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Komu to tady patří?
Minulou neděli bylo nádherně, a tak jsem vyrazil na kolo. Zvolil jsem oblíbenou trasu po
stezce přes sportovní ostrov, parkem Zborovák za supermarketem Billa až na konec Blanska,
dále po silnici pod Nový hrad, podél řeky další stezkou do Adamova a odtud opět po silnici
asi osm kilometrů do Bílovic. Jak jsem zjistil už v prvních (kilo)metrech, nebyl jsem sám,
koho napadlo strávit hezký den venku. Už na oválu kolem baseballového hřiště se to hemžilo
lidmi…

Nevadí mi, když musím zpomalit a poprosit chodce o průjezd. Co mi však vadí,
je naprostá ignorace cyklistů a ostatních
sportovců ze strany některých chodců.
Mnohdy připomíná pohyb na stezkách
překážkovou dráhu a najdou se i případy,
kdy člověk musí úplně zastavit. Jeden
příklad, který možná znáte taky: celou
šířku stezky vyplní dvě maminy s kočárky,
kolem nich další tři děti a pobíhající hafan
bez vodítka. Na zazvonění zvonkem či
prosbu o umožnění průjezdu nereagují
vůbec, případně nějakou peprnou poznámkou.
Ani já jsem na svém prvním letošním
cyklovýletě nebyl podobných situací ušetřen. Ze všeho nejvíc mne mrzelo, že se ke
mně chodci v několika případech chovali
dost arogantně a agresivně. Proč? Vždyť
prostor stezky je určený stejně tak mně jako jim!
Možná proto, že je tu i druhá strana. Po cestě podél
řeky na Adamov jsem v protisměru potkal skupinku asi
pěti cyklistů, kteří vypadali, že trénují na Závod Míru.
Důrazně povykovali vstříc chodcům, aby se jim klidili
z cesty, a nad některými jejich manévry se tajil dech.
Kdo zmiňovanou cestu zná, dobře ví, že na ní většinou
není kam uhnout, možná tak hupsnout do Svitavy. Tohle
bylo opravdu o hubu a agrese ze strany cyklistů byla
naprosto nepřiměřená. Nehledě na to, že v tomto úseku
se to chodci sice hemžilo, ovšem průjezd umožněn
byl, jen ne pro peloton jedoucí vysokou rychlostí. Aby
toho nebylo málo, cestou po silnici z Bílovic jsem zase
byl svědkem situace, kdy vedle sebe jeli dva cyklisté,
povídali si, zatímco za nimi auto zuřivě troubilo, protože
nemohlo projet. Taky nic moc, že?
Přitom je to docela jednoduché. Respektujme jeden
druhého! Cyklista musí na cyklostezkách, které sdílí s
chodci a ostatními sportovci, dbát zvýšené opatrnosti, a
pokud je zde velký provoz, obrnit se trpělivostí a smířit
se s faktem, že dnes to nebude na překonání osobního
rychlostního rekordu. Tak stejně by měli chodci mít na
paměti fakt, že tu s cyklisty budou muset nějak rozumně
vyjít. Toho však nedocílí tím, že budou blokovat cestu a
ještě sportovce častovat hanlivými výrazy, když si dovolí
na ně zazvonit.
Ano, cyklista sice může jet po silnici, ale proč by to
dělal? V Blansku mu budou nadávat řidiči automobilů za
to, že jim komplikuje a zpomaluje průjezd Blanskem a
ani on sám se tu nebude cítit pohodlně a bezpečně. Ale

po zkušenostech z blanenských stezek už se některým
nedivím, že tohle řešení zvolí. Bohužel.
Pravidla pro provoz na cyklostezkách přece existují,
stačí si je dohledat na internetu. U nás v Blansku jsou
pouze stezky pro cyklisty a chodce společné, čili se na
nich bez omezení mohou pohybovat všichni. V tomto
případě tak platí poměrně jednoduché pravidlo: jezdec
na kole nesmí ohrozit chodce a stejně tak chodec nesmí
ohrozit cyklistu, který po stezce projíždí. Obě skupiny
účastníků jsou tedy zcela rovnoprávné a musí se vzájemně respektovat. Pravidla dále říkají, že cyklista by
se měl držet u pravého kraje stezky ve směru jízdy, do
levé části by měl vjíždět pouze při objíždění překážky
nebo jiného účastníka provozu. Podobně by se i chodci
měli pohybovat po jednom okraji stezky. Je výhodnější
držet se kraje levého, hlavně proto, aby byla zajištěna
dobrá vzájemná viditelnost protijedoucích cyklistů s
chodci. Pěší i jezdci na kole by pak měli dodržovat ještě
jedno důležité pravidlo: neměli by vytvářet větší skupiny
účastníků, kteří by se pohybovali vedle sebe, zabírali
tak celou šíři stezky a blokovali pohyb ostatních.
Rád bych se cítil na stezkách nejen v okolí Blanska
dobře jak na kole, tak na bruslích nebo na vycházce. K
tomu by ale bylo potřeba, aby se její uživatelé začali k
sobě lépe chovat. Abych odpověděl na otázku v nadpisu
– stezky (alespoň ty blanenské) patří jak cyklistům, tak
i chodcům, bruslařům a pejskařům. A je jen na nich, jak
tu spolu vyjdou. Až příště vyrazíte, zkuste dodržovat
alespoň základní pravidlo. Respekt.
Martin Müller

- Prodej chaty Olomučany, 2 p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd…NC – 570 tis. Kč
- Výměna bytu 3+1 Blansko bytovky za byt 2+1 do 2.NP u parku pod ZŠ Erbenova+dopl.
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně... NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace ... NC – 2.500 Kč/m2
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink.
- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS ... NC – 229 tis. Kč
Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ ZDARMA!!!
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Blanenský čtyřlístek 2019
Unikátní festival uspořádala ve dnech 19. – 21. března Střední škola cestovního ruchu a gastronomie
Blansko. Druhý ročník Blanenského čtyřlístku se odehrál stejně jako loni v Dělnickém domě. Skládal
se ze čtyř dílčích soutěží, jejichž hlavním tématem byl Moravský kras.

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

NECHTE SVÉ NOHY

HÝČKAT

Módní
ód í úúprava kůž
kůže
měkká, odlehčená, flexibilní.
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.
V úterý 19. března pořadatelé při slavnostním zahájení vyhlásili vítěze fotograﬁcké soutěže nazvané
Jeskynní pohár. Soutěžící dodali svoje snímky Moravského krasu a okolí. Třetí místo získal Dominik Nečas,
student Střední školy cestovního ruchu a gastronomie
Blansko, s fotograﬁí „Zámecký park v Blansku“, druhé
místo patřilo Iloně Vaisové s fotograﬁí „Klamova huť“
a první místo získal Pavel Strnad se svou fotograﬁí
„Přeživší“. Porota se rozhodla udělit ještě cenu za
originalitu, již získal Eduard Boháček se svou fotograﬁí
„I v Moravském krasu stromy umírají vestoje“.
V ten samý den nechybělo ani vyhlášení výsledků
Krasového poháru – soutěže ﬁktivních turistických
projektů studentů SŠ Cergas. Na třetím místě se
umístil projekt Statek Samsara – dětský den, cesta do
pravěku. Druhé místo získal projekt Penzion Kůlna –
stezka odvahy. Na prvním místě se nečekaně umístil
projekt žáků prvního ročníku s názvem Sloup v času.
Hlavním bodem festivalu byl středeční Punkevní
pohár. Barmanská soutěž studentů středních škol se
v Dělnickém domě pořádala v minulosti po mnoho let
pod názvem Amundsen Cup; nyní její tradice pokračuje, zasazena do Blanenského čtyřlístku. Studenti
namíchali dvacítku barevných alkoholických koktejlů
vytvořených z různých ingrediencí. Nápoje byly inspirovány Moravským krasem, ať už ingrediencemi,
které se dají nasbírat v místních lesích, nebo názvy.
Odborná porota hodnotila zejména vzhled, vůni a chuť
nápoje, ale také čas a techniku přípravy.
Soutěžícím, které mohutně povzbuzovalo publikum, vznikaly pod rukama skutečné skvosty. Napětí
a trému střídala úleva a radost z odvedené práce.
Každý soutěžící dostal hned zpětnou vazbu od

odborné poroty a rady, čeho se při míchání drinků
vyvarovat.
V soutěži Punkevního poháru se v cenách garantů
na 3. místě umístila Jana Demelová ze SŠ TEGA,
2. místo obdržel Dominik Ferdinand ze SOŠ Fortika
Lomnice s nápojem Býčí skála, a 1. místo obsadila
Denisa Bezrouková z ISŠ Slavkov u Brna s nápojem
zvaným Ledový kráter. Udělovaly se i další ceny,
například v kategorii nejsympatičtější barmanka,
kterou vyhrála Valerie Rypová ze SŠ Cergas, v kategorii nejsympatičtější barman zvítězil David Frýdl ze
SŠ Gastro a farmářství Jeseník, v kategorii nejlepší
název nápoje si cenu odnesla Michaela Šebestová
ze SŠ Cergas Blansko s názvem Vigsius, v kategorii
nejlepší ozdoba obdržel cenu Jan Šelbický ze SOŠ
Fortika Lomnice, v kategorii nejlepší jakost zvítězil
Jakub Říha ze SOŠ Litovel a jako poslední si za svoji
techniku odnesl cenu Jiří Blažíček ze SOŠ Litovel.
V hlavní soutěži Punkevního poháru si 3. místo
odnesla Natálie Hankeová ze SŠ Farmářství a gastronomie Jeseník, 2. místo obdržela Lucie Zřídkaveselá
ze SŠ Tega Blansko a 1. místo Punkevního poháru
vydobyla Lucie Oravíková z OA a Hotelové školy Třebíč.
Poslední festivalový den byl věnován Krápníkovému poháru. Jde o soutěž základních škol v prezentaci
zajímavostí našeho regionu. Soutěžilo se ve skupinkách. Na 3. místě se umístila ZŠ Erbenova, na 2. místě
skončila ZŠ a MŠ Dvorská a absolutním vítězem se
stala ZŠ Benešov. Opět byly udělovány ceny poroty.
Ocenění za nejoriginálnější audiovizuální zpracování
získala ZŠ Adamov a cenu za komplexní zpracování
ZŠ Dvorská.
-mha-

V regeneraci Zborovců
se bude pokračovat v létě
V červnu bude zahájena druhá etapa regenerace sídliště Zborovce. Ta začala první etapou v loňském
roce. Letos se pokusí město Blansko zažádat o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení, ovšem peníze
v městském rozpočtu jsou připraveny i pro případ, že dotace nezíská.

Druhá etapa zahrnuje rekonstrukci Kamnářské
ulice a okolí bytových domů číslo 58 a 60 na Zborovecké ulici. „Konkrétně v Kamnářské ulici jde o nově
vybudovanou pozemní komunikaci a parkovací stání
– celkově tam bude 108 parkovacích míst, z toho čtyři
pro motocykly a šest míst pro tělesně postižené. Dále
tam vzniknou čtyři místa pro kontejnery a popelnice
na separovaný komunální odpad, chodníky a přístupové chodníčky, veřejné osvětlení, doplnění zeleně a
při těch pracích také dojde k přeložkám plynovodu a
dalších inženýrských sítí,“ uvedl na březnové tiskové
konferenci starosta města Jiří Crha.
V okolí dvou bytových domů na Zborovecké ulici
půjde zejména o parkovací stání, kterých bude jednadvacet. „Dále jedno stanoviště na odpady, nová

účelová komunikace k parkovišti, chodníky, nové
veřejné osvětlení a úprava zeleně. Také v tomto okolí
budou přeloženy některé sítě,“ vyjmenoval Crha.
O zakázku se podle něj bude teprve soutěžit. O
dotaci město zažádá pravděpodobně v dubnu a
verdikt o jejím přidělení či zamítnutí by měl padnout
v červnu. Následně hned začnou práce ve zmíněné
lokalitě a budou trvat do podzimních měsíců.
Letošní etapa je vyčíslena na dvanáct milionů
korun, přičemž případná dotace může být poskytnuta
až do výše padesáti procent z celkových nákladů,
maximálně však do šesti milionů korun. Revitalizace
Zborovců je rozdělena celkem do šesti etap; každá
z nich má přijít na deset až dvanáct milionů korun.
Hotovo by mělo být v roce 2023.
-mha-

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU!
Mutlifunkční budova blízko centra.
Vhodné např. pro kancelářské práce,
služby, ordinace.
Informace na tel: 603 210 397.

Další Monitor vychází
19. dubna 2019
Chcete inzerovat?
Tel. 606728334

Freddieho sloupek
Komentáře...
Internet a e-mail snese všechno, říká se...
Jenže normální člověk se nespoléhá na anonymitu globální sítě a je schopen se pod svůj
názor podepsat.
Snažím se být jedním z lidí, kteří si stojí za
svým názorem, ať je jakýkoli. Spoustě lidí se
to nelíbí, soudě podle nenávistných ohlasů na
moje sloupky.
Proč to, vážení, děláte?
Já vím, že každému nemusím být po chuti...
Mnohé asi nas**ám. Omlouvám se, ale nezačnu psát jinak jen proto, že mi budete psát
nesnášelivé komentáře.
Víte, něco jsem se za ta léta v IT naučil...
A klidně bych vás mohl vystopovat podle IP
adesy nebo něčeho jiného.
Neudělám to, protože člověk, který se stydí
pod svůj názor podepsat, mi za tu (byť nepatrnou) námahu nestojí. Je mi ho líto.
Pocházím z rodiny, ve které se vždycky říkala
všem pravda, ačkoli to mohlo bolet. Toho se
držím. Tatínek mi vždycky do tváře pověděl, co
se mu na mě nelíbí. Dělá to dodnes a já jsem
mu za to vděčný.
Kdysi mi řekl, že mu připadám, jako jeho dědeček. Přísný chlap, který před ničím neuhnul.
Jsem za to přirovnání vděčný... Není většího
vyznamenání, než být porovnán s člověkem,
který se nebál říct své slovo před ostatními. Ať
už bylo jakékoli.
Respektujme názory ostatních, protože jinak
nebudou ostatní respektovat nás.
Hezký den…
Freddie,
freddiemail@email.cz

Nehoda v Lažánkách: Lidé
mohou pomoci ve sbírce
Město Blansko zřídilo začátkem dubna veřejnou sbírku na pomoc rodině, která bydlela v
domě v Lažánkách, do něhož poslední březnové úterý narazil kamion. Sbírka poběží do 30.
června. Podnět k ní vzešel z tamní občanské aktivity a je vedena na čísle účtu 4200307267/6800
(Sberbank CZ).
„Radní budou při
dalším zasedání projednávat případnou
další ﬁnanční pomoc
rodině. Peníze ze
sbírky nejsou určené
na případnou opravu
domu, ale na přechodné pokrytí nákladů rodiny, která
měla dům pronajatý.
Škodu způsobenou
na domě by měla řešit pojišťovna řidiče
nebo provozovatele
kamionu,“ upřesnil
starosta města Jiří
Crha.
Mimořádná událost se stala v úterý
26. března hodinu
před polednem v
blanenské místní
části Lažánky, kde
naboural do rodinného domu kamion
a způsobil škodu za
půldruhého milionu korun. Náhradní ubytování v
nedalekém penzionu poskytl zdarma jeho majitel ve
spolupráci s městem. Řidič kamionu podle vyjádření
mluvčí Policie ČR Petry Hrůzové pravděpodobně
usnul za volantem při jízdě z kopce, napálil do rohu
domku a smetl elektrický sloup.
„Dohromady je škoda kolem 1,5 milionu korun.
Na vozidle je to 600 tisíc korun, na jednom domě
800 tisíc korun, druhý dům byl poškozený lehce a
škoda je asi 20 tisíc korun a další škoda vznikla na
sloupu veřejného osvětlení,“ uvedla mluvčí policie.
Čtyřčlenná rodina z tohoto domku čeká na rozhodnutí statika a úřadů, jestli půjde k zemi nebo
ho půjde zachránit. Další postup je takový, že
blanenský stavební úřad vyrozumí majitele objektu
a svolá do dvou týdnů za jeho účasti a za účasti
statika kontrolní den přímo v poničeném domě. Při
prohlídce se pak následně rozhodne, zda dojde k
demolici nebo k opravě domku.
Nehoda se stala kolem jedenácté hodiny dopoledne. Čtyřčlenná rodina tam v době hrozivě vypadající
nehody shodou šťastných okolností nebyla. „Byl
jsem s partnerkou na vyšetření v nemocnici, žena
má nohu v sádře a chodí o berlích. A obě děti byly

ve školce. Kamion se treﬁl přesně do míst, kde
obě holčičky obvykle v obytné kuchyni sedávají u
notebooku a dívají se na pohádky,“ uvedl obyvatel
domu Jiří Zouhar.
Místo nehody bylo večer zajištěno a odbor
komunální údržby blanenské radnice nechal díru
v objektu obehnat kovovým plotem a páskami se
zákazem vstupu. Obyvatelé domu pak o den později
zabednili díru v domě dřevěnými deskami.
Hasiči zajistili přední stěnu domu proti zřícení a
kovovými vzpěrami podepřeli trámy v poničeném
stropu. Doprava v místě nehody byla obnovena v
úterý večer, kdy se také obnovily dodávky elektřiny
v horní části Lažánek, přerušené právě kvůli havárii.
Nový elektrický sloup pak bude možné podle energetiků postavit až ve chvíli, kdy se vyřeší problém
se statikou domu.
Jiří Zouhar by také byl rád, pokud by se sepsala
petice, aby kamiony jezdily Lažánkami dolů z kopce
ve směru na Blansko maximálně rychlostí 30 km/h.
„Někteří tady jezdí určitě rychleji, než je povolená
padesátka v obci,“ dodal Zouhar.
Ondřej Požár, tiskový mluvčí
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Na kávě s Miluší a Jaroslavem Jeřábkovými
V Soukromé základní umělecké škole Blansko se letos slaví hned trojí významné výročí. Pětačtyřicet let od založení Folklorního souboru Drahan, čtyřicet let od vzniku Dětského folkorního
souboru Drahánek a pětadvacet let od založení samotné školy. Na začátky zavzpomínali a o
současném provozu promluvili manželé Miluše a Jaroslav Jeřábkovi.

Jaké byly vaše začátky?
MJ: Absolvovala jsem blanenskou základní uměleckou školu (tenkrát se jí říkalo hudební škola) – taneční
obor u paní Melenovské, housle u paní učitelky Borešové. Potom jsem začala dojíždět do Brna do Taneční
školy Ivo Váni Psoty, jejíž jedna kantorka mi doporučila,
abych šla na taneční konzervatoř. Udělala jsem zkoušky
a dostala se rovnou do druhého ročníku, protože první
tenkrát neotvírali. Vybrali nás tehdy dvě, ovšem museli
jsme nejen projevit talent, ale i složit zkoušky za první
ročník. Navíc bylo podmínkou, že se přes prázdniny doučíme veškeré ostatní předměty a hru na klavír. Podařilo
se mi to všechno dohnat a byla jsem přijata.
Ve třetím ročníku na konzervatoři si mě profesorka
lidového tance vybrala do taneční složky Brněnského
rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN).
Začala jsem s nimi cestovat po světě a lidový tanec
mě začal víc bavit. Po škole jsem udělala konkurz do
vídeňského divadla, a když se v sedmdesátých letech
zavíraly hranice, vrátila jsem se zpět domů a po konkurzu
jsem byla přijata do Národního divadla Brno. Když jsem
se vdala, narodil se syn Roman, divadlo jsem vzdala a
začala v Blansku učit v Lidové škole umění. Tehdy byl
Františkem Slabým a Jiřím Polákem založen v roce 1974
Folklorní soubor Drahan a byla jsem jimi požádána o
umělecké vedení taneční složky souboru.
Kdy došlo na Drahánek?
MJ: Drahánek jsme založili už společně s mužem po
pěti letech, protože jsme potřebovali pokračovatele do
Drahanu. Zájemci byli. Hlavní důvod byl ale v podstatě
náš Roman (smích). Měl pět let a chtěl tancovat. A hned
se nabalila spousta dětí. A ty postupem času chtěly nejen
lidovky, ale i něco jiného, takže jsme jim začali přidávat
současný tanec, s většími jsme dělali předtančení na
plesech. Účastnili jsme se soutěží a měli jsme úspěchy.
Jak rostl zájem dětí dělat různé jiné taneční žánry, už
jsem to nechtěla dělat sama – ani se to nedalo zvládnout
– takže se do toho pustil i můj muž a po roce 1989 jsme
založili Taneční školu manželů Jeřábkových. Líbil se
nám step a začali jsme jezdit na letní stepařské školy,
na nichž jsme se učili od tehdejších špiček v oboru.
JJ: Jedním byl Frank Towen a druhým byl jeho žák
Radek Balaš starší. Náš syn Roman začal stepovat také
a již ve svých dvanácti letech od Franka Towena získal
ocenění za stepařskou techniku. Potom už se stepu
věnoval víc a v naší taneční škole začal v nějakých
patnácti šestnácti letech vyučovat.
Jak došlo k založení Soukromé základní umělecké
školy Blansko?
JJ: Současný Dělnický dům před revolucí sloužil

jako Závodní klub ČKD a
fungovalo v něm zhruba
třicet zájmových kolektivů,
které po revoluci postupně
zanikaly. Udrželo se pouze několik nejsilnějších –
Rastislav, Dechová hudba
Blansko, Blanenské divadlo a Drahan.
Od rodičů a dětí byl
velký zájem o výuku, a
nejen o tu taneční, ale i
o ostatní obory. Rozhodli
jsme se tedy, že založíme klasickou základní
uměleckou čtyřoborovou
školu – taneční, hudební,
výtvarný a literárně-dramatický obor. Museli jsme
vytvořit koncepci, nabídnout Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy něco víc, než dávaly osnovy jako
takové. Tehdy v osnovách nebyly pro taneční obor další
žánry, jako je step, společenské tance, ale my už jsme
to de facto měli, takže jsme mohli tento nadstandard
nabídnout. Byl to běh na dlouhou trať, ale nakonec
jsme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR obdrželi dekret, že naše škola je přijata do sítě škol
České republiky. První školní rok byl v této podobě
1994/95.
Bylo i nějaké krizové období?
JJ: Nejhorším obdobím pro nás však bylo, když
tehdejší Klub ČKD Blansko, kde škola sídlí, měl být
vzhledem ke konkurzu na ČKD Blansko nabídnut k prodeji. Abychom jej udrželi, založili jsme tehdy společnost
Klub ZEUS (zábava, ekonomika, umění, služby), jejímiž
společníky jsem byl já – Jaroslav Jeřábek, Jaroslav Vintr
a společnost ASM consalting. Do té doby jsem byl tři
roky ředitelem Klubu ČKD a po dohodě se správcem
konkurzní podstaty jsme celý objekt provozovali dva
roky soukromě, než byla odsouhlasena koupě Městem
Blansko.
V jakém složení jste se soukromou školou začínali?
MJ: Byli jsme tam my dva jako zřizovatelé a já jsem
zároveň učila tanec, dále paní učitelka Milena Melenovská, ta učila klavír, korepetovala v tanečním oboru
a pomáhala nám s vedením hudebního oboru, protože
jako dlouholetá učitelka a bývalá ředitelka ve státní
škole s tím měla zkušenosti. Ta je s námi dodnes. Paní
učitelka Věra Škápíková také v hudebním oboru učila
zpěv, klavír a hudební nauku, náš Roman, který učil step
(tehdy měl kolem stovky stepařů), výtvarník Dalibor Res,
Iva Králová učila tanec, paní učitelka Zdeňka Borešová,
která učila housle a Zuzana Petlachová Bělíková, ta učila
ﬂétnu. Petra Němcová učila kytary a Jindřiška Vurstová
klavír. Michal Szlávik učil keyboardy. Agendu školy vedl
můj otec František Bartošík.
Takže to byla taková malá skupina pedagogů a
postupem času, jak rostl zájem o další obory, přibývalo
učitelů a v současné době učíme téměř všechny hudební
nástroje, včetně klasických varhan, elektrických kytar,
baskytar, keyboardů, což je dnes moderní. Pořád však
dodržujeme i veškerou klasickou výuku. V tanečním
oboru u nás nyní učí sedm učitelů, rozrostly se výtvarný
i literárně dramatický obor.
JJ: Naše škola má po okrese několik poboček, abychom umožnili vzdělávání dětem, které nemohou nebo
nechtějí dojíždět. Dříve do poboček jezdili hlavně učitelé
tanečního oboru, dnes se situace obrátila a na vesnicích
zajišťujeme zejména výuku na hudební nástroje.

Spolupracují mezi sebou jednotlivé obory?
MJ: Od začátku usilujeme o mezioborovou spolupráci.
Všechny hudební soubory jsme se snažili zapojit, aby
spolupracovaly třeba s tanečníky, což už se nám daří. Na
našem koncertu, který chystáme k výročí, bude většina
hudebních čísel doprovázena tanečním vystoupením.
Co se týká další spolupráce, hudebníci doprovázejí
pěvecký sbor, účinkují na vernisážích výtvarného oboru,
výtvarníci naopak spolupracují s tanečníky – vytvářejí
jim různé scény a rekvizity, návrhy kostýmů.
Prezentují se na veřejnosti i sami vyučující?
Dvakrát do roka pořádáme koncert učitelů hudebního
oboru – před Vánocemi v kostele a na konci školního
roku v našich prostorách. Předvedou, že jsou nejen
dobrými učiteli, ale i výbornými interprety.
A co děti?
JJ: Kladli jsme vždy důraz na to, aby se žáci reprezentovali na veřejnosti. Aby se jen suchopárně neučili a
nikde to nepředvedli. Začínali jsme s besídkami pro rodiče, což dělají i ostatní školy, ale jakmile to bylo možné,
posílali jsme děti na různá vystoupení pro veřejnost ve
městě i v okrese. Jak šel čas, absolvovali jsme vystoupení po celé republice a také s námi naši žáci viděli kus
světa, protože každý rok vycestováváme na některý z
mezinárodních nebo i světových festivalů, především
folklorních. V éře největšího rozvoje stepařského oboru
naši stepaři získávali různá ocenění po Evropě.
MJ: Stepaři se účastnili mistrovství republiky, kde
většinou jak ve formacích, tak v sólech získávali první
místa, a tím pádem byli nominování na mistrovství světa.
Vystupovali prakticky po celé republice a několikrát v
televizních pořadech.
V současné době je zase velký zájem o street dance,
který je v současné době velice moderní a tanečníci získávají pro naši školu spoustu ocenění. Rovněž klasický
tanec se velice dobře prezentuje na soutěžích ZUŠ
vyhlašovaných MŠMT ČR, kde loni získala Kateřina
Roupová ze třídy učitelky Jany Vinklerové 2. místo v
národním kole této soutěže. Vyučující klasického tance
a vyučující přípravné taneční a přípravné estetické
výchovy již několik roků společně připravují se žáky
taneční pohádky, které každoročně zhlédne v několika
představeních několik set žáků MŠ a ZŠ nejen z Blanska
ale i z okolí.
Na výborné úrovni jsou v současné době všechny
naše obory. Škola by však nemohla být tak dobrá, kdyby
neměla kolektiv výborných učitelů. Pedagogem se totiž
člověk rodí, musí to mít dáno do vínku.
Vede žáky úplně jinak, učení je jeho koníčkem.
Nehledí na čas, jestli už skončila hodina, udělá pro děti
něco navíc klidně v sobotu nebo v neděli, uspořádá jim
soustředění. Máme tým zapálených učitelů, kteří neustále vymýšlejí nové věci, snaží se, aby se děti účastnily
různých soutěží, reprezentovaly na vystoupeních.
JJ: Mám radost z toho, že rodiče i děti stále ještě
inklinují k lidové tvořivosti a odkaz našich předků nejde
vniveč. Pořád je zájem o udržení tradic. Drahánku máme
čtyři skupiny.
Jaké jsou letošní úspěchy vašich žáků?
JJ: Dne 28. února letošního roku se konalo v ZUŠ Boskovice okresní kolo soutěže vyhlášené Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR v souborové hře s
převahou dechových nástrojů, kde v jednotlivých kategoriích získali žáci Soukromé ZUŠ Blansko významná
ocenění.
Trio Cavewaves získalo 1. místo v II. kategorii, Flautino 1. místo v II. kategorii a postup do krajského kola.
Duo M&M’s získalo 1. místo ve IV. kategorii s postupem
do krajského kola. Diplom za mimořádnou pedagogickou

přípravu získal od poroty učitel výše jmenovaných Karel
Odehnal.
V krajském kole této soutěže konaného dne 19.
března získalo 1. místo ve II. kategorii s postupem do
celostátního kola Flautino a ve IV. kategorii 1. místo duo
M&M’s.
V oblastním kole postupové přehlídky dětského
divadla vyhlášené SVČ Lužánky Brno a konané 16.
března získal postup do krajského kola divadelní soubor
Malé divy s inscenací Bílá košile a ocenění za herecké
ztvárnění Billa obdržel Marek Pernica. Soubor pracuje
pod vedením učitelky Olgy Šulové.
V soutěži lidových písní Zpěváček 2019 vyhlášené
NIPOS-ARTAMA Praha získali v krajském kole v Jihlavě
v hlavní kategorii 1. místo s postupem do národního
kola Šimon Štrajt a 4. místo a náhradníka na postup do
národního kola Aneta Jágrová. Oba jsou žáky učitelky
Iryny Shevchuk a zpívali za doprovodu Cimbálové
muziky Drahan s primášem Alešem Průchou. Bojovali
v konkurenci pětatřiceti soutěžících.
A vrátíme-li se v lednu do Plzně, v republikové soutěži
ve hře na kytaru Zlatá struna získala 1. místo ve II. kategorii Aneta Pelíšková ze třídy učitele Martina Kováře.
MJ: Jsme rádi, že mnozí naši absolventi pokračují ve
studiu na vyšších stupních uměleckých škol, ať již na
konzervatořích nebo školách s výtvarným zaměřením.
Někteří se po vystudování vrací do naší školy jako učitelé.
S jak starými dětmi se vám nejlépe pracuje?
MJ: Mám ráda práci se všemi dětmi. Poslední dobou
se ale soustředím spíše na větší děti, zhruba od těch
devíti let, protože těm nejmenším se u nás věnují jiní
vyučující.
Jaké máte vize do budoucna?
MJ: Tak jako dosud je cílem poskytnutí kvalitního
muzického vzdělávání žáků ve všech oborech výuky,
umožnění a zajištění seberealizace žáků ve společenském a kulturním životě, prezentace výsledků práce i
reprezentace na soutěžích, přehlídkách a festivalech
včetně důstojných reprezentací města, okresu i republiky. Tím je vytvořena silná motivace žáků, která přispívá
k vyšším výkonům, zájmu o výuku a zároveň je širokou
veřejnou kontrolou úrovně výuky jednotlivých pedagogů
a vedení školy.
JJ: Samozřejmě chceme, aby škola i nadále fungovala
jako dosud, aby měla i nadále tak výborný tým učitelů
jaký má a hodně žáků.
Na vedení školy se již několik roků spolu s námi
podílí i náš druhý syn Jan, který od nás dvou přebírá
jednotlivé úkony po stránce umělecké i organizační. Je
absolventem Taneční konzervatoře v Praze, bývalým
členem taneční složky Vojenského uměleckého souboru
Ondráš Brno a všestranným tanečníkem.
Zmínili jste se o plánovaném výročním koncertu…
JJ: Ano, hlavní koncert k výročí školy se bude konat
ve středu 29. května v 17 hodin v prostorách Dělnického
domu a v sobotu 8. června v 16 hodin bude Národopisný
večer k výročím Folklorních souborů Drahan a Drahánek
spolu s Cimbálovou muzikou Drahan. Na obě tyto akce
všechny srdečně zveme.
Marie Hasoňová

Sponzor rubriky:

Vyhnali zimu, přivítali jaro
Slunečné počasí v sobotu 23. března vylákalo ven pár desítek dětí i dospělých, kteří zavítali do Klubu
Ratolest na Sladkovského ulici, aby společně vyhnali zimu a přivítali jaro.
Pro děti převážně předškolního, případně mladšího
školního věku byl připraven program, který začal v
deset hodin jarním tvořením. Děti si za pomoci rodičů
vyráběly zápichy s motivem jara, zejména zvířátek z
papíru. „Byly doby, kdy si děti vyráběly i malé Moranky,
ale pak měly snahu hodit je všechny do řeky a Povodí
Moravy se na nás zlobilo. Takže Morana je jen jedna.
Tu vždy připravují větší děti z azylového domu nebo
dobrovolníci,“ zmínila vedoucí Klubu Ratolest Pavla
Šimková.
Poté následovala pohádka O nafoukaných
motýlcích spojená s ekologickým programem
a pak už se všichni hrnuli ven z budovy mateřského centra, aby se vydali průvodem k řece.
Průvod v čele s Moranou, kterou nesl jeden z
tatínků, prošel zámeckým parkem a středem
města až na most před železniční zastávku.
Z něj za doprovodu říkanky „Zimo, zimo, táhni
pryč, nebo na tě vezmu bič!“ účastníci průvodu hodili Smrtku do Svitavy a symbolicky tak
vyhnali zimu z kraje.
Na závěr si všichni společně na farním dvoře
u kostela svatého Martina na Starém Blansku
opekli párky a strávili příjemné chvilky v areálu
tamní zahrady.

„Vítání jara už děláme spoustu let. Vzniklo na popud
maminek, které chodí do mateřského centra, protože
v Blansku žádná podobná jarní akce nebyla. Hned
napoprvé to mělo úspěch,“ vysvětlila Pavla Šimková
s tím, že v minulosti se akce účastnily i děti z dětských
domovů. „Snažíme se to obměňovat alespoň pohádkou, nebo tím, že si děti vyrábějí pokaždé něco jiného.
Ale průvod s Moranou a opékání párků zůstává po
celá léta, protože na to se děti těší,“ popsala.
-mha-
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Blanenská umělecká litina:
Od dělové koule k antickým ideálům
„Jen o železe se dá říci, že přetrvá až do doby, kdy zemřou naši současníci a opadnou všechny vášně
a čas všechno srovná a každý bude moci být oceněn podle svých zásluh…,“ z úst herce Zdeňka Rohlíčka zazněl citát z dopisů Hugo Františka Salm-Reiﬀerscheidt při slavnostním otevření nové expozice v
Muzeu Blanenska, kterou představil spolu s Evou Hruškovou. Nová expozice nahradila původní expozici
blanenské litiny, která byla v prvním patře zámku instalovaná od roku 1997. Expozice představuje litinu
jako nejdéle sbíranou součást fondu muzea, který je doplněný unikátními kousky ze sbírky Národního
technického muzea v Praze a Moravské galerie v Brně.
„Jednou z priorit blanenského muzea byla od jeho vzniku v padesátých
letech 20. století dokumentace výroby
blanenské litiny, a to zejména litiny
umělecké. Za desítky let své existence
proto nashromáždilo muzeum množství
sbírkových předmětů litinového charakteru, v některých případech unikátních.
Není tedy divu, že se právě litina stala
stěžejním pilířem a pýchou sbírky muzea“, představuje pozadí vzniku expozice kurátor sbírky blanenské litiny Mgr.
Milan Koudelka. Expozice blanenské
umělecké litiny se nachází v prostorách
pěti místností v prvním patře blanenského zámku. K expozici návštěvníci
přicházejí po původním schodišti, které
je lemováno zastaveními křížové litinové cesty. Křížová
cesta je dovede k wimbledonským mísám a vstoupením
do chodby otevírají pomyslnou časovou osu mapující
vývoj blanenské litiny od 17. století až do současnosti.
Časová osa končí v jedné brněnské slévárně. Tam se
dosud kromě průmyslového lití věnují tvorbě umělecké
litiny. Dokumentace postupu odlévání zábradlového
prvku ve slévárně Alfe na videu, je prvním pomyslným
pojítkem mezi historií a současností.
„Propojení moderního a tradičního umění bylo jedním z našich záměrů. Chtěli jsme dosáhnout expozice,
která bude vypadat současně a zároveň si zachová
úctu k historii a dá vyniknout kráse litinových kousků.
Myslím, že díky spolupráci s brněnským studiem
AEIOU jsme docílili moderního zpracování interiéru
a díky spolupráci s odborníky obsahově hodnotného
výsledku,“ shrnuje ředitelka muzea Pavlína Komínková.
Na expozici se podíleli historikové Milan Koudelka a
Jindřich Čeladín, kunsthistorička Jitka Sedlářová a

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,
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Zastavte se klidně i jen pro radu...
Nově v nabídce také barvy přímo na rez

kurátorka sbírky litiny v Národním technickém muzeu
v Praze Irena Laboutková. Libreto pro expozici navrhla
Pavlína Komínková. Prostory expozice představují průřez technologickým zpracováním litiny s představením
materiálů, lze zde nahlédnout do zákulisí výtvarného
ateliéru. Z výrobního sortimentu železáren mohou
návštěvníci obdivovat výrobky užitkové i sakrální litiny
nebo široký sortiment kamen. Zajímavostí v expozici
jsou sokoli ze zbořené blanenské sokolovny nebo
zábradlové prvky z budov, které v současnosti již
neexistují. Umělecky nejhodnotnějšími exponáty jsou
ﬁgurální plastiky.
V expozici je také věnován prostor osobnostem,
které se zasloužily o rozmach blanenské litiny a její
rozšíření bezmála do celého světa. Poslední místnost
expozice je věnována Hugo Franz Salmovi a Karlu
Reichenbachovi. „Na doporučení ředitele vídeňského
Polytechnického ústavu Josefa Prechtla přijal starohrabě Hugo Franz Salm v září roku 1821 na místo hutního
inženýra blanenských železáren Karla Reichenbacha,
vynikajícího württemberského chemika a hutního
odborníka. S jeho osobou se přiblížila doba, kdy si
starohrabě mohl splnit své dlouholeté přání odlévat
antické sochy,“ představuje vztah těchto dvou osobností kunsthistorička Jitka Sedlářová, jedna z autorek
expozice, ve své knize o Hugo Franz Salmovi. Unikátní
antické sochy jsou jedním z hlavních lákadel nové
expozice, protože existují právě v jednom provedení
v Blansku.
Blanenská umělecká litina je stálou expozicí přístupnou v otevírací době muzea. Návštěvníci mají
k dispozici sylabus, který si mohou zapůjčit nebo
zakoupit, před prázdninami bude sylabus k dispozici
také v němčině a angličtině. K expozici budou probíhat
také komentované prohlídky a připravuje se šifrovací
hra pro starší děti inspirovaná špionážní cestou Hugo
Františka Salma do Anglie.
Muzeum Blanenska

Příběh (ne)všedního dne
Byl podvečer první únorové neděle. Počasí nic moc, přesto se vypravila na procházku se psem.
Minuli autobusové nádraží a vydali se na cestu mezi hlavní silnicí a řekou, ven z města. Starší paní
v růžové bundě, která přicházela k ní, postřehla až ve chvíli, kdy upadla.
Přispěchala na pomoc: „Co se vám stalo?“ Ovanul
ji těžký alkoholový dech a nesrozumitelná řeč. To
ale neměnilo nic na tom, že žena ležela na vrcholku
prudkého břehu a s každým pohybem se zvyšovalo
nebezpečí, že sjede do ledové řeky. Chytila ji, ale v
jedné ruce držela paní za bundu, v druhé psa, obojí
se bála pustit. Zvedla hlavu a hledala někoho, kdo
by mohl pomoct.
Jako na zavolanou – vracel se s rodinou z procházky. Když je uviděl, přiběhl se stejnou otázkou:
„Co se stalo?“ „Paní upadla, je opilá..“ Snad zvolila
i jiná slova, ale v tom okamžiku to bylo úplně jedno.
Oběma bylo jasné, že pokud ji nevytáhnou na cestu,
sjede po rozměklém břehu do vody a bude to v jejím
stavu jízda poslední. „Podržím ji....“ sklouzl za ni a
snažil se ji zapřít svými pažemi v podpaží. On sám
ruce neměl, přišel o ně nešťastnou náhodou ještě

BARVY LAKY u Lumíra
-------------------

jako kluk. Od té doby nosil jednoduché protézy. Ona
to věděla, znali se ze skautských táborů a schůzek.
Rychle odskočila, aby uvázala psa. Chvíli bojovali
s bezvládným tělem a klouzavým břehem. Nakonec
se jim podařilo ženu vytáhnout a postavit na nohy.
Snad si vůbec neuvědomovala, že jí právě zachránili
život.
Oba zadýchaní, špinaví, dívali se na sebe – co teď,
kam s ní? Báli se ji pustit, snažili se vyptat na cíl její
cesty a moc se jim nedařilo. Pomohl jim starší muž,
který zrovna přicházel a dotyčnou poznal a oslovil a
nakonec i odvedl.
A zachránci? „Dlouho jsme se neviděli, jak se
máš...“ Nakonec se skautsky objali, rozloučili a vydali tam, kam měli už předtím namířeno. Vždyť pro
správného skauta dělat dobré skutky je životní zákon.
-im-

www.barvyblansko.cz

barvylakyulumira

Cenová houpačka
Zboží

Kauﬂand

Penny

Albert

Billa

Lidl

COOP

Hruška

Brambory (1 kg)

25,90

22,90

27,90

26,90

25,80

21,00

18,30

Jablka (1 kg)

19,90

29,90

12,90

19,90

12,45

21,00

18,60

Banány (1 kg)

23,90

32,90

36,90

34,90

29,90

27,00

32,90

Cibule (1 kg)

20,90

25,90

29,90

26,90

22,45

28,00

29,10

Citrony (1 kg)

39,90

39,90

39,90

37,90

45,80

46,00

39,30

Vejce (10 ks)

36,90

34,90

19,90

24,90

36,90

31,90

31,90

Mléko (1 l)

16,90

15,90

17,90

16,90

18,90

19,90

24,90

Hera (250 g)

24,90

24,90

24,90

12,90

24,90

11,90

11,90

Bílý jogurt

5,90

5,90

5,90

5,90

7,90

7,90

10,90

Kuřecí prsa (1 kg)

169,00

116,13

119,90

174,00

119,00

169,80

210,00

Kofola (2 l)

16,90

29,90

21,90

17,90

29,90

18,90

17,90

Kinder vajíčko

24,90

24,90

24,90

24,90

24,90

24,90

25,90

Celkem

425,90

404,03

382,8

423,9

398,8

428,2

471,6

Na začátku dubna si nejlépe vedl Albert v těsném
závěsu s Lidlem. Dále Penny Market, Kauﬂand tentokrát až na pátém místě těsně za Billou. Předposlední
skončil COOP a nejdražší nákup bychom pořídili v
Hrušce. Rozdíl mezi nejdražším a nejlevnějším nákupem byl téměř sto korun, na čemž se podepsaly
zejména rozdílné ceny kuřecích prsních řízků, které
někde byly právě v akci.

Mléko bylo bráno v potaz vždy čerstvé polotučné
– nejlevnější značka z prodejny, protože bychom
nenašli stejného výrobce, který dodává do všech
obchodů. Celkově se mi zdá, že v těchto dnech je
lepší kvalita jablek, které byly před dvěma měsíci
dvojnásobně dražší a často bylo nutné pečlivě vybírat
mezi natlučenými nějaká hezčí.
-mha-

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK
Alexandria*Americatours*Blue Style*Brenna*Čedok*Exim*Eso
Firo*Fischer*Neckermann*Nev-Dama*Riviera*Travel2002*Victoria aj.

EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* KUBA*MEXIKO*MALEDIVY*OMÁN
SRILANKA* THAJSKO* TUNISKO*USA* VIETNAM* ZANZIBAR aj.
VČASNÝ NÁKUP: slevy až 36% nebo dítě ZDARMA, nízká záloha!
LETY Z BRNA: BULHARSKO, Č. HORA, EGYPT, KALÁBRIE,
MALLORCA, ŘECKÉ OSTROVY, S. KYPR,TUNISKO, TURECKO
Výhodně: CHORVATSKO, MAĎARSKO, RAKOUSKO, ŠPANĚLSKO
POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V ČR, EVROPOU I EXOTIKOU
DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 28 let GARANCE PRO VÁS!
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Piccolo: Nová pizzerie VODA
ve středu města
Pizza. Italský slaný „koláč“ oblíbený snad všemi generacemi, především pak tou mladší. Vsadím se, že
na světě nenajdete dva podniky, ve kterých pizza chutná stejně. Každá pizzerie má svůj vlastní recept a
je nakonec na zákazníkovi, zda si ji zamiluje nebo ne. Přestože se jedná o poměrně jednoduchý pokrm,
nenechte se zmást. Připravit dobrou pizzu je kumšt! V pizzerii Piccolo pizzu dělat umí.

Začátky pizzy Piccolo se datují do roku 2006, kdy
majitel cukrárny v Černé Hoře přišel s nápadem, že k
sortimentu zákusků nabídne i svoji vlastní pizzu. Ta
lidem zachutnala tak, že zákusky zcela vystřídala a
vedla k rozšíření provozu. Na konci roku 2017 se pizza
Piccolo dostala do Blanska, ale pouze jako rozvoz
do domácností a ﬁrem. Loni majitel převzal sklepní
prostory na ul. Smetanova 4 (bývalá restaurace Café
Bergman), jež byly v žalostném stavu a vypadalo to, že
už je na svět nikdo nevzkřísí. Celou zimu tu probíhala
rozsáhlá rekonstrukce a letos v březnu byla lidem představena pizzerie s restaurací nesoucí již zavedenou
značku Piccolo, jak ji Blanenští už skoro rok a půl znají.
Restaurace je vkusně zařízená a voní novotou.
Na první pohled je patrné, že se rekonstruovalo snad
úplně všechno. Příjemné prostředí, jemuž dominuje
nový nábytek, doplňuje usměvavý personál. Jak jsem
se dozvěděl, majitel ještě v dohledné době plánuje
rozšíření pizzerie o soukromý salónek pro 20 – 30 osob.
Jídelnímu lístku kraluje samozřejmě pizza, která je
tu zastoupena rovnou v padesáti verzích, od klasické a
jednoduché jednoduché Margherity (polpa, mozzarella,
bazalka) až po netradiční a výstřední Extravaganzu
(polpa, žampiony, mozzarella, salám, slanina, klobása,
hermelín, hranolky zasypané eidamem a mozzarellou).
Takzvaná „pizza free“ strávníkovi umožní sestavit si
pizzu z šesti ingrediencí dle vlastní chuti. Jakoukoli
pizzu vám v restauraci připraví ve verzi MAXI, což je
kolo o průměru úctyhodných 43 cm. Za zmínku stojí
také pizza v bezlepkovém provedení. Tu jsem zatím
nikde jinde neviděl. Sortiment pizzy doplňují panzerotti
a calzone. Panzerotti jsou různě plněné slané italské
rohlíčky z těsta na pizzu, calzone je velká naplněná
pizza kapsa – vlastně taková pizza naruby. Chuťově
je pizza výborná.
Kdo nechce pizzu, může vybírat z dalších pokrmů.
Máte-li chuť na rybu, objednejte si grilovaného lososa
se špenátem nebo zeleninou. Máte chuť na maso? Můžete si dát pštrosí steak z doubravické farmy, pečená
vepřová žebírka, marinovaná kuřecí křídla, plněný či
neplněný smažený řízek, tortillu s kuřecím masem…
Pro příznivce zdravějšího stolování je připraveno několik salátů ve verzi s masem i bez. Nechybí ani oblíbený
Caesar salát s domácí zálivkou připravovanou ve zdejší

kuchyni. Nemohou chybět samozřejmě ani těstoviny, které jsou samozřejmě italské a můžete
si je dát skoro v deseti podobách, například
tradiční špagety Carbonara, zapečené fusilli
se smetanou, špenátem, slaninou a kuřecím
masem nebo třeba Fusilli Mare s mořskými
plody a rajčaty.
V nabídce je několik druhů burgerů z hovězího masa v čerstvé domácí housce, kuřecí
burger nebo smažený sýr v housce. V nejbližších dnech rodinu domácích burgerů doplní
„Piccolo family brutal burger“ – obří burger s
400 g masa. Oběd můžete ukončit některým
z dezertů. Nám nejvíc chutnal cheesecake s
lesním ovocem a dort Panacota, ale skvěle
vypadaly i další dezerty. K dezertu nemůže
chybět ani káva, v případě pizzerie Piccolo
stoprocentní arrabica značky Piazza D’Oro.
Piccolo nabízí denní menu za 99 Kč. V
ceně je polévka a jedno ze tří jídel. Jedno z
nich je vždy pizza, další jsou různá, například
řízek, těstoviny, rizoto, steak, salát… Výjimkou
nejsou ani klasická česká jídla jako svíčková na
smetaně či smažený sýr. Denní menu doplňuje
menu týdenní, což jsou tři pokrmy dostupné po celý
týden až do neděle.
Výběr jídel je opravdu pestrý a bude to chtít mnoho
návštěv, abyste všechna ochutnali. Moc se mi líbí, že
se v kuchyni obejdou bez kořenících směsí a vsadili
na jednoduchost, čerstvé suroviny a bylinky. A to jak
pizzy, tak ostatních pokrmů. Přesně tak, jak to má v
moderním podniku vypadat.
K dobrému jídlu patří dobré pití. Točené pivo Plzeň, Svijany a Černá Hora, bohatý výběr kvalitních
moravských vín, mnoho druhů lihovin včetně nabídky
exotických rumů. Nechybí ani míchané nápoje. Jak
jsem se dozvěděl, v květnu bude otevřená i terasa,
která k podniku patří. Bude mít vlastní bar, bude tu hrát
muzika a podávat se budou mimo kávy a míchaných
drinků také zcela netradičně i vodní dýmky!
Pokud chcete ochutnat pizzu Piccolo, máte možnost
buď osobně navštívit pizzerii s restaurací na Smetanově 4 nebo si můžete nechat pizzu, denní menu,
případně jiné pokrmy přivézt k vám domů nebo do
ﬁrmy. Po Blansku bezplatně, mimo Blansko za symbolický poplatek (např. Ráječko za 20 Kč). Menu si
prostudujete na www.pizzerie-piccolo.cz a vyberte si,
na co máte chuť. Pizza Piccolo vás určitě nezklame.
-r-

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE
INSTALACE A VÝMĚNY KOTLŮ
Na trhu působíme již 25 let,
naše zkušenosti
jsou zárukou kvality!

Kontaktujte nás pro nezávaznou
cenovou nabídku:
Tel.: 549 410 646 e-mail: servis@vrba.cz

VOLNÉ
KANCELÁŘE
K PRONÁJMU
od 1700 Kč/m²/rok
www.zamecekblansko.cz

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá

Smetanova 4, Blansko
rozvoz a rezervace:
tel. 703 343 878
•
•
•
•
•
•

TOPENÍ PLYN

denní menu 99,- Kč
pizza, pasta
burgery, saláty
minutky, dezerty
pštrosí steaky...
po Blansku
rozvoz ZDARMA!

www.pizzerie-piccolo.cz

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.
Přijďte k nám ochutnat!

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

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parkety

přijmeme
STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned
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LÉTO BEZ
KLIMATIZACE?

Reakce - polemiky
Nepořádek ve městě
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Paní Hasoňová, díky za článek v Monitoru k čistotě v
našem městě. Je dobře, že se takovými "drobnými problémy" zabýváte. Také si podobných věcí všímám a už
jsem některé dokonce vlastními silami řešil. Například
odklizení hovna jako od slona z trávníku před domem,
či odvoz klozetu, pneumatik, nebo dalších předmětů
do sběrného dvora na vlastní náklady. Musím se však
přiznat, že někdy přemýšlím o tom, zda je ekologičtější,
když hovínko spláchne déšť, nebo se spalují igelitové
pytlíky ve spalovně.
Vadí mi však neuvěřitelná bezohlednost některých
obyvatel, kteří televizor, monitor, nebo počítač odloží ke
kontejneru, místo, aby jej odvezli do sběrného dvora.
Teď jsem si všiml na kraji ulice Absolonova, že někdo
odložil ke kontejnerům dokonce celou sedací soupravu
i s křeslem. Leží tam už několik týdnů a ještě asi dlouho
bude. Zdá se mi to ještě závažnější, než psí hovínka.
Je taky na diskusi, co s takovými lidmi. On to totiž může
dovézt klidně v noci třeba i někdo ze sousední obce. Už
jsem jednou takového dobráka od našich kontejnerů
vyprovodil.
Ještě jedna věc k zamyšlení. Když chodím po Rožmitálce, často mně napadá, zda je nutné, aby k bývalému
obchodnímu domu byly přistavěné takové nepěkné
chlívky, ve kterých se vaří obědy, nebo grilují kuřata.
Dům býval kdysi hezký a je také k zamyšlení, zda mu
takové boudy přidají na kráse. Nebo osmimetrový plechový komín u bývalé hasičky naproti ZUŠ. Předpisy
jsou zřejmě dodržené, ale že by to bylo hezké? Možná
by i naše město mohlo na takové "maličkosti" víc dbát.
-JP-
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o.
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

Přečtěte si
naše noviny
na internetu!
www.monitor-bk.cz

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

O
V
I
P
É
N
E
L
ZE zelená limonáda

bereme
brigádníky
na sezónu

a
rtek!
na ZELENÝ čtv

Najdete nás na přehradě v Palavě.
Rezervace na tel. 777 547 927

Otevřeno denně
od 10,30 hod.

Odpadky ve městě
K napsání tohoto článku mně přivedl úvodník v předminulém čísle Monitoru o pořádku v našem
městě, i příspěvek paní, která také poukazovala na znečištěné okolí jejího bytového domu.
Je pravda, že po každé zimě s příchodem lepšího
počasí i světla a po roztání sněhu se vynoří odpad,
který v zimě a ve tmě zapadl do sněhu či bláta nebo
ho odfoukl vítr. V sychravém počasí i majitelé psů
hledí vycházku snížit na nezbytnou dobu vyvenčení a ve tmě a lijáku se pak i ten úklid dělá docela
nesnadně. Tím nechci nijak omlouvat pejskaře, ani
trousiče a zanechávače různého odpadu po zemi.
Věřím, že většina z nás má raději čisto a platí i tady
všeobecné pravidlo. Začít sám u sebe – doma
i venku a vychovávat k tomu své děti.
Mám ale jednu kritickou poznámku vůči
vedení našeho města. Při procházkách po
blanenských ulicích a blízkém okolí jsem
zjistila, že pro uskutečnění dobrého úmyslu
chybí to podstatné: odpadkové koše. Na
Rožmitálce jsou na každém kroku, v parku u
vlakové zastávky jsem jich napočítala celkem
devět! Další dva po cestě k Bille, ale dál jako
když utne. Po celé cyklostezce, ať jdete dál k
nádraží nebo se vydáte opačně, odpadkový
koš už nepotkáte. Byl u lavičky za Úřadem
práce, ale zmizel.
U kurtů je lavička, kolem které jsou poházené odpadky pravidlem, ani při procházce za
koupalištěm dál na Sportovní ostrov nádobu
na odpadky nepotkáte. Takže pokud v těchto
místech uklidíte po svém psovi, ponesete
pytlík hezky daleko. A o koších, které jsou
určeny výhradně na psí exkrementy, si Blanenští mohou nechat jen zdát nebo vyprávět
od občanů z jiných obcí. Zvláštní koše spolu
se zásobou sáčků na psí bobky jsem viděla v
Šebrově, Sloupu, Rájci i vzdálenějších obcích.
Když jsem si fotografovala jeden takový
exemplář v Ráječku, přistihl mně pracovník
místních technických služeb, který se o ně stará. Od něj jsem se dozvěděla, že mají na svém

území takto vybavených nádob téměř dvacet, další
dvacítku košů na běžné odpadky. A to v Ráječku žije
něco málo přes 1200 obyvatel a za psa obec vybírá
200 korun za rok. Pro srovnání: občané Blanska platí
za rok 1.200,- korun, ale za co? To už je otázka pro
vedení našeho města. Pokud chceme mít ve městě,
v parcích a přilehlém okolí čisto a pořádek, byla by
to ze strany města podaná ruka.
-im-

PRÁDELNA, MANDL

pradelnablansko@seznam.cz

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

PEREME, ŽEHLÍME,,
MANDLUJEME!!!

606 720 933 - 720 324 425
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské,
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel.
724937250.
* Hledáme pomocnou sílu do kuchyně. 95,-/
hod. Statek Samsara - Klepačov. Mail:inzerat@statek-samsara.cz, 739429960

PRODEJ
* Zahradní nafukovací bazén, rozměr 2,62 x 1,75 x
0,51m s pumpou. Cena 200,-Kč. Tel. 723881133.
* Skútr Yuki 50 ccm 4takt. Najeto 10 tis. km. Cena
8000 Kč. Tel. 602786025.
* SCANquilt - 2 ks přikřývek (nevhodný dar). Složení:
65% polyester, 35% bavlna, výplň 100% polyester,
dát se prát až na 95 °C. PC 4.000 Kč, nyní 3.000
Kč. Tel. 737900946.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm,
bezpečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou.
Tel. 702591648.
* Multirock zabalený, uskladněný v suchu, zbytek
ze stavby. tl.140 mm - 22 balíků, tj. 92 m², tl.180
mm - 5 balíků, tj. 15 m² Zateplovali jsme si sami
půdu, mezi trámy, a neodhadli jsme to. Dohoda. Tel.
723238868.

RŮZNÉ
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (vhodná
ke zhutnění); odběr průmyslová zóna Blansko; tel.
604550828.
* Koupím malotraktor MT8-132 v solidním stavu.
Tel. 724784997.
* Pronajmu garáž v Blansku před Kauﬂandem, ulice
Divišova. Tel. 720934538, 720567865, volat po 18.00
hod. e-mail: nedela.m@seznam.cz
* Pronajmu byt 3+kk v Blansku v centru města. Tel.
720934538, 720567865, volat po 18.00 hod. e-mail:
nedela.m@seznam.cz
* Hledám pronájem 1+1 v Blansku. Nabídněte. Tel.
606408397.
* Daruji pěkné akvárium s příslušenstvím, za odvoz.
80/35/45 cm. Tel. 606720933.

OPRAVY
ODĚVŮ
DLOUHOLETÁ PRAXE!
Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou
Jena. Těšíme se na Vás.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegy na pracovní pozice:
- PROJEKTOVÝ MANAŽER

- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ

- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ
- ELEKTROMECHANIK/ČKA
Nabízíme:
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře
různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu / odpovídající platové ohodnocení
13. plat / 5 týdnů dovolené / stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)
Zaujala-li Vás nabízená pozice či máte dotazy, kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz; více na www.buse.cz

Dvě výhry a dvě prohry
mladých basketbalistů
Víkend s poloviční úspěšností mají za sebou mládežnické celky basketbalového klubu BBK Blansko.
Celek do 11 let sehrál dvě dramatická utkání s
Podolím a Kyjovem, které oba prohrál o tři koše.
„Škoda několika neproměněných nájezdů na začátku
zápasu s Podolím, protože šance na výhru byla. S
Kyjovem to bylo také vyrovnané, což nás povzbudí
do dalších zápasů,“ uvedla trenérka týmu Helena
Špačková.

Medailové žně
v Boskovicích
Letošní Jarní ceny Boskovic v plavání, která se
konala v sobotu ve čtyřdráhové pětadvacítce boskovického akvaparku, se zúčastnilo na sto dvacet
plavců z deseti oddílů Jihomoravského kraje.

Výsledky:
BBK Blansko : Renocar Podolí 40:46
BBK Blansko : Kyjov
35:41
Body celkem:
Fořtík 17, Kříž David 13, Jirků 12, Zezula 10, Zeman
8, Tylečková 6, Popelka Tomáš 4, Kříž Samuel 3,
Prášil 2.
Tým do 15 let měl za soupeře celek Skokanů z brněnských Žabovřesk. I přes zkoušení mladších hráčů
dokázal obě utkání vyhrát a v tabulce Nadregionální
ligy patří blanenským zatím třetí místo.

Přišel jsem, utrhl jsem,
zaradoval jsem se
„Tati, kdo to tady dal?“ volá překvapeně asi čtyřletá
holčička blížící se ke zvláštnímu stromu na náměstí
Republiky. Na větvích totiž vykvetly lístky s verši.
„No to tady vyrostlo,“ odpovídá s úsměvem tatínek.
„Strom se rozhodl, že nám dá něco pěkného,“ dodává
s tím, že si můžou společně přečíst nějakou básničku. Poté vysazuje dcerku na strom. Ta se rozhlíží,
který lístek by si odvázala. Zastavují se i další lidé;
každý má pro výběr veršů jiný systém. Někdo si je
nejprve přečte a poté vybere ty, které se mu nejvíce
líbí. Dvě dívky školou povinné zase naopak zavřou
oči, roztočí se a po paměti sáhnou na kartičku.
V rámci Světového dne poezie, který se připomíná 21. března, zaměstnanci Městské knihovny
Blansko každý rok rozvěsí na strom několik stovek
básní, které si lidé mohou odvázat a odnést domů. V
minulých letech se verše objevovaly na stromě před
radnicí na náměstí Svobody, letos však kvůli nově
osázenému trávníku květinami museli využít strom
vedle prostoru po bývalém hotelu Dukla.
-mha-

Body celkem:
Ježek 30, Tyleček 28, Berka 27, Konečný 19, Zouhar
11, Souček 6, Růžička 4, Sedlák 2 b.
-kajFoto: tým BBK Blansko U15 (archiv klubu)

Výsledky:
BBK Blansko – Skokani Brno 63:42
BBK Blansko – Skokani Brno 64:49

Medailemi se to v blanenských řadách jen hemžilo. Družstvo čítající jedenadvacet plavců vylovilo
z bazénu celkem pětadvacet cenných kovů z toho
čtyři zlaté. Ty si pověsily na krk Eliška Zamazalová,
Anna Okáčová a Stella Hanzlíčková. Poslední jmenovaná se stala zároveň i nejúspěšnější plavkyní
na závodech, neboť ke dvěma zlatům přidala ještě
zlatý pohár z hlavního závodu. Tím byla padesátka
motýlek pro mladší plavce a stovka motýlek pro
starší.
V kategorii dorostu a dospělých dosáhl na pohár
blanenský junior Michal Špaček. Na medailových
žních se také podíleli Ondřej Hašek, Matěj Měšťan,
Václav Drábek, Kristýna Hrazdírová, Sára Burgetová,
Kateřina Špačková a Jana Suchá.
Věra Vencelová

````
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BLANKA
OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Expediční kamera 2019 - 12. 4. 2019 od 18:30 h,
Hospůdka Na Točně, Těchov
Cena: dospělí 100 Kč, děti a senioři: vstupné
dobrovolné.
Koncert Alkehol, Morčata na útěku, Sagittari –
12. 4. 2019 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko.
Cena 300 Kč.
Michal z Kouzelné školky – 27. 4. 2019 od 10:00
h, Kino Blansko. Cena 195 Kč/děti od 3 let vč. a
dospělí. Dítě do 2,99 let v doprovodu min. dvou
platících osob zdarma bez nároku na sedadlo.
Brněnský Majáles 2019 – 4. 5. 2019 od 12:00 h,
Výstaviště, Brno. Cena 499 Kč do 22. 4., 580 Kč
do 3. 5. 2019.
Koncert Pokáč – 26. 4. 2019 od 20:00 h, Katolický
dům, Blansko. Cena 220 Kč.
Cestovatelská beseda Vandráci Vagamundos
(Pavel Liška a Jan Révai) – 9. 5. 2019 od 20:00
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 300 Kč.
Divadlo Světáci – 16. 5. 2019, od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 390/350 Kč.
Čarovné tóny Macochy 12.–16. 6. 2019:
Skupina Arrhythmia (přidaný koncert) – 12. 6.
2019, 20:00 h, Sloupsko-šošůvská jeskyně Eliška.
Cena 490 Kč.
Miro Žbirka – 13. 6. 2019, 18:00 h, Jeskyně Výpustek. Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Marie Rottrová – 14. 6. 2019, 18:00 h, Jeskyně
Výpustek. Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Spirituál Kvintet – 15. 6. 2019, 18:00 h, Kateřinská
jeskyně. Cena 540 Kč.
Tango-Nuevo / Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák
– 16. 6. 2019, 18:00 h, Punkevní jezírko propasti
Macocha. Cena 490 Kč.
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40
h, Zámecký park, Blansko. Cena vstupenek do
18. 6. 2019: 549 Kč/dospělý, 250 Kč/dítě 6-15
let. Děti do 5 let a držitelé průkazu ZTP/P mají
vstup zdarma.
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.
Talk show Kafe u Osmanyho Laﬃty – 29. 10.
2019 od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena
350/320 Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail:
infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz

BAZAR-NÁBYTEK ĂƚĚ͘
Provozní doba:

(̛QFEVIZ
&PERWOS
7ZMXEZWOʛF
4S4ʛ 7.00 - 17.00
7S 8.00 - 11.00

ÚT-PÁ : 9.30 - 1ϱ.ϯ0
SO: dle domluvy

Tel.: 777 870 817

www.bazar-nabytku-blansko.cz
Email:bazardlbk@seznam.cz

D.Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
sĂƓĞǌďŽǎşŶĂĨŽƛƚĞĂǌĂƓůĞƚĞŶĂĞŵĂŝů
ƐƚĞů͘ē͘ĂƉƎĞĚƐƚĂǀŽƵŽĐĞŶĢ͊
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Tým Olympia zahájil sezónu
Blanenská baseballová sezóna 2019 vypukla v pátek 29. března prvním domácím utkáním. Olympia
Blansko se utkala s Hrochy Brno. A jaké jsou vyhlídky na nadcházející sezónu?
Blanenské baseballové
mužstvo vybojovalo pod vedením trenéra Ivo Kučery návrat
do Extraligy před třemi lety.
Předminulou sezónu skončila
Olympia na posledním desátém místě, v minulém roce si
o dvě příčky polepšila.
„Pro letošní sezónu jsme
museli vycházet ze situace,
kdy dva hráči deﬁnitivně skončili a dva hráče vzhledem k
zraněním a zdravotním komplikacím čeká operace, takže
letošní sezónu bohužel nebudou moci odehrát. Z tohoto
důvodu jsme pro tu nadcházející opět doplnili sestavu o
dvě zahraniční posily. První
je francouzský catcher Theo Lakmeche, který bude
přínosem pro tým nejen z pozice chytače, ale také
pálkařsky. Druhou zahraniční posilou je Japonec Yuta
Oshiro, jehož hlavní místo je na spojce, ale který nám
byl nabídnut jako univerzální hráč, který umí zahrát
kdekoliv ve vnitřním i vnějším poli. Vzhledem k tomu,
že nemohu se čtyřmi hráči z loňské soupisky počítat,
oslovil jsem ke spolupráci také Draky Brno, kteří nám
do některých utkání poskytnou své prospekty. Uvidíme tedy, jak se nám bude dařit. Pálkařsky bychom na
tom měli být lépe než v uplynulé sezóně a doufám,
že to bude při hře vidět. Tým je stále postaven na
blanenských odchovancích. Tempo a směřování
týmu budou v této sezóně stále určovat zejména
blanenští nadhazovači Kostka, Havlíček a Farkaš.
Věřím, že bychom se mohli pohybovat mezi 6. a 8.
místem a nereálně nevidím ani naděje na play-oﬀ,“
uvedl trenér Ivo Kučera, který v letošní sezóně bude
rovněž trenérsky působit u týmu národní reprezentace U23.
Šestadvacetiletý Francouz Theo Lakmeche přiletěl
v dubnu do Blanska z Austrálie, kde hrál v zimní
sezóně v týmu Woodville Senators. Od roku 2011,
tedy od svých sedmnácti let, působil jako catcher
v nejvyšší francouzské soutěži. Jeden rok oblékal
dres Toulouse. Od sezóny 2012 do minulého roku
hájil barvy týmu Savigny-sur-Orge Lions. Patří mezi
nejsilnější národní catchery s nejvyšším počtem
chycených krádeží. Jeho pálkařský průměr se v mi-

nulých letech dostal pokaždé přes 275. Poslední čtyři
univerzitní roky strávil mezi Francií a Španělskem a
na pálce udělal obrovský skok kupředu, čímž se v
roce 2017 a 2018 kvaliﬁkoval do francouzské All Star
Game. V Blansku by měl působit na pozici catchera,
případně na první metě. Na léto se chce Theo zase
vrátit do Austrálie.
Stejně starého Japonce Yuta Oshiro doporučila
loňská japonská posila Olympie Natsuhiko Ue. Natsu
podal vynikající výkony a byl nejlepším catcherem
loňské Extraligy, spolu s Davidem Farkašem také
účastníkem české All Star Game. Yuta pochází
stejně jako Natsu z Okinawy. Zkušenosti má z Japonské nezávislé profesionální ligy. Yuta působil v
dresu známého týmu Shikoku Island stars, který je
výběrem nezávislé ligy z ostrova Shikoku a působil
také v nezávislé lize Candian-American Association.
Jednou z nejvýraznějších tváří týmu je Štěpán
Havlíček, levoruký nadhazovač, který v minulosti jako
jeden z pouhých čtrnácti hráčů za celou dobu české
baseballové historie podepsal profesionální smlouvu s týmem nejvyšší americké ligy MLB. Havlíček
strávil čtyři sezóny v dresu týmu Tampa Bay Rays,
který má základnu na Floridě. Štěpán se v loňské
sezóně účastnil s národním univerzitním týmem ČR
Univerziády na Tchai-wanu. Kromě svého aktivního
působení v A-týmu se rovněž věnuje trenérské práci
s mládeží.
Radka Sitarová

ARMY DAY
2019
OLYMPIA BLANSKO - DRACI BRNO
PÁTEK 12. DUBNA 2019 | 19.00
STRAWBERRY FIELD BLANSKO
Doprovodný program pro fanoušky od 16.00
Vstupné: 30,- Kč

od 16.00

STATICKÁ UKÁZKA VOJENSKÉ TECHNIKY
ve spolupráci s Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademíí Vyškov

kolový obrněný transportér Pandur II
lehké obrněné vozidlo Dingo II
protiletadlový raketový komplet RBS-70
vojenská potápěčská výstroj
18.45

Seskok parašutistů
Volné sdružení svobodných parašutistů - Parahospody

19.00
Zahájení utkání České baseballové Extraligy
Slavnostní nadhoz - pplk. Ing. Milan Bielak
Partneři:

SAGITTARI

vypisujeme výběrové řízení
na hlavní pracovní poměr na pozici:

KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Požadujeme:
•
vyučení v oboru
•
předchozí praxe v oboru vítána
•
trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav,
spolehlivost, zodpovědnost
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2019 nebo dle dohody
Své nabídky vč. životopisu zasílejte do 18. 4. 2019
na adresu:
Jana Štolpová – personalistka
SENIOR centrum Blansko, p.o.
Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko
nebo na e-mail: stolpova.jana@ddblansko.cz
tel. 516 412 258

Bližší informace u vedoucí stravovacího úseku
na tel. 516 412 901
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