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Velmi se stydím...

To, co se děje v poslední době v naší zemi, nemá obdobu. Takovou davovou hysterii jsem
velice dlouho neviděl! Připomíná mi to otevření prvního supermarketu v Polsku, při kterém
se lidi mezi sebou tak dohádali a poprali, že muselo zasahovat několik policejních jednotek
a sanitní vozy nestíhaly převážet raněné. U nás zatím nedochází ke konﬂiktům fyzického
charakteru, ale i tak by se atmosféra posledních dnů dala krájet.

Jestli se chcete dozvědět, na které straně barikády
stojím já, pak čtete zbytečně. Můžete si mne představit
jako postavu zpovzdálí pozorující oba znepřátelené
tábory, bezmocně kroutíc hlavou, co občas utře slzu
a čas od času bezmocně sykne bolestí. Ano, tohle je
jen metafora, ale aspoň si dokážete představit stav, ve
kterém se nacházím. Ten pocit, kdy se hluboce stydíte
a nemáte kam utéct, jakoby vás někdo uprostřed
náměstí vysvlékl donaha. A tohle trvá už týden.
Ten, kdo má rád Miloše Zemana, jej bude mít rád,
i kdyby prezident ukradl korunovační klenoty a prodal
je Číňanům. To je fakt. A ten, kdo je jeho odpůrce,
neváhá ani chvilku a využije každičké příležitosti,
aby jej pošpinil. Faktem je, že prezident Zeman
občany Česka v mnoha případech zklamal. Můžeme
zmínit například údajný Peroutkův článek. Důkazy o
nepravdivosti slov hlavy státu jsou tak průkazné, že o
jejich pochybnosti nemůže být řeč. I přesto si náš pan
prezident tvrdě stojí za svým a odmítnul se pozůstalé
po Peroutkovi omluvit a státem nařízené odškodné
nezaplatil, v důsledku čehož na jeho úřad soud uvalil
exekuci.
Další záležitostí je udílení státních vyznamenání.
Každý rok (a to se netýká pouze období vlády Miloše
Zemana) bychom našli v seznamu oceněných alespoň jedno jméno, které tam svým způsobem nepatří.
Letos je to bezesporu Daniel Hůlka, dnes již téměř
zapomenutý operní pěvec, který se proslavil hlavní rolí
v muzikálu Dracula a na ní také postavil svoji kariéru.
O kvalitách zpěváka nechci polemizovat – v opeře
či muzikálu jistě má své místo. Ovšem například ve
srovnání s Karlem Gottem, který Medaili za zásluhy
získal také, můžeme s klidem říci, že na Slavíky
vede Mistr 40:1, o počtu hitů v rádiích u nás nebo v
sousedním Německu nemluvě. A hlavně - reprezentace naší země v zahraničí prostřednictvím Daniela
Hůlky? Pokud nepočítáme jeho soukromou dovolenou
v Himalájích a Tibetu před patnácti lety, pak bychom
těžko hledali, čím se o propagaci dobrého jména
České republiky zasloužil. Ale je to kamarád Miloše
Zemana, zpíval mu na volební kampani, a pokud
mne paměť neklame, taky kandidoval před třemi lety
za Zemanovce (jistě si také vzpomenete na ostudu
v přímém přenosu, kdy pan Hůlka nevěděl, jak se
jmenuje strana, za kterou v Královéhradeckém kraji
kandiduje). ALE! Považuji za nutné se zmínit, že je
zcela v kompetenci prezidenta, komu vyznamenání
udělí. Je to jeho právo, jeho postoj, a ať už dekoruje
kohokoli, my s tím nic nenaděláme. To, že tato občasná kamarádská gesta vyvolají u veřejnosti spoustu
otázek, je nasnadě a prezident s tím musí počítat.

CHYTRÁ DOMÁCNOST

ZAJISTÍ VAŠI BEZPEČNOST!

Kauza Herman a jeho strýc Brady – co k tomu říct?
Média nám předhazují denně nějaké informace, vyznat se v nich nedá a pravda? Kde se skrývá? Z toho,
co jsem napsal výše, jasně vyplývá, že prezident může
dát státní vyznamenání, komu chce. Pokud neudělení
vyznamenání panu Bradymu mělo znamenat pomstu
Miloše Zemana ministru Hermanovi za oﬁciální setkání s tibetským vůdcem, je to odporné. Pokud tomu tak
nebylo a Herman to celé uměle vykonstruoval, jedná
se naopak o nechutnost z druhé strany. Nakonec to
stejně nejhůř odnesl Hermanův strýc Brady, který
byl vystaven obrovskému mediálnímu i občanskému
tlaku. Tohle si člověk, kterému je 88 roků a přežil
holocaust, skutečně nezaslouží.
A vystoupení našich umělců a některých bývalých
i současných politiků proti Zemanovi v pořadu Jana
Krause? Nechci komentovat výstup samotný, ovšem
udělat politickou záležitost z jinak humorné a pohodové talk show je mi proti srsti. Výzva Jiřího Bartošky
a Vojty Dyka k revoluci už byla jen hořkou třešničkou
na už tak dost zkaženém dortu upečeném z hysterie
a nesoudnosti.
Tohle všechno vyvolalo u veřejnosti obrovské
emoce a rozdělilo ji na dva tábory. Denně čtu na
Facebooku a v diskusích pod „zaručeně pravdivými
články z důvěryhodných zdrojů“ názory lidí, ze kterých
mne jímá hrůza. Nestačím se divit, co z úst (tedy spíše
klávesnice) mých známých a kamarádů přichází na
svět za výroky. I z toho je mi úzko a bojím se, že jestli
to takhle půjde dál, mnoho lidí tak u druhých ztratí
úctu. A v konečném důsledku je jedno, čí je zastánce.
Neodpustím si ještě poslední poznámku. Čím dál
víc na internetu čtu i v souvislosti s děním posledních
dnů nadávky a obvinění na prvního prezidenta samostatné České republiky Václava Havla. Nikdo nejsme
bez chyby, měl je bezesporu i Václav Havel a určitě
ve své politické kariéře udělal i věci, na které nebyl
pyšný. Ale nyní je po smrti a měla by se ctít alespoň
nějaká základní pravidla slušného chování a vyjadřování. Slova, která se denně dají najít v diskusích
například pod články největšího internetového serveru
novinky.cz, jsou neodpustitelná a v rámci dobrých
mravů odsouzeníhodná. Do mrtvých se nekope.
Nezbývá než si přát, aby hysterie vyvolaná (ať
chcete nebo ne) hlavními představiteli naší země
brzy utichla. Byl by to pěkný dárek k 98. výročí vzniku
samostatného Československa, které jsme si právě
minulý pátek připomněli. Bohužel jsme tuto událost
oslavili přesně tak, jak by si Tomáš Garrigue Masaryk
nepřál. Rozhádaní a rozdělení.
Martin Müller

- Prodej bytu OV 2+1 Blansko – NR, 6.NP, 58 m2, výtah, balkon...NC – 1 200.000 Kč
- Prodej obchodního centra Rájec, poz. 969 m2, výtah, parkování…NC – 5 880.000 Kč
- Prodej RD 6+1 Staré Blansko, poz. 1.017 m2, nadstandardní…NC – 6 490.000 Kč
- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtahy, balkony, PS...NC – od 908 tis. Kč
- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, 1. NP, WC, výloha…NC – 1 300.000 Kč
- Prodej luxusního bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP...NC – 19 900.000 Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK
- Prodej pozemků Křtiny, 5 406 m2, lesní louka s nálety u silnice ... NC – 89. 000 Kč
VEŠKERÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ ZDARMA!!!
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Přijďte oslavit sv. Martina
Celé jedno desetiletí, tak dlouho Blansko slaví vždy nejbližší víkend po svátku sv. Martina příjezd patrona zdejšího kostela a celého
města. Vítání svatého Martina se od nesmělých prvních krůčků vyšvihlo mezi nejvýznamnější kulturní a společenské události podzimu
nejen v našem regionu. Jubilejní desátý ročník by měl být odrazem této skutečnosti. A protože si letos Blansko připomíná také 880 let
od první písemné zmínky, bude tomu i přizpůsoben program svátečního víkendu od 11. do 13. listopadu 2016.
V pátek 11.11. se v 19.00 v hudebním salonu
zámku uskuteční koncert klasické hudby a naopak
Dělnický dům večer rozvibrují rockové skladby kapely
Harlej.
V sobotu 12. 11. se letos poprvé uskuteční v
Blansku od 11 do 16 hodin v Rekreační oblasti Palava
Svatomartinská soutěž Českého poháru v zimním
plavání za účasti otužilců z celé ČR.
Milovníci vína a gastronomie se zase mohou těšit
na Svatomartinský košt. Ten se koná od 12.00 na
Wanklově náměstí a je pořádán za ﬁnanční podpory
Města Blansko. Košt bude zaměřen na slavnostní
otevření svatomartinského vína a jeho degustaci.
Kromě svatomartinského se bude degustovat i mladé,
přívlastkové a jakostní víno od moravských vinařů
a bude zpestřen několika hudebními vystoupeními.
Hrát bude cimbálová muzika Grajcar, O5 a Radeček
a také HD ACOUSTIC. Na rozdíl od loňského roku
je vstup na košt zdarma.
V sobotu v podvečer je především pro děti připraven oblíbený světýlkový průvod zakončený tradičním
přivítáním svatého Martina na farním dvoře. Tisíce
malých i velkých návštěvníků tak mají poprvé možnost posvítit svému patronu a jeho bělouši na jeho
dlouhou cestu z nebes a zazpívat mu na uvítání
sborově Martinskou píseň, kterou může slyšet právě
jen tady v Blansku..
I v neděli 13. listopadu je po celý den připraven
bohatý program. Po slavnostní mši vyjede od kostela
historický průvod v čele se svatým Martinem a jeho
družinou. V zámeckém parku pak proběhne uvítání
patrona města nejen oﬁciálními představiteli, ale i
historickými osobnostmi biskupa Jindřicha Zdíka a
Kanovníka vyšehradského. Ten první v Blansku postavil takřka před 900 lety nejstarší kostel sv. Martina
a druhý zas pro změnu bouřlivé události kolem této
stavby zaznamenal ve svém Letopise. Oba tak dali
vlastně i prvotní základ dnešním svatomartinským
slavnostem. Svatý Martin a obě historické osobnosti
se také zúčastní představení nového nástěnného
kalendáře města Blansko na rok 2017, nazvaného
„Blansko s nadhledem“. Jak už název napovídá,
půjde o letecké fotograﬁe města a jeho místních částí.
Následovat bude velký řemeslný jarmark s kulturním programem. V jeho rámci se diváci mohou těšit
na novou jezdeckou show skupiny Štvanci, pásmo
písní a tanců folklorního souboru Drahánek, bubeníky Wild Sticks, lidovky Jožky Šmukaře a sváteční
podvečer bude v parku zakončen unikátní světelnou
fantazií a závěrečnou laserovou show.
Věříme, že z pestré nabídky si blanenští občané i
návštěvníci města jistě vyberou. Po celý víkend bude
také většina blanenských restaurací nabízet speciální svatomartinské menu. Doprovodný program
výstav, komentovaných prohlídek nebo vystoupení
trubačů bude probíhat v Centru svatého Martina u
kostela na Starém Blansku, v zámku i na dalších
místech ve městě.
K uspořádání Vítání sv. Martina spojují tradičně
svoje síly Město Blansko, Kulturní středisko města
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Milánská móda
pro nadcházející
sezónu
Pravá kůže, velikosti 36-41,
různé barvy a designové
provedení

Jděte s módou!
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Historie
foto: Klára Kučerová

Blanska, Farnost sv. Martina, Muzeum Blanenska,
učitelé a studenti Střední gastronomické školy s.r.o.
skauti, soukromé subjekty a mnozí další. Na zajištění
hladkého průběhu celé akce spolupracuje od jejího
vzniku i Městská policie Blansko a v letošním roce
poprvé i jízdní jednotka Policie ČR.
Vítání svatého Martina se stále víc vymyká jiným
běžným akcím tohoto druhu. Patří totiž k největším
v republice nejen rozsahem kulturního, zábavního
a gastronomického programu, ale má navíc i svůj
duchovní rozměr. Svatý Martin se zde stává pro
místní i návštěvníky skutečným symbolem. Symbolem vzájemné pospolitosti, dobré vůle, radosti
ze života i ochoty bojovat za správnou věc. Snad
právě pro tuto svou atmosféru je blanenská akce
vyhledávána návštěvníky nejen z regionu, ale i z brněnské aglomerace a sousedních krajů. Ne náhodou
se už tradičně koná i za podpory Jihomoravského
kraje.
Vstupné na nedělní program v zámeckém parku
se už léta snažíme udržet na velmi příznivé úrovni,
tj. v předprodeji za 30,- Kč na místě samém za 50
Kč. Přitom děti do 15 let, držitelé průkazů ZTP a
všichni, kdo přijdou v historickém kostýmu mají již
od prvních ročníků vstup zdarma.
Přijměte tedy naše srdečné pozvání v listopadu
do Blanska, města přezdívaného Brána Moravského
krasu! Jistě se přesvědčíte, že tato brána je všem
návštěvníkům a poutníkům vždy otevřena dokořán.
Veškeré podrobnosti k programu lze nalézt na
martin.blansko.cz/
Změna programu vyhrazena!

Vítání svatého Martina je registrovaným zážitkovým regionální produktem Moravského krasu.
-r-

Novinkou bude plavání
otužilců
V programu svatomartinských hodů se letos
poprvé objeví divácky zajímavá akce, a to plavání
otužilců v blanenské přehradě. V sobotu 12. listopadu
dopoledne se uskuteční závod Českého poháru v
zimním plavání. Odvážlivci z řad veřejnosti se navíc
mohou pokusit zdolat stometrovou trať.
„Blanenští a brněnští otužilci se rozhodli, že využijí
rekreační oblast Palava a jednu ze soutěží Českého
poháru uspořádají nově v Blansku,“ uvedl vedoucí
odboru kanceláře tajemníka města Blanska Jiří
Kučera.
V minulosti už otužilci na Palavě plavali, a to v
sedmdesátých letech. Existuje o tom fotograﬁcká
dokumentace.
Program:
11:20 h zahájení, nástup zimních plavců
11:35 h start na 100 m (nesoutěžní trať pro veřejnost)
11:45 h start na 250 m
11:55 h start na 1 000 m
12:45 h start na 750 m
13:35 h start na 500 m
15:00 h vyhlášení výsledků soutěže
-mha-

Konec oprav Těchovské ulice?
Bude záležet na počasí
Bláto a nemožnost zaparkovat u svého domu. Již od března se obyvatelé Těchovské ulice musejí ke svým domovům dostávat přes rozkopanou silnici.
Opravy ulice se oproti původně plánovanému termínu dokončení protáhnou o několik měsíců.
„Ví někdo, že každý týden musí obyvatelé této
ulice tahat plné popelnice přes celou ulici v rukách a
prázdné zpět, jinak by je nikdo nevyvezl? Ví někdo,
že obyvatelé rodinných domů parkují svoje auta
místo v garáži venku a vystavují je tak poškození

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI

či krádeži?“ postěžovala si na webových stránkách
města Blanska Zdenka Watzingerová. Dále poukázala na to, že tam bydlí i nechodící občané, pro které
nemůže přijet sanitka, když potřebují k lékaři.
Termín dokončení oprav už byl posunut několikrát.
Z původního odhadu,
který mířil k letním
měsícům, se odsunul
na říjen. Nicméně ani
tento termín nebyl dodržen.
„Při opravě Těchovské ulice nám do toho
vstoupily společnosti
RWE a EON. My jsme
tuto situaci opravdu
nepředpokládali, protože při počátečních
projednáváních nebyly
od nich signály, že by
tyto společnosti potřebovaly rekonstruovat
sítě,“ vysvětlil starosta
Blanska Ivo Polák.
Společnosti avizova-

ly, že budou provádět opravy během dvou let. Ovšem
aby se nemusela potom ulice znovu rozkopávat, musely ﬁrmy ve svých zdrojích najít prostředky, aby se
práce provedly souběžně s rekonstrukcí ulice, čímž
došlo ke zdržení na stavbě. „Předpokládaný konec
celé investiční akce by měl být do půli prosince,“
uvedl Polák.
Zároveň však upozornil, že mohou nastat problémy s povrchem silnice, protože obalovny, které
dodávají asfaltové směsi, fungují jen do té doby, než
zamrzne. „Chodníky by měly být v prosinci hotové,
pouze je možné, že bude chybět ﬁnální vrstva asfaltu.
V tom případě by se udělala až na jaře příštího roku,
nebo zkrátka ihned, jakmile to počasí dovolí,“ doplnil
starosta.
Kromě rekonstrukce vodovodu, kanalizace, osvětlení, úpravy chodníků a silnice tedy dojde i k výměně
plynového a elektrického vedení.
„Situace je pro občany bydlící v dané lokalitě nepříjemná, ale na druhou stranu se jedná o konečné
řešení, takže přibližně v dalších dvaceti letech nebude nutné (mimo mimořádné události, např. typu
havárie) do nové vozovky a chodníku zasahovat,“
sdělil vedoucí odboru komunální údržby Petr RIzner.
-mha-

Tak si představte, sešla se mi v kombinaci
hezká řádka reakcí na sloupečky, které byly
věnovány mému názoru na Miloše Zemana a
vzpomínkám na prezidenta Havla. Jinými slovy
více ohlasů, než je obvyklé. A to jsem ještě vynechal Klause, o němž nemám co napsat, neboť
je mi lhostejný. Je sice do sebe stejně zahleděný
a jistý si svojí genialitou jako Zeman, ale neshledávám na něm nic zajímavého, ostatně ani o
Zemanovi už nejspíš psát nebudu, ten člověk mi
za to nestojí. Jen si prosím račte povšimnout, že
zatímco Václava Havla jsem titulem prezidenta
označil, u jeho nástupců to nedělám. To samo
o sobě o něčem svědčí. Považuji totiž za nutné
uvést na pravou míru několik záležitostí. Můj
poslední výtvor totiž, na rozdíl od toho, co si
někteří čtenáři myslí, nebyl primárně zaměřen
na kritiku Václava Havla, ale na kritiku toho, jaký
kult se okolo jeho osoby vytváří. Žádná postava
není černobílá a ani Havel není v tomto ohledu
výjimkou.
Trvám však na tom, že jeho „odkaz“ rozhodně není jen veskrze pozitivní, jak by se z toho
mediálního šílenství a hlasů z tábora jeho neochvějných přívrženců mohlo zdát. Na to jsem
chtěl upozornit a za tím účelem jsem použil
příměru s Gottwald(ov)em, Lenin(grad)em a
Stalinem (pomníkem) na Letné, aniž bych s nimi
Václava Havla chtěl jakkoli srovnávat. I přes mé
vážné výhrady k jeho osobě totiž vnímám jeho
stopu v historii jako pozitivní, což se o takových
zmetcích, jako byli Lenin, Stalin nebo Gottwald
rozhodně říci nedá.
Moje pointa spočívá v tom, že vytváření přehnaně pozitivního obrazu nakonec přinese více
škody než užitku. I pozitivní postavy historie
mají své stinné stránky. Takový Karel IV. měl,
mírně řečeno, poněkud problematický vztah
k Židům, Jack Kennedy se k politickému vlivu
propracoval skrze maﬁánské praktiky, jistě by se
dalo pokračovat i dál. Mnohým jiným je naopak
nasazována v učebnicích historie „psí hlava“,
aniž by si to zasloužili. Namátkou Boleslav (to
je ten proklínaný Václavův bratr), či Zikmund
Lucemburský, oba silní a respektovaní panovníci
své doby. Alexander Dumas pak stvořil obraz
kardinála Richelieu jako strůjce veškerého zla,
přičemž byl spíše opak pravdou anebo se v historii málo hovoří o tom, jaká krvavá řež provázela
mnohými opěvovanou Francouzskou revoluci
a jak významný podíl na ní měl tzv. „Výbor pro
veřejné blaho“.
Historii píší nejen vítězové, píšeme ji my
všichni. A často je v ní, více než je zdrávo, obtisknuta i „tvůrčí licence“ – jinými slovy - bohapusté
výmysly. Příkladem budiž Jirásek a jeho Staré
pověsti nebo jiní rozliční „tvůrci historie“.
No a pak se díky tomu díváme na Bílou Horu
jako na národní tragédii, či bereme loupeživé
choutky některých Husitů jako boj za silný národ.
Díky Jaroslavu Haškovi lze vnímat světovou
válku jako šílenou srandu a Rakousko-Uhersko
jako zemi, ve které Češi neuvěřitelně trpěli pod
útlakem Habsburské dynastie. Nic z toho sice
není pravda, ale přesto ten falešný vjem přetrvává.
Jinými slovy. Polopravdy a zbožšťování nikomu nepomohou, byť by byla tato činnost myšlena
dobře. Ne nadarmo se říká, že „Cesta do pekel
bývá dlážděna dobrými úmysly...“
Hezký den…
Freddie
(freddiemail@email.cz)
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Na kávě s Jaroslavem Krejčířem
Baseballový a softballový klub Olympia Blansko v minulých dnech ukončil jednu z nejlepších
sezon v historii klubu. Blansko opět ožívá baseballem, hostí významné turnaje, účastní se nejvýznamnějších soutěží a s vynikajícími výsledky napříč věkovými kategoriemi sklízí zasloužené
úspěchy, včetně blanenských želízek v ohni národních reprezentací. I proto jsme s několika
otázkami oslovili Jaroslava Krejčíře, který stál u zrodu baseballu v našem městě a je současným
prezidentem klubu. Sice jsme si s Jardou dali tentokráte místo kávy čaj, protože kávu nepije, ale
hned při první otázce bylo jasné, že se bez kávového povzbuzení obejdeme, protože se ukázalo,
že hnacím motorem a „povzbuzovačem“ Jaroslava Krejčíře je samotný baseball, který je jeho
celoživotní srdeční záležitostí.

Blanenský baseball letos zažil jednu z nejúspěšnějších sezon v 28leté historii klubu. Můžeme se ohlédnout zpět za nejvýznamnějšími
úspěchy čerstvě ukončené sezony?
Nejsledovanější vizitkou každého klubu je samozřejmě mužský A-tým, který představuje to nej
z celého klubu. Muži pod vedením trenéra Ivo
Kučery v tomto roce vybojovali pro příští sezonu
účast v Extralize, nejvyšší baseballové soutěži v
ČR. Vzápětí příslušnost k nejlepší české mužské
baseballové kvalitě potvrdili probojováním se mezi
4 nejlepší týmy sezony do turnaje Final Four Českého baseballového poháru, který navíc Blansko
pořadatelsky hostilo. Sezonu muži zakončili skvělým
druhým místem v 1. lize.
Mne osobně samozřejmě nesmírně potěšil zisk
titulu Mistrů republiky pro rok 2016 v mládežnické
kategorii mých svěřenců do 9 let. Navíc chuť vítězství byla o to sladší, že jsme si je vydobyli v divácky
úžasné atmosféře v našem nádherném areálu na
domácím hřišti. Úspěšné byly i další mládežnické
kategorie – děti do 8 let byly na Mistrovství republiky
stříbrné, žáci do 10 let obsadili krásné čtvrté místo.
Radost mi dělá i softball. Dívčí a ženská družstva
postupují v republikových soutěžích stále výše.
Základem těchto úspěchů je výborná práce trenérů
a s tím související stále rostoucí členská základna.
Navíc jsme si pořadatelsky velmi dobře poradili s
významnými celorepublikovými turnaji, takže i po
této stránce můžeme být spokojení a na náš klub
patřičně hrdí.
Počátky historie klubu se začaly psát již před
28 lety. V době, kdy většina lidí pravděpodobně
vůbec netušila, o jaký sport se jedná a jak se
vůbec hraje. Přibližte nám, jak se dostal baseball
do Blanska?

Před více než 28 lety jsem ani já sám netušil, co
to vůbec baseball je. Studoval jsem na VŠ v Brně a
přestože jsem byl sportovním nadšencem, v té době
jsem hrál hokej, o baseballu jsem nevěděl zhola nic.
Při studiu v roce 1987 jsem měl možnost si víceméně
náhodou vyzkoušet něco jako softball. Velmi mne to
zaujalo, a tak jsem přes zimu začal shánět a studovat
informace. Jediná pravidla, která byla v tu dobu k
dispozici, byla z roku 1920. Na jaře roku 1988 jsme
se s pár přáteli sešli, že si hru vyzkoušíme, aspoň
zkusíme odpálit míč a oběhneme 4 mety. Hra nás
natolik zaujala a okouzlila, že za 3 týdny nás bylo 30
a naše nadšení stále sílilo. Rozhodli jsme se s tím
něco udělat a téhož roku jsme založili TJ Olympia
Blansko. Začátky byly samozřejmě náročné, neznali
jsme pořádně pravidla, neměli jsme vybavení, odpovídající hřiště. Vzpomínám, že jsme si přešívali a
barvili míče. U prvního slajdu jsem se mylně rozčiloval, že je to faul. Pravidla jsme se učili za pochodu.
Ale nadšení nás sunulo kupředu. A některým z nás
vydrželo dodnes, Ivo Kučerovi – stávajícímu kouči
A-týmu, Frantovi Slavičovi, který dodnes vede naše
softballistky, nebo trenérce Nataši Gorodkové, s
nimiž rád vzpomínám na těžké a zároveň dnes již
úsměvné začátky.
Pak už to vzalo rychlý spád a navzdory tomu, že
od nás nikdo nic nečekal a pro všechny soupeře
jsme byli neškodnými amatéry z malého města,
dokázali jsme překvapit a velmi rychle se probojovat
do nejvyšších soutěží, bez cizinců a nakupování
hráčů si dlouhou dobu držet pozici v Extralize, založit
mládežnické týmy a dál rozvíjet naše dovednosti,
hráčské i trenérské, které se velmi bohatě začaly
zúročovat.
Zmínil jste, že jste začínal hokejem, kterého
jste musel později kvůli baseballu zanechat. Čím
to, že Vás baseball tak zaujal a nejen to, že jste
mu věnoval již téměř 30 let svého života?
Z mého pohledu je baseball prostě nejlepší sport,
jaký znám. Jeho obrovskou předností je, že je naprosto všestranný. Hráči musí umět běhat, házet,
chytat, a to vše na výborné úrovni – běhat jako Bolt,
házet jako Železný, chytat do lapačky jako Hašek,
skočit po míči jako Čech. A kromě toho je součástí
hry něco tak výjimečného a chytlavého jako je pálkování, kdy dobrý odpal přináší asi největší radost.
Navíc, na přemýšlení jsou to malé šachy vyžadující
i bystrou mysl. Dovolím si citovat výstižného Hamingwaye „Baseball jsou nejrychlejší šachy na světě“.
Nelze si nevšimnout Vašeho nezlomného
nadšení, a to i po těch mnoha letech, které jste
baseballu věnoval. Nadšení však bývá prchlivé,
prozraďte, co je Vaší největší motivací?
Já ten sport miluji. V klubu jsem nechal velký kus
života a samozřejmě srdce. Bez toho by to nešlo.
Věřím, že každý, kdo má možnost k baseballu alespoň trošku přičichnout a seznámit se s ním, je tímto
zajímavým a emočně krásným sportem okouzlen.
Baseball není jen sport, je to styl života. Na baseballu
je úžasné, že je to souboj na hřišti a při utkáních, ale
mimo vymezené pole je to hodně o přátelství, komunikaci, předávání zkušeností. Baseballový fanoušek

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536
Svitavská 872/23, Blansko
(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)
realitymajerova@seznam.cz
RD RÁJEC-JESTŘEBÍ

Chata BLANSKO - HLUCHOV

RD OLOMUČANY
720 m2, centrum,
ihned obyvatelný
prostorný dům
s komerč. prostory
s výlohou,
komfortním bytem
2+kk a krásnou
zahradou.
2.990.000,- Kč
+ provize RK

www.realitymajerova.cz
Samost. stojící
RD 3+1, 434 m2,
s dvorkem
a zahradou, vhod.
k rekonstrukci,
klidné místo.
1.590.000,- Kč
vč. daně z nabytí nem.
věcí (k jednání)

+ provize RK

DB 2+1 BLANSKO, ul. 9. května
Zděná chata
se zahradou,
Prodej DB 2+1, 57 m2, lodžie. Cihlový dům po revi390 m2, krásné
talizaci, byt nelze převést do osobního vlastnictví,
místo u lesa,
bližší info a foto v RK.
příjezdová cesta,
Cena : 1.380.000,- Kč + provize RK
elektřina, studna,
vytápění kamny HLEDÁM BYT v Blansku!
na TP.
Pro vážného zájemce hledám byt 1+1 nebo 2+1 v BK, lokalita nerozhoduje. Pro prodávající veškeré služby zdarma,
360.000,- Kč
seriózní jednání se skutečným a solventním zájemcem.
+ provize RK

taky velmi hlasitě
ocení výborný zákrok soupeře. A
to je to, co se mi
líbí. Samozřejmě,
že jako v každém
sportu, je cílem
vyhrávat, ale také
si užít hru pro radost, se svým týmem.
Mám radost,
že v klubu je v
současné době
tak skvělá atmosféra, že je cítit
hrdost na to, co
klub dokázal. A-tým se díky Ivo
Kučerovi zase
nastartoval a dostal se tam, kam
patří. Práce s
mládeží je na velmi vysoké úrovni
a sklízí své ovoce. Zapojují se i rodiče a to vše tvoří
pevný výchozí bod pro další fungování a úspěchy
klubu. Vidím vyrůstat nové generace hráčů, kteří si
baseball oblíbili, už v útlém věku na sobě pracují a
chtějí si zahrát, nejen pro vítězství, ale pro radost
ze hry, ze zaujetí, z nadšení. A mohu být svědkem
a součástí krásných blanenských baseballových
úspěchů, které mne samozřejmě velmi těší.
V klubu působíte nyní především jako trenér
mládeže, přestože máte za sebou koučování
mužského celku jako hrající trenér, či působení
u týmů národních reprezentací. Rovněž jste se
v loňském roce umístil mezi 10 nej trenéry v
republice v soutěži „Díky trenére“. Co pro Vás
práce s mládeží znamená?
V podstatě velmi brzy jsme si uvědomili, že pokud
má mít klub budoucnost a dlouhodobější perspektivu, je třeba mít také mládežnické týmy a vychovávat
si hráče od nejmladších věkových kategorií. V
současné době má klub velmi dobře uchopený a
propracovaný program práce s mládeží, který začíná
již u těch nejmenších „Happy-ballem“, což je všestranná sportovní přípravka s ochutnávkou základů
baseballu pro děti předškolního věku. Každoročně
bývá plně obsazen náš tradiční letní příměstský
kemp pro všechny děti z Blanska a blízkého okolí.
Zájem dětí a jejich rodičů o baseball každým rokem
stoupá a my jsme za to samozřejmě moc rádi.
Vaší profesí je učitel na základní škole. Působíte na ZŠ Salmova v Blansku. Lze Vaše povolání skloubit s Vašimi aktivitami a další prácí s
mládeží v klubu?
Skloubit samozřejmě lze, jsem toho mnohaletým
důkazem. A naopak, troufnu si tvrdit, že toto spojení
je velmi přínosné a výhodné v mnoha směrech.
Spolupráce školy a sportovního klubu je ideálním
způsobem jak přivést děti k pohybu. Baseballovou
myšlenku jsem do školy přinesl někdy v roce 1992,
od samého počátku měla velkou podporu vedení
školy. K baseballu se mi touto cestou podařilo přivést
mnoho žáků a žákyň naší školy. Určitě bych chtěl
touto cestou za dosavadní podporu poděkovat.
Klub Olympia Blansko má k dispozici krásný
baseballový areál na Sportovním ostrově. Přesto, jsme malým městem, kde se od příští sezóny
mají začít hrát extraligová utkání. Je kvalita
blanenského hřiště pro účely nejvyšší soutěže
dostačující?
Stávající baseballový areál dosahuje světové

Sponzor rubriky:

úrovně a patří k nejhezčím a nejlepším areálům
v republice, nejen co se týče počtu hřišť, ale také
vzhledem k jejich vynikající kvalitě. Kvalita areálu
je dána především každodenní starostí o hřiště
a pochopitelně s sebou nese nemalé náklady na
odpovídající údržbu. S investicí do hlavního hřiště pomohlo i město Blansko a je třeba se snažit
proinvestované prostředky nepromarnit a stávající
špičkovou úroveň udržet potřebnou péčí zajištěnou
dostatečnými ﬁnančními prostředky.
Co nás však velmi pálí je naprosto nevyhovující
a neutěšený stav sociálního zázemí v areálu, ve
špatném stavu jsou šatny, toalety, sprchy. Po této
stránce rozhodně pokulháváme za zázemím ostatních extraligových klubů, ale věříme, že se nám
podaří sehnat dostatečné prostředky na dobudování
potřebného a odpovídajícího zázemí.
Díky Vaší mnohaleté práci a přínosu v českém
baseballovém prostředí jste se mohl účastnit
několika zahraničních stáží v tréninkových centrech významných týmů americké ligy. Kde jste
mohl pobývat a co je účelem?
Měl jsem to potěšení účastnit se v průběhu
své baseballové činnosti stáží při klubech Atlanta
Braves, Seattle Mariners či Pittsburg Pirates. Před
několika dny jsem se vrátil z tréninkového střediska
Detroit Tigers v Lakelandu na Floridě. Po skončení
sezóny se zde zdokonalují mladí perspektivní hráči
z nižších soutěží. Během dvou týdnů jsem měl
možnost se detailně seznámit s tréninkovým programem profesionálního týmu. Obohacující byly také
zkušenosti, o které se s námi ochotně dělili američtí
kolegové, z nichž většina působila několik let v Major
League. Tentokráte mne velmi zaujaly speciální
tréninkové přístroje. Například běžecký pás, na
kterém můžete díky odlehčení trénovat třeba jen s
desetinou své váhy. Nebo přístroj, u něhož je odpor
svalům kladen stlačeným vzduchem. Prostředky
a podpora baseballu, kterou disponují americké
kluby, je pochopitelně nesrovnatelná, ale moc bych
si přál mít v Blansku alespoň dostatek prostředků
na provoz, údržbu a dobudování zázemí areálu
tak, abych se mohl věnovat plně sportovní činnosti.
A pokud bych mohl přenést do Blanska ze svých
zahraničních stáží alespoň jednu myšlenku, byla
by to hrdost – hrdost na tým, na klub, který dokáže
hrát nejvyšší baseballovou ligu a reprezentovat své
město na nejvyšší možné úrovni.
Radka Sitarová
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Za vánočními dárky

Blíží se Vánoce a s nimi každoroční šílenství v podobě zákazníků plnících veškeré obchody a hledajíc vhodné dárky. A pod stromečkem nesmí chybět ani dárky „měkké“. Jako kluk jsem je neměl rád,
neboť v měkkém balíčku nikdy nebyla žádná hračka, ale kolem puberty se to otočilo a „měkké dárky“
jsem dostával stále radši. Dnes vám prozradím, že i v Blansku můžete nakoupit v jednom obchodě
praktické a trendy dárečky pro celou rodinu, od mimina až po babičku s dědou. Je to prodejna textilu
na Wanklově náměstí.

Prodejna textilu je v Blansku už více než dvacet
let a stále si drží pověst kvalitního prodejce především českých výrobců oblečení. V nabídce jsou ale
i výrobky z Německa nebo Řecka, označení MADE
IN CHINA najdete jen zřídka. Většinu tvoří skutečně
české značky a můžete se spolehnout na to, že zboží
šijí české švadleny, nikoli Číňanky v manufaktuře. Já
osobně u asijských obchodníků zásadně nenakupuji,
neboť kvalita a výběr jejich zboží zdaleka nesplňuje
mé představy o pohodlí a eleganci. Kdekdo by mohl
namítnout, že jejich zboží je levné, ale moje zkušenost je taková, že o co levněji se zde dají některé
věci koupit, o to kratší je doba jejich užitku. To jsou
hlavní důvody, proč chodím nakupovat do textilu na
„Wankláč“ . Ve skutečnosti je jich daleko víc.
V současné době zde najdete největší výběr zboží
a právě teď je ta pravá chvíle sem
zajít nakoupit. Já sem třeba chodím
docela pravidelně a vím, že si vždycky
vyberu. V posledních měsících paní
prodavačky vybavily spoustu mladíků
do tanečních a jelikož se blíží plesová
sezóna, přijdou na řadu jejich tatínci.
Vybrat se dá přímo na místě z více než
pětadvaceti druhů obleků. Je jasné,
že při takovém výběru nebude mít
prodejna osm velikostí na skladě od
každého, ale pokud nepřijdete úplně
na poslední chvíli, do dvou dnů bude
váš vybraný oděv připraven k odběru.
Pozoruhodný je i výběr kravat, motýlků,
ale hlavně košil. Těch je tu nepřeberné
množství – tipoval bych určitě přes
200 v těch nejrůznějších barvách. Je
tu však výběr i neformálního oblečení
– oblíbené džíny od značky Pioneer a

Lerros, svetry a mikiny české značky Kabrhel, trička
s límečkem i bez, softshellové oblečení, zimní bundy
s vodním sloupcem vhodné do města i na lyže…
Chlap tady určitě má z čeho vybrat. A pokud je někdo
nerozhodný, paní prodavačka vždy ochotně poradí.
I ženy tu rády nakupují. V posledních měsících se
prodejna zaměřila na dámské šaty. Nabízené vzory
a střihy jsou originální a dámy se tak nemusí bát,
že by na ulici potkaly jinou ženu oblečenou úplně
stejně. Stát se to samozřejmě může, ovšem pravděpodobnost není vysoká. Jinde v Blansku zboží koupit
nemůžete, tudíž budete chodit oblečení originálně.
Mimo šatů na ples nebo k běžnému nošení jsou na
výběr halenky, kalhoty, noční košile, župany, některé
kusy dokonce i v nadměrných velikostech. Nesmím
zapomenout na plavky jednodílné i dvoudílné – do
termálek i do lázní. Za zmínku stojí také spodní
prádlo, pyžama pro celou rodinu, v dětském oddělení tu jsou dupačky, body, trička, tepláky… Zkrátka
všechno.
Trápíte se, co dát pod stromeček rodičům nebo
prarodičům? Zkuste něco praktického! V prodejně
textilu najdete vybavení pro domácnost – utěrky, povlečení, prostěradla a další. Nevěsty tady pořídí celou
výbavu, pro kluky se tu najde povlečení s Mimoni nebo
Bartem Simpsonem, pro holky zase Elza z Ledového
království… Hojně je v tomto ohledu zastoupená
značka Dadka: zboží této české značky vlastní atest
pro alergiky a astmatiky a je velice kvalitní.
Ať jste ženská nebo chlap, nemusíte se bát sem
zavítat. Garantuji vám, že určitě něco vyberete.
Dárek pro manželku, přítele, babičku, sestru…
Prodavačky vám s výběrem určitě pomůžou. Nakoupíte kvalitní zboží, za které se nebudete muset u
stromečku stydět a navíc podpoříte českou výrobu,
českého obchodníka a v neposlední řadě blanenského prodejce, což je chvályhodné.
Prodejna je velikánská a líbí se mi sortiment, který
neseženete nikde jinde v Blansku, ale ani v obchodních řetězcích v Brně. Prodejna textilu na Wanklově
náměstí je místem, kam sice nezavítám více než
párkrát za rok, zato sem jdu s jistotou, že zde dobře
nakoupím. Ještě se mi nestalo, že bych odsud odcházel s prázdnou. Když k tomu přičtete českou kvalitu
zboží, milý a vstřícný personál, výbornou dostupnost
prodejny ve středu Blanska a ohromný výběr, máte
jasno. Zajděte se sem podívat a uvidíte, že budete
spokojení. Otevřeno je každý den od 8 do 17,30 a v
sobotu od 8 do 11. Nabídku a akce můžete sledovat
na sociální síti Facebook: TEXTIL BLANSKO.
-r-

BYTOVÝ DŮM
ABSOLON
výstavba bytů
2+kk a 3+kk

BARVY LAKY u Lumíra s.r.o.
------------------------Masarykova 2384/2a, Blansko 678 01
+420 734 252 959
www.barvyblansko.cz
Otevírací doba:
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Další číslo Monitoru vychází 18. listopadu 2016
Potřebujete inzerci? Tel. 606 728 334

Svitavská 434/10
Blansko

Tel. 777 707 720
*
*
*
*

BLANSKO
SEVER

Výroba a prodej tepla a elektřiny
Údržba kotelen, výměnikových stanic,
revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení
Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů
HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP
v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Voda
Plyn
Topení
Revize

Elektro
Slaboproud
Silnoproud
Revize

HRUBÁ STAVBA
DOKONČENA

Již 21 let jsme tu pro vás!
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textil

Eva Kupková

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás pozvali na nákup vánočních dárků pro celou rodinu.
Nabízíme Vám:
- zboží českých výrobců zn. DADKA, AMJ, JITEX, PLEAS, RUKO, SVITAP
- zboží zahraničních výrobců zn. HEGLER,
O'STYLE, VAMP, JOPESS, PIONEER
- široký sortiment pánských košil
- společenská, sportovní a volnočasová móda pro ženy i muže
- bytový textil

Myslivna - oživlá legenda
Blansko, Wanklovo nám. 4, Tel: 516 416 449
kupkova.textil@seznam.cz, facebook.com/textilblansko

Po – Pá
So

8.00 – 17.30
8.00 – 11.00

Restauraci Myslivna jsem jako dítě doslova miloval. Pokaždé, když jsme šli s našima na vycházku
na přehradu, jsem je přemlouval, abychom se sem zastavili aspoň na kofolu. Pokud si dobře pamatuju, patřila Myslivna tenkrát k nejoblíbenějším podnikům v Blansku a byla doporučována turistům
i známým jako místo, kde se dá dobře poobědvat či navečeřet. Restaurace ale zažila mimo období
obrovské oblíbenosti taky dobu, kdy se k ní hosté obrátili zády. Skončilo to tak, že Myslivnu zavřeli.
Jak jsem se však doslechl, je už zase otevřená, a tak jsem tam ze zvědavosti zašel a poobědval. Jak
to dopadlo? Stojí Myslivna pod taktovkou nového provozovatele za návštěvu? Čtěte dále!

ORDINACE DENTÁLNÍ
HYGIENY
SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.
B. Němcové 15 , Blansko
tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

• komplexní vyšetření dutiny ústní
• odstranění zubního kamene a pigmentací
• ošetření citlivých zubních krčků
• výživové poradenství
• nácvik vhodné techniky čištění, motivace
• leštění zubů, hloubkové čištění
• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

DS Partner s.r.o.
Zemní výkopové práce:

Stavební práce:
tel. 724 047 602
-

tel. 724 047 602

Autoservis, pneuservis:

výstavba rodinných domů
rekonstrukce bytových jader
zámkové dlažby
demolice

tel. 724 971 371

Autodoprava:
tel. 724 971 372
- nákladní, kontejnerová
- nákladní, osobní,
dodávková
- stěhování kanceláří,
domů, bytů

www.ds-partner.cz

Blansko, Brněnská 1748/21b (bývalý areál Agrostavu, Staré Blansko)

PRÁDELNA, MANDL

pradelnablansko@seznam.cz

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

PEREME, ŽEHLÍME,,
MANDLUJEME!!!

606 720 933 - 720 324 425

Když jsem loni v prosinci poprvé slyšel, že se Myslivna znovu otevírá, nevěnoval jsem tomu moc velkou
pozornost. Postupem času jsem ale o restauraci
slýchal stále častěji. A tak jsem neodolal a vypravil
se s rodinou na místo, kde se v minulosti scházely
davy lidí a v létě i o víkendech byl problém sehnat
volný stůl. Byl jsem zvědavý, jak to tady vypadá.
Vždyť jsem tu nebyl aspoň deset let!
Zvenku působí Myslivna stejně jako před lety.
Budova není nijak zchátralá, je poznat, že se položila částečně nová střecha. Vchází se ze dvora a
když vkročíte do restaurace, začne vás jímat mírná
nostalgie. Vypadá to tu pořád stejně! Tedy – stejné
to samozřejmě není. Je tu vymalováno, stojí zde
nové stoly a židle, přibyl zbrusu nový bar a z interiéru
dýchá jistá svěžest. Hlavní místnosti v restauraci
stále vévodí zelený kachlový krb a stěny i okenní
parapety zdobí sošky s loveckou tématikou a trofeje
zvěře ulovené v místních lesích. Uvidíme, jaké bude
jídlo.
V jídelním lístku převažovala zvěřina, což jsem
kvitoval s nadšením. Je vidět, že nový provozovatel
chtěl vrátit punc staré dobré Myslivny, což se neprojevilo jen na zachovaném interiéru, ale rovněž
na jídelníčku. Jsou tu kančí řízky, kančí guláš, srnčí
guláš, medailonky z divočáka nebo například srnčí
steak se smetanovými hřiby. Z dalších jídel tady
najdete převážně českou kuchyni – svíčková na smetaně, vepřo-knedlo-zelo, výpečky, kančí se šípkovou
omáčkou - zkrátka česká klasika převládala, ale
nechyběly ani minutky: steaky z hovězí svíčkové či
vepřové panenky nebo například tatarák s topinkami.
A hlavně – v nabídce najdete pochoutku, na kterou
jsem se sem (nejen já) vždycky těšil. Jelení skok na
topince!
Dal jsem si hovězí vývar a kančí guláš. Jídlo bylo
výborné! Je vidět, že polotovarům se tady příliš
neholduje – vývar byl poctivý, knedlíčky domácí, nechyběla čerstvá zelenina. Tady se určitě jezdí denně
nakupovat a kuchař vaří z čerstvých surovin. Kančí
gulášek byl vynikající a porci mi přinesli tak velkou, že
jsem měl problém
ji dojíst.
Vrátil jsem se
sem ještě v týdnu
s jedním svým kamarádem na oběd
a dali jsme si denní
menu. Byla pórková polévka a na výběr ze tří jídel – dvě
jídla byla za 79 Kč
a jedno za 90 Kč.
A každý den bylo
samozřejmě něco
jiného, tentokrát to
byl kuřecí řízek plněný nivou, játra na
roštu s opečenými
bramborami a svíčková na smetaně
s knedlíkem. Dal
jsem si řízek a kolega svíčkovou. Če-

kal jsem, že „meníčko“ za lidovou cenu
bude o menších porcích, jak tomu ostatně mnohde bývá, ale
to jsem se spletl –
polévky byla pěkná
dávka a druhé jídlo
jsem měl zase problém do sebe dostat.
A chuťově? Báječné! Pokud se chcete
dobře najíst v týdnu,
stojí Myslivna určitě
za návštěvu. Nabídku
denního menu najdete i na portále www.
menicka.cz a pokud
Interiér: nový bar,
pracujete ve ﬁrmě a
stará stylová zelená kamna.
projevíte zájem, obědy vám mohu z Myslivny vozit ve várnicích nebo nosnících.
Podle upoutávek na stole je tu každý měsíc nějaká
akce. Například v rámci oslav Svatého Martina v
Blansku se na Myslivně můžete stylově najíst. Od
10. do 13. října tu bude košt mladých vín a svatomartinských hus. Menu obsahuje dýňový krém krutony,
čtvrt konﬁtované husy s červeným i bílým zelím a
dvěma druhy domácích knedlíků. Nechybí ani dezert
v podobě lívanečků s lesním ovocem. Cena menu
není nijak závratná. Husu potom můžete spláchnout
výborným pivem Svijany 11°, 12°, případně řezaným
a o tom, že vám zlatavý mok bude chutnat, vůbec
nepochybuji, neboť Myslivna si nedávno vysloužila
od sládka ze Svijan certiﬁkát kvality. Další akce se
chystá na 19. listopad – domácí zabíjačka, na které
se budou podávat a prodávat pochutiny z pašíka. Pro
všechny, kteří atmosféru vesnické zabíjačky nezažili,
to bude určitě skvělý zážitek.
Jak jsem si všimnul, v provozu je také Stodola:
pivnice hned vedle Myslivny je otevřená od pátku
do neděle od 15 hodin. Každý víkend se tu hraje
na kytary, zpívá, bývá tu pohodová atmosféra a posezení při dobrém pivečku nebo s číší moravského
vína. Stodolu je možné si také zamluvit a využít její
pohodlnost, a to až pro 50 lidí. Prostředí je vhodné
jak pro oslavu narozenin, tak pro trachtu.
Myslivna je otevřena každý den od 10,30 do 22
hodin, o víkendech se zavírá až s posledními hosty.
Když se vám tu bude líbit, můžete prostory využít
k rodinnému setkání nebo tu udělat svatbu, narozeniny… K dispozici je salonek pro 25 osob, kde
nebudete nikým rušeni. Rezervovat stůl můžete na
tel. 777 547 927 a nabídku restaurace najdete na
Facebooku.
Vůbec nejlepší bude, když si uděláte procházku
na přehradu a na Myslivnu se zastavíte osobně.
Ochutnáte domácí českou kuchyni, zavzpomínáte
na staré časy a budete odsud odcházet příjemně
naladěni s plným bříškem.
-r-

Takto vypadá denní menu
na Myslivně
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Petr Bende vydává nové album,
nové skladby zazpívá i v Blansku
Písně pro své nové studiové album připravoval Petr Bende průběžně několik let. Skládal je na cestách
s kytarou nebo doma u piana. Vlastně se tak vrátil ke kořenům, kdy ještě tímto způsobem písničky
běžně vznikaly. Melodie obnažené na dřeň, která obstojí ve střídmé interpretaci jednoho nástroje
a hlasu.

V ZŠ Erbenova se učí již 60 let
Základní škola Erbenova oslavila 60. výročí zahájení jejího provozu. Při té příležitosti se v pátek
21. října konal den otevřených dveří, kterého využily desítky absolventů. Přišli zavzpomínat na svá
školní léta, mnozí si zkusili opět usednout do lavic a mohli zhodnotit, jak se škola vyvíjí.
„Zda a jak se škola změnila, to mohou posoudit
hlavně bývalí žáci,“ podotkla ředitelka školy Simona
Poláková. Podle ní bylo zásadní změnou v uplynulých letech pořízení nové fasády se zateplením,
které bylo zhotoveno v roce
2015. Jinak se po architektonické stránce budova v
průběhu let příliš neměnila,
ovšem co se týká technologického vývoje, jde škola
dopředu rychlým tempem.
„Ve většině tříd máme například interaktivní tabule nebo
interaktivní dataprojektory.
Klasických křídových tabulí
máme ve škole opravdu minimum,“ zmínila Poláková.
Na oﬁciální část programu
byli pozváni bývalí ředitelé a
učitelé, zástupci zřizovatele školy i ředitelé ostatních
blanenských škol. Během
odpoledne pak mohla široká veřejnost zhlédnout ﬁlmy

natočené členy ﬁlmového kroužku, zalistovat v
kronikách, prohlédnout si staré fotograﬁe i současné
školní práce žáků.
-mha-

„Mnoho mých skladeb se rodí v noci, kdy se ztiší
den a konečně si mohu zapisovat rytmy, které se ve
mně ukládají. Natočím několik verzí a jdu spát. Jestliže
mě píseň osloví ještě ráno, tak ji nechávám dál žít.
Pokud ten pocit nemám, dávám ji hned pryč a dívám
se dopředu,“ přibližuje Petr Bende proces své tvorby.

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

0HGLiOQtSDUWQHĖL

Když Petr Bende hledal pro své nové album ten
správný název, stále se mu vracelo slovo „restart“. Má
totiž v sobě přesně tu emoci, s níž nahrával jednotlivé
skladby, ale také vyjadřuje pocit, se kterým se rád
každé ráno probouzí a žije. „Restartem v názvu alba
se rozumí nová síla pro něco vznikajícího, změna v
mém přístupu ke skládání, současný sound, ale také
nový producent a nové hudební vydavatelství, se kterými jsem započal spolupráci. Je to vykročení novým
směrem, impulz, na nějž jsem čekal, a naděje, kterou
každý potřebuje k životu,“ přemítá nad Restartem Petr
Bende.
Supraphon vydá album Petra Bende Restart v
pátek 4. listopadu 2016 na CD a v digitální podobě ho
nabídne například iTunes, Spotify či Supraphonline.
Písně z nového alba představí Petr Bende & band
také na Vánočním Akustik Tour, které odstartuje 27.
listopadu v Miroslavi u Znojma a bude pokračovat v
dalších osmnácti městech ČR, mezi kterými nebude
chybět ani tradiční Blansko.
Vstupenky na koncert v Blansku můžete zakoupit
v Blanenské informační kanceláři nebo z pohodlí
domova online na www.goout.cz. Více informací na
www.petrbende.cz.
-jk-

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

PODLAHÁŘE  STOLAŘE

Výstava textilních soch v galerii
Galerie města Blanska nyní vystavuje textilní sochy Martina Skalického, který žije a pracuje ve
Veverských Knínicích a v Brně. Námětem jsou stožáry vysokého napětí a geometrické tvary krychle.
Původní geometrické tvary, které jsou podstatou návrhu, však ve výsledku nejsou jasně deﬁnovány.

Blansko
28. listopadu 2016

RGKRGLQY'ćOQLFNpPGRPć
Blansko

Lukáš Pavlásek, Karel Hynek,
Arnošt Frauenberg, Petr Vydra
9VWXSQpYSĖHGSURGHML]D.ĀDQDPtVWĈ.Ā
3ĖHGSURGHMY7,&%RVNRYLFH,.%ODQND%ODQVNR
WHDPDJHQF\VUR%H]UXĀRYD%ODQVNR
9tFHLQIRQDWHOHIRQX

Skalického díla vznikají tak,
že nakreslí geometrické tvary
na textilii. „Podle tohoto nákresu autor textilii sešije, následně nafoukne polyuretanovou
pěnou a výsledný doposud
křehký tvar zpevní epoxidem.
Pozoruhodné je napětí vycházející z prolínání řemeslných přístupů sochařství s
křehkými technikami jako je
například šití, náležící spíše
do světa domácích prací,“
podotkla kurátorka výstavy
Jana Písaříková.
Výstavu je možné navštívit
do 16. listopadu.
-mha-

Restaurace MYSLIVNA
- stylové prostředí
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- denní menu od 79,- Kč
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
nsko
- více na Facebooku: Myslivna Blansko
SILVESTR 2016 v prodeji!
Poslední volná místa!!!
Najdete nás na přehradě v Palavě.
Rezervace na tel. 777 547 927

Otevřeno denně
od 10,30 hod.
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Řádkovou inzerci posílejte emailem
na monitor@monitor-bk.cz,
případně pomocí SMS na tel.
606 728 334. Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Řádková Inzerce

Pojďte s námi hrát florbal!
Vážení čtenáři, dovolil bych si touto cestou napsat něco o sportu s názvem ﬂorbal. Jeho kolébkou
je dle mnohých Skandinavie. Někteří tvrdí, že tento sport vznikl díky tomu, že v roce 1958 pár dělníků
z továrny na plasty v Cosom ve státě Minneapolis si krátilo dlouhou chvíli a vyrobilo si pár umělohmotných hokejek, čímž dalo tak prazáklad tomuto sportu. Ať je to jak chce, máme zde odvětví, v
němž čeští sportovci získali v minulosti několik medailí na mistroství světa.

Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu:
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.
604585530.
* Společnost BERYL BK, s.r.o. nabízí práci
v nové výrobní hale v Černé Hoře. Jedná
se lehčí zámečnické práce při zpracování
nerezových trubek a proﬁlů. Jednosměnný
provoz, zkrácený pracovní úvazek či brigáda.
Informace k dispozici přes e-mail info@beryl.
cz nebo tel. 733531651.

PRODEJ
* Nekupujte náhražky! Kvalitní letošní med přímo od
včelaře z čisté přírody Blanenska. Cena: 120,- Kč/kg květový (světlý), 140,- Kč/kg - smíšený (tmavý) po 1 a 5
kg. Po domluvě dovezu větší množství do BK a Boskovic.
Tel. 723967473.
* Zimní pneu 4 ks 175/70 R14 Barum Polaris 3 jeté jednu zimuvzorek 7 mm. Levně. Tel. 775299518.
* AL disky 14 rozměr 5,5 J x 14 - 4 otvory - vhodné pro vozy
Renault apod. Obuto Michelin 175/70 R14 vzorek 35 % + 1
plechový disk. Levně. Tel. 775299518.
* Zánovní dětskou postýlku s příslušenstvím za 500,- Kč. Tel.
724799340.
* 2 ks péřových peřin 1.200, bílou stropnici 280, věšák do
koupelny 380, nový kobereček do koupelny 450, starší skříňky
do koupelny z plastu 350, tyčovou garnýž 3,3 m + příslušenství
380, linoleum 2 pruhy 75 cm x 430 cm 850, skleněnou skříň se
zásuvkami 90 cm x 190 cm x 35 cm. Tel. 737900946.
* Mladé andulky. Tel. 737902404.
* Krásná velká šťavnatá jablka na uskladnění, z domácího
sadu, nestříkaná. Po domluvě větší množství jablek přivezu.
Tel. 603945673.
* Postel 80 x 200 cm, světlá s polohovacím roštem hlava/nohy.
Zachovalá, 1600 Kč. Tel. 721711507.

KADEŘNICTVÍ
dámské a pánské stříhání

Blansko, nám. Svobody č. 6., pěší zóna
Provozní doba:
po – pá 9.00 – 17.00 hod.
Parkování přímo u provozovny!

RŮZNÉ
* Hledám k pronájmu 1+1 nebo 1+kk v Blansku. Spěchá. Tel.
723935006.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Bk na Zborovcích. Volná ihned.
Tel. 724054174.
* Mladá žena hledá pronájem 1+1 v Blansku do 8000 Kč, bez
RK. Tel. 792477868.
* Vyměním městský byt 1+1 na ul. Ant. Dvořáka za městský
byt 1+1 na ul. Údolní, 9. května. Tel. 724571371 po 19. h.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu byt 2+1, část. zařízený v BK. Bez RK. Tel.
604182151.
* Pronajmu vybavený větší pokoj v RD v Blansku. Tel.
721964356.
* Za odvoz nábytek, 2 křesla, psací stůl, konf. stolek, skříň,
stůl do kuchyně + 4 židle, hrající tv + settopbox úhl. 55cm. Jen
vcelku. Tel. 724954090.
* Za odvoz nechám nepoužité pletivo - výška 2m, délka 10 m.
Tel. 736511232.
* Kdo přenechá za odvoz komodu? Tel. 775887470.
* Kdo daruje mladému fotografovi funkční Cds Expozimetr,
osvětlovací lampy a jiné potřeby pro fotografování? Předem
děkuji.Tel. 737002332.
* Kdo daruje mladému fotografovi veškeré příslušenství k
fotoaparátu Pentacon six - tj. ﬁltry, matnice, objektivy a jiné?
Předem děkuji. Tel. 737002332.

Restaurace U Golema
přijme

KUCHAŘe
a pomocného kuchaře

tel. 608707625

MILOŠ PERNICA

a hosté 2016

DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO v 19.30 h

PF GUITAR QUARTET
další host koncertu

Kytarový orchestr ZUŠ Blansko, Zámek 3

15. 11.

2016

PRONAJMU - PRODÁM
ZKOLAUDOVANOU KAVÁRNU.
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE,
SKLAD, NEBO PŘESTAVBU
NA BEZBARIÉROVÝ BYT

HERNA - BAR
DVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

CENA VSTUPNÉHO V PŘEDPRODEJI: 150 Kč, 110 Kč (do 15ti let a důchodci)
CENA VSTUPNÉHO NA MÍSTĚ: 180 Kč, 140 Kč (do 15ti let a důchodci)
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ BLANKA v Blansku, tel. 516 410 470, 516 410 470,
ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029, 606 443 029.

M E D I Á L N Í PA R T N E R

7. ROČNÍK K Y TA RO V ÝCH KONCE R T Ů

Nově otevřené

Florbalový klub Atlas Blansko byl původně založen v obci Sloup skupinou nadšenců okolo ředitele
místní základní školy Mgr. Bohumila Hlaváčka. Atlas
byl jedním z prvních klubů v Jihomoravském kraji
a jak slušně na svou mladost začal, tak si i pověst
silného soupeře udržel. Již v roce 1999 si mladší
žáci vybojovali na Mistroství republiky bronzové medaile. Historie klubu byla od prvopočátku provázána
s činností TJ ČKD Blansko, a tak se v pozdějších

letech logickým krokem stalo přidružení
k této tělovýchovné jednotě. Spolupráce
funguje dodnes a sloupské základně i
ČKD je toto spojení jen ku prospěchu. V
následujících letech zaznamenala vzestup
mužská část oddílu. Atlas má za sebou i
neradostnou sezónu, a to 2010/2011, kdy
hráčskou základnu poznamenala zranění
lídrů sestavy. S tímto se ale potýká vícero
klubů nejen v tomto odvětví. Nyní se zdá,
že nepříjemné období Atlasu je již nadobro
pryč. V roce 2015 muži opustili soutěž
Jihomoravského přeboru a nově se zařadili do Jihomoravské ligy. V minulém roce
se klubu podařilo dosáhnout na dotace
pro svou činnost. Trénování žáků se ujal
obětavě Martin Pivoda, hráč Jihomoravské
ligy, který při treninku nejmenších úročí své
zkušenosti. Martin se zúčastňuje s dětmi zápasů po
celém Jihomoravském kraji.
Pokud by některý rodič uvažoval nad tím, že
svého syna či dceru chce dát do tohoto sportovního
oddílu, pak může kontaktovat pana Pivodu na tel.
721414116. Každý nový člen je vítán.Tímto článkem
bych chtěl pozvat jak příznivce, tak i širokou veřejnost
k 20. ročníku turnaje Atlas Cup, který má celorepublikovou účast. Akce se koná ve dnech 28.- 29.12.t.r.
v prostorách tělocvičny ČKD Blansko na ulici Údolní.
Na vaši návštěvu se těší Atlas.
PaNa

Blanenští bubeníci se
přiučili novým trikům
O podzimních prázdninách se v sále Základní
umělecké školy v Blansku uskutečnil bubenický
workshop s Liborem Hadravou. Tento profesionální
bubeník českého původu žijící v USA přijíždí čas od
času do České republiky, kde předává své umění a
bubenické triky.
Na své si přišli účastníci všech věkových kategorií.
Během tříhodinového setkání dokázal tento pedagog
zaujmout začátečníky i pokročilé, kteří na bicí hrají
již několik let. „Bylo to zase něco jiného, člověk se
na to hraní podívá trochu z jiného úhlu pohledu,“
chválila si workshop Marcela Čachotská, která na
bicí soupravu hraje již devátým rokem.

Účastníci workshopu si mohli pod vedením Libora
Hadravy zkusit jednotlivé druhy úderů, bubeníkům
poradil různé zlepšováky. Každý byl nakonec obdarován na základě losování čísla vstupenky. V tombole
byly klíčenky, trička, čepice, ale i bubenické paličky.
Libor Hadrava studoval na Konzervatoři Jaroslava
Ježka a jako první český bubeník získal stipendium
na Berklee College of Music v Bostonu. Je autorem
knihy ln-depth Rhythm Studies, majitel a hlavní
instruktor Axiom Music School Stonenham v Massachusetts a hostující lektor DRUM! Magazine, Dream
Cymbals a Vater Percussion.
-mha-

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Na stojáka LIVE – 28.11.2016 V 19:30 hod., Dělnický
dům. Vystoupí Lukáš Pavlásek, Karel Hynek a další.
Cena v předprodeji 220 Kč.
Úsměvy Iva Šmoldase – 6.12.2016 v 19:00 h, Dělnický dům. Vstupné 100 Kč.
Vlasta Redl – 11.12.2016 v 19:00 h, Katolický dům.
Vstupné 270 Kč
Bára Basiková a Dětský pěvecký sbor SZUŠ Blansko
– Vánoční koncert – 19.12.2016 v 19:00 h, Dělnický
dům. Vstupné 250 Kč.
Divadelní představení Zůstane to mezi námi –
21.1.2017 v 19:00 hod. V hlavní roli Eva Holubová
a Bob Klepl. Vstupné 330/260 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Pexeso a leporelo Město Blansko – oblíbené suvenýry pro děti. Cena 40 Kč.
Publikace Blanensko 1945 – Vzpomínání na poslední
roky války – publikace vydaná Muzeem Blanenska
je souborem vzpomínek pamětníků na válečné roky
v Blansku a je doplněna fotograﬁemi z Blanska a
okolí. Cena 190 Kč.
Publikace Jeskyně ČR na historických mapách
– reprezentativní publikace RNDr. Petra Zajíčka
představuje nejvýznamnější historické mapy českých
jeskyní, osoby, které se podílely na jejich tvorbě a
období jejich vzniku s mnohdy neobvyklými příběhy.
Součástí publikace je box se 46 rozkládacími věrnými
kopiemi historických map. Cena 795 Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, infocentrum@
blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz
-MaT-

Koupím byt
na investici.
Tel. 720 423 567
Hledáme ke koupi
RD, i k opravám.
Tel. 739 940 808
Koupíme
chatu/chalupu.
Tel. 720 519 375
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4. listopadu 2016

SQUASH
Na posledním squuashovém turnaji 15. squashové
sezóny v našem centru se zúčastnilo 12 hráčů. Tento
ideální počet na tři kurty byl rozlosován do dvou
skupin po šesti hráčích. Za pozornost stojí, že k pěti
standardním účastníkům přišli tři zbrusu noví hráči
a také čtyři hráči s několikaroční absencí. Právě u
posledně jmenované skupiny se ukázalo, že to, co
se kdysi naučili, dnes mohli zúročit.
V základních skupinách jsme hráli na dva sety do
11 bodů. Na základě těchto výsledků pak jednotlivé
hráče nasadili do vyřazovacího pavouka. V osmiﬁnále se hrály jen čtyři zápasy a poražení utvořili
skupinu o 9.-12. místo. Vítězové postoupili dále do
čtvrtﬁnále. Poražení utvořili skupinu o 5.-8. místo a
vítězové pak do bojů o 1.-4. místo. V této druhé části
turnaje, tedy v pavouku se hrálo na dva vítězné sety
do 11 bodů dle mezinárodních pravidel.

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:
777 887 700, 516 412 100

Vítězem turnaje se stal Jan Zezula po vítězství
nad Karlem Hudcem 2:0 (11:9, 11:7). Utkání o třetí
místo lépe zvládl Jiří Pánek, když porazil jednoho
z dlouhodobě pauzujícího hráče Tomáše Kryla 2:1
(8:11, 11:8, 11:5). Krásné páté místo doslova vydřel
další z dlouhodobě pauzujících hráčů Libor Münsler,
když udolal Iva Graﬀyho 2:1 (8:11, 11:8, 11:8). Lze
si jen přát, aby podobných návratů bylo co nejvíce.
Příští turnaj nastávající 16. sezóny proběhne v
sobotu 19. listopadu od 13:00. Po turnaji proběhne
závěrečné vyhodnocení dlouhodobých soutěží „Turnajový Leader“ a „Turnajový Mág“ právě ukončené
15. squashové sezóny našeho centra.
-rl-

Čekání na první vítězství
žen BK Blansko
V pátečním předehrávaném utkání OP se utkaly
basketbalistky Blanska s VSK Univerzita Brno. Chtěly
se pokusit získat první vítězství v letošní sezóně.
Hned od začátku bylo vidět, že brněnské hráčky
budou proti. Nasadily nekompromisní obranu, kterou
jen stěží Blansko překonávalo. Pokud se podařilo vytvořit střeleckou pozici, úspěšné zakončení chybělo.

PEČOVAT
JE NORMÁLNÍ

Zimní kontrola vozu
a baterie za 249 Kč
Připravili jsme pro vás zimní servisní
prohlídku vašeho vozu. Provedeme
test autobaterie, diagnostiku,
zkontrolujeme podvozek a mnoho
dalšího. Samozřejmostí je výhodná
nabídka zimních kompletních kol
a možnost přezutí nebo uskladnění
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši
bezpečnost. K nové sadě předních
stěračů vám jako bonus přibalíme
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů.
Sháníte-li zimní příslušenství nebo
novou autobaterii, bude se vám hodit
až 15% sleva.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Naopak domácí hráčky trestaly dobrou střelbou z
dlouhé vzdálenosti a stále navyšovaly náskok. Druhou čtvrtinu blanenské hráčky dál působily unaveným
dojmem a Univerzita náskok opět výrazně navýšila
až na poločasové vedení o 17 bodů. Teprve ve třetí
čtvrtině začalo Blansko bojovat, ale to již bylo pozdě
na rozjeté domácí hráčky, které si zkušeně vedení
udržovaly. Poslední čtvrtina se již dohrávala víceméně z povinnosti. Na další porážce se nic nezměnilo.
Hráčky BK Blansko se zatím střelecky trápí. Stále se
nedaří vrátit ke své jednoduché a rychlé hře, která
slavila úspěch v loňské sezóně.
VSK Univerzita Brno x BK Blansko – 55:32
Body BK Blansko: Formánková Z. 9, Kohútová 6,
Formánková K. 4, Zouharová 4, Lakotová 3, Oláhová, Riznerová a Slugeňová 2 body.
V dalším utkání ženy BK Blansko nastoupí v
domácím prostředí. Soupeřem jim bude v sobotu
5.11.2016 od 17 hodin družstvo z Vyškova a v neděli
6.11.2016 nastoupí od 10 hodin proti favoritu soutěže
týmu Podolí Brno. Oba zápasy se hrají ve sportovní
hale na Údolní.
Další výsledky a informace na: www.bkblansko.cz
-kp-

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz
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Široká nabídka
ročních a ojetých vozů
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz
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