
- Nájem bytu 2+1 Blansko – Mahenova, 3.p., vybavený, od 7/2019...NC – 10.000 Kč/měs.
- Výměna bytu 3+1 Blansko bytovky za byt 2+1 do 2.NP u parku pod ZŠ Erbenova+dopl.
- Prodej chaty Olomučany, 2 p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd...NC – 570 tis. Kč 
- 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!!!

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

Ono to jde. 
Ale musí se chtít

ždímá peníze? Jedno dítě si koupí svítící šavli, 
druhé ji musí mít taky. Je to samozřejmě i o ro-
dičích, jak své potomky vedou, jestli jim dokážou 
vysvětlit, že je to drahé a zbytečné. Ale dnes se 
dětem dopřává vše, na co si ukážou prstem. 
A město je v tom vlastně podporuje, vystavuje 
rodiny zbytečně do těchto situací. Hlavně to 
nesvádějme na dobu, že je taková. Není. To lidi 
jsou takoví. 
 Neházím to celé na kulturní středisko; je to i 
o návštěvnících. Mnohdy mám dojem, že zdejší 
obyvatelé neprahnou po ničem jiném, než se 
najíst a napít k prasknutí a bez možnosti za-
koupení nějakých zbytečností by se z domu ani 
neobtěžovali vyjít. O to důležitější úkol na KSMB 
leží – přesvědčit obyvatele, že to jde i jinak. Ale 
ono je to pohodlné, pozvat stánkaře a pár kapel 
a o víc se nestarat. 
 Mnoho lidí si stěžuje, že v Blansku není žádná 
kultura. Ale jsme na ni vůbec připraveni? Bude to 
chtít asi ještě trochu cviku. A hlavně někoho, kdo 
to vezme pevně do svých rukou a dá kulturně-
-společenským akcím v Blansku nějaký řád. Nový 
ředitel KSMB má nyní jedinečnou příležitost začít 
dělat věci jinak a já mu k tomu přeji mnoho sil a 
odhodlání. 
 Prostor po Dukle v Blansku by určitě mohl ožít 
ještě více. A nemusí jít vždy jen o setkávání na 
kulturních akcích, ale i jen tak po cestě z práce 
či ze školy. To také vedení města jistě zamýšle-
lo. Jen škoda, že tam není více stínu. Pokud je 
problém s podložím a vysázením stromů, možná 
by neuškodila nějaká markýza, alespoň nad 
lavičkami u fontánek, případně nad trávníkem. 
 Jenže u nás narážíme ještě na jeden, stále 
dokola omílaný, problém. Ve zlínském parku v 
centru města i během ostatních dní lidé lehají na 
trávu a relaxují tam. Trávník je totiž čistý a udržo-
vaný, stejně tak střed města – za celý víkend jsem 
pod nohama nezaznamenala žádné psí překva-
pení. O trávník se tam nejspíš starají více, než 
jen občasným přejetím sekačkou. Zdravá zelená 
plocha tedy k posezení doslova svádí. Jenže v 
Blansku je tráva zubožená a vysušená a hlavně 
plná psích výkalů, do kterých si, předpokládám, 
nikdo sednout nechce. Tak co s tím? 

Marie Hasoňová

 Když už se totiž v Blansku koná nějaká akce 
pro rodiny s dětmi, doprovází ji množství stánků 
s plastovými hračkami na jedno použití, obleče-
ním a kdoví čím ještě (Pálení čarodějnic, Dětský 
den…). Všudypřítomný konzum jako by nešlo 
zastavit. Jenže na vlastní oči jsem viděla, že to 
jde i jinak. 
 Velikonoční víkend jsem s partnerem strávila 
ve Zlíně. Při procházce městem na Bílou sobotu 
jsme narazili na zajímavou akci, kterou připravilo 
město pro rodiny s dětmi a nazvalo ji Velikonoce 
v parku. Zpětně jsem si na internetu dohledala, 
že se konala již počtvrté, takže má evidentně 
úspěch. 
 Park se proměnil v jednu velkou hernu. Několik 
stanovišť se sázením kytiček, poznáváním ptáků, 
pletením pomlázky, vyráběním píšťalky, králičím 
hopem atd. Marně byste tam však hledali nějaké 
stánky se svítícími meči a nehorázně předraže-
nými nafukovacími balónky. Na okraji parku byl 
minijarmark pouze s věcmi, které se vztahovaly 
k Velikonocům a pulty s drobným občerstvením 
– koláče, asi nějaké klobásy, domácí pivo, trocha 
sladkostí. Toť vše. Žádné fronty u stánků, přitom 
se jedná o město s téměř sto tisíci obyvateli a 
park byl plný návštěvníků. Ti ale zkrátka přišli za 
jiným účelem. Podium stačilo miniaturní, vystu-
povaly na něm výhradně místní folklorní soubory. 
 I u nás to jde – ale pouze tehdy, když pořadate-
lem akce je někdo jiný než město. Jestli si dobře 
vzpomínám, Bambifest se bez zbytečných stánků 
obejde, stejně jako Den pro děti v nemocnici.
 Balonky patří na pouť, oblečení na tržnici. 
Pokud někdo navštíví tato místa, počítá s tím, že 
jej bude zboží z pultů lákat ke koupi. Na kulturní 
akci pro rodiny s dětmi však nepatří. Tento systém 
vlastně rodinám vnucuje myšlenku, že je nesmysl 
chodit na akci, kde budou jen dílničky pro děti, 
rodiče už neumí věnovat čas výhradně dětem a 
potřebují k tomu mít ještě další a další podněty 
k využití času.  
 Přitom nájem za pár stovek za takový stánek 
přece městský rozpočet nevytrhne, tak proč tam 
musí být? Jeden takový s jakýmisi svítícími ne-
smysly stál dokonce i u kina při silvestrovském 
ohňostroji. Proč? Proč musejí být rodiče vysta-
veni neustálému tlaku, kdy z nich pořád někdo 

U stánků na levnou krásu postávaj a ze slov a hlasů… Kdo by ji neznal? Na blanenské 
poměry by mohla znít: U stánků s předraženými zbytečnostmi v zámeckém parku.

 
 

Top Reality

Realitní služby,
jaké si přejete

www.remax-topreality.cz

Najdeme Vám nový domov

Jsme Vám blíž
Nově v Blansku,  
Smetanova 6 (Centrum Ježek)

Pomůžeme Vám prodat nemovitost

T 722 722 888
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Slovenská delegace se zajímala 
o integrovanou dopravu v Blansku

Freddieho sloupek
Žlutá planeta

 Svého času napsal Václav Klaus pojednání 
o globálním oteplování s názvem „Modrá, nikoli 
zelená planeta“. Můžu s ním v mnoha věcech 
souhlasit i nesouhlasit, jedno je však jisté...
 Pokud by se náhodou zbloudilý pilot bez přístro-
jů a jiné dostupné navigace ocitnul nad širokými 
lány a polemi České republiky, věděl by, že je 
doma. Jen místo navigačních světel by mu byly 
svědkem žlutě oseté polnosti. Kde není řepka 
olejná, tam je kukuřice. Proč? Protože se to vyplatí 
díky nekonečným dotacím a závažnému omezení 
mozkové kapacity lidí, kteří ty dotace a pěstování 
těchto rostlin podporují.
 Nemám nic proti řepce, ani kukuřici... Jen si do-
volím malou exkursi do let (snad ne tolik) minulých. 
 KAŽDÝ sedlák, který měl jen trochu rozumu, 
věděl, že je třeba na polích měnit plodiny. A jednou 
za čas nechat pole „ladem“, aby si odpočinulo. A 
my? „Vzdělaní a osvícení lidé nového věku“?
 Stejná rostlina rok za rokem. A krok za krokem 
ke katastrofě... 
 Hrozí nám údajně sucho, protože si polnosti 
nedokáží udržet vláhu... Čímpak to asi bude? My-
slím, že tím, že současní „hospodáři“ se zajímají 
jen o to, kdo, kde a kdy jim přizná státní podporu 
za účelem pěstování plodin, které jsou k něčemu 
jen právě proto, že z nich kouká nějaká koruna 
nebo euro. 
 Aby se ty „sračky“ přimíchávaly do benzínu a 
nafty, aby mizel hmyz, který už té řepky má taky 
plné sosáky.
 Spolu se solárními panely a větrolamy se sami 
zabíjíme. Ve jménu takzvaných obnovitelných 
zdrojů a pěstování dotovaných plodin se zabíjí-
me... 
 Jadernou energii odmítáme, abychom devasto-
vali planetu něčím daleko horším... Je mi z nás, 
obyvatelů této planety, docela špatně...
 Tak snad se někomu rozsvítí v hlavě dřív, než 
nastane ten čas, kdy uvidíme na kraji pole cedulku 
s nápisem: „Poslední zhasne“...
 Hezký den…

Freddie, 
freddiemail@email.cz

Rada jmenovala nového 
ředitele Kulturního střediska

 Kulturní středisko měs-
ta Blanska má nového 
ředitele. Stal se jím Pa-
vel Langr, dosavadní ře-
ditel blanenského kina. 
Rada města Blanska jej 
jmenovala 23. dubna na 
svém zasedání. Do funk-
ce nastoupí 1. května. Po 
nedávném odvolání ředi-
tele Jaroslava Jeřábka jej 
dočasně na jeho pozici 
zastával. Pavel Langr je 
také členem zastupitel-
stva města. Podle vyjá-
dření vedení města se 
o funkci ředitele KSMB 
ucházelo deset lidí, větši-
na se jich však nedostala 
do užšího výběru kvůli 
podmínce minimálně de-
setileté praxe. 

-mha-

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

ADIDAS
V NOVÉM 

STYLU

Dámská, 

pánská i dětská. 

Mnoho barev a modelů.

V NOVÉM 
STYLU

Dámská, 

pánská i dětská. 

Kontejnerů není 
nikdy dost? 

 Čas od času si někdo na Facebooku postěžuje, 
že v Blansku přetékají kontejnery na plast i papír. 
Jenomže není divu, když sami nejsme schopni 
spotřebu plastů omezit. A častější vývoz to podle 
mě nespraví. 

 Vyváží se jednou týdně a za tři, čtyři dny jsou 
kontejnery plné. Kdyby se vyváželo dvakrát týdně, 
lidé uvidí další příležitost třeba k tomu, že nemusí 
pet lahve sešlapávat, a kontejnery budou plné za 
jeden den. Toto je opravdu otázka svědomí každého 
z nás. Ale město by mohlo ty, kteří se snaží třídit, 
nějak podpořit. Ideální motivací by byly nižší platby 
za odpad než u těch, co netřídí. Což zase chápu, že 
k tomu by bylo potřeba vybudovat zase nějaký složitý 
systém kontroly. V některých vesnicích v republice to 
funguje, ale ve městě by to bylo asi komplikované. 
Přesto by se nad tím možná mohlo pár povolaných 
hlav zamyslet a zkusit na něco přijít. Při veřejných 
akcích se například pití nalévá do zálohovaných ke-
límků – to je jistě super krok. Tak prosím víc takových! 
Určitě nějaké další možnosti existují. 
 Chtělo by to ovšem hlavně nějaký zásah z „vyšších 
míst“. Od někoho, kdo může fi rmám přikázat, aby po-
užívaly jen takové množství a takovou velikost obalů, 
jak to vyžaduje výrobek. Proč si musím donést krabici 
pracího prášku a po otevření zjistit, že je zaplněna 
jen do dvou třetin? Proč je plastová dóza s vitamíny 
(na fotografi i) zaplněna pouze do výšky jednoho 
centimetru, přesně po spodní okraj etikety, a dalších 
šest tvoří vzduchoprázdno? 
 A toto není jen o zbytečném zabírání místa v 
kontejneru, ale také přece o nákladech na samotné 
obaly a zejména pak o prostorech na jejich převážení 
a skladování. Takže zbytečná spotřeba paliva na 
převoz a znečišťování ovzduší touto cestou. Menších 
krabic by se přece převezlo naráz více – jak je možné, 
že to výrobcům nevadí? Domnívám se totiž, že jsou 
pryč doby, kdy se člověk v obchodě podíval na velkou 
krabici a řekl si, že je toho tam hodně, tak to koupí. 
Spotřebitelé už by snad mohli být na takové úrovni, 
že nepodlehnou klamavé reklamě a jednoduše si 
zjistí hmotnost výrobku nebo počet pracích dávek. V 
dnešní konkurenci by se přece jen blázen díval pouze 
na velikost krabice. Navíc lékárenské přípravky si 
člověk ani sám nevybírá, lékárnice vytáhne krabičku 
na pult často ze skrytých útrob poliček a zásuvek. 
 Než se někdo z těch vyšších míst vzpamatuje a 
vydá nějaké nařízení, zkusme se alespoň každý sám 
zamýšlet nejen nad tříděním, ale také nad samotnou 
spotřebou. 

-mha- 

 O integrovanou dopravu v Blansku se v úterý 16. dubna zajímala slovenská delegace, která si v 
přítomnosti starosty Jiřího Crhy prohlédla autobusové i vlakové nádraží. Blansko bylo totiž krajskou 
společností KORDIS, která koordinuje integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK), 
vybráno jako ukázkové místo propojení několika způsobů dopravy.

 Primátorka Prešova Andrea Turčanová, košický 
primátor Jaroslav Polaček, předseda Prešovského 
samosprávného kraje Milan Majerský, předseda 
Košického samosprávného kraje Rastislav Trnka, 
generální ředitel Dopravního podniku města Košice 
Vladimír Padyšák a další členové delegace přijeli s 
ředitelem společnosti KORDIS Jiřím Horským na 
blanenské autobusové nádraží autobusem z Kuřimi.
 Starosta Jiří Crha jim nejprve představil historii 
Blanska a nastínil vývoj integrované dopravy v kraji. 
Zdůraznil, že řidiči osobních aut můžou vůz odstavit 
na městem vybudovaném parkovišti u vlakového 

nádraží. Parkoviště má 
kapacitu asi 140 aut.
 „Parkování je zdar-
ma. Pak stačí nased-
nout do vlaku a za půl 
hodiny jste v centru 
Brna,“ vysvětlil Crha 
výhody integrované 
dopravy hostům ze 
Slovenska, kteří si 
přijeli na jižní Moravu 
pro inspiraci, jak za-
vést podobný systém. 
A cestu z Blanska do 
Brna absolvovali právě 
vlakem.
 V Blansku navíc po-
dle Crhy můžou ces-
tující během pár chvil 
přesednout z městské 
hromadné dopravy na 
vlak a naopak. „Nové 

autobusové nádraží vybudoval soukromý investor 
a zapojil ho do systému integrované dopravy,“ upo-
zornil slovenské hosty starosta. 
 Vysvětlil také, že jízdní řády MHD v Blansku jsou 
vytvářeny tak, aby navazovaly na vlaky. Na příjez-
dové trase k nádraží v Blansku by pak měla být v 
blízké budoucnosti nainstalována čidla, která by 
počítala přijíždějící a odjíždějící auta a jejich počty 
a stav obsazenosti parkoviště u nádraží by se pak 
zobrazovaly na digitální informační tabuli.

Ondřej Požár, tiskový mluvčí

foto: Ondřej Požárfoto: Ondřej Požár
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Na kávě s Janem Šmerdou
Většinou jej najdete v blanenské kuželně; věnuje jí téměř všechen svůj čas. Jan Šmerda dělá 
správce kuželny od roku 1996. Věnuje se dětem v rámci tréninku. A v zimě chodí plavat do lomu 
– otužuje se už pětadvacet let. Ve své skromnosti toho moc nenamluví, přesto jsme si chvíli 
popovídali o kuželkách a jeho práci. 

Sponzor rubriky:

 Od kdy hrajete kuželky? 
 Kuželky jsem začal hrát v patnácti letech ještě 
na staré kuželně. Pak jsem měl přestávku, protože 
jsem nastoupil do Ostravy do dolů a měl jsem tam 
úraz. Po úrazu jsem hrál tři roky závodně a pak už 
jen odborářskou a za tělesně postižené. 

 Trénujete děti i dospělé? 
 Trénuji děti, dospělé občas. Těm spíš jen ně-
kdy poradím na tréninku. Kuželkář si buď nechá 
poradit, nebo nenechá, je to hlavně o osobním 
tréninku. 

 Jak si teď vede blanenský kuželkářský klub? 
 Ženy letos skončily třetí, muži z krajského pře-
boru postoupili do divize a hrají druhou ligu. Dorost 
hraje krajský přebor. Teď nás ještě čeká republika 
– pojedou tam tři ženy, tři juniorky a dva muži. Ze 
starších jsem se dostal na mistrovství republiky 

já a pan Kolařík. A ještě jsem se jako jediný z 
Blanska dostal na mistrovství Evropy v kategorii 
60+, to bude v Rokycanech na konci května. Na 
to se těším. 
 Loni jsme byli se ženami v Sarajevu, tam skon-
čily sedmé z osmi – moc se jim nedařilo. Ale asi 
před pěti lety vyhrály Světový pohár. 

 A vaše úspěchy?
 Mám jedenáct titulů Mistr ČR v kategorii tělesně 
postižených v kuželkách a třikrát v bowlingu. Teď 
jsme byli v sobotu 27. dubna na prvním turnaji v 
sezóně pro hendikepované v Rýmařově obhajovat 
tituly. Za Blansko jsme z minulého roku měli tři 
tituly Mistr ČR. V sezóně se hraje sedm turnajů a 
v prosinci mistrovství republiky, které bude letos 
zase po třech letech v Blansku.  

 Jak vzpomínáte na Světový pohár, který se v 

Blansku uskutečnil v roce 2017? Byl náročný 
na přípravu? 
 Vzpomínám na to dobře. Musí být hlavně dobrá 
parta. Kdyby nebyli lidi, nedal by se Světový pohár 
udělat. Ale byla to honička. Hodinu před startem 
nám shořely motory, museli jsme narychlo sehnat 
nové. 

 Kuželna prošla v minulosti rekonstrukcí… 
 V roce 2014 nám město pořídilo nové dráhy – 
v Brně bylo mistrovství světa a dráhy jsme pak 
odkoupili. Ale už bychom pomalu potřebovali 
nové. Kuželkářský sport není pro samotné hráče 
tak nákladný, ale zařízení je čím dál lepší a lepší, 
takže dražší. 
 Už bych nechtěl kuželky se špagáty, ale na 
systému, jako je bowling – bez šňůr. Tam jsou 
dvě sady kuželek, které se střídají. Je tím pádem 
rychlejší stavění kuželek, ale hra je těžší, protože 
když padá kuželka se šňůrou, občas zachytí ještě 
nějakou další. Bez šňůr spadne jen to, co skutečně 
trefíte. V České republice ještě taková dráha není, 
ale už se o tom uvažuje. 

 Jaká je náplň vaší práce v kuželně?
 Je nutné zajistit její každodenní chod. Když jsou 
soutěže, je nutné tady každý den uklidit, vyleštit a 
napastovat dráhy, seštelovat zařízení. 

 Kolik času kuželně věnujete? 
 Dost. Píšu si docházku obvykle od 14 do 22 
hodin, ale většinou jsem tady třeba už od desíti 
hodin dopoledne, někdy ještě dřív. Jak je potřeba. 

 Čemu podle vás dávají lidé přednost? Ku-
želkám nebo bowlingu?
 Spíš bych řekl, že lidi chodí víc hrát bowling. 
Dokud v Blansku nebyl, hrálo se v kuželně do 
desíti, jedenácti do večera. 

 Čím myslíte, že to je? 
 Asi má větší reklamu, než kuželky. A je jedno-
dušší na hraní. Já říkám, že bowling je dětská 
hra. Ale i v kuželně máme každý den nějaké volné 
hodiny pro veřejnost. 

 Jak je to s kuželnami v okolí? 
 Nejbližší jsou v Brně. Pak je v Boskovicích, 

ale tam mají jen starou dvojdráhu. Všechno je 
o penězích a sponzoři bohužel do kuželek moc 
peněz nedávají. Radši investují do fotbalu nebo 
fl orbalu. Od té doby, co mi z města dali na turnaj 
pro tělesně postižené tisíc korun, na radnici už ani 
žádat nechodím. Tu tisícovku jsem šel vrátit.

 Kolik máte v klubu dětí? 
 Když jsme začínali, chodilo nám do klubu pat-
náct až dvacet dětí, teď máme s bídou čtyři, pět. 
Děti o kuželky nemají vůbec zájem a radši asi sedí 
doma u počítače.

 Co máte na tomto sportu nejradši? 
 Když padají samé devítky. Když tady byl Svě-
tový pohár, myslel jsem, že někdo udělá 700, ale 
nejvíc bylo 698. 

 Zmínil jste úraz, to kvůli němu jste přišel o 
ruku? 
 Ano, při práci v dolech. Dělal jsem šest let hor-
níka na Ostravsku a v roce 1989 jsme šli takhle 
do kopce v blátě, ujela mi noha a sklouzl jsem na 
dopravní pás, který mě zachytil. V tu ránu jsme 
měli po šichtě. Ale musel jsem ještě jedenáct kilo-
metrů šachtou dojít po svých. Ještě si pamatuju, 
jak jsme vyjeli nahoru a naložili mě do vrtulníku a 
pak už nic. V té době jsem navíc měl ženu v de-
vátém měsíci těhotenství. Ale jsou na tom lidi hůř. 
A zdraví si neváží svého života. Zbytečně riskují, 
hlavně na motorkách. 

 Vyžadují kuželky nějakou další sportovní 
průpravu? 
 Skákání přes švihadlo je základ, to stačí. Jít se 
proběhnout. Jinak není potřeba nic speciálního. 
Děti začínají v deseti letech, dospělí hrají třeba 
do osmdesáti. Není to fyzicky náročné, já vždyc-
ky říkám, že hodina hraní kuželek je jako hodina 
žehlení prádla – koš s oblečením taky máte na 
zemi a musíte se pro ně ohýbat (úsměv). 
 Teď děti neumí ani kotrmelec. Když přijdou do 
kuželny v rámci tělocviku, polovina jich sedí. Jak 
se jich zeptáte na počítač, tak to odpoví hned. Ale 
skákat přes švihadlo nebo udělat kotoul, to jim nic 
neříká. 

Marie Hasoňová

Cenová houpačka KOVOVÝROBAKOVOVÝROBA

SVÁŘEČ, ZÁMEČNÍK, SVÁŘEČ, ZÁMEČNÍK, 
NÁSTROJAŘNÁSTROJAŘ  
Nabízíme zajímavé fi nanční 
ohodnocení a spoustu benefi tů. 

MÁME PRO VÁS STABILNÍ PRÁCIMÁME PRO VÁS STABILNÍ PRÁCI

Tel.: 731 530 739
www.ab-welding.cz
ab-welding@seznam.cz

Do našeho týmu přijmeme profese:

 Na konci dubna bych kupodivu nakoupila nejlevněji v Hrušce. Takže ne vždy platí, že největší 
obchod je nejlevnější. Nicméně bylo to zejména díky akční ceně za Becherovku. Ta ovšem byla i v 
Kaufl andu, dokonce ještě o pár korun levnější, a přesto Hruška ve výsledku vyhrála. Na třetím místě 
skončil Albert. Zbytek prodejen už nemělo žádné větší výkyvy, v rozmezí asi třinácti korun skončil 
na čtvrtém místě Penny Market, dále Billa, COOP a nejdráže bylo tentokrát v Lidlu. 

 Co se týká sterilovaných okurek, brala jsem v 
potaz sklenici o hmotnosti 670 g nebo 680 g (dle 
výrobce). Až na Billu, tam byly ještě o pár gramů 
lehčí. Zkrátka klasická „sedmička“ sklenice, vždy 
nejlevnější varianta, kterou v prodejně měli. Pro-
tože bohužel nelze srovnat jednu značku; v každé 
prodejně najdete nějakou jinou. Stejně tak řepkový 
olej a čokoláda na vaření – různé obchody, různé 
značky. Zaznamenala jsem vždy ty nejlevnější, co 
jsem našla. 
 Chtěla jsem ještě porovnat cenu syrového okurku 
a kilogramu krkovičky bez kosti. Jenomže v Bille 

jsem ji nenašla, měli jen s kostí, a v COOP a Hrušce 
vepřové maso vůbec nevedou. Syrový okurek mají 
sice všude, je s ním však jiná potíž. Někde (většinou) 
je na kus, ovšem v COOP a Hrušce na váhu. Tudíž 
jsem si koupila jeden v COOP a ten mě přišel na 21 
korun. Ale zase byl poměrně velký. Cena za kilogram 
činila 49 korun, v Hrušce pak 42,30 Kč. Jinak ceny v 
ostatních prodejnách za jeden kus byly následovné: 
Lidl 7,90 Kč, Albert a Billa 9,90 Kč, Kaufl and a Penny 
Market 14,90 Kč.

-mha-

Sortiment Hruška Kaufl and Albert Penny 
Market Billa COOP Lidl

Cibule (1 kg) 31,10 32,90 32,90 34,90 32,90 33,0 39,90
Citróny (1 kg) 38,0 39,90 29,90 39,90 44,90 46,0 49,80
Brambory (1 kg) 18,6 26,90 29,90 29,90 32,90 26,0 23,95
Mrkev (1 kg) 21,6 21,90 24,90 14,90 24,90 29,90 29,90
Ředkvičky 
(1 svazek) 8,50 6,90 7,90 11,90 9,90 7,90 6,90

Jablka 1 kg 13,90 29,90 19,90 29,90 19,90 20,0 29,90
Vysočina (10 dkg) 14,90 10,90 12,90 14,97 16,90 18,90 18,90
Olej řepkový 1 l 37,90 26,90 26,90 21,90 26,90 36,90 26,90
Čokoláda 
na vaření (100 g) 16,90 23,90 15,90 19,90 24,90 24,90 14,90

Becherovka (0,5 l) 152,4 149,90 199,00 199,90 199,0 189,0 199,0
Pivo Braník (0,5 l) 9,90 11,90 7,90 11,90 7,90 10,90 7,90
Steril. okurky 32,90 19,90 19,90 19,90 23,90 23,90 24,90
Celkem 396,60 401,80 427,90 449,87 464,90 467,30 472,85
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Vyšetření znamének 
může zachránit život

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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Bazénová sezóna začíná!
 V dnešní době provozuje domácí koupání více než polovina Čechů a ať už vlastní menší či roz-
měrnější bazén, spojuje je jedna věc – čistá voda. Bez chemie to dneska nejde, ale jak regulérně 
postupovat a vybrat správné přípravky, o tom se jednoznačnou odpověď asi nikde nedočtete. Ovšem 
řešení existuje. Specializovaná prodejna Wetter, která se nachází v areálu fi rmy VIA-REK v Rájci – 
Jestřebí nabízí vše, co potřebujete. Abych se o problematice bazénové chemie dozvěděl co nejvíc, 
sešel jsem se s provozním ředitelem společnosti VIA-REK Milanem Štrýglem.
 Jak jste přišli na to, že jako velko-
výrobce chemie zřídíte prodejnu pro 
veřejnost? Je to pro takovou velkou 
společnost vůbec zajímavé?
 První myšlenka provozovat podnikovou 
prodejnu vznikla více než před deseti lety. 
Jelikož už tenkrát jsme svými výrobky 
zásobovali velká koupaliště a věděli jsme, 
že ty samé prostředky jsou vhodné i do 
malých bazénů, přišla nám škoda je zá-
kazníkům také nenabídnout. Navíc jako 
přímí výrobci můžeme mít bazénovou 
chemii za ceny, které by jinde těžko hle-
dali. Koncový zákazník je pro nás velmi 
důležitý a snažíme se mu vždy vyjít vstříc.

 Když vám někdo zavolá s prosbou o 
pomoc, dokážete mu i poradit nebo jen prodává-
te?
 Většina provozovatelů domácích bazénů se o 
něj bohužel moc dobře nestará. Buď do bazénu 
vpraví ohromné množství bůhví čeho, nebo do něj 
nalije naprosto nevhodný přípravek. My se snažíme 
prodat zákazníkovi jen to, co bude potřebovat – nic 
víc, nic míň. Za těch mnoho let praxe už víme, co 
voda v bazénu potřebuje, takže se nás lidé nemusí 
bát zeptat a svěřit svoji vodu do našich rukou. My 
jim vždy doporučíme vhodné řešení. 
 Chodí k nám často zákazníci, kteří si pořídili ba-
zén, napustili do něj vodu a najednou nevěděli, jak 
dál. Nás v tuto chvíli zajímá pouze jediný fakt, a to 
je množství vody napuštěné v bazénu. Nic víc vědět 
nemusíme – doporučíme vám vhodné prostředky na 
základě měření pH vody, ke kterému samozřejmě 
máme i vhodné testery.

 Prodáváte i dnes tolik populární tablety?
 Původní sada naší bazénové chemie byla pouze 
tekutá, což mělo řadu výhod. Nemuselo se nikde 
nic rozmíchávat, majitel bazénu prostě jen odměřil 
danou dávku a nalil ji do skimmeru.  Postupem času 
jsme museli přidat i pevnou chemii v tabletách, neboť 
se stala mezi zákazníky oblíbenou a vyhledávanou. 

Zde je třeba zmínit, že pokud někdo hledá tablety, 
může je koupit prakticky kdekoli – v podstatě celá 
republika je bere od jediného distributora, nás 
nevyjímaje. Na rozdíl od některé konkurence však 
máme na tablety veškeré testy, jsou schválené mi-
nisterstvem zdravotnictví a jsou zcela nezávadné. 
Nakupujeme je ve velkém množství, a tak je prodá-
váme za velice výhodnou cenu. Dnes tedy můžeme 
nabídnout jak pevnou, tak tekutou chemii a je na 
kupujícím, čemu dá nakonec přednost. Na rovinu 
však mohu říct, že tekutá chemie je jak levnější, tak 
uživatelsky pohodlnější. 

 Prodáváte pouze chemii na bázi chloru?
 Naše originální výrobky byly až do loňského roku 
všechny na bázi chloru. Jelikož jsme chtěli vyjít vstříc 
zákazníkům, kteří požadovali bezchlórovou chemii, 
rozhodli jsme se nabídnout granulovaný přípravek, 
který je od loňského roku k dispozici na naší prodej-
ně. Sortiment je tak kompletní a vybere si skutečně 
každý.

 Chodí k vám i majitelé levných nadzemních 
bazénů? Máte jim co nabídnout?
 U nás dobře nakoupí každý, majitele malých bazé-
nů nevyjímaje. Náš sortiment netvoří pouze chemie, 
prodáváme také veškeré příslušenství, jako jsou 
teploměry, síťky, také vysavače, schůdky, fi ltrace a 
další produkty. Jako velkoodběratel můžeme konco-
vému zákazníkovi nabídnout velice dobrou cenu. Na 
rozdíl od různých prodejců na internetu poskytujeme 
veškerý servis a dobrou radu na počkání, kterou 
vždy s úsměvem podá náš proškolený personál. To 
na internetu nenajdete.

 Pohodlný člověk však na internetu tráví po-
měrně dost času, nemyslíte?
 I na tohle jsme mysleli. Společně s  renovací a 
kompletní reorganizací prodejny Wetter jsme spustili 
internetové stránky www.wetter-bch, na kterých pro-
vozujeme internetový prodej. Zákazník tak má dost 
času na prostudování kompletní nabídky námi nabí-
zených produktů, může si zboží objednat a následně 
vyzvednout u nás v prodejně na ulici Oldřicha Blažka 
v Rájci – Jestřebí. Prodejna se nachází v areálu fi rmy 
VIA-REK a přímo v ulici vedoucí k vlakové zastávce 
či v opačném směru jej upozorní navigační tabule.

 Tak to vidíte. Nakonec třeba přijdete na to, že péče 
o vodu v bazénu nemusí být náročná ani nákladná. 
Buďte chytří a nakupujte přímo u profesionálů – 
nejenže ušetříte, ale budete si křišťálově čisté vody 
užívat po celou sezónu.

-r-

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY  od 304 CK

Alexandria*Americatours*Blue Style*Brenna*Čedok*Exim*Eso 
Firo* Fischer*Neckermann*Nev-Dama*Riviera*Travel2002*Victoria aj.

Májové slevy na červen: Májové slevy na červen: 
EGYPT, RHODOS, MALLORCA, TUNISKO, TURECKO od 9.690 Kč
CHORVATSKO, s polopenzí od 5.890 Kč, ITÁLIE od 1.500 Kč

SENIOR +55: SARDINIE, 4*, HB, nápoje, červen, od 14.490 Kč!

Praha a okolí, 3.-7.6.: z Blanska, 4 x nocleh s polopenzí, průvodce, 
cena 5.500 Kč / os., poslední místa!  

VELKÝ VÝBĚR JARNÍCH POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ PRO KAŽDÉHO!

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 28 let GARANCE PRO VÁS!

 Jak mít svoje mateřská znaménka stále pod kontrolou? Ideální je nechat si je občas vyšetřit od-
borníkem. Takovou možnost nabídne kožní oddělení Nemocnice Blansko v pondělí 13. května 2019 
u příležitosti Evropského dne melanomu. 

 Mateřských znamének má někdo víc, někdo méně, 
některá má člověk od narození, jiná se objevují bě-
hem života, ovšem jejich počet ani doba vzniku nemá 
vliv na riziko onemocnění rakovinou kůže. Ta může 
postihnout kohokoliv. Maligní melanom je jedním 
z nejzhoubnějších nádorů; na toto onemocnění v 
Česku ročně zemřou zhruba tři stovky lidí. 
 Jako u mnoha dalších nemocí je i v tomto případě 
efektivní ochranou zejména prevence. Pravidelné 
kontroly pigmentových znamének mohou problém 
včas odhalit a pomocí chirurgického zákroku předejít 
větším komplikacím. Všímejte si především situací, 
kdy znaménko začne měnit svou velikost, tvar nebo 
barvu, případně začne svědit. Tehdy je vhodné 
dostavit se na lékařské vyšetření. Včasná kontrola 
může člověku zachránit život. 

 I letos se blanenská nemocnice zapojí do pre-
ventivní akce Den melanomu, tj. den, kdy si může 
každý nechat svá znaménka bezplatně prohlédnout 
a vyšetřit zkušeným dermatologem. Zdravotnický 
personál kožního oddělení ve 4. patře lůžkové části 
Nemocnice Blansko přivítá všechny zájemce o toto 
vyšetření bez objednávání od 7.30 do 14.30 hod.
 Vyšetření je jednoduché a nezatěžující. „Zaměřu-
jeme se i na další kožní nádory – basaliomy, spina-
liomy či na ostatní rizikové útvary. Jestliže odhalíme 
nález, pacientovi zajistíme další péči,“ ujistila ředi-
telka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková. 
Kdo si nestihne v tento vyhrazený den nechat svá 
znaménka zkontrolovat, může se objednat na recepci 
kožního oddělení (tel.: 516 838 365) k vyšetření.

-mha-
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V muzeu mají obří 
leporelo

Nevidomí s vodicími psy 
soutěžili v ulicích Blanska

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce 
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

přijmeme 

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

Vá‰ Ïivotopis zasílejte na e-mail: vrba@cergo.cz, tel.: 777 707 707

NáplÀ práce: - administrativa 
- marketing 
- podpora obchodu

Nástup moÏn˘ ihned.

PoÏadujeme: - S· nebo V· 
- vynikající komunikaãní a organizaãní schopnosti, t˘mov˘ duch;
- samostatnost, dÛslednost, spolehlivost, dÛvûru a loajalitu;
- znalost WORD,  EXCELL, Power Point
- fiidiãsk˘ prÛkaz sk. „B"

CERGO s.r.o.
Jungmannova 1899 , 666 01 Ti‰nov
Provoz Sukova 1052/6, Blansko

pfiijme na HPP do provozu Blansko Asistent - referent spoleãnosti

pizza  /  burgery  /  saláty 
testoviny  /  zebírka  /  dezerty...

telefon: 703 343 878   /   Smetanova 4, Blansko   /   www.pizzerie-piccolo.cz

     Denní menu
         

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

 V jedno obří leporelo mapující historii naší země se proměnila výstavní síň Muzea Blanenska. 
Výstava Dějiny udatného českého národa přestavuje průřez českou historií, a to zábavnou formou 
ilustrací a komiksových bublin. Je možné ji navštívit do 2. června. 

 Leporelo je dílem Lucie Seifertové. „Výstava 
zaujme nejen dětské návštěvníky, ale také dospělé 
kreativce. Tvorba Lucie Seifertové je velmi inspirativ-
ní, výstavu doporučuji také odborné veřejnosti z řad 
výtvarníků, ilustrátorů, komiksových tvůrců, grafi ků, či 
tvůrců dětské literatury,“ zmínila Daniela Pernesová, 
muzejní výtvarnice a koordinátorka výstavy.
 Součástí výstavy je také desková (podlahová) 

hra. Návštěvníci projdou 
českými dějinami od lovců 
mamutů až po moderní 
historii. Mohou si také vypl-
nit jednoduchý ilustrovaný 
test z českých dějin a ově-
řit si tak své znalosti. 
 „Lucie Seifertová je 
česká spisovatelka a ilu-
strátorka a za svou knihu 
Dějiny udatného českého 
národa a pár bezvýznam-
ných světových událostí 
získala několik význam-
ných ocenění včetně 
Magesia Litera v roce 2003 
a Zlatou stuhu za nejlepší 
populárně naučnou kni-
hu pro mládež,“ uvedla 
ředitelka muzea Pavlína 

Komínková. Kniha je po dobu trvání výstavy k prodeji 
na pokladně muzea. 
 Stejnojmenná výstava byla poprvé uvedena v 
Národním muzeu v roce 2004. Od té doby cestuje 
po celé republice, kde ji stihlo navštívit vice než 
čtvrtmilionu lidí. V anglické verzi se výstava vydala 
také do Spojených států.

-mha-

 Poslední dubnový pátek mohli lidé v ulicích v centru Blanska potkat nevidomé s jejich čtyřnohý-
mi asistenty. Soutěžili zde totiž už po šestnácté v klání ve výkonu vodicích psů. Start a cíl soutěže 
nazvané Cesta ve tmě byl před budovou základní umělecké školy.
 „Sjelo se sem sedmnáct 
soutěžících z celé repub-
liky. Čekají na ně různé 
úkoly. Chodí například v 
běžném městském provo-
zu, kdy neznají trasu a na 
vyznačených místech plní 
různé úkoly, kdy pes třeba 
musí najít dveře,“ uvedl 
jeden z pořadatelů soutěže 
Milan Dvořák.
 Slepci a jejich psi také 
prokazovali, jak umí hafani 
na povel změnit směr nebo 
se zastavit a vyhnout se 
překážce. S každým sou-
těžícím chodili rozhodčí, 
kteří jednotlivé úkony bo-
dovali.
 A body dostávali i za 
soutěž v poslušnosti psů, 
kteří plnili obvyklé povely 
jako „Sedni, lehni, vstaň!“ ve vymezeném prostoru 
v předzámčí. 
 Záštitu nad soutěží převzal starosta Jiří Crha, který 
všechny soutěžící a rozhodčí před startem přivítal v 
Blansku. 

 „Je to už šestnáctý ročník soutěže, za jejíž pořá-
dání bych chtěl organizátorům poděkovat. Akce je 
totiž příležitostí pro setkání nevidomých, kteří se zde 
můžou předávat svoje zkušenosti,“ dodal Crha.

Ondřej Požár, tiskový mluvčí

foto: Ondřej Požárfoto: Ondřej Požár
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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

11. května od 16 hod.

GRILUJEME MAKRELY

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

.

LY

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

Realizace a správa 

energetických systémů a budov

Nabízíme Vám příležitost 

stát se součástí týmu 

dceřiné společnosti zaměřené 

na správu nemovitostí 

a servis technických zařízení budov.

HLAVNÍ ÚČETNÍ

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na e-mail prace@cergo.cz 

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

POŽADOVANÉ ODBORNÉ PŘEDPOKLADY:
-  VŠ vzdělání ekonomického směru (nebo SŠ s odpovídající praxí)

-  velmi dobrá znalost podvojného účetnictví 

 (orientace v sektoru stavebnictví výhodou)

-  orientace v daňové oblasti (DPH, DzP PO)

-  orientace v právní oblasti (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, 

 zákoník práce)

-  velmi dobrá znalost MS Offi  ce

-  vedení menšího kolektivu

-  znalost úč. systému POHODA výhodou

OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY:
-  samostatnost

-  analytické myšlení

-  osobní iniciativa

-  komunikativnost

NABÍZÍME:
-  odpovídající fi nanční ohodnocení

-  fl exibilní pracovní doba

Smíchu není nikdy dost!

Úspěch jedovnické ZUŠ
na mezinárodní soutěži

 To se tak jednou sejde dobrá parta lidí, a protože všichni táhnou za jeden provaz, na konci snažení 
se dá konstatovat jediné: Dobrá věc se podařila.

  A nejenom to, nad zlem zvítězilo 
dobro a Dorota Máchalová se dostala 
konečně tam, kam patří, protože přece 
S ČERTY NEJSOU ŽERTY. Může se 
to stát i Vám, pozor na to, tohle se 
stalo nedaleko… Čiňte dobro, pijte 
vodu, dělejte lidem radost, nebuďte 
zlí, lakomí a podlí. 
 To jsem se nasmála a klobouk dolů 
před všemi, kdo se na této zdařilé diva-
delní hře podíleli - malými žáčky (kteří 
jsou i mými žáčky a já jsem na ně pyš-
ná!) školou povinnými počínaje, přes 
krásné princezny, čerty s Luciferem, 
skvělou Dorotu, Petra Máchala, zá-
meckého pána, správce, hostinskou, 
až po pana kaprála s vojáky. A jedna velká poklona 
panu režiséru Martinovi Kovářovi za obrovský kus 
krásné práce, i všem, kteří nespočetněkrát otáčeli 
a měnili scénu (otáčivé jeviště), donášeli a odnášeli 
nábytek, rekvizity, zpívali, tančili, čarovali se světlem, 
zvukem i dýmem, topili v kotli - bylo to prostě "Peklo" 
jak má být, a každý dostal to, co si zasloužil, kotvr-
dovický divadelní spolek Srdcem nevyjímaje.

 Všem, kteří opravdu hráli srdcem, byl odměnou 
obrovský potlesk již podruhé vyprodaného sálu a 
obrovská pochvala za práci pro lidi, na úkor svého 
volného času. Byli jste všichni skvělí, díky Vám, 
protože v dnešní hektické a vypjaté době smíchu 
není nikdy dost…

Irena Čepová

 Ve dnech 4.- 7. 4. se konal 17. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 
2019. Pořadatelem soutěže je Janáčkova konzervatoř v Ostravě. Soutěží se v jednotlivých oborech 
a podle věkovych kategoriích. Výkony hodnotí mezinárodní porota složená z profesorů konzervatoří 
a vysokých škol.

 ZUŠ Jedovnice reprezentovali žáci 
pěveckého oddělení pod vedením paní 
uč. Hany Korčákové a Kateřiny Javor-
ské. Vedlo se jim výborně a opět vybo-
jovali zlatá ocenění. Gabriela Musilová 
získala 1. místo a titul laureáta soutěže 
v 1. kategorii a Marek Pernica také 1. 
místo a titul laureáta soutěže v 2. kate-
gorii. Dále děvčata Kateřina Pernicová 
a Karolína Sehnalova získala čestná 
uznáni ve 2. kategorii.
 Všem zpěvákům děkuji za výbornou 
reprezentaci školy, pedagogům za 
přípravu a také korepetitorce Kristýně 
Kavínové. V neposlední řadě i rodičům 
za podporu.

Hana Korčáková
Očima občanů
Opravy silnic 
na Blanensku

 Na podzim v r. 2017 byla provedena oprava sil. 
II/379 (Lipůvka – Blansko) v úseku od mostu přes 
Svitavu (u odbočky na lesní cestu do Adamova) 
přes tunely, a dále pak II. úsek silnice na mostě přes 
Svitavu (u tzv. Výrovky) před křiž. na Olomučany. 
Byla vybrána moderní technologie mikrokoberců, 
které slouží především k obnově a zdrsnění obrusné 
vrstvy. Mikrokoberce se podle typu dělají v tl. od cca 5 
mm až do cca 11 mm, ale i silnější, většinou ve dvou 
vrstvách. Tato technologie jednoznačně prodlužuje 
životnost asfaltových koberců a to min. o 5 až 7 roků. 
Oprava silnice II/379 ve výše uvedených úsecích byla 

jistě prováděna také proto, aby se zvýšila drsnost 
vozovky u „tunelů“ a přes most přes řeku Svitavu, 
kde často vzniká náledí v zimním období a vozovka 
bývá kluzká i za deště a mlhy během roku. 
 Musím však konstatovat, že tato oprava se příliš 
technologicky nepovedla, první výtluky v nové vrstvě 
mikrokoberce se objevily pár týdnů po dokončení 
stavby v r. 2017, oprava byla potom provedena v r. 
2018 (asi oprava v záruce), a další výtluky se opět 
projevily koncem r. 2018 a dále v tomto uplynulém 
zimním období. Je to škoda, že dodavatel neprovedl 
technologicky dobrou práci, správce silnice má jistě 
několik důvodů tuto stavbu u dodavatele v záruce 
reklamovat. Počkáme si s jakým úspěchem. Další 
mikrokoberce se totiž mají provádět v r. 2019 na 
okrese Blansko v okolí Šošůvky.

-JCha-

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Mix dětského oblečení pro holčičku 0-1,5 roku, 40 ks, 
cena 200 Kč. Dále prodám přebalovací pult, barva bílá, 
rozměry 54x75x93, na kolečkách, včetně přebalovací 
podložky, cena 200 Kč. Vše pěkný stav. Tel. 720750492.
* Zahradu ve Žlíbku. Tel. 731233963.
* Letošní andulky, na mluvení i chov. Ihned k odběru. 
Tel. 702737058.

      PRODEJ    

* 65-letá/175 hledá  vyššího, nezadaného, nekuřáka do 
68 let, společníka pro cestování, kulturu, toulky přírodou 
a třeba i pro život. Tel. 774741734.
* Hledám ke koupi nebo pronájmu zahradu s chatou v 
Blansku ve Zborovcích, tel. 777937283.
* Barevný televizní příjmač Panasonic TX-21S1TCP, 
dálk. ovl., úhlopříčka 51 cm. Zdarma, za odvoz. Tel. 
775673205.

      RŮZNÉ    

90 let ASK Blansko

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
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 Výpus-
tek. 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, Zá-
mecký 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.
Divadlo Titanik- 20. 9. 2019, 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 350 Kč, 320 Kč.
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019 od 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko.Cena 390-520 Kč
Talk show Kafe u Osmanyho Laffi  ty – 29. 10. 2019 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Janek Ledecký – vánoční koncert -25. 11. 2019, 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko.
Cena vstupenky 550 Kč, 520 Kč, 490 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

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

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

Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegu/kolegyni na pozici
OBCHODNÍ REFERENT/KA

Požadujeme:
- SŠ nebo VŠ vzdělání
- zkušenost s prodejem a expedicí 
zboží v CZ, EU i mimo EU
- praxe v oboru vítána
- znalost práce s PC (MS Office)
- AJ aktivně, NJ výhodou
- ŘP skupiny B je výhodou
- aktivní přístup, samostatnost, flexibilita, trpělivost
- komunikační schopnosti

Náplň práce:
- zpracování přijatých objednávek
- příprava prodejních dokladů - fakturace, kompletace 
dokumentace
- sledování termínů expedice
- příprava a expedice zakázek
- denní telefonická a e-mailová komunikace se zákazníky
- koordinace technické podpory zákazníkům
- spolupráce na přípravě marketingových materiálů
- prezentace společnosti na veletrzích atp.
- pravidelný reporting

Masarykova 9, 678 01 Blansko

 V letošním roce slaví největší tělovýchovná organizace na okrese, Tělovýchovná jednota 
Asociace sportovních klubů Blansko / nadále jen TJ ASK / významné výročí a to úctyhodných 
90 roků od svého založení. V každém následujícím vydání Monitoru, seznámíme v kostce na jeho 
stránkách čtenáře s bohatou, náročnou a záslužnou činností těch, kteří se většinou ve svém 
volném čase od založení, přes rozvoj, činnost až po současný stav naší tělovýchovné jednoty 
zasloužili. Naše povídání bude vycházet pravidelně v rozsahu šestnácti pokračování, kde se se-
známíme s historií, výstavbou sportovišť až po charakteristiku jednotlivých sportovních oddílů. 
Na samém začátku se podíváme do historie naší TJ.

Část I. – historieČást I. – historie
 Když roku 1862 dr. Miroslav Tyrš položil základy 
k vytvoření spolku organizované tělovýchovy - So-
kola - netušil, že o pár roků později, přesně v roce 
1897, vlivem vznikajících rozdílů mezi skupinami 
z vyšších společenských tříd a na druhé straně 
sociálními vrstvami, dojde k prvním rozkolům 
v tělovýchovném hnutí. Tím vzaly za své i jeho 
pokrokové ideály, jako vlastenectví, svornost, 
národní jednota a jiné. Následkem těchto vztahů 
došlo ke štěpení Sokola a zakládání dělnických 
tělovýchovných jednot, sportovních klubů a svazů. 
Taktéž se dělo i v našem městě a ke konci roku 
1928 vyvíjelo sportovní činnost 7 sportovních 
klubů.
 V zimě 20. ledna 1929, se schází v restauraci U 
Juříčků značné množství místního obyvatelstva, 
s cílem založit nový sportovní klub. Restaurace 
je obsazena do posledního místa a dle dobových 
záznamů, ani třeskutý mráz -35°C (to tedy byly 
zimy!) nezabrání tomu, aby se v otevřených ok-
nech usadila omladina, čekající netrpělivě a se 
zvědavostí, co se bude dít. Od tohoto data se odvíjí 
a počítá založení nového sportovního klubu – AFK 
Blansko, čili v plném znění- Atletický fotbalový klub 
Blansko, jehož dědicem a následníkem je naše 
dnešní TJ ASK Blansko.
 Okamžitě byl zvolen i jeho výbor ve složení 
Karel Ondra jenž se stal prvním předsedou a dále 
pánové Ješina, Salitrník, Šimek, Kuchař, Trubák, 
Matula a Gruška. Klubové barvy, platící i v dnešní 
době, byly jednoznačně zvoleny modrá a bílá.
 I když iniciátory založení AFK byli ve své pod-
statě členové tehdejšího FK-Fotbalový klub, již v 
samotném začátku byly ustaveny odbory-oddíly 
a to: lyžování, stolní tenis, box, zápas, atletika 
a co mě při pročítání dobových materiálů velmi 
překvapilo, tak také pěvecký sbor. Na ustavující 
schůzi byl vytyčen program s prioritním cílem, o 
kterém mohu bez nadsázky říci, že byl na tehdejší 
dobu, tak zvaně nadčasový. Jeho znění: VŠE PRO 
MLÁDEŽ. Toto heslo je fakticky jedním z hlavních 
programů i v dnešním tělovýchovném hnutí.
 V pozdějších letech se ve „správním výboru" 
(takový byl tehdy jeho název!) vyskytují jména 
jako Šoupal, Gruber, Hrazdíra (se mnou pouze 
shoda jmen), Skoupý, Pokorný, Tejkal, Matuška, 
Nejezchleb, Ondruš, Boxan, Reichardt, Kopřiva, 
Konečný, Šrámek, Kyzlink, Havelka, Štarha, Pela 
a další, z nichž někteří pracovali v čele klubu až 
do roku 1945. Schůze bývaly střídavě v blanen-
ských restauracích U Nečasů, U Kretzů, U Pelů, 
v Dělnickém domě a v hotelu Ježek. Klub měl i 
své existenční potíže, v roce 1932 byl zadlužen 
částkou 34 000 Kčs. Aby společnost nezanikla, 

řeší to členové různými půjčkami a osobními 
dary.
 K těmto problémům přibývají i spory s radnicí, 
hlavně o pronájmech pozemků na vybudování 
sportovišť. AFK prosazuje louku pod Salmovým 
mlýnem, ale argumenty proč to nejde, jsou kolikrát 
při nejmenším úsměvné. Mne osobně zaujal ten, 
kdy bylo hlavní starostí odpůrců, kde se budou 
pást kozy. Zajímavé byly slovní souboje mezi 
starostou města JUDr. Radkovským a mladým 
studentem práv Karlem Trudákem. Toho klub na-
sadil jako svého mluvčího, čímž se volba ukázala 
coby správná, protože starostu ve sporu přesvědčil 
a k přijatelné dohodě došlo. Starosta si však dal 
podmínku, že se AFK bude zároveň podílet na 
výstavbě městského koupaliště, s čímž členové 
klubu souhlasili.
 Za okupace 1939 – 1945, po rozpuštění jiných 
sportovních subjektů, byla činnost ve sportovních 
klubech i když s omezením, povolena. Avšak 
okupace masy sportovců tak ovlivnila, že návrat 
k poměrům předmnichovské republiky, nebyl mož-
ný. Ale o této době až do současnosti, v příštím 
pokračování našeho seriálu.
 Na závěr této 1. části uvádím jména předsedů 
hlavního výboru v období 1929 – 1948:
1929 – 1934 Karel Ondra
1935 – 1937 JUDr. Karel Trudák
1938 – 1939 JUDr. Luboš Šoupal
1940 – 1948 Arnošt Pela
 A dále v důsledku zásadních společenských 
změn a reorganizací ve sportu přejmenované 
názvy původního AFK.
1929 – AFK Blansko – původní název
1949 – JTO Sokol Metra Blansko- Jednotná tělo-
výchovná organizace Sokol Metra Blansko
1951 – ZSJ Spartak Metra blansko – Závodní 
sokolská jednota Spartak Metra Blansko
1953 – DSO Spartak Metra blansko – Dobrovolná 
sportovní organizace Spartak Metra Blansko
1959 – TJ Spartak Metra Blansko – Tělovýchovná 
jednota Spartak Metra blansko
1992 – TJ ASK Blansko – Tělovýchovná jednota 
Asociace sportovních klubů

Poznámka autora:
 Může mít po přečtení těchto řádků o založení 
Tělovýchovné jednoty někdo pocit, že tam mohlo 
být třeba to, nebo ono. Ale v materiálech, které 
jsem měl k dispozici, již pan Antonín Knies s hoř-
kostí vzpomínal, že se nezachovalo dostatečné 
množství písemné dokumentace z této doby a 
k dispozici byly většinou vzpomínky tehdy ještě 
žijících pamětníků, eventuálně jejich osobní zá-
znamy.
 Příště: Od roku 1945 po současnost.

Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko 

Přednáška na Těchově
     Ve čtvrtek 25.4.2019 se uskutečnila v hospůdce Na 
Točně v Těchově jedna z nejlepších přednášek ukon-
čená až neobvykle dlouhou besedou mezi účastníky 
této akce o bývalé elektrické elektrárně v dolní části 
katastru Těchova, kde protéká říčka Punkva.
     Luděk Půlpitel „ze Žlebu“ poutavě vyprávěl o zbu-
dování a provozu vodní elektrárny v letech 1930 až 
1949 a díky výbavě sálu kulturního domu a ochotě 
provozovatele hospůdky Jany Skotákové mohl na 
velké obrazovce ukázat v posledních letech okleštěné 
katastrální území Těchov těsně před rokem 1990 o 
tzv. Arnoštov, který byl součástí Těchova od počátku 
zavedení katastrálních území. Málokdo z účatníků 
besedy věděl, kde elektrárna vůbec byla instalována a 
to i z obyvatel Těchova. Sešlo se zde hodně bývalých 
pracovníků z ČKD Blansko. Byly ukázány další stavby 
v Arnoštově, Salamova pila, turbína ve Starohraběcí 
huti provozovaná v letech 1930 až 1961.

     Nakonec probíhala velmi zajímavá beseda mezi 
všemi účastníky jak při ofi ciální debatě, tak i po jejím 
„ukončení“. Nebýt pokročilé hodiny, tak by se asi ani 
nerozešli. Mezi účastníky byl i bývalý generální ředitel 
ČKD  Josef Bednář a zejména byl uvítán Antonín Pe-
tlach,  který v brzké době obdrží Cenu města Blanska. 
Mezi besedujícími utrousil, že za svoji celoživotní práci 
při budování elektráren a celoživotní veřejnou činnost 
očekával o něco větší ocenění. Velmi rád jsem mu 
mohl osobně alespoň k tomuto k ocenění pogratulovat.

Jiří Vylášek

DIVADÍLNY SZUŠ Blansko
 I tak by se daly nazývat ukázkové hodiny literárně-
-dramatického oboru Soukromé základní umělecké 
školy Blansko. 
 Když se řekne „dramaťák“, každý si představí nacvi-
čování divadelní inscenace a nudná mluvní cvičení či 
herecké etudy. Ovšem, ti z vás, kteří se přišli podívat 
do naší DIVADÍLNY, víte, že tomu tak není.
 Výuka literárně-dramatického oboru jde dělat jinak, 
odborně řečeno inovativně. Zajímavě, tvořivě, zábav-
ně – a to i pro přítomné diváky probíhající hodiny. Živé 
dialogy v jazykolamech,  mluvní cvičení s upírem, paní 
učitelky v kostýmech a v roli,  improvizace s žebříkem 
a vlastní skladatelská tvorba. Tomu všemu a mnoha 
dalším věcem se v hodinách literárně-dramatického 
oboru  kromě studia  inscenací věnujeme.
 Připravujeme naše žáky, aby uspěli nejen na jevišti, 
ale především v dnešním světě.  Podporujeme přiro-
zený talent, posilujeme sociální a komunikační kompe-
tence, chováme se k sobě lidsky. Celý náš dramaťák 
vystihuje věta Marka Pernici: „Dramaťák je nej, je nám 
po něm hej.“
 O tom, že co děláme, dobře děláme nás ujišťuje i 
fakt, že jsme úspěšní na divadelních přehlídkách. V 
celonárodní soutěži  Dětská scéna jsme postoupili do 
krajského kola, které zatím neproběhlo.
 Další DIVADÍLNU plánujeme na začátek června. Rádi 
vás uvidíme.

Učitel LDO Mgr. Olga Šulová
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