
- Prodej bytu 1+1 OV Prostějov - centrum, 2. NP, 32 m2, lodžie...NC – 890 tis. Kč 
- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtahy, balkony, park...NC – od 908 tis. Kč 
- Prodej pěkného RD 6+1 Blansko, poz. 1.017 m2, dvojgaráž, jezírko...NC – Info. v RK 
- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP...NC – 19,9 mil. Kč 
- Prodej garáže Blansko – u správy silnic, 18 m2, EE, poz. v nájmu...NC – 159.000 Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK
- Pronájem obchodu Blansko – Bezručova, 36 m2, soc. zařízení… NC – 10.000 Kč/měs.

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Na Světový den poezie jsem fotila básníkovník před radnicí – strom, na němž „vykvet-
ly“ básně. Velmi příjemná akce, lidé se zastavovali, vzájemně si nahlas předčítali verše, 
některé si odvazovali a brali domů. Pozitivní atmosféra, jež člověka skutečně naladí na 
celý den. 

 Během půlhodinky, kterou 
jsem u stromu strávila, mě 
oslovily nezávisle na sobě 
dvě rozhořčené dámy: „Nejen 
to pěkné foťte, ale taky ten 
nepořádek tady!“ A ukazo-
valy směrem, kde se válel 
toho dne zřejmě největší psí 
exkrement v parku. 
 Pravděpodobně by se ta-
kových hlasů ozvalo více, 
kdybych se zdržela déle. Obě 
ženy poukazovaly zejména 
na to, že je to o strach – vyn-
dat v parku malé dítě z kočár-
ku a nechat je proběhnout. 
 Bylo by nevkusné zveřej-
ňovat detailní fotografi i to-
hoto nepořádku v novinách. 
Ostatně předpokládám, že každý na psí výkaly naráží 
denně při cestě do práce i na vycházce s dětmi. Jsou 
totiž všude. V parcích, na travnatých plochách kolem 
bytových domů, kolem chodníků, sem tam dokonce i 
na chodnících. 
 A to i přesto, že poslední sníh roztál už poměrně 
dávno. Když totiž zmizela sněhová pokrývka, odkrylo 
se četné množství hromádek, které vesměs pozvolna 
zmizely – ještě aby ne, když má město ve svém roz-
počtu na rok 2017 vyčleněno 270 tisíc korun na sběr 
psích exkrementů. 
 Jenže: neustále se objevují hromádky další. Zejmé-
na na trávnících lemujících chodníky. Na pozůstatky 
po zimě už se nelze vymlouvat. Když se tedy vydám 
s dětmi po Blansku, jedno z nejčastějších zvolání zní: 
Bacha, hovno!
 Sama jsem si nedávno na botě přinesla domů tento 
poklad, a to běžně po trávě nechodím, a když už ano, 
snažím se být obezřetná. Přesto jsem to neuhlídala. 
Proč tolik lidí žije na úkor druhých? Je v silách zaměst-
nanců městského úřadu s tím něco dělat? 
 Chápu, že radnice není schopná uhlídat například 
trasu od prodejny Hruška na ulici Leoše Janáčka přes 
parčík pod fi rmou TiRO (zde se opakovaně objevují 
obzvláště luxusní kousky) k dřevěnému kostelíku. Na 
této trase leží v bezprostřední blízkosti chodníků více 
než dvacítka hromádek. Jde o neukázněnost pejskařů 
a nemůžeme po městu chtít, aby zaplatilo úklid – opět 
by to odnesli všichni ostatní. Zaplatili by to pejskaři, 
kteří po svých čtyřnohých kamarádech uklízejí, i lidé, 
co psa nemají. 
 Ale možná že alespoň park před městským úřadem 
by mohl být trochu více sledován a uklízen. Obyvatelé 

Blanska platící poplatky za komunální odpad by měli 
mít možnost posedět na lavičce bez strachu, že se jim 
dítě vrátí umazané hmotou hnědých odstínů. 
 Navíc nejde jen o obyvatele, ale i o vizitku města 
pro návštěvníky Blanska a turisty; park před radnicí 
je prostě nejvíc na ráně. Zašla jsem se tam podívat. 
Přiznám se, že jsem věřila, že bude uklizeno. Ale 
kdepak. Nadělení, na které poukazovali lidé v úterý 
21. března, tam i po týdnu stále leží. 
 K tématu soužití pejskařů a nepejskařů se diskutuje 
v různých dotazech na webu města již několik let, 
přičemž se podle všeho situace příliš nemění. Kdy si 
začneme více vážit okolního prostředí a ostatních lidí? 
 Zajímal by mě jediný rozumný důvod, proč někdo po 
svém psovi hromádku nesebere. Klidně jej napište do 
komentářů k článku na webu. Nenapadá mě však žád-
ný důvod natolik závažný, že by majitele opravňoval k 
neúklidu. Psa nemám, tak si to neumím představit. 
 Někdo se vymlouvá na nedostatek sáčků a odpad-
kových košů ve městě. Ale když o tom vím, tak se 
zkrátka musím podle toho zařídit. Nevěřím tomu, že 
by více sáčků rozmístěných na stojáncích po městě 
něco vyřešilo. To by musely stát tak po deseti metrech. 
Možná by se dalo přihlédnout snad jen k nemohouc-
nosti starého člověka, který se nemůže ohýbat. Ale 
pochybuji, že se vždy jedná o tento případ. Navíc pro 
tyto situace prý existuje nějaký sběráček na tyči. 
 Co tedy dále? Zvedá se majiteli psa žaludek při 
pomyšlení na sběr lejna? Nevšimne si snad vykonání 
psí potřeby? Nebo je to zkrátka lenost? Mně by se to 
totiž taky sbírat nechtělo, proč to nepřiznat. Ale proto 
si toto zvíře nepořizuji. 

Marie Hasoňová

Tel. 606 728 334
monitor@monitor-bk.cz
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Víte?
Nevíte?

Freddieho sloupek
Národní cítění

 Často chodívám v Praze kolem Národního 
muzea, které v současné době prochází re-
konstrukcí. Přiznám se bez mučení, že jsem 
tu instituci navštívil jen jednou, a to ještě kvůli 
“povrchnímu” důvodu, kterou byla výstava o 
Ivanu Hlinkovi.
 Chápu ale tu budovu jako národní symbol. 
Něco, co by mělo každého obyvatele naší 
země hřát u srdce. Podobně jako Svatovítská 
katedrála, či jiné významné stavby.
 Když vidím kolem té budovy lešení, vždycky 
si potichu “zadoufám”, že někoho nenapadne v 
rámci oprav zahladit i ony jizvy, které na fasádě 
v srpnu 1968 zanechaly střely některého z 
“osvoboditelů”, které sem nikdo nezval a které 
zanechaly daleko větší jizvy v duši našeho 
národa. Ty díry po střelách by tam měly zůstat 
jako memento, jako připomenutí, že svoboda 
lidí i národa je velmi křehká a je nutné za ni 
bojovat. Bojovat a připomínat si ji.
 Dá se za ni bojovat různě, i taková věc, jako 
je píseň, může být tím bojem. Můžete mít milión 
věcí třeba proti zpěvákovi Landovi, ale jedno 
se mu nedá upřít – hrdost k tomu, odkud po-
chází. Jeho písně “1938”, či “1968” se možná 
nevyznačují bůhvíjakou uměleckou kvalitou, 
ale zamyslíte-li se nad poselstvím těch textů, 
musí vám nutně dojít, o čem to všechno je.
 Nějak mi chybí to společné povědomí o tom, 
kam patříme, kdo jsme a jaká země nás zrodila. 
Chybí mi české vlajky na domech i někdy jindy 
než když je zrovna některý ze svátků, či MS v 
ledním hokeji. Chybí mi ruka položená na srdci 
při národní hymně...
 Vedle života a rodiny je vlast to nejcennější 
co máme. A já se strašně bojím, že si to jen 
malá hrstka z nás dokáže uvědomit, přijmout 
to a bojovat za to.

 Hezký den...
Freddie 

(freddiemail@email.cz)

O pronájem neexistující kavárny 
se přihlásil jeden zájemce 

Studenti míchali nápoje

Škola, která nás baví

 Do 20. března měli podnikatelé možnost při-
hlásit se do výběrového řízení o pronájem bu-
doucí kavárny na prostranství po hotelu Dukla 
a tamních sklepních prostor. Přihlásil se jeden 
zájemce. 
 „Tomuto zájemci šlo primárně o pronájem kavárny, 
avšak je ochoten jednat i o podzemních prostorách,“ 
sdělil místostarosta města Jiří Crha. Na jednání je 
podle něj dost času, jelikož provoz kavárny bude 
zahájen pravděpodobně nejdříve v září. „Pokud se 
nedohodneme, je možné, že na pronájem podzemí 

vypíšeme nové výběrové řízení,“ doplnil Crha. Jméno 
zájemce zatím neprozradil. 
 Ve výběrovém řízení bylo možno žádat pronájem 
kavárny, podzemí, nebo obojího zároveň. Zastupitelé 
již dříve upozornili, že upřednostní podnikatele, kteří 
projeví zájem o celek, a že očekávají nějaké aktivní 
využití sklepů, nikoliv například sklad. 
 Souběžně stále probíhá výběrové řízení na reali-
zaci kavárny, která podle prvotních plánů měla stát 
již na jaře letošního roku. 

-mha-

Vaše organizace 
na BAMBIFESTu

 Pracujete s dětmi a mládeží? 
 Chcete být vidět? 
 Přihlaste vaši organizaci na BAMBIFEST!

 Třetí květnový víkend 19. – 20. 5. 2017 proběhne 
v Blansku již třetí ročník BAMBIFESTu. Festival 
volného času se vždy koná v zámeckém parku, kde 
přihlášené organizace dětem a rodičům představují, 
jaká je jejich nabídka volnočasových aktivit. 
 Start do nového školního roku je pak pro všechny 
o dost příjemnější. Děti mají během školního roku 
postaráno o zábavu, rodiče o děti a organizace mají 
dostatek účastníků v kroužcích. 
 Chcete ve školním roce 2017/2018 naplnit kapacity 
vašich volnočasových aktivit? Neváhejte a přihlaste 
vaši organizaci na BAMBIFEST 2017. Formulář 
naleznete na webové adrese www.bambifest.com/
prihlaseni. Podrobné informace vám po přihlášení 
poskytnou organizátoři. BAMBIFEST je pro veřej-
nost i prezentující organizace zdarma a pořádá jej 
blanenské skautské středisko Světla ve spolupráci 
s městem a KSMB.
 V loňském roce se přihlásilo 31 volnočasových 
organizací pro děti a mládež a celá akce přilákala 
2 600 návštěvníků. Více informací o BAMBIFESTU 
2017 a také fotky a videa z loňské akce naleznete 
na našich webových stránkách www.bambifest.com 
nebo na našem facebooku www.facebook.com/
bambifestblansko.

-r-

Přednášky 
v Domě zahrádkářů

 První přednáška se konala dne 24. ledna 2017. 
Bc. Jan Tomáš z Ústředního kontrolního a zkušeb-
ního ústavu zemědělského v Brně hovořil na téma 
Ochrana plodin. 
 Další přednáška se konala dne 7. února 2017. 
Přednášejícím byla Ing. Horňanská ze zahradnictví 
z nedalekých Lysic. Téma Půda, výživa a hnojení 
bylo velmi poučné nejen pro zahrádkáře kutily, ale 
i pro příležitostné zahrádkáře. Lidé v sále poslou-
chali s velkým zaujetím. Ráda se podělila o své 
zkušenosti a znalosti z tohoto oboru. Nechyběly ani 
dotazy na toto téma z řad posluchačů, které ráda 
odpověděla.

 Třetí přednáška se konala  dne  17.2.2017. Pan 
prof. PhDr. Petr Chalupa. CSc. nám vyprávěl o zemi 
mnoha kontrastů. Přednášel na téma Chile-od severu 
k jihu. Popsal nám fl oru, faunu i lidskou populaci tak, 
jako bychom byli na místě my sami. Škoda, že Chile 
je tak daleko. Určitě bychom se rádi do těchto míst 
podívali!

 Tyto přednášky se konají v Domě zahrádkářů na 
Křižkovského ulici v období vegetačního klidu a to 
vždy na začátku roku, kdy se teprve připravujeme 
a těšíme na jaro. Na tyto přednášky jste srdečně 
zváni! 

Libuše Vítková

Pozvánka 
na poslední chvíli

 Města Blansko, Boskovice a Pivovar Černá 
Hora srdečně zvou všechny milovníky turistiky, 
zábavy, recese a dobrého jídla a pití na Zahájení 
turistické sezony v Moravském krasu a okolí.
 Již tradičně první dubnovou neděli (2.4.2017) 
vyrazí turistické pochody z Blanska a Boskovic do 
Pivovaru Černá Hora, kde proběhne nejen slavnostní 
zahájení turistické sezony, ale také pokus o vytvoření 
nového českého rekordu v setkání lidí "kteří dosáhli 
na vavříny". Připraven je i kulturní program a sezná-
mení s novinkami v cestovním ruchu na Blanensku 
a Boskovicku.
 Více informací na webu www.blansko.cz

-r-

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 značky

Inspirujete se a vybírejte...

ová kolekce značky

I i j bí j

 Barevné, svěží a originální. Míchané nápoje, které předvedla dvacítka soutěžících v Dělnickém 
domě ve středu 22. března, vypadaly skutečně luxusně. Soutěž mladých barmanů Amundsen cup 
2017 se letos konala již počtrnácté. 

 Studenti ze šesti střed-
ních škol v Blansku, Lomni-
ci u Tišnova, Třebíči, Kro-
měříži a ve Slavkově u 
Brna předvedli míchání 
koktejlů přímo před zraky 
diváků. Na výrobu pěti por-
cí nápoje měli vždy sedm 
minut, takže za hlasitého 
povzbuzování kamarádů 
nalévali, mixovali, šejkro-
vali. Z připravených suro-
vin tak vykouzlili barevné 
drinky v různě tvarovaných 
sklenicích s roztodivnými 
ozdobami. 
 I přes nervozitu a roze-
chvělé ruce se soutěžícím 
vedlo skvěle. „V letošním 
roce si dali záležet z vizu-
álního hlediska na všem, 
co nápoj dělá nápojem. 
Skleničkou počínaje, přes typ barevného ladění až po 
ozdobu. Jsou to velice netradiční moderní přístupy, a 
to mě těší, protože jestliže mladá generace pochytá-
vá trendy, obor pořád žije,“ říká ředitel soutěže Martin 
Jaglář ze Střední gastronomické školy Blansko. 
 Odborná porota hodnotila zejména vzhled, vůni a 
chuť nápoje, ale také čas a techniku přípravy. „Máme 
však i spoustu vedlejších soutěžních kategorií. Ná-
paditost v názvu, ozdobě, soutěž o sympatického 
barmana či barmanku. Zajímá nás i to, kdo jak pojal 
samotnou jakost drinku, protože i když se technika 

Prosperující fi rma v Blansku přijme 

pracovníky/pracovnice na pozici:

SKLADNÍKSKLADNÍK
- hrubý měsíční příjem 16.500,- Kč

Benefi ty: 

- stravenky

- vánoční odměny

- slevy na fi remní produkty

VRÁTNÝVRÁTNÝ
- hrubý měsíční příjem dle dohody

- VHODNÉ PRO SENIORY, I ZTP

Kontakt:

727 857 773, burian@donoci.cz

třeba někdy z nervozity nepovede, jakost by měla 
být zdůrazněna,“ dodává organizátor. 
 Loňský ročník ovládly dívky; zúčastnilo se jich více 
než chlapců. „Tento trend stále přetrvává, i když letos 
už bylo chlapců více,“ podotýká Jaglář. V soutěži 
zvítězil Lukáš Srnka ze SOŠ Fortika Lomnice, druhé 
místo zůstalo v Blansku – stříbrnou medaili získala 
Kristína Chabadová ze SŠ gastronomická, s.r.o. 
Blansko a na třetím místě skončil Dominik Czepiec 
ze SOŠ Litovel. 

-mha-

 Děti mateřských, základních a uměleckých škol mají možnost do 15. května přihlásit se do soutěže s názvem 
Škola, do které chodím rád. Soutěží se ve výtvarných i literárních kategoriích. 

 „Smyslem soutěže je otevřít s žáky téma jejich 
vztahu ke škole a vést s nimi rozhovor ohledně 
jejich představ o ideální škole, kam by se každý 
den těšili,“ vysvětlila Klára Kučerová z Místní akční 
skupiny Moravský kras, která soutěž pořádá. 
 „Jde o to, vzbudit zájem žáků o téma, nikoliv dávat 
„správné“ odpovědi, proto se nebráníme výpovědím 
typu: moje ideální škola má místo schodů skluzavku 
a na chodbě džungli plnou pestrých papoušků. 
Budeme rádi, když svůj názor připojí i paní učitelka 
či pan učitel,“ doplnila koordinátorka soutěže. 
 Děti tedy budou kreslit nebo psát o své ideální 
škole, mohou též pořídit fotografi e nebo maximálně 
tříminutová videa. Soutěžit lze v rámci kolektivů, ale 
i jako jednotlivci. „Soutěž má podpořit komunikaci a 
spolupráci mezi dětmi, přednostně proto přivítáme 
kolektivní či skupinové práce,“ uvedla Kučerová. 
 Podrobná pravidla i informace o kontaktech 
najdete na http://www.vzdelavaniblanensko.cz/
soutez/. 

-mha- 



331. března 2017 

Na kávě s Dušanem Krumniklem 
V průběhu několika posledních měsíců jsme přinášeli rozhovory s řediteli blanenských 
základních škol. Zbývá ještě ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26, v jejímž čele stojí Dušan 
Krumnikl. Také on tedy představil svou školu, aby rodiče získali základní informace 
pro rozhodování, na kterou školu nechat zapsat děti. 

Sponzor rubriky:

desáti sedmi škol, co splnila podmínky Olympijského 
výboru a soutěže. Pro první pololetí letošního roku 
jsme byli vybráni jako jediná škola z Jihomoravského 
kraje. Měli jsme tu čest přivítat u nás Ivetu Vacenov-
skou a Šárku Kašpárkovou. Záznam natočila i Česká 
televize a je k vidění na jejích webových stránkách 
na programu ČT Sport – vysílání ze dne 15. března 
v Olympijském magazínu v 15.15 hodin. 

 Čím jste si trénink s olympioničkami zasloužili? 
 Tím, že jsme se zapojili do projektu, a díky naší 
aktivitě v něm. Myslím si, že jsme akční škola a sna-
žíme se aktivně působit, abychom udělali náplň pro 
žáky, aby je to bavilo, poznali něco nového, získali 
nové zkušenosti, případně si ověřili svou fyzickou 
zdatnost. 

 Co dalšího podnikáte? 
 Nedávno jsme podepsali spolupráci s hokejovým 
klubem HC Blansko. Spolupráce spočívá v tom, že 
hokejový klub se přihlásil do celonárodní aktivity 
vyhlášené Českým svazem ledního hokeje Pojď 
hrát hokej. V rámci tohoto projektu se hledají talenty 
a je podporován rozvoj mládeže a dětí. Pokud HC 
Blansko s žádostí uspěje, tak naše děti, jež budou 
chodit bruslit, budou mít na trénincích trenéra, který 
jim bude pomáhat ve zdokonalování techniky a bude 
vybírat talenty mezi dětmi. 
 Letošní novinkou byl lyžařský kurz pro první stu-
peň. Umožnili jsme tak dětem v rámci školní docházky 
pobyt v přírodě, relaxaci, sport, poznání základů 
lyžování. V rámci sportovních aktivit se skutečně 
snažíme, aby děti uměly a znaly základy klasických 
sportů, aby uměly bruslit, lyžovat a plavat, a od jiných 
sportů aby znaly základy.  
 Snažíme se chovat ekologicky, sbíráme papír, 
sbíráme víčka PET lahví jako charitativní činnost – 
od začátku akce jsme již předali a nasbírali více jak 
osm set kilogramů potřebným dětem a jejich rodinám. 
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na tom podílejí, 
protože to jsou nejenom děti, ale i rodiče, učitelé, lidé 
z blízkého i dalekého okolí, protože když sbírá rodič 
víčka třeba ve fi rmě, zapojí se i další spolupracovníci. 

 Alternativní metody – písmo Comenia Script 
nebo Hejného metoda v matematice – nepřemýš-
leli jste o nich? 
 Prvky Hejného metody zařazujeme do výuky. Co 
se týká Comenia Script, diskutovali jsme o tom v 
pedagogickém sboru, ale držíme se klasiky. 

 Vaše základní škola je specifi cká tím, že je spo-
jená s mateřskou školou. Setkávají se vzájemně 
děti z mateřské a základní školy? 
 Ano, děláme společné akce – Dny dětí, akce v 
tělocvičně tělovýchovného zaměření, divadelní před-
stavení, výchovné koncerty, na nichž jsou přítomny 
děti ze školky i z prvního stupně. Děti z mateřské 
školy tak poznávají to, co by třeba v jiných školkách 
neviděly, protože nabídka akcí je poměrně bohatá. 
Starší zase berou určitý ohled na menší děti, je to pro 
ně také trochu zvláštní, že si uvědomují, že v rámci 
školní docházky už povyrostly a že také bývaly malé. 
Je to vzájemná symbióza a propojení dětí a žáků. 

 Novela školského zákona přinesla změny ze-
jména v oblasti umísťování dětí do školek podle 

 Čím se vyznačuje vaše škola? 
 Naše škola podporuje zejména sportovní akti-
vity, jazykovou výchovu a informační technologie. 
Aktivně vstupujeme do různých projektů, realizovali 
jsme jich kolem deseti. Podporujeme vzdělávání 
cizinců – máme tu již několik let jazykovou skupinu 
přibližně dvaceti cizinců. Snažíme se jim vytvořit 
podmínky tak, aby v rámci jejich socializace byly co 
nejdříve eliminovány jazykové bariéry. Anglický jazyk 
se učí povinně všechny děti již od prvního ročníku. 
Informatiku máme od druhého ročníku. V některých 
předmětech děti používají i školní tablety.  
 V rámci projektů jsme se mimo jiné snažili ukázat 
dětem okruhy činností, se kterými se běžně nesetká-
vají a nejsou třeba ani obsahem učebních osnov, jako 
jsou například možnosti podnikání a podnikatelských 
aktivit. Snažíme se žáky připravit v rovině praktických 
zkušeností.

 Jak to probíhá?  
 Navštívili jsme v Blansku, okolí i ve vzdálenějších 
místech republiky více jak čtyřicet fi rem. Žáci viděli 
různé provozy. Provozy, v nichž pracovalo pět, deset 
lidí. Firmy, v kterých pracovalo dvacet až padesát 
lidí, i podniky s více než sto zaměstnanci. Byli jsme 
ve špičkových závodech, které táhnou ekonomiku v 
republice – Škoda Auto v Mladé Boleslavi, Hyundai 
Nošovice, kde žáci viděli organizaci práce i tempo, 
jakým se tam pracuje. Měli srovnání, v jakých pod-
mínkách pracují lidé v top fi rmách a lidé v menších 
fi rmách v rámci okresu. Děti navštívily malé fi rmičky, 
viděly, jak vznikají produkty, což je podle mého ná-
zoru neocenitelná zkušenost, protože s tím se vůbec 
běžně nesetkají. 

 Vaše škola je bezbariérová? 
 Ano, máme tady plošinu, která je nainstalována na 
schodech od šaten až po nejvyšší patro. Pomocí ní 
se může hendikepovaný žák na vozíku dopravit do 
tříd podle rozvrhu výuky. 
 Máte takového žáka? 
 Měli jsme žákyni – k poslednímu únoru z naší školy 
odešla. 

 Jak jste to zvládali? 
 Počátky byly těžké pro všechny, protože jsme se 
s tím doposud nesetkali. Ale kolektiv třídy nakonec 
žákyni přijal. Docházelo však k potížím zejména v 
oblasti bezpečnosti práce, jelikož asistenci prováděly 
ženy, které ovšem nesmějí zvedat těžká břemena. 

 Máte asistenty pedagogů? 
 Máme na škole čtyři asistenty, kteří se věnují 
žákům ve třídách. Jsou schvalováni na základě 
doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 

 Jakým způsobem se ve výuce projevuje spor-
tovní zaměření školy? 
 Máme sportovní klub, jenž je zaměřen na atletické 
aktivity. Je to stálice, která je tu už několik let. Ne-
dávno jsme měli besedu s Míšou Hrubou (reprezen-
tantkou ČR na Olympijských hrách v Rio de Janeiru, 
pozn. red.), která vyšla z líhně atletického klubu. Ve 
sportovní oblasti jsme dále uspěli v tom, že jsme měli 
6. března trénink s olympionikem. Zúčastnili jsme se 
sportovního klání, které pořádá Olympijský výbor. 
Přihlásili jsme se a byli vybráni jako jedna ze sto osm-

spádových obvodů – jaké nastanou podle vás 
problémy? 
 Spádové oblasti ideálně ani vytvořit nejdou. Děti, 
které již do naší mateřské školy chodí, i když mají 
bydliště jinde, mohou ve školce zůstat. Ale jestliže 
mají mladšího sourozence, který půjde letos k zápisu, 
tak ten se do naší školky nedostane. To znamená, že 
jedno dítě bude třeba chodit k nám a druhé dítě bude 
chodit třeba na Údolní. Bude to organizační problém 
pro rodiče. 

 Co připravujete pro budoucí prvňáčky? 
 Zápis do prvních ročníků se bude konat 11. a 12. 
dubna a bude na téma Cesta ke hvězdám. Letos 
můžeme přijmout osmdesát šest dětí. Do tohoto 

počtu zapíšeme všechny žáky. Pokud se bude hlásit 
více zájemců, budou rozhodovat přijímací kritéria. 
Na zápis naváže činnost edukativních skupinek, jež 
povedou učitelé, kteří budou příští rok učit v prvních 
třídách. Půjde o šest lekcí, v nichž učitelé postupně 
seznámí děti s tím, co je čeká, je to taková průprava 
pro budoucí prvňáčky, které přijmeme do naší školy. 
Povinné to nebude a rodiče budou platit pouze mate-
riál, s nímž se bude pracovat. První skupinky začnou 
již 25. dubna. 
 První třídy jsou umístěny v přístavbě, jsou odděleny 
od zbytku školy, takže je vytvořeno naprosto ideální 
klidné prostředí pro aklimatizaci dětí na školní do-
cházku. 

Marie Hasoňová

A. Skotáka 1371/8, Blansko 

(ulice v centru města za bankou ČSOB,a.s.) 

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Pronájem bytu 

OV 1+1, 35 m2  

s lodžií,

částečně zařízený, 

Volný od 1.4.  

7.800,- Kč/měs. 

včetně inkasa 

+ provize RK

50 m2, vlastní vchod, 

sociální zázemí, šatna, 

parkování 

v uzavřeném dvoře. 

Výhodná poloha u hl. 

komunikace, 

nedaleko centra.

6.500,- Kč/měs. 

včetně inkasa 

+ provize RK

Pronájem OV 1+1 Blansko - Sever

Pronájem nebyt. prostor, Masarykova Nabídka služeb realitní kanceláře

Zahrada se zděnou chatou - BK Otisky Prodej zahrady 

509 m2 se zděnou 

chatou, možnost 

studny, zavedená 

elektřina, 

parkování 150 m 

od chaty.

 

299.000,- Kč 

+ provize RK

- Kompletní realitní a právní servis při prodeji, pronájmu a koupi nemovitostí

- Pro prodávající veškeré služby zdarma

- Poradenství při prodeji nebo výkupu nemovitostí v exekucích a insolv. řízeních

- Výkup nemovitostí

- Zajištění fi nancování prostřednictvím kvalitního a ověřeného fi n. poradce

- Zpracování odhadu nemovitostí pro dědické řízení nebo vypořádání SJM

- Zajištění zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

- Nezávislá a bezplatná konzultace v oblasti trhu s nemovitostmi

- Zajímavá odměna za tip, vedoucí k prodeji nemovitosti

Na stromě kvetly verše
 Strom, na kterém kvetou básně? V Blansku v parku na náměstí Svobody je to již tradice. Verše se 
na něm urodí vždy 21. března, kdy se slaví Světový den poezie. 

 Lidé všech věkových kategorií se zastavují, jed-
notlivci, páry, rodiče nebo prarodiče s dětmi. Nahlas 
si jeden pro druhého předčítají básně. Fotí si je 
na mobil. Ty, které se jim líbí nejvíce, si odvazují a 
odnášejí domů pro sebe nebo pro své blízké. 

 Letos na větvích viselo kolem pěti set kartiček 
s verši od různých autorů – těch slavných, i méně 
známých. Akci pravidelně připravují zaměstnanci 
blanenské knihovny.

-mha-
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Co nového u Brázdů?

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

 Těší mne, že se v Blansku najdou místa, kde se dá nejen dobře nakoupit, ale navíc má člověk důvod 
se sem vrátit. Ať už je to díky kvalitě nabízeného zboží, příjemné obsluze nebo hezkému prostředí… 
Všechny tyto podmínky splňuje Vinotéka a sýrárna U Brázdů. Brázdovy znám osobně, se současným 
majitelem  provozovatelem Michalem Brázdou se vídáme poměrně často, a tak jsem jej při jednom 
z našich přátelských setkání požádal o rozhovor.

 Jak je to dlouho, co jste v Blan-
sku začali prodávat víno?
 Zdá se to neuvěřitelné, ale je to 
už jedenadvacet roků.  Začali jsme 
s malou rodinnou vinotékou v roce 
1996 na ul. Hybešova, která funguje 
dodnes, o deset let později jsme 
otevřeli vinotéku U Zámečku na 
Svitavské, ta však v současnosti 
již neexistuje. V říjnu roku 2014 
byla uvedena do provozu Vinotéka 
a sýrárna U Brázdů na nám. Svo-
body. Jak již sám název napovídá, 
tato provozovna není pouze o víně, 
významnou roli zde hrají sýry, po-
traviny a delikatesy nejen k vínu.

 Kde kupujete víno?
 Já sám se nákupu a výběru vína věnuji již od 
samého začátku. Nakupuji přímo u vinařů, mám 
možnost každý týden sám posoudit kvalitu těchto vín 
a v případě problému tahle vína do nabídky vinotéky 
nezařadit. V dnešní době není problém sehnat do 
sortimentu vinoték kvalitní lahvové víno, ale prodává 
se spíše víno sudové, čímž reagujeme na požadavky 
zákazníků, jež preferují kvalitní víno za rozumnou 
cenu. Jsme jedna z mála vinoték, jež má momen-
tálně v nabídce moravskou sudovou Pálavu, Solaris 
a Hibernal. To se skutečně vidí málokde. Jsme totiž 
schopni je v moravských sklepích, ač draho, ale 
přece nakoupit a nabídnout je zákazníkům.

 Na výběr vína do vinotéky však nejste sám, 
pokud se nepletu.
 Před třemi lety vstoupil do naší vinotéky jako 
společník Ing. Daniel Záblacký. Jeho úkolem je 
sledovat aktuální dění na moravské vinařské scéně 
a hledání dalších kvalitních vín. Dan byl již před pěti 
lety jmenován bývalým ministrem zemědělství Ing. 
Jakubem Šebestou do Komise SZPI pro zatřiďování 
vín. Sám tak dohlíží na kvalitu moravských vín a 
pokud se stane a vína nesplňují naše požadavky na 
kvalitu, ihned jej stahujeme z prodeje.

 To jsou moravská vína. Máte v nabídce také 
něco ze zahraničí?
 V sortimentu vinotéky máme i vína zahraniční, 
vždy však ze zemí, kde není podezření na falšo-
vání vín. My nabízíme vína z Francie, Španělska, 

Maďarska nebo Slovenska. Neprodáváme tedy vína 
ze zemí jako je Moldávie, která je falšováním vína 
nechvalně proslulá. Kdo někdy ochutnal naše sudové 
víno z Francie pochopí, že jeho kvalita je vysoko nad 
jeho prodejní cenou. 

 Co další sortiment?
 Nakoupíte u nás vysoce kvalitní sýry, farmářské 
máslo, domácí uzeniny, těstoviny, cukrovinky, kávu, 
karibské rumy a spoustu dalších věcí. Stáčíme olivo-
vý olej, medovinu a brzy i víno rybízové. Máme rádi 
kvalitní potraviny a víno, pořádáme jejich degustace 
(aktuální kalendář akcí najdete na www.ubrazdu.
cz) a chodíme se často inspirovat a vybírat další 
položky sortimentu na farmářské trhy. Položek v 
naší nabídce je tolik, že bychom o nich mohli popsat 
mnoho řádků. Nejlepší bude, když se k nám zákaz-
níci zastaví osobně, prohlédnou si zboží, případně 
ochutnají. 

 Dotkne se vás nějak chystaná změna Vinařské-
ho zákona?
 Změnu Vinařského zákona na rozdíl od konkuren-
ce vítáme. Dojde ke zpřísnění prodeje vína tak, aby 
se neprodávalo úplně všude. Věříme, že standardem 
dobrého prodejce vína je přímý kontakt s vinaři a ne 
to, že mu každý týden složí velkoobchod několik sudů 
vína do skladu a týden sám zákazníkům vypraví o 
tom, jak má dobré víno z Moravy a hlídá jeho kvalitu. 
My se snažíme být na Jižní Moravě každý týden a 
nemáme se čeho bát. Již dvacet let.

     Na závěr ještě jedna ma-
ličkost. V posledních dnech 
se po Blansku šušká, že 
jste snad byli kontrolováni 
a pokutováni za to, že ve 
svých provozovnách ředíte 
víno vodou. Předpokládám, 
že je to nesmysl?!
   Tyto informace se k nám 
také dostaly a radost z toho 
nemáme. Celá informace je 
samozřejmě smyšlená, žádná 
kontrola u nás nebyla. Naši 
stálí zákazníci o kvalitě námi 
nabízeného vína dobře vědí 
a ti, co jsou na pochybách, 
se mohou jít přesvědčit sami. 
Máme pro vás otevřeno od 
pondělí do neděle od 8 do 
20 hodin.

-r-

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!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

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

Přijmeme do pracovního poměru

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
PRO PŘÍMOU OBSLUŽNOU PÉČI
Požadované kvalifi kační předpoklady:

Absolvování akreditovaného kurzu (možno až po nástupu) 

nebo osvědčení pečovatelka (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění platných předpisů).

Předpoklady a dovednosti:

základy práce s PC, psychická stabilita, empatie, komunikace, odpovědnost.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DLE DOHODY.

Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na adresu:

Bc. Veronika Bartošíková – personalistka 

e-mail: bartosikova.veronika@ddblansko.cz, tel. 601 383 316, 516 410 206,

případně poštou:  SENIOR centrum Blansko, p. o., Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko
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Cafi sco: Místo pozitivní 
energie a skvělé kávy

- 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

Nabízíme Vám příležitost stát se součástí 

týmu společnosti zaměřené na dodávky 

energetických staveb a technických zařízení 

budov.

  PROJEKTANT TZB
VAŠE ÚKOLY
- příprava projektů TZB

 (vytápění, tepelná čerpadla, ZTI)

- technické konzultace a návrhy řešení

- zpracování rozpočtů

- projektový dozor

NABÍZÍME
- odpovědnou a zajímavou práci, 

 ve které se nebudete nudit

- fi nanční ohodnocení odpovídající 

 praxi a dosaženým výsledkům

- fi remní vzdělávání a odborné kurzy, 

 přátelský pracovní kolektiv

POŽADUJEME
- vzdělání stavebního 

 nebo technologického směru

- praxe v oblasti přípravy dokumentace 

 staveb TZB, zkušenosti s rozpočtováním

- technické znalosti postupů stavebních 

 prací, autorizace výhodou

- aktivní přístup, komunikativnost, 

 spolehlivost

- ŘP - sk.B

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

CERGO s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 Blansko

 Myslím si, že člověk by měl mít alespoň jednu neřest - u sebe bych jich našel hned několik. Jednou 
z nich je káva. A s ní související kavárna Cafi sco – místo s moderním nadčasovým designem. Dám 
si espresso, zakousnu se do čerstvého dezertu a připočítám pozitivní atmosféru, která se v tomto 
podniku vznáší. Náhle přicházím na to, že už vlastně k životu nic jiného nepotřebuju.

 Ládík a Marcelka. To jsou jména provozovatelů 
kavárny, kterou si oblíbilo za uplynulých sedm let 
mnoho Blanenských. Oba věčně usměvaví, milí, 
ochotní, jsou zároveň tváří této kavárny, neboť kolem 
sebe rozptylují zajímavý jev, který v poslední době 
mnoha lidem chybí. Říká se mu dobrá nálada. Myslím 
si, že je to jeden z důvodů, proč se na tohle místo 
mnoho lidí rádo vrací. To však není jedinou devízou 
kavárny Cafi sco.
 Prostředí. Kavárna vznikla roku 2010 na místě 
rodinného domu na Bezručově ulici. Design pochází 
z hlavy blanenského architekta Rostislava Jakubce 
a zpracování má na svědomí brněnské studio ATX. 
Červenobílou tvář kavárny charakterizuje motiv ná-
doby na sifon, pohodlná křesílka, kožené sedačky 
a moderní stolečky. O tom, že prostředí je vskutku 
originální, svědčí i fakt, že kavárna se několikrát 
objevila v italských časopisech věnujících se desig-
nu. Třešničkou na dortu je ocenění časopisu Doma 
DNES, ve kterém bylo Cafi sco označeno jednou z 
deseti originálních kaváren v republice. Ke kavárně 
patří také prostorná terasa, která je v provozu celo-
ročně. Teplé deky jsou k zapůjčení u personálu.
 Káva. Kávu Julius Meinl jsem ochutnal v mnoha 
restauracích, ale nikdy nechutnala tak dobře jako 
tady. Připravovat kávu není jen o zmáčknutí knofl íku 
na přístroji. Je to o kvalitě kávového zrna, mlýnku 
a seřízení hrubosti mletí, přístroji na kávu a péči o 
všechno tohle vybavení. Hlavní ingrediencí je podle 
slov majitelů láska. Jak říká sama Marcelka: „K pří-
pravě kávy je třeba přistupovat s láskou, jinak vám 
zhořkne!“ :-) 
 Káva zde připravovaná je 100% 
arabica z nejvyšší řady Julius 
Meinl a v nabídce jsou jak klasiky 
(ristretto, espresso, lungo, capu-
ccino, latté macchiato a další), 
ale také ledová káva či frappé, se 
zmrzlinou, se šlehačkou nebo jen 
tak s mlékem. V poslední době si 
zákazníci oblíbili také sladké kávy 
s příchutěmi – kokos, vanilka, na 
podzim třeba dýně nebo kaštan. 
Veškerou kávu (a vlastně i všech-
no ostatní) si můžete vzít s sebou 
domů - jak se dnes moderně říká: 
TO-GO.
 Nápoje. Mimo klasickou škálu 
džusů, minerálek a limonád jsou 

v nabídce domácí limonády. Jsou 
připravovány přímo v kavárně a 
rovněž podléhají aktuálním se-
zónním trendům. Mátová, skoři-
cová, okurková, bezová… K chuti 
přijdou míchané nápoje: mojito, 
piña colada, cosmopolitan, ale i 
nealkoholické mojito nebo koktejly 
pro děti. Po náročném dni si může-
te vychutnat sklenku moravského 
vína, vinný střik nebo stále oblí-
benější Aperol spritz – osvěžující 
italský oranžový nápoj se spoustou 
ledu, který přijde vhod zejména v 
letních měsících.
 Něco na zub. Zákusky jsou tu 
vyhlášené! Makové rohlíčky od 
babičky, výtečná plněná rakvička, 
mrkvový dort, čokoládový nebo 

borůvkový muffi  n, tiramisu a mnoho dalších, s lepkem 
i bez. Všechny zákusky jsou od regionálních cukrářů 
a je skvělé, že nabídka se neustále obměňuje, takže 
nikdy nevíte, co při další návštěvě v sortimentu při-
bude. Kdo nemusí sladké, může zakousnout panini 
– italské pečivo přivážené přímo z Itálie, plněné 
šunkou, sýrem, zeleninou… V nabídce je rovněž 
plněný wrap (tortilla) zapečený v grilu. Ideální sní-
daně, nemyslíte? Pro dětičky je k dispozici lahodná 
zmrzlina do kornoutku či do misky, a to celoročně.
 Rum. Původně jsem ani nechtěl psát o tom, že v 
kavárně Cafi sco se pije. K těmto účelům slouží jiné 
instituce, kterých je v Blansku až až. Jenže Ládík 
se v soukromí věnuje exotickým rumům. Je to jeho 
veliký koníček, a tak není divu, že Karibik, Indii, Jižní 
Ameriku a další exotická místa prostřednictvím těchto 
destilátů přenesl tak trochu i sem. Zahraniční rumy 
zkrátka frčí a tady jich můžete ochutnat skutečně 
nepřeberné množství. 

 Cafi sco je s námi již sedm let. Jsem velice rád, 
že za dobu své existence se kavárna nijak výrazně 
nezměnila. Když se dívám kolem sebe a zjišťuji, 
kolik nových kaváren za tu dobu v Blansku přibylo 
(a další jsou v plánu!), nabízí se otázka, proč bych 
měl chodit jinam? Tady je mi báječně a vždycky, když 
sem přijdu, vítají mne úsměvy a pozitivní energie. A 
to je v dnešní době vzácnost, kterou jinde budete 
hledat jen stěží.

-r-

Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 
ihned přijme 20 zručných lidí  na pozici 
Elektromechanik (i bez praxe a vzdělání 
v oboru).  
Nástupní mzda dle zkušeností 22 - 25 000 
Kč. Odměna za nástup 5 000 Kč a mnoho 
dalších benefi tů. Nyní je v závodě otevře-
no 40 volných pozic. Tel.: 549 426 809
E-mail: prace.drasov.cz@siemens.com
Web: siemens.cz/semd/prace

MALAJSIE - SINGAPUR - 
JIŽNÍ THAJSKO 

 Malajsie - přírodně i kulturně jedna z nejzajímavějších 
zemí Asie (Batu jeskyně, Malacca s koloniální minulostí, 
vznosné mešity v Kualu Lampuru). Divoká a nepropust-
ná příroda Malajského poloostrova, liduprázdné pláže, 
zapadlé vesničky, ale i nejvyšší mrakodrapy planety. 
 Singapur - supermoderní a extrémně bohatý městský 
stát je znám svojí čistotou, přísnými zákony a překva-
pivými kontrasty. Gigantické mrakodrapy z oceli, skla a 
betonu určují obraz ostrovní republiky. 
 K tomu staré čínské, indické a arabské čtvrtě, kde se 
pozastavil čas a kde stále platí prastaré tradice. 
 Jižní Thajsko - ostrovy Phi jsou zhmotněním snu o 
tropickém ráji. Ostrov Kophangan je "Mekkou" baťůžkářů 
v jižním Thajsku. Úchvatné přírodní scenerie na ostrově 
J. Bonda. Bílý písek, kouzelné ostrovy, romantické pláže. 
 To je malá ochutnávka toho, o čem bude ve středu 
5. 4. 2017 od 17 hodin v KULTURCE Městské knihovny 
Blansko přednášet cestovatel Milan Štourač.

KUBA - MINULOST, 
PŘÍTOMNOST, BUDOUCNOST

 Kuba je země, která prošla specifi ckým historickým 
vývojem, jež se odráží nejen v jejím institucionálním, 
ekonomickém a politickém uspořádání, ale také v men-
talitě obyvatelstva. Kuba, stejně jako ostatní země světa, 
prochází společenským vývojem. 
 O kvalitativních změnách a etapách vývoje ostrovní 
Kuby bude pojednávat přednáška, doplněná fotodoku-
mentací a případnou besedou, prof. PhDr. Petra Chalupy, 
CSc. 
 Profesor Chalupa se Latinské Americe věnuje pro-
fesně. Na Kubě byl na měsíčních pobytech celkem 
pětadvacetkrát. Přednášel na univerzitách v Santiagu 
a v Pinar del Rio a má tam mnoho známých, kolegů 
a přátel. O Kubě napsal knihu Minulost a přítomnost 
Ekvádoru a Kuby a publikoval desítky článků v odborných 
periodikách a různých časopisech. 
 Akce se uskuteční v pátek 7. dubna 2017 od 17 hodin 
v KULTURCE Městské knihovny Blansko.

Pavel Kostečka:
Máš to před očima!

 „Lidská DNA je počítačový program daleko pokročilejší 
než jakýkoliv software, který kdy byl vytvořen,” řekl Bill 
Gates, zakladatel Microsoftu. 
 Počítačové programy píše člověk, kdo ale napsal 
program života, který máme každý den před očima a 
který žijeme? Je pravda, co se běžně učí na školách?
 Přednáška Mgr. Pavla Kostečky, Ph.D. se bude sro-

zumitelnou formou přístupnou i pro laického posluchače 
přednostně zabývat tím, jak mohla vzniknout první buňka, 
DNA, bílkovina… 
 Akce proběhne v pondělí 10. dubna 2017 od 17 hodin 
v KULTURCE Městské knihovny Blansko.

Dubnové Hudební 
toulky - Karel Hála

 Jednou z největších hvězd české hudební scény byl 
Karel Hála, který se narodil roku 1933.
 Původně měl na konzervatoři studovat balet, ale 
jeho pěvecké nadání zvítězilo. Patřil mezi zpěváky a 
hudebníky, kteří se prosadili vystupováním v pražských 
kavárnách a na scénách malých divadel. Účinkoval s 
velkými tanečními orchestry i s menšími kapelami. Byl 
u nás na počátku toho, čemu se říká pop music.
 Přijďte si zavzpomínat na krále českého swingu dne 
11. dubna   2017 od 14 hodin do Kulturky Městské 
knihovny Blansko.

Olga Tokarczuková: 
Knihy Jakubovy

  Polská spisovatelka 
Olga Tokarczuková svůj 
rozsáhlý 900stránkový 
román „Knihy Jakubovy“ 
zasadila do 18. století, 
které lze charakterizovat 
jako století velkých změn. 
Především v Polsku, ale 
také v celé Evropě, se 
odehrává konfl ikt mezi 
nastupující moderností 
a stávajícím konzerva-
tismem společenských a 
náboženských tradic.
 Hrdinou nehrdinou je 

náboženský odpadlík Jakub Frank a jeho tápání v kompli-
kované době. Jeho osud se splétá s dalšími, které na své 
cestě potkává.  Před čtenářem defi lují postavy různých 
národností: Poláci, Rusíni, Turci, Židé, zástupci šlechty 
i kléru, především muži a ženy. Mluví svými rodnými ja-
zyky, míchají je stejně jako své životy dohromady, učí se 
se svými zvyky a obyčeji spolužít v nových podmínkách.
 Část románu se odehrává v Brně a v řadě dalších 
evropských měst, kde Jakub Frank zanechává svou 
mimořádnou osobností otisk.
 Autorka nabízí paralelu se současným dramatickým 
a veskrze aktuálním střetem jednotlivých kultur.
Román je doplněn řadou historických dokumentů, 
excelentně, zcela bez chyb ho přeložil Petr Vidlák a je 
mimořádně zdařile grafi cky zpracován. Vydalo brněnské 
nakladatelství Host.

Připravila Městská knihovna Blansko

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny
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Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

731. března 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* 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.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 602882227.
* BOX a JU – JITSU – SEBEOBRANA – NÁ-
BOR pro muže i ženy od 15let. Vilém Hrunek  
Tel. 608 316 426  Hrunvill@seznam.cz
* KAMNA KTERÁ PŘÍJEMNĚ CHLADÍ! NOVÁ 
KAMNA! RŮZNÉ DRUHY, VÝKON 11 AŽ 25 kW 
PRO 200 AŽ 600 m³. Tel. 777870817.
* Bazar Strojů, Nábytku a všeho možného 
v Dolní Lhotě Vás zve k prohlídce nového 
zboží a výrazných slev u zboží staršího. Tel. 
602882227.
* Nabízím dlouhodobou pravidelnou práci 
ve skladu (Blansko, Zborovce) v čase po, st, 
pá 12:30 - 15:30h. Plat 100Kč/hod. Více info 
na: koniki@seznam.cz nebo tel. 775 221 146.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! 
Kvalitní loňský tmavý med přímo od včelaře z 
čisté přírody Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 
1 a 5 kg sklenicích. Po domluvě dovezu větší 
množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Motocykl Yamaha FZ6 S2 (72 kW), r.v. 2007, naj. 
25 tis. km, kufr, mnoho doplňků, černá, pohodlný a 
rychlý stroj. Bez závad, připravená na sezónu! Tel. 
606728334.
* 2kk na ulici Údolní po celkové rekonstrukci! Vše 
nové!: koupelna, kuchyně, obložkové dveře, podlahy, 
okna, elektrika, voda. Cena 1.38 mil. Bez RK. Tel. 
776117788.
* Mrazničku  Snaigé F 405, čtyřšuplíková + 2,  objem 
205 l, nevyužitá,  jako nová, levně. Tel. 723467365.
* 3+1 v Blansku. Tel. 608614914.
* Kurník s výběhem pro 6 - 8 slepic, d 1495, š 755, 
v1040. Cena dle dohody. Nový, v originálním balení. 
Tel. 602884457.

      PRODEJ     

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Divadelní představení Byt na inzerát – 21.4.2017 v 
19 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné 360/330 Kč.
Michal Horáček: Na cestě - koncertní recitál – 
28.4.2017 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. 
Vstupné 350 Kč.
Žamboši – 22.4.2017 v 18.30 hod, Katolický dům. 
Cena 130 Kč.
Brněnský Majáles 2017 – 6.5.2017 od 12 hod, 
Výstaviště Brno Brno. Vstupné do 24.4. 440 Kč, do 
5.5. 540 Kč.
Divadelní představení Manželský čtyřúhelník – 
9.5.2017 v 19 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné 
250/220 Kč.
Screamers: Videopůjčovna –  přesunuto na 4.6.2017 
v 19 hod. Travesti skupina Screamers uvádí zábav-
nou show. Vstupné 300 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 14.6.-18.6.2017, vždy v 
18 hod. 
14.6.2017 Skvosty klasiků – Komorní soubor Quar-
tetto Telemann (Sloupsko–šošůvské jeskyně). Cena 
stání 350 Kč.
15.6.2017 Letní nálady – Lucie Bílá a Petr Malásek 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 540 Kč, sezení 
640 Kč.
16.6.2017 Čarovné tóny – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou (jeskyně Výpustek). Cena stání 450 Kč, 
sezení 550 Kč.
17.6.2017 Souznění – 4TET s Jiřím Kornem (Kate-
řinská jeskyně). Cena stání 450 Kč.
18.6.2017 Pocta Vivaldimu – Jaroslav Svěcený a 
orchestr Virtuosi Pragenses (dno propasti Macocha). 
Cena stání 450 Kč
Ladies Night – 17.6.2017 ve 21 hod, Boby centrum 
Brno. Cena 499/799/999 Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12 hod, 
Zámecký park Blansko. Vstupné do 19.6. 499 Kč, 
děti 3-15 let 199 Kč. 
KilianGang Motosraz 5.ročník – 21.7.-23.7.2017 od 
15 hod, Areál pod lesem Voděrady. Vstupné do 31.5. 
450 Kč, do 16.7. 550 Kč, na místě 600 Kč.

Aktuálně v prodeji:
Publikace Blansko – brána Moravského krasu. 
Výpravná publikace představuje historii i součas-
nost Blanska, jeho památky, osobnosti i kulturní a 
sportovní život. Cena 280 Kč.
Kalendář Blansko s nadhledem 2017 – formát A3, 
obsahuje letecké snímky Blanska a jeho místních 
částí. Cena 99 Kč.
Publikace Růžová ulička vypráví – autorka Květa Po-
korná představuje téměř zapomenutý kout v centru 
města Blanska. Cena 100 Kč.
Publikace Blanensko 1945 – Vzpomínání na poslední 
roky války – publikace vydaná Muzeem Blanenska 
je souborem vzpomínek pamětníků na válečné roky 
v Blansku a je doplněna fotografi emi z Blanska a 
okolí. Cena 190 Kč.
Kapesní kalendáříky Blansko s nadhledem 2017 – 
ZDARMA

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

-MaT-

!!!NEUVĚŘITELNĚ!!!
BAZAR VŠEHO

A NÁBYTKU 1000 m2

v Dolní Lhotě 82 u Blanska

!! NÁDHERNÉ !!
Tel. - 777 870 817

* Nemá někdo na půdě staré šlapací autíčko pro dítě?  
Děkuji za nabídky. Tel. 731084464.
* Pronajmu chatku se zahradou na Starém Blansku, 
cena dohodou. V chatě je elektřina, na pozemku je 
studna. Tel. 608351147.
* Hledám učitele/učitelku angličtiny v Blansku, mírně 
pokročilý. Tel. 736249294.
* Kdo daruje nebo za symbolickou cenu prodá důchodci 
kazety Pitkina a Donutila? Tel. 702650727.
* Kdo daruje nebo do 100 Kč prodá akvárium o objemu 
asi 40 - 100 litrů, fi ltry, topítka a jakékoliv jiné akvaris-
tické potřeby? Tel. 737002332.

      RŮZNÉ    

MAS Moravský kras z. s. 

nositel projektu MAP - místní akční plán rozvoje vzdělávání 

pro území ORP Blansko, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000305

INFORMUJE  
základní a mateřské školy a nestátní neziskové organizace

Z prostředků EU v rámci programu IROP, nebo v rámci realizace strategie 

MAS Moravský kras mohou ZŠ, MŠ a NNO žádat o podporu investičních 

projektů zaměřených na rozvoj těchto kompetencí:

- práce v digitálních technologiích

- komunikace v cizích jazycích

- technické a řemeslné obory

- přírodní vědy

Podmínkou poskytnutí podpory je zanesení investičního záměru 

ve Strategickém rámci MAP.

V případě zájmu nás kontaktujte emailem: 

registracemasmk@seznam.cz

nebo telefonicky na čísle 733 370 300 do 10. 4. 2017

 Prvním nezbytným krokem je zmapování 
již existujících a plánovaných vzdělávacích a 
volnočasových aktivit na území ORP Blansko. 
Výstupem bude akční plán vzdělávání na škol-
ní rok 2017/2018 s výhledem do roku 2023. 
Na jeho základě by měla proběhnout podpora 
vybraných činností, zejména těch, u kterých 
se objeví styčné body s aktivitami dalších 
organizací. 

 Nedílnou součástí Místního akčního plánu 
vzdělávání je i regionální plán investic vzdělá-
vacích a volnočasových organizací. Realizátoři 
MAP upozorňují, že pro podporu z dotačního 
programu IROP je zapotřebí, aby byl investiční 
záměr v tomto plánu investic zařazen. Jde o 
službu zdarma, samotné zařazení investice 

do plánu je nezávazné a nepřináší povinnost 
investici realizovat. 

registracemasmk@seznam.cz 
www.vzdelavaniblanensko.cz

MAS Moravský kras připravuje akční 
plán vzdělávání blanenského regionu

 Místní akční skupina (MAS) Moravský kras je spolek, který se zabývá rozvojem regionu a 
realizuje řadu projektů zacílených na různé oblasti společenského života. Jedním z nich je 
projekt Místní akční plán vzdělávání (MAP), jehož cílem je nastartovat proces komunitního 
plánování v oblasti školství na Blanensku. 

Basketbalový 
workshop

 V úterý 21.3.2017 navštívil Basketbalový klub 
Blansko, z.s. Car team České basketbalové fede-
race s projektem, který vznikl ve spolupráci Komise 
basketbalu dětí a mládeže a Metodické komise. 
Jednalo se o seminář ke zlepšení hry každé hráčky 
i družstva. Dvojice lektorů Radka Czudková a Kamil 
Vajda představili blanenským trenérům velkou škálu 
cvičení a her pro děvčata. Na názorných ukázkách 
perfektně předvedli, co všechno se dá při tréninku 
zvládnout. Přestože byla většina cvičení spíše atletic-
ká a kompenzační, basketbalistky si to velmi užívaly.

Milan Ševčík
Foto: Pavel Šmerda

Závodili na autodráze
 Místo volantu v ruce dálkové ovládání. Místo helmy na hlavě a ochranné kombinézy klidně rifl e a 
tričko s krátkým rukávem. Přesto jedou jako o život za vysokého soustředění. Kdo? No přece holky a 
kluci, kteří zavítali v sobotu 18. března do Dělnického domu. 

 Na rozdíl od skutečné ra-
lly nevadí, když některé auto 
skončí mimo trať. Nikomu se 
nic nestane, skauti podél dráhy 
okamžitě reagují, nasadí vůz na 
dráhu a jede se dál! Drakoneček 
a maxiautodráha přilákaly opět 
desítky dětí, které si přišly užít 
sobotní odpoledne plné her a 
zábavy. 
 V předsálí si děti udělají „řidi-
čák“ na autodráhu a v hlavním 
sále už je čeká pětadvacet metrů 
dlouhá trať. Ovšem jízdu na ní 
si musejí nejprve zasloužit, a to 
sběrem bodů – dráčků. Ty sbírají 
zhruba u dvaceti stanovišť za 
splnění úkolů. Jde o stolní hry, 
klasické i méně známé, na pro-
cvičení paměti a zručnosti. Často s využitím předmětů, 
které se najdou v každé domácnosti, takže i rodiče 
mohou čerpat inspiraci, jak zabavit dvé ratolesti. 
 Dráčky tedy proměňují buď za velmi oblíbenou hru 
na kinectu nebo za jízdu na maxiautodráze s možností 

kvalifi kace do závěrečné Velké ceny, do níž se zařadí 
šestnáct nejrychlejších. 
 Drakoneček se letos pořádal již počtrnácté a stejně 
jako v minulosti byl v režii skautského střediska Srdce 
na dlani. „Loni byla nově autodráha přestavěna místo 

dvojité tratě na čtyřdráhu, což se osvědčilo, 
proto jsme trasu ponechali stejnou. Autodráhu 
bychom chtěli postupně obnovit, protože staré 
díly již často nefungují tak, jak potřebujeme, a 
nedá se na ně spolehnout. Ale všechno stojí 
hodně peněz. Začali jsme ovladači a autíčky. 
Letos máme deset nových ovladačů,“ říká 
jeden z organizátorů Karel Synek. 
 Vítězkou Velké ceny se stala Jana Králová, 
na dalších stupních stanuli Marek Ulahel, Libor 
Šťáva a David Král. Nejlepšími sběratelkami 
dráčků byly Nela Ševčíková a Anna Šťávová. 
Nejrychlejší čas na autodráze zajel Samuel 
Rychtář. 

-mha-
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NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV 

značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny s duší dobrodruha. 

S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 

s off -road režimem a sadou panoramatických kamer Vám cestou 

do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 

do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou touhu 

objevovat to, na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz

OBJEVTE, NA ČEM
 OPRAVDU ZÁLEŽÍ

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TOP AUTOSALON BLANSKO získal 
ocenění nejlepšího servisu v ČR

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz

 Po únorovém squshovém turnaji nám v obou 
doprovodných soutěžích někteří hráči celkem sluš-
ně navršili jak body, tak i sety. Pořadí na předních 
místech se však měnilo jen minimálně.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde hráči získávají jen 
skutečně odehrané sety, nadále vede Pavel Procház-
ka s 66 odehranými sety. Druhý Jakub Sedláček má 
65 setů, třetí Ivo Graff y 60 setů. Za touto trojicí je 
čtvrtý Jiří Pánek 43 setů, pátý Zdeněk Minář 38 setů 
a šestý Matěj Bartoň 35 setů.  V soutěži je zatím 
vedeno 16 hráčů.

 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“ 
získávají hráči body za svá umístění. Zde kraluje 
Jakub Sedláček, který získal již 58 bodů. Na druhém 
místě je dvojice Jiří Pánek, Jan Zezula se ziskem 36 
bodů. Dále jsou Karel Hudec 32 bodů, dvojice Ivo 
Graff y, Pavel Procházka 30 bodů a Zdeněk Minář 26 
bodů. I v této soutěži je vedeno 16 hráčů.
 Věřím, že po březnovém turnaji se v obou sou-
těžích celkový počet zapojených hráčů opět zvýší. 
Nahrává tomu i termín turnaje 25. března. Počasí 
nestálé, ani teplo, ani zima. Nejlepší sportovní 
realizací budou sálové sporty, mezi než patří i náš 
squash.
 Těšíme se na Vás!

SQUASH
ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko

Objednávky na tel. 777 887 700, 516 412 100

„We are all humans“ Erasmus+ 
výměna mládeže 

 V období od 16.3. do 24.3. se v rekreačním zařízení Vyhlídka v Blansku na Češkovicích konala 
mezinárodní výměna mládeže pod záštitou programu Erasmus+. Organizátorem akce je nezisková 
organizace Brno for you, z. s., která se zabývá prací s mládeží. Výměny se zúčastnlo 32 mladých lidí 
ve věku od 18-25 let z České republiky, Slovenska, Polska, Bulharska a Maďarska. 

 V průběhu týdenní-
ho setkání se věnovali 
tématu inkluze. Absol-
vovali řadu workshopů, 
seminářů a interaktivních 
aktivit týkajících se pro-
blematiky předsudků a 
plnohodnotného začle-
nění osob s postižením 
či skupiny LGBT (lesby, 
gayové, bisexuálové a 
transsexuálové) do spo-
lečnosti. Výměny samot-
né se přímo zúčastnili 
zástupci těchto skupin. 
Pomocí výše zmíněných 
aktivit projekt zvyšuje 
povědomí účastníků o 
tomto tématu, snaží se 
vyvrátit předsudky, kte-
ré ve společnosti vůči 
těmto skupinám panují a snaží se je řešit, bojovat 
s diskriminací a vymyslet návrhy, jak učinit svoji 
vlastní komunitu příznivější pro tyto skupiny osob 

(např. bezbariérovost pro vozíčkáře, překlady pro 
hluchoněmé, větší zapojení znevýhodněných skupin 
v rámci aktivního občanství atd.).

 Jedním z výstupů projektu je foto kampaň, která 
zobrazuje příběhy znevýhodněných skupin vytvořená 
samotnými účastníky projektu, a také veřejná událost 
s názvem Živá knihovna v atriu Fakulty sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně, kde budou 
zástupci společensky znevýhodněných skupin sdílet 
své příběhy s návštěvníky.  

 A  jak se Blansko líbilo účastníkovi ze Slovenska 
Martinovi? „Jsem velice rád, že se tato výměna 
koná v Blansku na Češkovicích, protože je to místo, 
kolem kterého je krásná příroda a člověk si může 
odpočinout od ruchu velkoměsta.“

-lm-

Novinka ve vybavení 
pneuservisu
 Náš pneuservis aktuálně pořídil nejnovější 
vybavení, dva stroje od fi rmy HUNTER, které 
jsou špičkou ve svém oboru. První z nich je 
plně automatický montážní stroj Revolution, 
jehož výhody jsou montáže a demontáže 
pneumatiky s úplnou eliminací poškození rá-
fků, pneumatiky nebo snímače tlaku. Druhým 
strojem je Road Force Touch - světová špička 
ve vyvažování a diagnostice vibrací kol. Stroj 
z dynamickým přítlačným válcem, který díky 
přítlačné síle simuluje jízdu vozidla.
 Oba uvedené stoje jsou v České republice 
pouze v jednotkách kusů a tím je pneuservis 
TOP AUTOSALON BLANSKO vybaven na 
špičkové technické úrovni, kterou ocení především 
zákazníci v rychlosti a přesnosti řešení problémů s 
vyvažováním kol.

 Ukázky práce na těchto zařízení naleznete na 
našich FB stránkách facebook.com/topautosalon 
 Uvedené zařízení bude k dispozici jak našim 
klientům , tak i soukromým dílnám a pneuservi-
sům v našem regionu 

AKCE JARO ZA 249,-
 Připravili jsme pro klienty Jarní servisní prohlídku 
za akčí cenu 249,-, která zahrnuje kontrolu funkč-
nosti klimatizace, diagnostiku, kontrolu podvozku a 
brzdového systému a mnoho dalšícho.
 Při přezutí vozidla na letní pneumatiky prová-
díme geometrii podvozku vozidla zdarma! 

ZÍSKANÉ OCENĚNÍ ZA NEJLEPŠÍ 
SERVIS ŠKODA AUTO 2016
 Dne 22.2. 2017 proběhlo výroční setkání obchod-
níků značky ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, kde byl 
TOP AUTOSALON BLANSKO vyhlášen nejlepším 
servisním místem značky ŠKODA v České repub-
lice ze rok 2016. Tohoto ocenění si velice vážíme 
a budeme i nadále dělat maximum pro spokojenost 
našich zákazníků.   

 Aktuální informace, akční nabídky a nabídku roč-
ních, referenčních a ojetých vozů ŠKODA naleznete 
na našem FB profi lu facebook.com/topautosalon 
Nyní přes 30 vozů připravených ihned k odběru! 

y


