šest si píchnete v nějaké obrov-
ské fabrice a ve tři jdete domů. To by mě nebavilo. 
A kdybych nebyla zpěvačkou, určitě bych chtěla 

dělat s lidmi. Líbilo by se mi být moderátorka, nebo 
mít vlastní pořad v televizi. Nebylo by špatné, 
kdybych si mohla zvát hosty, s kterými bych si 
popovídala a třeba i zazpívala. To by se mi líbilo. 
To je možná další můj sen a výzva. Třeba se to 
někdy podaří.

 Jak pohlížíte na různé hudební soutěže typu 
Superstar a podobné? 
 Připravovala jsem také několik žáků na sou-
těže populárního zpěvu, ať už to byla Superstar, 
Česko zpívá, Československo má talent či Rh 
faktor. Posledně jmenovaná soutěž bývala v Bo-
skovicích a zasedla jsem i v její porotě. Myslím 
si, že to není špatná věc, jít do soutěže a ukázat, 
co člověk umí. Vezměte si, že dřív ty soutěže 
taky bývaly a odstartovaly kariéru spoustě mla-
dých zpěváků, ať to byla Helena Vondráčková, 
Michal David nebo další zpěváci. Takže soutěže 
určitě ano, ale pak je otázka, jak se člověk v 
branži dál uchytne, jak si dál půjde za svým 
snem. Jedna otázka je vyhrát v soutěži a druhá 
věc je jít dál a pokračovat v tom, co chci. A také 
se nesmí poddat tomu úspěchu a zůstat stále 
střízlivý a pokorný. Vážit si všech, kdo mu k tomu 
dopomohli – rodiče, učitelé a další lidi, kteří jej 
ovlivnili. 

 Kdo všechno tedy vystoupí na vašem naro-
zeninovém koncertě v Dělnickém domě? 
 Vystoupí mí bývalí žáci – studenti konzervatoří, 
vysokých škol nebo JAMU. Bude to skvělá zpěvač-
ka Ludmila Dohnálková, dále Jirka Daniel, který 
už je absolventem JAMU a nyní hraje v divadle 
Radost a v Městském divadle Brno, pak další vý-
borný žák Jirka Marek. Také zmiňované pěvecké 
kvarteto JAKO, které se kvůli mému koncertu dává 
po několika letech znovu dohromady, a dále kole-
gové z branže – kytarista Miloš Pernica, hudební 
skupina Classic – Petr Staněk. V neposlední řadě 
náš skvělý Big Band ze ZUŠ Jedovnice, který bude 
řídit ředitel Josef Škvařil. Ten si se mnou také 
zahraje sólově na klavír. Těším se na všechny 
a jsem strašně ráda, že se po tolika letech zase 
potkáme a zavzpomínáme, jaké to bylo krásné, 
když chodili na hodiny a začínali jsme připravovat 
a budovat jejich kariéru. 

Marie Hasoňová
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Odkud vám přivezou
nejlepší pizzu?

Novinky v nabídce fondu 
prevence a další výhody
• Nově zvýšené příspěvky 

pro děti a maminky
• Příspěvky na sportovní aktivity 

pro všechny
• Rozšířený program pro dárce krve
• Možnost postoupení příspěvku 

z rodiče na dítě
• Podpora odvykání kouření
• Lékař na telefonu 
• Výhodné cestovní pojištění 
• Cestovní pojištění pro studenty zdarma 
• Manažer zdraví

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března, mezi našimi spokojenými 
pojištěnci vás přivítáme od 1. července stávajícího roku. 

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.zpmvcr.cz @pojistovnazpmvcr

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720
 Pizza je velice oblíbený pokrm napříč všemi věkovými kategoriemi. Nedávno jsme s partou přátel 
diskutovali nad tím, kde v Blansku sehnat nejlepší pizzu a mě napadlo si při této příležitosti udělat 
takový malý experiment. Soutěž. Všechny jsem obvolal, dohodli jsme termín a mohlo se začít tes-
tovat a ochutnávat. A aby bylo dost jídla, rozhodl jsem se, že do ochutnávky zapojíme také soutěž 
o nejlepší burger, které místní pizzerie také nabízí. Sice ne všechny, ale bylo zajímavé porovnávat i 
tento pokrm. Zajímá vás, jak to celé dopadlo? Zajímá vás, kde dělají podle osmi nezávislých porotců 
nejlepší pizzu a burger? Čtěte dál!

Nápad
 Hned na začátku musím zmínit, že jsme neob-
jížděli pizzerie, náš test se týkal pouze rozvozu. 
I to je docela specifi cká kategorie. V restauraci 
vám většinou pizzu přinesou čerstvou přímo 
z pece na stůl, ale rozvoz – to je něco jiného. 
Může se stát, že pizza přijede k vám gumová, 
studená, s přilepeným sýrem na obalu… Tohle 
všechno jsme chtěli v našem testu zohlednit.
 V Blansku a blízkém okolí jsou dnes čtyři 
podniky, které rozváží pizzu, tři z nich i Burgery. 
Pizzerie Pizzazz, Siesta, nově Piccolo a tak 
trochu výjimkou je pizzerie Amici, která peče na 
Lipůvce, ale k nám do města pizzu rozváží. Tak 
proč ji také nezapojit do soutěže? Bude to mít 
sice nejtěžší, jelikož cesta z Lipůvky do Horní 
Lhoty, kde jsme se za účelem srovnávacího testu 
sešli, je nejdelší, ale zase podle jejich stránek 
slibuje gurmánský zážitek.

Jak to vypadalo? 
 Sešlo se nás osm. Rozdal jsem tabulky s ná-
zvy pizzerií a s kolonkami, které se měly zaplnit 
čísly. Hodnotili jsme jako ve škole známkami 
od jedné do pěti. To znamená, že pizza s nej-
nižším součtem vyhrála. Degustovala se vždy 
pizza šunková, to proto, že bývá zákazníky nejvíce 
objednávána, ale je na ní mimo základní suroviny 
pouze jedna ingredience. To nám o kvalitě pizzy 
může také hodně povědět. Burgerů pizzerie nenabízí 
zase nějaké ohromující množství. Například Siesta 
má v menu jen jeden, a Piccolo žádný.
 Hodnotili jsme a ochutnávali v hospůdce U Kaštán-
ka. I to mělo své opodstatnění. Jednak provozovatel 
podniku nadšeně souhlasil s mým nápadem, a taky 
jsem mohl pozvat člověka z rozvozu pizzy dovnitř, 
aby jej mohli všichni vidět a zhodnotit jeho vzhled a 
vystupování. Ano, i tohle jsme hodnotili.
 Jak tedy vypadala naše tabulka? Co všechno se 
hodnotilo? Já sám jsem měl zvláštní kategorii s ná-
zvem objednávka. Objednával jsem sám, a tak mne 
zajímalo, jak moc se bude lišit doba doručení. Také 
mne zajímalo, jak v reálu vypadá předpokládaný čas 
doručení objednávky a realita. Následující kategorie 
Předávka a Produkt byly společné. V kategorii pře-
dávka jsme hodnotili komunikaci a vystupování pře-
pravce, jeho vzhled, taky obal přinesených produktů 
a jejich teplotu. V kategorii Produkt byl k hodnocení 
vzhled, velikost a samozřejmě chuť.

Soutěž v praxi
 V reálu to vypadalo celé docela legračně. Něco 
před 20. hodinou večer jsem začal objednávat. Na 
úvod jsem zvolil nejvzdálenější pizzerii Amici. Bylo mi 
jasné, že z Lipůvky k nám poputují pizza s Burgerem 
minimálně hodinu, ne-li víc. To mi také potvrdil pán 
na telefonu. Předpokládaná doba doručení byla 90 
minut. Piccolo slibovalo 45 až 60 minut, Pizzazz 
45 minut a v pizzerii Siesta mi slečna dobu dodání 
nesdělila vůbec. Prvním překvapením bylo, že 
všechny pizzerie přivezly objednávku o dost dříve, 
než slibovali. Nejdéle to trvalo Amici, ale i tak jsme 
měli jídlo na stole dříve, než slíbili. V rekordním čase 
jsme obdrželi objednávku z Pizzazz – pizza i burger 
klepaly na dveře už 15 minut po objednání! Rychlá 
byla i Piccolo – 20 minut a Siesta 35 minut. Vtipné 
bylo, že první dva dovozci se potkali mezi dveřmi a 

docela zvláštně na sebe koukali. Když přijel třetí, 
viděl plný stůl s rozjezenou pizzou, naše tabulky a jen 
se smál a poslední při pohledu na prázdné krabice 
konkurence už vůbec nechápal, o co se jedná :-)

Výsledky
 Ve výsledcích se projevilo staré známé pořekadlo 
„Sto lidí, sto chutí.“ Skutečně jsme nenašli nic, co by 
nějak výrazně převyšovalo ostatní. Bylo však pár 
věcí, na kterých jsme se shodli. Například vzhled 
přivezeného pokrmu z pizzerie Amici byl moc hezký. 
Stylová krabice na pizzu i krabička na burger, i jídla 
vypadala na první pohled lákavě. Body zde šly dolů 
hlavně za teplotu obou jídel a mnoha hodnotícím u 
burgeru vadila přílišná pálivost omáčky, která dle 
jejich slov zbytečně přebíjela chuť masa. Siesta 
zase vítězila velikostí pizzy i burgeru. Pizza se sotva 
vešla do krabice (to ale docela dost ovlivnilo body 
za vzhled!) a burger byl skutečně veliký. Body dolů 
tady šly pro změnu za balení. Burger přišel zabalený 
pouze v alobalu a krabice na pizzu byla zcela běž-
ná, tuctová, zatímco konkurenční byly s fi remním 
logem a celkově vypadaly mnohem lépe. Také jsme 
se shodli na tom, že z Pizzazz k nám přijel nejsym-
patičtější poslíček. Usmíval se, byl komunikativní, 
popřál dobrou chuť. Ale ani zde jsme nenašli protipól, 
ostatní personál se k nám choval rovněž slušně 
a s úctou.
 K samotným výsledkům. Ty byly nakonec docela 
těsné, ale vítězem se stala pizzerie Pizzazz. O pár 
bodíků vyhrála nad ostatními jak jejich pizza, tak i 
hamburger a stala se tak i vítězem absolutním. Také se 
hodí napsat, že jak pizza, tak burger z Pizzazz byly za 
nejnižší cenu, což se sice nehodnotilo, ale u některých 
by i tato skutečnost mohla znamenat určitý klad.

Závěr
 Jsem moc rád za to, co teď napíšu. Žádný z 
podniků pro nás nebyl vyloženě propadák. Jídlo 

bylo chutné, nic jsme ne-
museli vyhodit a všichni 
strávníci odcházeli domů 
spokojení s plným břichem. 
Velikým kladem je i fakt, že 
každá objednávka byla v 
pořádku, nic nechybělo, a 
ve všech případech jsme 
dostali doklad o zaplacení. 
Někomu chutnalo více to či 
ono, ale v zásadě jsme se 
shodli na tom, že žádný z 
podniků nebyl outsiderem, 
a že by nikdo z nás nelito-
val objednávky z kterékoli 
zhodnocené pizzerie. Kde 
si objednáte vy, je jen na 
vás.

-r-
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Velikonoce v Blansku: 
výstavy, dílny, i klapání

Očima občanů: 
Cestička k domovu

Dobrovolníci opět zasadí 
v Blansku živý habrový plot

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira
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NOVE
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Požadujeme chuť pracovat, praxi v oboru.

Nabízíme plat 30.000,-Kč 

a výborný kolektiv

HLEDÁME HLEDÁME KKUCHAŘE!UCHAŘE!

Tel. 775 11 77 88Tel. 775 11 77 88

 Dejme Blansku zelenou! Této výzvy města Blanska uposlechlo v minulém roce množství milovníků 
přírody, kteří se na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka pustili do výsadby živého plotu z 90 mladých 
habrů. Druhá polovina tohoto živého plotu bude vysazena v letošním roce při jarní okrašlovací akci 
7. dubna 2018. Akce potrvá od 10:00 do 12:00 hod.
 Zájemci z řad široké veřej-
nosti a zástupci sportovních 
klubů zde budou mít možnost 
zasadit si pod dohledem zkuše-
ných zahradnických odborníků 
vlastní strom a případně do 
jeho kořenů ukrýt ve vlastním 
skleněném pouzdře svůj vzkaz 
pro příští generace. Doporuču-
jeme proto vzít si odpovídající 
venkovní oblečení a nářadí s 
sebou. Kromě sázení stromů 
proběhne i úklid travnatých 
ploch na Sportovním ostrově.
 Po skončení akce bude pro 
všechny dobrovolníky připrave-
no drobné občerstvení, pečivo 
i špekáčky zdarma. Věříme, 
že i letos se sejdete na spor-
tovním ostrově v hojném počtu 
a společně dáme již podruhé 
Blansku zelenou.

Martina Hejčová

 Co o Velikonocích v Blansku? Bude rozhodně co k vidění a několik možností k tvoření pro děti i 
dospělé. Přesvědčte se sami. 

 Tyto dny každoročně lákají k 
výrobě různých jarních dekorací. 
V Galerii města Blanska budou 
oslavy Velikonoc ve znamení 
propojení výtvarného umění s 
tradičními velikonočními zvyky. 
V uplynulém týdnu měli zájemci 
možnost navštívit program s Lucií 
Králíkovou, která se zabývá tra-
dicemi v původních i současných 
podobách, pracuje s rostlinami a 
přírodninami, s městskou divoči-
nou. 
 Ke zhlédnutí byla (a bude i v 
dalších dnech) instalace fotografi í 
a jarních rostlinných objektů z 
městské divočiny, které Lucie 
Králíková vytváří. Součástí pro-
gramu byl její výklad na téma 
velikonočních tradic a jejich vývoje a nový pohled 
na ně. Z papíru a přírodnin se vytvářely ozdoby na 
vystrojení LÍTA – tradičního velikonočního objektu. 
 Zaměstnanci Klubu Ratolest připravili Vítání jara 
na sobotu 24. března od 10 hodin – tradiční akce 
s bohatým programem pro rodiny s dětmi i širokou 
veřejnost. Děti i dospělí se mohou zúčastnit výtvarné 
dílny. Těšit se můžete i na jarní pohádku. Účastníci 
dále projdou v průvodu město k řece, kde společně 
vyženou zimu a přivítají jaro. Na zahradě fary na 
Starém Blansku si pak opečou párky. 
 V pondělí 26. března od 16 hodin mají zájemci 
možnost navštívit kurz Floristika pro dospělé, a to v 
Domě zahrádkářů na Křížkovského ulici. Budou se 
vyrábět velikonoční dekorace. 
 Těsně před Velikonocemi (27. 3.: 15.00 - 17.00, 28. 
3.: 15.00 - 19.00, 29. 3.: 10.00 - 15.00) se budou v 
Galerii města Blanska konat výtvarné dílny inspirova-
né rostlinami a přírodními motivy. Program je určený 
spíše pro menší děti. Vyrábět se budou skořápky 
oseté řeřichou, která za pár dní doma vyraší a zaze-
lená se, papírová vejce zdobená přírodními motivy 
(buď 3D na pověšení nebo 2D zápichy), čokovajíčko 
na lžičce se sušenými plody. K vidění bude ukázka 
velikonočních vajec barvených přírodními pigmenty. 
 Muzeum Blanenska zve na již tradiční velikonoční 
výstavu, která se uskuteční ve středu 28. března od 
9 do 17 hodin. Zámek ožije díky ukázkám řemesel 
spojených zejména s velikonočními svátky – zdobení 
vajec různými technikami, výroba pomlázek, košíků, 
píšťalek, fi gurek ze šustí apod. Zámek bude v tento 
den otevřen zdarma. 

 Nemocnice Blansko s Galerií Jonáš zve také na 
velikonoční prodejní výstavu, která se bude konat 
od 26. do 29. března ve vestibulu u zadního vchodu 
do nemocnice. Každý den od 8 do 15 hodin.
 Pozadu nezůstává ani Městská knihovna Blansko. 
Ve čtvrtek 29. března od 10 do 15 hodin budou mít 
děti možnost navštívit jarní a velikonoční tvoření ze 
zažehlovacích korálků, a to na dětském oddělení 
knihovny. 
 V Domě dětí a mládeže se pořádá Pomlázkování 
– 29. března od 9 do 12 hodin výroba pomlázek pro 
kluky i holky. 
 Farnost sv. Martina nabízí možnost dětem mlad-
šího školního věku strávit čtvrteční a páteční dopo-
ledne v areálu farního dvora. Je pro ně připraven 
program s hrami a aktivitami spojenými s událostmi 
těchto dní. Sraz po oba dva dny na farním dvoře v 8 
hodin, zakončení ve 12 hodin. Občerstvení zajištěno. 
 Nebude chybět ani velikonoční klapání, které 
pořádají skauti. V Blansku tak před nedávnem 
obnovili tradici, jež byla po mnoho let umlčena a 
téměř zapomenuta. Během pátku a soboty několikrát 
projdou přes město: Na Velký pátek se ve 12:00 hod. 
vyjde od kostela sv. Martina směrem na Zborovce, v 
15:00 hod. od kostela směrem ke hřbitovu (průvod 
výhradně starších skautů s klapačkami) a ve 20:00 
hod. se půjde od kostela směrem na zrušený starý 
hřbitov na Starém Blansku. Na Bílou sobotu vyrazí 
klapači v 7:30 hod. a zamíří od kostela na Písečnou. 
Do průvodu jsou zváni chlapci a muži, klapačky 
budou k zapůjčení na místě. 

-mha-

 „Cestička k domovu známě se vine - hezčí je 
krásnější než všechny jiné“ učili se naši předkové 
recitovat z Raisovy básně. Když před nedávnem 
zaměstnanci našeho města pokáceli přerostlé akáty 
u chodníku spojujícího sídliště Sever s Horní Palavou 
a poničili tak buldozerem obyvatelům sídliště jejich 
„cestičku k domovu“, obrátili se zástupci čtyř věžáků 
z ulice Salmova dopisem na starostu města s žádostí 
o nápravu. Současně ho požádali o pomoc s doře-
šením hanebného stavu chodníku v Horní Palavě 
vedoucího po pravé straně potoka od dětského hřiště 
k místu, kde se potok vnoří pod chodník. Ten je již 
po mnoho roků jen blátivý a upravený vysypanou 
fůrou štěrku. Denně po něm chodí nejen obyvatelé 
čtyř zmíněných věžáků, ale další stovky obyvatel z 
ulice Absolonovy i přilehlého sídliště. Lidé i maminky 
s kočárky se mu vyhýbají a chodí po silnici, což je 
zvláště v poslední době, kdy přibývá aut, téměř životu 
nebezpečné.
 Překvapilo nás, když nám neodpověděl starosta, 
ale vedoucí odboru komunální údržby. Sdělil, že 
chodník ve stráni na jaře opraví. Ale neuvěřitelné 
se nám zdá sdělení, že pod chodníkem v Palavě 
se již od roku 2014 připravuje plynofi kace, a pokud 
chceme vědět, co bude následovat, máme si zavolat 
vedoucímu odboru investic. A vyřízeno k dennímu po-
řádku! Tolik chodníků již bylo v Blansku velmi rychle 
opravených ke spokojenosti občanů. A na chodník, 
který je kousek od středu okresního města, čekáme 
již čtyři roky. A jak dlouho budeme ještě čekat, si 
máme zatelefonovat do sousední kanceláře. To je 
opravdu zdařilá odpověď občanům ve volebním roce.
 A ještě jedno básnické přirovnání. V jedné pohádce 
se zpívá: jdu „cestou necestou“. I takovou jednu ces-
tu-necestu v Blansku máme. Chodník kolem potoka 
v Palavě měl pokračovat dál za mostem až do Lo-

větína, potom měli chodci i návštěvníci areálu Palava 
přejít po přechodu na druhou stranu na chodník již 
vyasfaltovaný a pokračovat až k hrázi vodní nádrže. 
Ale kdepak. Tuto cestu majitel přilehlého domu v 
Horní Palavě 33a chodcům zakázal a prohlásil ji 
necestou. Dal na ni dokonce závoru a postavil tam 
několik aut. Pokud by si snad někdo z chodců myslel, 
že kráčí po obecním pozemku, vyběhne a vynadá 
mu. A vyřízeno. Město Blansko je zřejmě na takové 
jednání krátké. Ani nevíme, do které kanceláře si 
může občan zatelefonovat a zeptat se, zda může 
bez újmy projít po městském pozemku.

Pro ilustraci přikládám také komunikaci s radnicí.

Chodník Horní Palava
vložil Tomáš Peterek » 20.12.2015, 20:02 

 Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je v plánu 
provést zpevněnou komunikaci pro pěší v ulici Horní 
Palava. Konkrétně se mi jedná o úsek od zatrubnění 
potoku k chodníku od domu seniorů. Na obou kon-
cích tohoto úsek je chodník vyasfaltován a přijde 
mi tedy logické ho uzavřít v jeden celek. Ve spodní 
části je hliněná cesta, která je nyní po instalaci plynu 
téměř neschůdná. Pod dopravním hřištěm si naopak 
pozemek města zabírají majitelé přilehlých domů. 
Lidé jsou tak nuceni chodit po silnici a to určitě není 
bezpečné ani pohodlné. 
________________________________________

Petr Rizner, 05.01.2016, 10:25 
Dobrý den, rozpočet pro rok 2016 s touto akcí nepo-
čítá. Tato a další akce jsou vedeny v evidenci našeho 
odboru a bude záležet na fi nančních možnostech 
města. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM.
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U Brázdů nabízí víno 
vlastní produkce

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

TĚŠÍTE SE
   NA LÉTO?

Jarní servisní prohlídka
  za 249 Kč včetně
      kontroly klimatizace

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik 

se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí 

za 1000 Kč nebo uskladnění pneumatik za 0 Kč. V rámci 

jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší 

klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 

podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše 

za akční cenu 249 Kč.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů 

vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. 

K sadě 4 kusů akčních hliníkových disků dostanete 

jako bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční sortiment 

příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 

nebo na www.skoda-auto.cz

 Provozoven obchodujících s vínem je v Blansku již celá řada. Jedna z nich je ale výjimečná. A není to 
jenom tím, že byla roku 1996 mezi prvními vinotékami v Blansku. Po více než dvaceti lety se z vinotéky 
stal podnik, který si vyrábí vlastní víno. Ti, kteří mají o vinotékách v Blansku přehled, už jistě tuší, že jde 
o Vinotéku U Brázdů. Ta s podnikáním v obchodu s vínem začala skutečně již před dvaadvaceti lety. Za-
čátky byly v porovnání s tím, jak to vypadá dnes, docela úsměvné, jak mi sdělil Michal Brázda, jeden ze 
současných majitelů.

 Vzpomenete na vaše začátky?
 Již od samého prvopočátku podnikání 
jsme jezdili na jih pro víno osobně a vybí-
rali si, co našim zákazníkům nabídneme. 
Tenkrát jsme rozlišovali víno pouze 
na bílé a červené. Vínem se naplnily 
kanystry a jakmile došlo, jeli jsme pro 
další.Tenkrát to ještě šlo takhle dělat, 
chyběla legislativa.
 
 Dnes už nejezdíte vybírat víno 
osobně?
 Tohle je možná jediná věc, která se 
nezměnila. Jelikož chceme našim zá-
kazníkům dopřát vína té nejlepší kvality, 
chápeme jako povinnost si vína pečlivě 
vybrat, každé z nich ochutnat a vyhodno-
tit, zda právě to či ono budeme prodávat. 
Tudíž stále jezdíme na jih a víno vybíráme sami.
 
 Hovořil jste o legislativě. Je to dnes skutečně 
tolik jiné jako před dvaceti lety?
 Je to úplně jiné. V devadesátých letech začaly vino-
téky růst jako houby po dešti a z obchodu s vínem se 
stala docela hustá džungle. Jednalo se o docela jedno-
duchý obchod, vlastně k němu člověk nic nepotřeboval. 
Jednoduchý prodej, jednoduchá obsluha. S nárůstem 
poptávky po víně vyplula na povrch spousta obchod-
níků, kteří vinotéky každý týden dokázali zásobovat 
prakticky čímkoli. Takže tohle podnikání bylo skutečně 
velice jednoduché. Stačilo vám sedět v provozovně a 
jednou za týden přebrat zboží.
 Problém byl v tom, že koneční prodejci vína docela 
často vydávali levná vína ze zahraničí za naše morav-
ská. Možná i vy jste si pochutnávali na Pálavě, která 
ve skutečnosti byla z úplně jiných hroznů a pocházela 
odkudsi z Moldávie.Tomuto klamání zákazníka by měla 
zamezit přísná novela vinařského zákona, která vešla 
v platnost 1.1. letošního roku.
 
 Jak to tedy vypadá s prodejem ve vinotékách 
dnes?
 Dnes má provozovatel vinotéky čtyři možnosti. Buď 
bude provozovat takzvaný shop in shop neboli obchod 
v obchodě. V praxi to znamená, že bude podnikat 
pod hlavičkou nějakého vinaře, kterému půjde zisk 
a s provozovatelem vinotéky budou dohodnutí na 
procentech z prodeje. Druhou možností je prodávat 
víno jako balenou potravinu – předem stáčená vína 
ve speciálně upravené místnosti do předem určených 
PET lahví. Zákazníkovi tak uniká možnost si přinést 
vlastní nádobu. Třetí možností je stáčet vína z Bag in 
Boxů – papírových krabic s igelitovým pytlem uvnitř. 

No a posledním a nejefektivnějším řešením je stát se 
přímým výrobcem vína. To se jako jediným v regionu 
podařilo nám. Můžeme tak našim zákazníkům prodávat 
čerstvá sudová vína z nerezových sudů přesně tak, jak 
tomu bylo doposud.
 
 Takže jste se vlastně stal vinařem. Je to složité?
 Je to neuvěřitelně složité. Já osobně vinař nejsem, 
ale můj společník Dan Záblacký ano. Výrobě vína rozu-
mí, věnuje se jí více než deset let. Za dvě desítky let se 
nám podařilo vypěstovat velmi dobré vztahy s některými 
výrobci, od kterých nyní nakupujeme hrozny a vyrábíme 
z nich u nich vína. Tohle je neuvěřitelně složité, ale nám 
se to podařilo. Nakupujeme od nich dokonce i hrozny 
Pálavy, což se hned tak nevidí. Jsme jedna z mála 
vinoték, u které může mít zákazník jistotu, že stáčená 
Pálava je zaručeně pravá. Veškerá sudová moravská 
vína si tedy vyrábíme sami. V současné době v Blansku 
fungují dvě naše provozovny – Vinotéka U Brázdů na 
Hybešově ulici, kde jsme zároveň před dvaadvaceti 
lety začínali, a Vinotéka a sýrárna U Brázdů na nám. 
Svobody.
 
 Jak vznikl nápad spojit prodej vína a sýrů? Kolik 
druhů sýrů vlastně máte v nabídce?
 Chtěli jsme něco víc než ostatní. Před lety prodával 
víno kde kdo a nás napadlo, že k dobrému vínu patří 
také kvalitní jídlo. V nabídce máme přes třicet druhů 
sýra z Holandska, Francie, Itálie, ale i od tuzemských 
výrobců. V naší nabídce najdete například nepaste-
rizované farmářské sýry ze Studnice, vyzrálé sýry z 
Protivanova,čerstvé sýry z farmy Pálava nebo třeba 
kravský sýr s  pravým lanýžem.Vybere si určitě každý. 
Naše nabídka tím ale nekončí.Prodáváme například 
francouzské klobásky sušené teplým vzduchem, zvěři-
nové klobásky, ale i zvěřinové škvarky a sádlo. Z Řecka 
dodáváme stáčený panenský olivový olej, olivy, z Itálie 
zase výtečná sušená rajčata. Každý týden k nám dováží 
čerstvé máslo z Beskyd; jeho cena je podobná jako ze 
supermarketu, ale chutná úplně jinak.
 
 Prodáváte i jiné nápoje než víno?
 Ano. V nabídce máme na třicet druhů kvalitních rumů 
především z oblasti Karibiku. Od Žufánka prodáváme 
slivovici, hruškovici,ořechovku,višňovku, gin a další 
pálenky. V nabídce jsou sypané i balené BIO čaje a 
špičková zrnková káva z Guatemaly, Peru, Bolívie a 
podobných oblastí. Za zmínku určitě stojí mandlovice 
z Hustopečí, na kterou navazuje mandlový sortiment 
jako třeba paštiky, káva, rajčata… vše z mandlí! 
 
 Co dalšího si vaši zákazníci oblíbili?
 Provozovna na nám. Svobody působí malým do-
jmem, ale najdete u nás skutečně nepřeberné množství 
různých delikates. Luxusní čokolády Jordis z Hradce 
Králové, spousta druhů dalších cukrovinek, italské 
těstoviny… Nakoupí u nás přesně to, co jinde nena-
jdou. Veškerý sortiment dokážeme úhledně zabalit do 
dárkových košů.
Oblíbené jsou také naše degustace, a to jak u fi rem, tak 
u veřejnosti. S hotelem a restaurací Sýpka pořádáme 
degustace vína každý měsíc. V poslední době jsme 
se začali věnovat i propojení degustace vína s ochut-
návkou sýrů. Vše najdete na našich stránkách www.
ubrazdu.cz, případně na facebooku nebo se zeptejte 
přímo v naší provozovně na nám. Svobody, který je pro 
vás otevřena denně od 8 do 20 hodin včetně víkendů 
a svátků.

 Máte pro své zákazníky připravenou nějakou 
specialitu? 
 V poslední době zažívají boom zážitkové degustace 
vín v kombinaci s pokrmy nebo speciální degustace 
zameřené na určitý region. To vše umíme připravit jak 
pro fi rmy, tak i třeba na rodinnou oslavu.

-r-



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

723. března 2018

* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* I Váš pes může vypadat skvěle! Stříhání a 
úprava psů všech plemen, třináctileté zku-
šenosti včetně výstavních, krátké objednací 
lhůty – Salon Taťána, Kamnářská 5, Blansko, 
objednávky na tel. 723573674.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Levně volant a řídící pedály pro X-BOX 360. Vše 
nové. Tel. 728203575.
* Zimní dámské kabáty vel.56,54 výrobce ODEMA 
černé a světle hnědé barvy, materiál 70%vlna,20% 
polyamid a 10%kašmír, dále 2ks dámské kabelky 
černé a světle hnědé barvy a punčochové kalhoty 
nadměrné velikosti 132-140 od výrobce Evona, Aries 
s předozadním klínem a zesílenou patou v originál 
zabalených krabičkách. Tel. 728539471.
* Silniční kolo značky Peugeot, cena dohodou. Tel. 
728539471.
* Jízdní kola, stůl psací 160x80 cm, dveře interierové 
vnitřní 80 levé - nové, zabalené, za poloviční cenu, 
odstín šedé leta. cena dohodou. Tel. 608889821.
* Pneu s disky na Škoda Fábia  letní  185/60 R 14 
-  2ks vzorek 5,5 mm  a jen pneu letní 165/70 R14  
- 4ks vzorek 5,5mm. Tel. 608889821.
* Televizi zn. Sony, setobox a pokojovou anténu. 
Cena celkem 1.500,-. Tel. 737900946.
* Starší knihy všech žánrů. Tel. 737900946.

      PRODEJ    

* KOUPÍM i bez TP Škoda 110r - Rapid, Simson, Jawa, 
ČZ, Babeta, Pařez, Mustang  a jiné. Tel. 736741967
* KOUPÍM i bez TP Škoda 110r - Rapid, 100, 1000MB, 
Simson, Jawa, ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, 
Mustang, Pionýr,, Octavia, Velorex, Lada, Trabant, Fiat 
500, vozík PAV za motocykl, malo - traktory, Tera - vari, 
HAKI lešení a jiné. Tel. 736741967.
* Nemá někdo postavičky stikeez, co se ted dávaji v 
Lidlu za nákup? Sháním pro vnučku. Tel. 731084464.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Beseda s Jarmilou Podhornou na téma Gemmote-
rapie – 26. 3. 2018 v 16:30 h, Hospůdka Na Točně, 
Těchov. Cena 20 Kč.
Proměny Hany Korčákové s Big Band ZUŠ Jedov-
nice – 3. 4. 2018 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena 150/200 Kč.
90's dance music & Lunetic – 13. 4. 2018 od 21:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 200 Kč.
Divadelní představení S Pydlou v zádech - 23. 4. 
2018 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. VYPRO-
DÁNO.
Brněnský Majáles 2018 – 5. 5. 2018 od 12:00 h, 
Výstaviště, Brno. Cena 480 Kč (do 23. 4. 2018)/580 
Kč (do 4. 5. 2018).
Čarovné tóny Macochy 2018 
13. 6. 2018, 18:00 – FELIX SLOVÁČEK, Sloupsko-
-šošůvská jeskyně Eliška, Cena 380 Kč
14. 6. 2018, 18:00 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou, 
Jeskyně Výpustek, Cena 620/520 Kč. 
15. 6. 2018, 18:00  – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou, Jeskyně Výpustek, Cena 620/ 520 Kč 
16. 6. 2018, 18:00 – MÁME RÁDI JAZZ A EVER-
GREENY, Jan Smigmátor s Dashou , Kateřínská 
jeskyně, Cena 520 Kč
17. 6. 2018, 18:00 – KONCERT PRO DESET STRUN 
– Jaroslav Svěcený (housle) a Miloslav Klaus (ky-
tara), Punkevní jezírko na dně propasti Macocha, 
Cena 480 Kč
Morava PARK FEST 2018 - 23. 6. 2018 od 12:00 
h, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v před-
prodeji do 18. 6. 2017: 499 Kč/dospělý, 200 Kč/děti 
6-15 let. Děti do 5 let a ZTP/P mají vstup zdarma.
BOSKOFEST - 4. 8. 2018 od 12:00 h, Zámek Bosko-
vice. Cena vstupenek v předprodeji do 30. 3. 2018: 
399 Kč/dospělý, 100 Kč/dítě 6-15 let, děti do 5 let a 
ZTP/P mají vstup zdarma. 
Michal Nesvadba z Kouzelné školky – 29. 9. 2018 
v 10:00 h, Kino Blansko. Cena 170 Kč, děti do 3 let 
vč. zdarma. 

Aktuální pozvánka
V sobotu 7. dubna se koná druhý ročník dobrovolnic-
ké akce Dejme Blansku zelenou! Od 10:00 do 12:00 
hodin se bude na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka 
sázet druhá polovina plotu mladých habrů. Každý 
dostane možnost vysadit si vlastní strom a případně 
do jeho kořenů ukrýt svůj vzkaz pro příští generace. 
Vezměte si s sebou nářadí. Drobné občerstvení, 
pečivo a špekáčky dostanete na místě zdarma. 
Již 12. ročník Zahájení turistické sezony 2018 se 
uskuteční v neděli 8. dubna na nádvoří černohor-
ského pivovaru. Letos se město Blansko, město 
Boskovice a Pivovar Černá Hora společně s turisty 
pokusí pokořit rekord v počtu lidí na jednom místě, 
kteří „mají na háku“, tzn., že budou mít u sebe hák 
nebo háček (rybářský, koupelnový, řeznický hák,  
háček na vánoční ozdoby nebo ručníky, apod.), na 
kterém bude zavěšený nějaký předmět. Od 12:00 
do 14:00 h bude u vstupu na pivovarské nádvoří 
probíhat sčítání turistů, kteří „mají na háku“, v 14:00 
h proběhne slavnostní zahájení turistické sezony a 
v 15:00 h budou vyhlášeny výsledky rekordu. Po 
celou dobu bude k pohodové náladě hrát country 
kapela Prak. 

Blanenská informační kancelář Blanka, 
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, 
e-mail: infocentrum@blansko.cz, 
www.blansko.cz, www.blanensko.cz

Basketbal: 
Závěrečné zápasy ženKADEŘNICTVÍ 

MATRIX 
Antonína Dvořáka 15a, Blansko

Damské a panské kadeřnictví po mateřské 

znovu v provozu. Provozní doba dle objednání.

Sabina Kučerová 
tel. 724 947 250 

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Nabídka, které propadne každý

V jednoduchosti je krása. Avšak nejen díky dokonale 
elegantním křivkám si vůz ŠKODA RAPID zamilujete. 
Dostane vás široká nabídka kol z lehké slitiny, 3ramenný 
kožený volant nebo Bi-Xenonové světlomety.
Správný rytmus udržíte díky tempomatu s omezovačem 
rychlosti a pohodlný tanec mezi kapkami deště vám 
zajistí Light and Rain Assist.

skoda-auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329
678 01  Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

*ilustrační foto

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

ŠKODA RAPID: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

TEĎ NA TO MÁTE
ŠKODA RAPID

Univerzita Brno - BK Blansko   66:77
Body:   Formánková K. 21, Čermáková 12, Formán-
ková Z. 11, Sedláková 8, Večeřová 7, Zouharová 6, 
Buřtová 4, Kohútová 4, Šmerdová J. 3, Orlíčková 1b. 

 Blanenské basketbalistky čekal nahuštěný pro-
gram závěrečné fáze OP I.třídy. Nejdříve dokázal 
BK Blansko porazit Univerzitu Brno na jejich palu-
bovce. Domácí tým od začátku utkání prokazoval 
svoje kvality vysokou úspěšností zakončení střelby 
z větších vzdáleností. BK Blansko přesto nedovolilo 
soupeřkám ve skóre výrazně odskočit.  „Poslední 
čtvrtina byla ve znamení výrazné bojovnosti našich 
hráček, které odskočily bodově domácím a udržely 
vedení až do konce utkání. Dosáhli jsme na první 
vítězství na půdě soupeřek,“ uvedl k vítězství asistent 
trenéra BK Blansko Jan Nečas.  

BK Blansko – SK Renocar Podolí   49 : 70
Body: Kohútová 11, Formánková K. 9, Sedláková 8, 
Buřtová 5, Večeřová 5, Čermáková 3, Formánková 
Z. 2, Slugeňová 2, Šmerdova J. 2, Zouharova 2b.

 Renocar Podolí ukázal od začátku sílu družstva, ve 
kterém startují hráčky se zkušenostmi z nejvyšších 
soutěží. I když hrály domácí basketbalistky nebojác-
ně, jejich soupeřky po celý průběh utkání kontrolovaly 
hru a v klidu udržovaly bezpečný náskok. Renocar 
Podolí neokusil v letošním ročníku hořkost porážky 
ani v Blansku a vede tabulku. 

BK Blansko – Univerzita Brno    81 : 93
Body: Večeřová 17, Sedláková 15, Kohútová 12, 
Formánková K. 10, Formánková Z. 9,Orlíčková 8, 
Čermáková 4, Šmerdová J. 3, Zouharová 3b.

 V posledním zápase sezony 
blanenské basketbalistky nezopakovaly 
výhru z Brna.  Univerzita na vítězství 
dosáhla dobrou střelbou z dálky. V zá-
věru hrací doby domácí Kohútová pro-
měněnou šancí dostala hráčky Blanska 
do prodloužení. První část prodloužení 
nerozhodla a až ve druhé části soupeřky 
z Brna přehrály domácí. Sezonu krát-
ce zhodnotil trenér BK Blansko Pavel 
Zouhar: „Škoda zbytečných porážek v 
průběhu sezóny, ke kterým patřila i ta 
v posledním domácím zápase. Přesto 
jsem s výkonem týmu spokojený. Letoš-
ní rok jsme odehráli bez některých opor. 
Mladé hráčky měly možnost nastoupit 
do utkání pod tlakem odpovědnosti a 
většinou svoji roli, s jistými rezervami, 
zvládly.“

-kp-

Zuzana Večeřová Zuzana Večeřová 
(BK Blansko) (BK Blansko) 
při průniku pod košpři průniku pod koš

14. duben 2018 / zámek BLANSKO

pořádá

Hudba nás baví IV                            
aneb jarní Orffovské inspirace

vzdělávací seminář 
hudební výchovy

kontakt: orff@post.cz, 776 209 222 / více info na  www.muzikantik.cz 
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23. března 20188

Nabitý víkend 
blanenských plavců

PŘÍMĚŠŤÁKY
 V NEMOCVIČNĚ
  pro děti od 6 do 12 let

Turnusy: 16. - 20.7. 2018 
    06. - 10.8. 2018
    13. - 17.8. 2018
-  turnus od pondělí do pátku, denně od 7.00 do 15.30 hodin
-  cena turnusu 1 600,- Kč (zahrnuje pitný režim, dopolední a odpolední svačinku, 
 oběd, 1x výlet, tréninkový plán a aktivity)
-  přihlášky k dispozici koncem března 2018 na: www.nemocvicna.cz, www.nemobk.cz 
 a osobně na recepci Nemocvičny
-  termín pro odevzdání závazné přihlášky a platbu: do 15.5.2018
- více informací na: ostra@nemobk.cz, tel.: 725 444 070, 720 987 564

Zaměříme se na na protažení těla a pohybové základy dobré pro kondici a rozvoj Vašich dětí. 
Samozřejmě vše zábavnou formou!  
Nebudou chybět základy gymnastiky, aerobní cvičení, rozvoj vytrvalosti, samostatnosti, 
sebedůvěry dítěte a v neposlední řadě začlenění se do kolektivu. 

Naším cílem je naučit děti lásce ke sportu a pohybu.

NOVINKA!

Na všechny děti se těší tým Nemocvičny
Smetanova 8, Blansko  |  www.nemocvicna.cz  |  tel. 720 987 564

O Vaše děti se postará trenér Nemocvičny, instruktor a zdravotník 

- všichni zaměstnanci Nemocnice Blansko! 

Náš tým: DENISA, HYNEK, BARČA, JOLANA a KATKA

 Tento víkend měli plavci blanenského oddílu obzvlášť nabitý program. Reprezentovali město 
Blansko hned na třech plaveckých podnicích. 

 Největší sestava bojovala o medaile a poháry 
ve zbrusu nové pětadvacítce v Hodoníně. Soupeře 
z osmi klubů Jihomoravského kraje obrali o čtyři-
advacet medailí a tři poháry z hlavního závodu. 
V kategorii staršího žactva si odnesla pohár za 
dvoustovku polohově Anna Kučerová, v kategorii 
mladšího žactva se ra-
doval z poháru Jan Reka 
a třetí držitelkou trofeje 
se stala teprve devítile-
tá Stella Hanzlíčková. V 
ostatních disciplínách si 
ty nejcennější medaile 
pověsili na krk Václav 
Drábek, Tomáš Reka, 
Jan Reka, Jáchym Jirků, 
Stella Hanzlíčková, Anna 
Šťávová a Anna Kučero-
vá.
 Dvoudenní GRAND 
PRIX města Bruntálu v 
plaveckém pětiboji, kte-
rou letos navštívili plav-
ci ze třiceti českých a 
polských oddílů, ovládli 
blanenští Veronika Za-
mazalová a Jan Vencel. 
Oba si odnesli ceny za 
nejlepší bodový zisk z 
pěti disciplín (100 motý-
lek, 100 znak, 100 prsa, 
100 kraul a 100 polohový 
závod). Vencel navíc zaplaval na stovce prsa nej-
hodnotnější výkon mítinku, a stal se tak držitelem 
nového českého rekordu na této trati v kategorii 
masters.
 A konečně družstvo nadějných blanenských do-
rostenců ve složení Barbora Sedláková, Kateřina 
Demová, Klára Koňaříková, Štěpán Pokorný, Milan 

Kučera, Radim Švarc a Milan Musil se pokoušelo 
zaplavat kvalifi kační časy na letní mistrovský šam-
pionát na prestižní akci, kterou byl sedmačtyřicátý 
ročník mezinárodní Velké ceny Olomouce. V hanác-
ké metropoli se na startovních blocích padesátimet-
rového bazénu představili v jednotné kategorii čeští, 

slovenští a polští plavci z rekordních čtyřiapadesáti 
klubů. Do první desítky nabité výsledkové listiny 
se podařilo probojovat současnému nejlepšímu 
blanenskému plavci a čerstvému dorostenci Mi-
lanu Kučerovi. V disciplíně dvě stě metrů motýlek 
dohmátl na vynikajícím sedmém místě.

Věra Vencelová

Baseballová sezona již ťuká 
na dveře Strawberry fi eld

 Blanenský baseballový a softballový klub Olympia Blansko slaví v tomto roce úžasných 30 let od 
založení klubu v roce 1988 a otevírá tak jubilejní 30. hrací sezonu!

 Všechny příz-
nivce vrcholového 
sportu a blanen-
ského baseballu 
především potěši-
lo blanenské base-
ballové mužstvo 
svým návratem do 
nejvyšší soutěže 
Extraligy. Uplynu-
lý rok tak probíhal 
v duchu návratu 
blanenského týmu 
mezi baseballovou 
elitu, kdy Blansko 
jako extraligový no-
váček především 
sbíralo zkušenosti, 
ze kterých, jak dou-
fá trenér Ivo Kuče-
ra, budou blanenští 
baseballisté čerpat 
v nové sezoně. Přestože Blansko obsadilo poslední 
místo, tak s ohledem na loňskou kvalitu soutěže a po 
baráži s týmy První ligy Blansko ukázalo, že mezi 10 
extraligových týmů patří. Do nadcházející sezony jde 
Olympia s očekáváním lepších výsledků v základní 
části Extraligy. Pomoci naplnit tuto představu by 
mohlo i duo japonských hráčů, kteří pro nadcházející 
sezonu posílí blanenský tým.
 První utkání na domácím hřišti proběhne v sobotu 
31. března, kdy Olympia, stejně jako loni, začne 
zostra proti šampionům Drakům Brno. Utkání bude 
předcházet slavnostní zahajovací ceremoniál s 
účastí vedení města a významných hostů. Po show 
time obou týmů budou moci diváci shlédnout napří-
klad vystoupení blanenské taneční školy Bodyroc-
kers či sestavu blanenských softballových slečen. 
Slavnostního nadhozu se letos ujme půvabná Nela 
Šenková, která je několikanásobnou mistryní ČR v 
gymnastickém aerobiku, vicemistryní ČR v komerč-
ním aerobiku a držitelkou vicemiss aerobik ČR. Po 

slavnostním nástupu obou týmu zazní živá hymna 
v podání části blanenského smíšeného pěveckého 
sboru Rastislav.
 V průběhu utkání bude rovněž pokřtěn nový klu-
bový maskot. Pro děti bude k dispozici roadshow, 
kde si budou moci bezpečně vyzkoušet baseballový 
odpal. Občerstvení bude nachystáno v baseballovém 
bistru.
 Součástí slavnostního zahájení jubilejní 30. se-
zony bude také pomoc hendikepované sportov-
kyni Terezce, které klub Olympia Blansko věnuje, 
prostřednictvím nadačního fondu Emil, 30 Kč za 
každého diváka. Dar předáme Terezce přímo na 
hřišti v průběhu utkání. Patnáctiletá Terezka je po 
mozkové obrně na invalidním vozíčku, ale se srdcem 
sportovce posbírala již několik medailí za sprint na 
vozíčku a hod kuželkou.
 Proto neváhejte a přijďte, všichni jste srdečně 
zváni! 

-rs-

Při  příležitosti výročí 30 let od založení klubu a zahájení jubilejní 30. sezony y  ežitosti výročí 30 let od založení klubu a zahájení jubilejní 30. s
věnujeme ve spolupráci s Nadací Emil symbolických 30 Kč  

se30. s
čč  věnujeme ve spolupráci s Nadací Emil symbolických 30 Kčč  

za každého diváka na OPENING DAY hendikepované sportovkyni TEREZCECE

Sponzoři:

Mediální partner:Partneři:


