
- Prodej pozemků na RD Černá Hora, 2.514 m2, IS, + starý RD...NC – DOHODOU 
- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2,IS, výhled  na J-Z...NC – 1.350 Kč/ m2

- Prodej STP na RD Blansko–Pod Sanatorkou, 503 m2, studna ...NC – 3.800 Kč/ m2

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtah, záloha 10%...NC – od 1 mil. Kč
- Prodej RD 5+1 Blansko, poz. cca 1000 m2 , vysoký nadstandard...NC – info. v RK 
- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 3.500 Kč vč. ink. 
- Výstavba RD 2+1 Blansko – Češkovice, + poz. 400 m2, na klíč...NC – 1,59 mil.Kč
HLEDÁME   PRO  NAŠE  KLIENTY  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

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

Měl jsem velkou radost, když jsem se dozvěděl o festivalu, který má v Blansku proběh-
nout letošní léto. Konečně se v Blansku něco děje, naše malé město se dočká kulturní 
události, která tu nemá obdoby. Vůbec jsem se nedivil, že akci pořádá soukromý pořa-
datel, a nikoliv KSMB. Pro naše Kulturní středisko by tohle byl zjevně příliš velký krajíc. 
Důkazem toho může být například dramaturgie masově navštěvovaného Dne dětí. Pro 
připomínku – naposledy tvořily celodenní program zejména vystoupení uměleckých 
škol a dalších blanenských umělců, aby potom jako zlatý hřeb večera vystoupily vyšu-
mělé popové rádoby hvězdy, na které se u nás již dávno zapomnělo, ještě ke všemu s 
písničkami Michala Davida.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

zájmem něco v Blansku pořádat. Rád se nechám 
překvapit!
 Jeden veliký otazník si k pořadatelům Morava 
Park Festu neodpustím. Místem konání je blanenský 
zámecký park. Je to místo krásné, a přestože sem 
i v případě hezkého počasí nechodí příliš mnoho 
lidí, nezaslouží si, aby byl zdevastován. Kritizovat 
nechci – to by bylo předčasné. Ale jsem velice zvě-
davý, jak bude tohle hezké místo (na které může 
být Blansko právem hrdé) vypadat po festivalu s 
odhadovanou účastí 3000 lidí. Nerad bych, aby 
mé nadšení z parádního zrealizovaného nápadu 
v podobě hudebního festivalu pokazil fakt, že jím 
utrpí klidová zóna uprostřed města, jako tomu bylo 
například po posledním vítání sv. Martina.
 Jinak proti festivalu nemám nic, naopak mohu jen 
souhlasně pokývnout, a to i přesto, že v programu 
chybí mí nejoblíbenější interpreti, a že polovinu z 
těch, co přijedou, zkrátka vůbec nemusím. Líbí se mi 
myšlenka, odvaha a chuť pořádat takovouhle velkou 
hudební akci pro Blansko, ve kterém žijí i lidé, kteří 
si to vůbec nezaslouží. Ale nechci na ně chrlit síru 
podobně jako oni na Morava Park Fest. Těším se, 
až tito lidé uspořádají festival podle svých představ. 
V rámci podpory kulturního života v Blansku půjdu 
podpořit i ten jejich, i kdyby zde vyhrával osel na 
kuchyňské hrnce.

Martin Müller

 Ale zpět k akci, která rozhoupe naše město 
začátkem července tohoto roku. Pokud to ještě 
nevíte, pak se můžete těšit na Daru Rolins, Marka 
Ztraceného, na skupiny Slza, Mandrage, Mňága a 
Žďorp a také legendární Olympic. Po mnoha letech 
kulturního šera je tohle skutečně pecka a na své si 
přijdou jak mladí, tak i starší generace posluchačů. 
Akce se jmenuje Morava Park Fest, a jak již název 
napovídá, odehraje se v parku blanenského zámku.
 Pro někoho je program festivalu uspokojivý, pro 
některé zase příliš jednotvárný a nezajímavý, kaž-
dopádně na sociální síti Facebook dostali ještě před 
uzávěrkou lidé na výběr a prostor pro vyjádření, koho 
by zde chtěli vidět a slyšet. Na tyto výzvy reagovalo 
poměrně málo lidí, nicméně i díky jim program na-
konec vypadá tak, jak vypadá.
 Co se však stalo poté, co pořadatelé dramaturgii 
celého dne zveřejnili, nad tím zůstává rozum stát. 
Najednou se vynořily desítky negativních názorů 
podporovány z mnoha směrů a hovořící o komerci, 
mainstreamu, o napěchovaných kapsách a o tom, 
jaký bude čurbes po celém městě. Zajímavé, že se 
tomu tak děje až poté, co dostali všichni možnost se 
k celému projektu vyjádřit. Že by nová lidská typicky 
česká (blanenská) vlastnost? Není to totiž poprvé, 
co se takhle lidé u nás zachovali.
 Stačí si vzpomenout na první Svatomartinský 
festival, který v Blansku proběhl v listopadu. Kolik 
se našlo škarohlídů a hnidopichů, kteří pořadate-
lům nepřáli nic dobrého a 
hledali problémy tam, kde 
nejsou… Najednou všichni 
nadávali na vstupné, na 
zavřené náměstí (na které 
v sobotu stejně nechodí), 
na hluk, na odpadky a 
na desítky dalších nepod-
statných blbin, které se 
stejně nakonec vyřešily, 
a důkazem úspěchu akce 
bylo plné náměstí lidí. 
 Že by to bylo tím, že 
Svatomartinský festival i 
Morava Park Fest pořádá 
stejný, soukromý pořada-
tel? Nikdy jsem totiž ne-
slyšel a nečetl tolik kritiky 
na akce pořádané KSMB. 
Možná to bude tím, že tolik 
akcí zase kulturní stře-
disko nedělá… Ale třeba 
se blýská na lepší časy, 
neboť jak jsem se dozvě-
děl, v KSMB pracuje od 
letošního roku nová kul-
turní referentka. Třeba se 
dočkáme funkčních inter-
netových a facebookových 
stránek KSMB i s veřejnou 
diskusí. Třeba teď bude 
blanenský kulturní stánek 
více komunikovat s ob-
čany i s potencionálními 
soukromými subjekty se 

Další číslo Monitoru vychází
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Rozšířený balíček programů na 4 měsíce ZDARMA
při užívání po dobu 12 měsíců

Sledování již ODVYSÍLANÝCH pořadů
NAHRÁVÁNÍ pořadů, filmů a seriálů
PAUZA právě probíhajícího programu
www.fpobk.cz
tel.: 516 418 763
Smetanova 4, Blansko
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Prezident ČR zamířil 
do Blanska

Víte?
nevíte?

Počet blanenských 
obyvatel znova klesl

 Stejně jako v předchozím roce, i v roce 2015 ubylo 
městu Blansku obyvatel. V roce 2015 žilo v Blansku 
20770 obyvatel, z toho bylo 19895 občanů České repub-
liky. Oproti loňskému roku ubylo Blansku 130 obyvatel. 
Za tímto úbytkem stála jak přirozená obměna, tak i 
negativní migrační bilance. Potěšitelnou skutečností 
je, že v loňském roce stoupl počet zájemců o uzavření 
manželství: sňatek uzavřelo 112 párů. 

Pošta pro tebe
 Vedoucí odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík infor-
moval o zajímavé službě, kterou poskytuje ministerstvo 
vnitra. Pod pracovním názvem Pošta pro tebe nabízí 
MVČR zprostředkování kontaktu. „Pracovní název je 
Pošta pro tebe. Služba funguje jednoduše: pokud někdo 
hledá spolužáka nebo kamaráda z vojny, může požádat 
ministerstvo o vyhledání této osoby. Ta se pak může 
rozhodnout, zda kontakt přijme nebo odmítne. Pokud 
tato osoba zemřela, pátrající se to dozví,“ vysvětlil 
Radek Gajdošík. Služba je zpoplatněna sazbou 500 Kč. 

Oprava komunikací
 Město Blansko v souvislosti se schváleným rozpoč-
tem pro rok 2016 bude realizovat běžné opravy komuni-
kací, vysprávky výtluků po zimním období, velkoplošné 
opravy a další plánované akce.
Jmenovitě:
- opravu komunikace na ulici Těchovská (v úseku ulic 
Antonína Dvořáka – ul. Masarykova),
- ulice K. H. Máchy (v úseku ulic Sladkovského – Bo-
ženy Němcové),
- ulice Havlíčkova (v úseku Wolkerova – Stařeckého),
- rekonstrukce křižovatky ulic Sušilova, Čapkova, Pod 
Javory,
- rekonstrukci autobusových zastávek a přechodu na 
ulici Sadová u sídliště Podlesí,
- oprava cesty v zahrádkářské oblasti Zborovce.

-měú-

(Audio)kniha  
na pokračování

 Hudební oddělení blanenské knihovny zve na společ-
ný poslech audioknihy Horká neděle aneb Vynechané 
povídky. Autorem i interpretem tohoto mistrovského díla 
je Zdeněk Svěrák.
 V pátek 19. a 26. února 2016 vždy od 17 do 18 
hodin se můžete posadit, uvolnit se a zaposlouchat do 
vyprávění.  Akce se uskuteční v multifunkční místnosti 
„Kulturka“ Městské knihovny Blansko.

Petra Kocourková, DiS., Městská knihovna

Freddieho sloupek

 Minulý týden navštívil prezident Miloš Zeman jižní Moravu a zavítal také do Blanska a Adamova. 
V pondělí 25. ledna poobědval v Černé Hoře se členy Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Poté přijel v doprovodu hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška do sídla 
společnosti ČKD Blansko Engineering, a.s., dodavatele technologických zařízení pro vodní elektrárny 
a čerpací stanice. 

Děkujeme, že si nestěžujete
 Tu a tam přistane v redakční poště upozornění, které stojí za špetku pozornosti. Tentokrát to byla 
fotka cedule hlásající zákaz vstupu, a k ní krátké povídání o tom, že jde o prostor na Písečné zvaný 
Čertovka, bývalé baseballové hřiště, a zda prý nevíme, co se tam děje a co s ní bude, protože teď je tam 
jen prach a špína a nový drátěný plot. Inu, ani novinář nemůže vědět všechno, ačkoliv si to lidé často 
myslí. Novinář je ovšem přímo povolán se ptát, a tak jsme si v redakci řekli, že se jednoduše zeptáme. 
A kde jinde by se měl člověk úředníků města ptát, než v rubrice Otázky a odpovědi? Na otázce jsme si 
dali záležet: 

 „Prostor bývalého baseballového hřiště 
na Písečné byl v minulém roce intenzivně 
využíván v souvislosti s opravami Svitavské 
coby úložiště zeminy a stavebního materiálu. 
Plánuje se, že tuto funkci bude vykonávat i 
nadále? Je známo, jak intenzivně a v jakém 
rozsahu? Prostor bývalého baseballového 
hřiště je v těsné blízkosti škol, penzionu pro 
seniory a obytných domů. Jakým procesem 
schvalování prošel tento způsob využití této 
plochy? Je nějakým způsobem monitorována 
prašnost (kupříkladu Krajskou hygienickou sta-
nicí), která musela v důsledku pohybu stavební 
techniky, znečištění vozovky a přemisťování 
zeminy vzrůst?“

 A odpověď na sebe nedala dlouho čekat: 
 „Město tuto plochu využívá a nadále bude 
využívat jako prostor pro zařízení staveniště 
svých staveb. Město bohužel nemá k dispozici 
jiný prostor. Rozsah bude odvislý od rozsahu 
té které konkrétní stavby. Stavba průtahu měs-
tem byla velmi rozsáhlá, proto i zábor plochy 
byl značný a ne vždy se podařilo negativní 
dopady, zejména prašnost zcela eliminovat. 
Za pochopení občanům patří velký dík, jelikož 
stížností se v souvislosti s touto stavbou sešlo 
opravdu minimum."

 Taky máte pocit, že by tu rubriku měli přejme-
novat? Místo Otázky a odpovědi by se mohla jmenovat 
Otázky a vytáčky. Kdo překladiště zeminy schválil, 
nevíme. Zda někdo měří prašnost, zvlášť když „zábor 
plochy byl značný“ nevíme. Nevíme ani to, zda někdo 
podnikl opatření pro omezení prašnosti, což v loňském 
extrémně suchém létě jistě bylo vhodné. Jedno ale 
víme: nikdo si nestěžoval, tudíž je vše v pořádku, všich-
ni jsou spokojeni a město bude na Čertovku vyvážet 
hlínu „i nadále“, neboť jiný prostor „nemá k dispozici“ 
a sídliště se dvěma tisíci obyvatel, co si nestěžují, je 
pro skládku hlíny a stavebnin jako stvořené. Pak už 
jsme se vyptali jen na ten nový plot, který na Čertovce 
vyrostl, k čemu je a jak dlouho tam bude.

 Na užívání části pozemku o výměře 3.900 m² je 
uzavřena smlouva o výpůjčce ze dne 19.09.2014 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.07.2015. Předmět 
výpůjčky slouží pro účely umístění a provozování 
oploceného cvičiště psů a umístění mobilní buňky 
sdružení Feneček, o.s., se sídlem Čapkova 12b, 
Blansko. Smlouva je uzavřena na dobu určitou 10 let. 
Užívání části pozemku – výpůjčka, bylo projednáno a 
schváleno na 77. schůzi rady města dne 10.06.2014 
usnesením č. 7 a následně na 79. schůzi 26.08.2014 
usnesením č. 22. Smlouva byla projednána a schvá-
lena na 79. schůzi rady města dne 26.08.2014 usne-
sením č. 23. Záměr města dát část pozemku, která 

je předmětem výpůjčky dle výše uvedené smlouvy o 
výpůjčce do výpůjčky, byl řádně zveřejněn na úřední 
desce a elektronické úřední desce města Blansko od 
11.06.2014 do 27.06.2014 V této zákonné lhůtě na 
zveřejnění záměru jsme neobdrželi ze strany veřej-
nosti žádné další připomínky či námitky. (kráceno).

 Takže milý tazateli: onen plot, to je oplocený cvičák 
pro psy, bude tam deset let a schválili ho radní poté 
co si věc důkladně a opakovaně promysleli. Pokud 
se ti to nelíbí a rád bys tam viděl něco jiného, třeba 
parkúr pro koně, pastvinu pro kozy, hřiště pro děti 
nebo posezení pro staroušky z penzionu, máš smůlu. 
Na úřední desce to viselo, tvoje chyba, že si ji nečteš 
ráno při snídani a nezačal jsi okamžitě připomínat a 
namítat. Stížnosti, připomínky a námitky jsou zřejmě, 
jak alespoň z odpovědi města plyne, tím jediným, 
co může úřednické rozhodování vrátit ke zdravému 
rozumu. Jak je možné, že někdo schválí vybudování 
psího cvičáku 100 metrů od oploceného psího hřiště a 
150 metrů od jiného fungujícího cvičáku, čímž vytvoří 
nejvyšší koncentraci psích zařízení v republice, to 
vše navíc na přehuštěném sídlišti, kde není kam jít s 
kočárkem a kde se babičky nemají kam posadit na 
lavičku, totiž při zdravém rozumu snad ani pochopit 
nelze. 

-r-

 Místopředseda představenstva Ivo Soudek přivítal 
vzácnou návštěvu v hydraulické laboratoři v Horní 
Lhotě. „Proběhlo zde jednání za zavřenými dveřmi 
s úzkým vedením společnosti. Následovala debata 
se zaměstnanci firmy. Pan prezident 
zhodnotil ekonomickou situaci ve společ-
nosti a upozornil mimo jiné na možnosti 
obchodní spolupráce v oboru hydro-
techniky ve střední Asii i jeho názor na 
obchodní aktivity v Africe,“ uvedla mluvčí 
společnosti ČKD Blansko Engineering, 
a.s. Jana Skotáková. 
 Prezident slíbil zaměstnancům firmy 
zprostředkování zahraničních kontaktů. 
„Když někam přijedu, snažím se aspoň 
trošičku pomoct,“ řekl Zeman. V závěru 
návštěvy prezident podepsal pamětní 
list a převzal jako dar koreček modelové 
Peltonovy turbíny. 
 Společnost ČKD Blansko Engineering 
v letošním roce oslaví 20. výročí založení 
společnosti. Za dobu své existence se 
podílela na řadě významných projektů 
z oboru vodní energetiky. Kromě zahra-
ničních kontraktů ze všech koutů světa 
patří k významným referenčním projek-

tům také generální opravy přečerpávacích vodních 
elektráren Dalešice, Dlouhé Stráně a Štěchovice a 
vodních elektráren z Vltavské kaskády. 

-mha-

Jsem rasista, xenofob, 
cokolifob, zmetek…

 A nejsem v tom sám. Například taková bývalá 
legenda československého hokeje – Ivan Hlinka 
byl známý nepřítel Slováků. Že je to hovadina a 
nebetyčný nesmysl? No samozřejmě, že ano, ale 
věřte mi, že by za něj dnes mohl být klidně ozna-
čován. Jako trenér československého nároďáku 
(ještě za federace) totiž do týmu vybral daleko 
víc českých než slovenských hráčů. To by bylo 
dnes křiku…
 Černý nebo bílý čaj, červená Karkulka, černý 
bez, bílé noci na severu, černý kuba, bílý sníh, 
černé a hnědé uhlí, černý pátek na burze v New 
Yorku, Černé, Rudé, či Žluté moře, černá svině na 
fotbale, bílý sport, Žluťásek, Bělásek, černočerná 
tma u Rákosníčkova rybníka, nebo černý pasa-
žér - to všechno do budoucna budou rasistické 
výrazy, se kterými je třeba zatočit. A bude snad 
dokonce zakázáno mít i černé myšlenky.
 Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. 
Političtí „korektčníci“ jsou v mých očích každý den 
víc a víc pouze ubozí patetičtí budižkničemové, 
kterých životním posláním patrně zůstává dělat 
ostatním spoluobčanům ze života peklo…
 Opravdu se obávám, že brzy začnou létat 
facky, protože na žádný jiný argument, zdá se, 
tito lidé nejsou schopni rozumným způsobem 
zareagovat.
 Proč by mělo být rasistickým, že mají rodiče 
své dcery obavy, stýká-li se jejich dcera s partou 
patřící (dejme tomu) k jiné etnické skupině? Já 
vím, je v tom spousta předsudků a předsudky 
asi nejsou v pořádku, ale rasismus bych za tím 
nehledal. A pokud hledal, pak se MUSÍ každému 
bez výjimky měřit stejným metrem.
 Nebo si opravdu myslíte, že životním snem 
černošské matky a otce je provdat svoji dceru 
za příslušníka evrokavkazské (bílé) rasy? Proč 
vietnamské nebo čínské obyvatelstvo tvoří téměř 
neproniknutelnou komunitu, do které žádného 
„cizince“ nepustí? Je to rasistické?
 NENÍ, pro Boha živého!!! Je to úplně normální 
chování normálních lidí. Jen se občas vynoří 
nějaký „černoch z povolání“, typu Ala Sharptona 
nebo Michelle Obama v USA, který opět nemá 
nic jiného na práci, než mezi ostatní zasévat 
semínka nenávisti a podezíravosti.
 Pak se nemůžeme divit, že se ostatním dostává 
čím dál tím méně trpělivosti a není daleko den, 
kdy ta opravdová rasistická nálada propukne. 
Nebudou za to ale moci lidé, kteří už dnes jsou 
„nebetyčně nasráni“. Budou za to odpovědní prá-
vě ti psychopaté, soudruzi z Evropské komise a 
Europarlamentu, kteří to, co v naší civilizaci téměř 
vymizelo, tedy rasismus a xenofobie úspěšně 
implementovali zpět, pod záminkou boje proti 
rozdílům. Jsme rozdílní, byli jsme a budeme. 
Černoši běhají rychleji a skáčou dál, běloši zase 
líp hrají hokej nebo jezdí na lyžích. Já na tom nic 
rasistického nevidím. Jestli někdo ano, měl by se 
dobrovolně přihlásit buď na léčbu k proslulému 
docentu Chocholouškovi anebo podstoupit na 
svém těle zákrok, který by byl prospěšný celému 
lidstvu – frontální lobotomii.
 Hezký den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

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

Čas plesů, 
čas krásy 

a elegance...

Společenská 
obuv 

pro dámy i pány, 
elegantní plesové střevíčky 

zdobené kamínky, lodičky, kabelky, psaníčka



35. února 2016 

Na kávě s Radimem Kolářem

ArtBio v Galerii

Bylo mi ctí setkat se s všestranným blanenským umělcem Radimem Kolářem, čas na kávě uběhl velmi příjemně. Povyprávěl mi o své muzikantské kariéře i o současných akti-
vitách. Tento výjimečný, a zároveň velmi skromný člověk nyní vystavuje v Galerii Blansko. Je otcem známého biketrialisty Vaška Koláře. 

Sponzor rubriky:

 Přes rok jsem hrál v Olomoucké filharmonii, s níž 
jsem podnikl úžasný zájezd do Řecka, kde jsme 
měli možnost doprovázet legendárního baleťáka 
Rudolfa Nurejeva, což je v baletním světě taková 
legenda, asi jako ve filmu Charlie Chaplin. Bylo to 
tenkrát setkání východní se západní kulturou. Byl 
tam zároveň festival soudobé hudby, na němž jsem 
poprvé uslyšel jiný přístup ke zvuku.
 V roce 1982 jsem nastoupil do Českého rozhlasu 
Brno jako muzikant, kde jsem působil deset let. 
Brněnský orchestr denně natáčel a získal jsem tam 
nové zkušenosti. Byla to asi nejlepší praxe, jakou 
jsem mohl mít – po boku špičkových hráčů, režisérů 
i zvukařů. Docela jsem si toho považoval. Kromě na-
hrávání se dělaly jednou za měsíc i veřejné nahrávky 
různého typu, doprovázeli se tam zpěváci a podobně. 

 Proč jste tam skončil? 
 V devadesátém třetím roce jsme byli rozpuštěni, 
státní orchestr se rušil. Museli jsme si hledat práci, 
ale jelikož se rušilo podobných orchestrů více (po-
sádkové, policejní…), bylo mnoho lidí naráz bez 
práce. Místa v hudebních školách byla v momentě 
obsazená a v třiadevadesátem už nebylo, kde se 
uplatnit. 

 Tak jste zamířil do zahraničí…? 
 Byla to v podstatě jediná možnost. S partou muzi-
kantů jsme jezdili pár let do Norska. Odjeli jsme třeba 
na dva nebo tři měsíce, vlastními auty. Tehdy jsem 
měl škodovku stodvacítku, vyskládali jsme zadní 
sedadla aparaturou a jelo se. 

 Vzpomínáte na nějakou zvláštní příhodu? 
 Vzpomínám na jeden „katastrofický“ výjezd. V 
Německu mi kleklo na dálnici auto, přehřálo se v 
koloně, museli mě odtáhnout. V Hamburgu v opravně 
si nakonec naštěstí dalo říct a pokračovali jsme v 
cestě. Při najíždění na loď jsem urazil výfuk. Auto 
dělalo strašný rámus, takže nás neminula policejní 
kontrola, při níž policisté našli naše prací prášky, 
které jsme si vozili s sebou, a mysleli si, že jsou to 
drogy. Potom jsme nechali výfuk za nějakou šílenou 
částku zavařit. Po příjezdu na místo jsem volal domů 
a zjistil jsem, že nám zkolaboval kotel. Přišla na mě 
nespavost – čtrnáct dní v tahu jsem nespal a musel 
jsem si nechat poslat z domova prášky na spaní. Ko-
legu pokousal pes, později se mu ke všemu zatočila 
hlava, spadl a byl celý potlučený. Tak to byla taková 
naše katastrofická kapela :-)
 Kromě Norska jsme hrávali taky v Německu, Ra-
kousku, ve Švýcarsku. Dále na zámořských výletních 
lodích, které jezdily kolem světa. 

 Co rodina, když jste nebyl pořád doma? 
 S rodinou by mě sice cestování hrozně bavilo, 
kdyby jezdili se mnou, ale celá rodina by se neuživila. 
Děti pak rostou mnohem rychleji, když je vidíte po 
půl roce… Z rodinného hlediska to bylo náročné, ale 
jinak to nešlo. 

 Nelitujete toho? 
 S tím už nic nenadělám. Děti se naštěstí povedly 
a dnes si z toho dělám legraci, že je to možná proto, 
že jsem nebyl doma. 

 Co váš syn Vašek? Nemáte o něj strach při jeho 
riskantních jízdách na kole? 
 Snažím se na to nemyslet. Ale na závody už s 
ním raději moc nejezdím, protože jsem nervózní za 
něj, aby to zvládl, aby vyhrál. Nejraději bych ho sám 
popostrkoval. Nechci na něj přenášet svou nervozitu.  
 Jsem na něj pyšný, dělá mi radost. Ale i dcera 
mi dělá radost, jsem spokojený. Oba mají takový 
cestovatelský život. Dcera pracuje v Praze a v Itálii, 
Vašek také jezdí po světě. Ty kluky obdivuji, co 
všechno se naučili na kolech. Na místech, kde já už 
trpím závratěmi, oni se pohybují jakoby nic. Čím dál 
s větší pokorou k nim vzhlížím. 

 Jaký je váš pohled na současnou hudbu? Co je 
to vlastně dobrá hudba? Je posluchačský zájem 
o různou experimentální tvorbu? 
 Současná hudba populární  a všechny její stylové 
mainstreamové odnože (country, rock, metal, pop 
apod.) vycházejí z toho, co lidé mají rádi a chtějí 
slyšet… Na tom není nic špatně, protože kdyby to 
zboží nechtěli, nekupovali by je. Jinými slovy, lidé v 
tomto světě hudby chtějí slyšet jen to, co už vlastně 
znají. Současná hudba vážná naopak hledá nové 
způsoby vyjadřování, bez ohledu na širokou veřej-
nost. Veřejnost je mírně neinformovaná a má obavy 
z nejistoty a objevování. Termín „psychoakustické 
jevy“ si mimo jiné všímá toho, že první dojem je 
určující pro následující vnímání; a strach z jinakosti 
vyvolává nedůvěru nejen v hudbě. Předsudky jsou 
běžné v hudebním i „normálním“ životě. 
 Hudba je svoboda a je na posluchači kolik svobo-
dy je ochoten k sobě pustit. Hudba vážná, ať stará 
středověká, nebo z dvacátého století, se hraje a je 
to dobře. Je i dost festivalů. Rozveselilo mě nedávno 
čtení dopisů, když na jednom slovenském rozhlase 
dávali mimo hlavní vysílací čas novou hudbu. Ně-
kteří posluchači byli pobouřeni, jiní se cítili uraženi a 
někteří se domnívali, že mají poruchu v přijímači :-) 
 Některá hudba má publikum širší, jiná spíše ex-
kluzivní…

 Jak jste se dostal k hudbě?
 V šedesátých letech jsem trápil místní pedagogy 
:-) Nejdřív jsem chodil na kytaru k panu učiteli Hla-
váčkovi ze Sloupu, později jsem se učil i na klavír. 
Mezitím jsem však zjišťoval, že mě spíš baví zvuk, 
který není úplně přesně identifikovatelný. Když se 
do něčeho ťukne, tak vlastně všechno je nějaký 
hudební nástroj. Došel jsem k závěru, že bicí mají 
ve skutečnosti podstatně širší možnosti, ačkoliv to 
na první pohled nevypadá. 

 Většina kluků s bicími začíná u maminky v 
kuchyni. Byl to i váš případ? 
 Vzpomínám si, jak jsem „potěšil“ maminku, když 
jsem jí vytáhl dortové formy. Místo dna jsem do nich 
napnul různé dečky a kromě toho, že pekáče docela 
hezky vypadaly, dalo se docílit různých zvuků. 
 Bylo to nejprve vlastně všude špatně. Když jsem 
sáhl na hudební nástroj, místo toho, abych někoho 
potěšil, to spíš vyvolávalo opačný efekt. Pak jsme 
kolem čtrnácti patnácti let začali s chlapci přemýšlet, 
jak by to hrálo dohromady. V patnácti jsem se začal 
učit na bubny, které mě postupem času uchvátily. 
Hrál jsem i pět hodin denně. Pak jsem zjistil, že 
mě nějak neuspokojují taneční zábavy a čím dál 
víc mě přitahoval mírně experimentální styl. Asi v 
osmnácti jsem se přihlásil k profesoru Pasekovi do 
Brna a pak jsem se tam dostal na konzervatoř, kde 
jsem měl možnost zahrát si i na nástroje Brněnské  
filharmonie. 

 A po konzervatoři? 

 Čemu se věnujete nyní? 
 Do dvanáctého února je možno v blanenské galerii 
shlédnout výstavu s názvem ArtBio, na níž jsou k 
vidění obrazy a objekty, které jsou vytvářeny z pou-
žitých materiálů a věcí, jejichž původní účel byl jiný. 
Mám tam jeden rožek – fotky ze smetiště. Pak tam 
běží na plátně film, který jsme vytvořili ve spolupráci 
s Popelkovými. 
 Když jsem přemýšlel, jak by to Blansko mělo znít, 
říkal jsem si, že určitě železem. Proto jsme vybrali 
různé metalofonní nástroje, železné sochy a další 
předměty, na které v promítaném videu hraji. 

 Co je hlavní myšlenkou výstavy?
 Filozofie výstavy je taková, že věc s přibývajícím 
věkem může získávat na kráse a stárnutí jako 
proces může tu věc dotvářet, měnit, případně ji 
zušlechťovat. Pro mě je smetiště docela zajímavá 
věc, protože všechno, co vytváříme, je budoucí od-
pad. Každý odpad má různý poločas rozpadu a dá 
se to vztáhnout přeneseně i na umění a na muziku. 
Některá hudba se dá poslouchat po letech ještě teď 
a některá už sto let byla hrozná. A když je poločas 
rozpadu dlouhý, znamená to, že dílo je dobré, ale 
na druhou stranu, když je kratší, má tu výhodu, že 
je dílko dříve recyklovatelné. 
 Smetiště samo o sobě má takovou estetiku, že lidi, 
co na ně ty věci vyhazují, dávají je tam v nějakých 
rovinách, aby se to vešlo. Říká se tomu skládka, což 
není daleko od slova skladba. Takže smetiště je svým 
způsobem kompozice. 
 A jak je hřbitov posvátným místem – nekropolí lidí, 
smetiště je nekropolí hmoty. I ta hmota je po určitou 
dobu užitečná, pak doslouží a nikdo ji nepotřebuje, 
pak spíše překáží, proto se pohřbí na smetiště. Ale 
z toho smetiště se jí může nějakým recyklačním 
procesem dát další užitek. 

 A plány do budoucna? 
 Já už radši nic neplánuji, protože mně se vždycky 
všechno vymkne z ruky. Když si něco naplánuji – nic 
se nezdaří podle plánu. Tak to nějak mám. 

-mha-

KOUPÍM 
BYT 

2+1 (3+1) 
Tel. 720 519 375

Hledám ke koupi 

DŮM 

se zahradou. 

Tel. 728 996 814

 Na to, jak použité předměty inspirují umělce k tvorbě, se ještě mohou zájemci přijít podívat do 
Galerie Blansko, kde pomalu končí výstava s názvem ArtBio. Vystavená jsou díla výtvarníka, sklada-
tele, improvizátora a autora odborných textů o soudobé hudbě Petera Grahama a jeho hostů Viktorie 
Valocké a Radima Koláře.

 Z předmětů běžné denní spotřeby vznikly koláže 
a frotáže. Stará prostěradla posloužila k namalování 
obrazů, útržky a ústřižky papíru ke vzniku koláží. 
Mimo jiné jde také o propojení výtvarné a hudební 
složky – řada kreseb vzniká poslepu na základě hu-
debního rytmu. Základním mo-
tivem je použitý, opotřebovaný 
materiál, který je v očích původ-
ního majitele nepotřebný, avšak 
v očích umělce je inspirující a 
svádí k tvorbě a hledání nového 
významu. Autoři se nenechávají 
svazovat žádnými hranicemi. 
 Doprovodným prvkem výstavy 
je hudební videoprojekce bube-
níka Radima Koláře, jenž se ve 
své hře rozhodně neomezuje jen 
na klasickou bicí soupravu. 
 Výstavu je možné navštívit do 
12. února. Ve středu 10. února v 
17 hodin jsou však návštěvníci 
zváni na kulturní program, na 
němž vystoupí Peter Graham trio 
s recyklačně-programní hudbou, 
která reflektuje filozofii výstavy 

ve zhruba hodinovém bloku. Využití ojedinělé akus-
tiky Galerie města Blanska a hudebního zobrazení 
vybraných objektů bude zvukovou tečkou ve vizuál-
ním prostoru.

-mha- 

Pronájem kanceláří, 
skladových a obchodních 
prostor v Blansku na Pražské ulici

ambroz@atgraphic.cz
www.halablansko.cz
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Prodejte dům 
a leťte k moři!

Senioři si zatančili

GIGA
Blansko

www.qdex.cz

POÈÍTAÈE
NOTEBOOKY
SERVIS POÈÍTAÈÙ
TONERY

POÈÍTAÈE
NOTEBOOKY
SERVIS POÈÍTAÈÙ
TONERY Nám. Svobody 9, Blansko

tel.:
516 413 812

 Dnes už se najde snad jen výjimečně člověk, který prodá či pronajme nemovitost jen tak sám – bez 
realitky. To, že je kolem nás realitních agentur a kanceláří čím dál tím víc, můžeme brát jen jako klad. Dá 
se říci, že tyto firmy mají mnoho společného, ale zároveň se snaží přijít stále s něčím novým. S něčím, čím 
by motivovaly a přilákaly své zákazníky. A z toho potom máme nejvíce užitku my, kteří se prostřednictvím 
realitní kanceláře snažíme prodat či pronajmout svoje nemovitosti. Typickým příkladem může být i nová 
realitní agentura Mini reality, která mimo komplexních služeb nabízí velmi zajímavé bonusy. Například 
zájezdy k moři.

 Mini reality je zbrusu nová realitní agentura v Blan-
sku. Tvoří ji pouze dva lidé, působí pouze na našem 
okresu a reality, které nabízí k prodeji nebo pronájmu, 
si pečlivě vybírají. Nemovitostí je sice jen pár, ale ve 
výsledku to znamená, že si na nich dají pracovníci Mini 
reality záležet a udělají pro komfort zákazníků a rychlé 
vyřízení prodeje či pronájmu maximum. Stačí, když jim 
dáte exkluzivitu a pak jen čekáte, než za vás všechno 
vyřídí. A že toho není málo…
 Jako prodávající či pronajímatel se nemusíte starat 
takřka o nic. Mini reality se postarají o vaši nemovitost 
od A do Z. Zjistí si informace o prodávaném objektu, 
o nákladech na bydlení, zajistí veškeré dokumenty: 
listy vlastnictví, výpisy z katastru, vyjádření, že na 
nemovitosti neváznou věcná břemena či exekuce a tak 
dále. Těchto procesů je celá řada a obyčejný člověk, 
který má své práce dost, většinou nemá čas ani náladu 
všechny instituce a úřady sám oběhnout. Samozřej-
mostí je právní servis, energetické štítky apod. 
 Další velkou výsadou MN reality je, že připraví vaši 
nemovitost k prodeji či pronájmu. To znamená, že se 
postará o čištění, malování, případné drobné zednic-
ké práce, troufne si i na vyklízení půd i celého domu 
atd. Nejlepší na tom je, že na vás jakožto na majiteli 
nemovitosti nakonec zbude opravdu jen sedět a užívat 
si bezstarostného života, zatímco MN 
reality se postarají o veškerý servis. A 
co je bezkonkurenční a nové – ještě za 
zrealizovaný prodej či pronájem získáte 
odměnu!
 Ano, čtete správně. Odměny pro 
prodejce nemovitosti jsou skutečně no-
vinkou. Představte si, že prodáváte 
dům, který během relativně krátké doby 
nejenže výhodně prodáte, stane se tak 
z pohodlí domova a prakticky bez práce, 
ale navíc dostanete odměnu v podobě 
krásné dovolené na pláži u moře! To 
tu ještě nebylo a určitě to bude jeden 
z důvodů, proč oslovit tuto mladou 
realitní agenturu. Odměnou nemusí být 
jen zájezd do zahraničí, ale třeba pobyt 

v lázních, na horách, či něco zcela 
jiného – třeba let balónem nebo 
wellness. Odměnu může dostat i 
ten, kdo dá realitní agentuře tip na 
prodej nemovitosti. To se však zcela 
pochopitelně stane až poté, co se 
celý prodej nemovitosti zrealizuje. 

 Zajímavými odměnami však nabídka Mini reality 
nekončí. Co mne docela zaujalo, je vlastní systém 
úvěrů, který realitka nabízí. Na úvěr totiž dosáhne 
každý, bez ohledu na to, jak to vypadá v registrech. Ty 
se totiž nezkoumají. Tato možnost mi přišla zajímavá 
také proto, že se hodí na financování družstevního 
bytu, kterým se nedá ručit, a tudíž vám na něj žádná 
banka nedá hypotéku. Mini reality nabízí úvěr až na 10 
let s úrokem, který sice nemůže konkurovat nabídkám 
gigantických bank, má však vhledem k výše uvedené-
mu svůj velký význam a věřím, že jej mnoho zákazníků 
přivítá s otevřenou náručí.
 Prodej či pronájem nemovitosti přes realitní kancelář 
či agenturu vám vřele doporučuji a je jen na vás, kterou 
z nich si vyberete. Mini reality by vás mohla zaujmout 
svojí svižností, přístupem, komplexními službami a 
hlavně tím, co ostatní nenabízí – zajímavými odměnami 
a systémem úvěrů, na které dosáhne každý bez ohledu 
na registry. To zní zajímavě, co říkáte? Jestliže vás 
nabídka zaujala a chcete se dozvědět více, klikněte 
si na www.minireality.cz nebo volejte: Tereza - tel. 
725293337, Honza - tel. 603707132. Věřím, že budete 
s jejich službami spokojeni a výhody, které vám nabízí, 
si náležitě užijete.

-r-

Nová realitní 
společnost

Zabezpečujeme veškerý servis spojený s realitami.

POZOR! Máme program na ODMĚNU pro prodávajícího i kupujícího!

V nabídce 1+1 Sever s balkonem - cena 950.000,- Kč

Makléři: Tereza - tel. 725293337, Honza - tel. 603707132

5. března 2016
Rájec - Jestřebí

Soutěž o ceny, jídlo, pití a skvělá nálada.
Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!

rosomÁk
Olympic revival

akcent
Blansko

Předprodej v IC Rájec - Jestřebí od 18. ledna. 
Cena 350,- Kč. Rezervace na tel. 516 432 191.

rockovÝ 
plesx. 

aleš brichta
s kapelou AB PROJECT

 V pátek 29. ledna odpoledne se v Městském klubu důchodců v Blansku konal tradiční ples, pořádaný 
v rámci činnosti klubu. 
 K tanci a poslechu zahrály kapely Propast a Melodie 
a nechybělo ani několik předtančení, které předvedli 
mladí tanečníci. Baletky zatančily na pochod z Lous-
káčku, dětský taneční pár předvedl několik standard-
ních a latinsko-amerických tanců a stepařka ukázala 
svoje rytmické umění. 
 Ples byl vyvrcholením pátečních tanečních odpole-
dní, na kterých členům MKD hrávají kromě Propasti 
a Melodie ještě další dva soubory, a sice Lidunka a 
pan Karel Nesrsta. Tyto akce se konají v jídelně klubu 
každý pátek od 15 hodin. Tanečníci si na tanečním 
parketu zavzpomínají na svoje mládí, zapomenou na 
bolesti zad a kloubů a rozbalí klidně i twist a rokenrol. 
 „Myslím si, že není moc klubů důchodců, kde by 
mohli senioři každý týden tančit při živé hudbě,“ po-
dotkla předsedkyně samosprávy MKD Blansko Marta 
Gronová. 
 Příjemné je také to, že se nevybírá žádné vstupné 
a jako všechny akce, pořádané v rámci činnosti MKD, 

jsou i tato taneční odpoledne hrazena z rozpočtu měs-
ta Blanska. Také členství v MKD je bezplatné, přihlášky 
jsou novým zájemcům k dispozici v kanceláři klubu.

-mha-

V nabídce Mini reality je i pronájem billboardů. 
Jeden z nich najdete například
u kruháče na Rožmitálce.

NABÍDKA PEDAGOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
V DDM BLANSKO

Studium pedagogiky 
pro pedagogy volného času 

* Studijní program představuje souhrn základních teoretických poznatků 
 v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog 
 pracující v oblasti zájmového vzdělávání.
* Cílem studijního programu je předat účastníkovi základní vědomosti 
 a dovednosti v oblasti pedagogiky volného času. Vést účastníka 
 získané poznatky aplikovat do vlastní pedagogické práce.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO 11. 3. 2016

Hodinová dotace: 40 hodin Forma: prezenční, e-learningová podpora
Cena: 1.400,- Kč  Místo: DDM

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Kostková, reditelka@ddmblansko.cz
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Od Avie po Železo

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba z černé a nerez oceli
- brány s elektrickým pohonem
- terasy, schody, zábradlí, ploty atd.
- prodej hutního materiálu
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- veškeré info na webových stránkách

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

K - BAND
 - hudba pro každého - široký repertoár
 - rozumná cena  - mnoho let praxe

www.k-band.cz

734 514 325

 Stavíte? Rekonstruujete? Potřebujete upravit zahradu, postavit terasu, vyrobit zábradlí, plot 
nebo něco jiného? Sháníte hutní materiál? Chcete si půjčit nářadí, které chybí ve vaší dílně? 
Vaši pozornost si bezpochyby zaslouží firma, která od letošního roku nabízí své služby široké-
mu okolí. Troufnu si říct, že takové komplexní služby pod jednou střechou jsem ještě neviděl, 
a jelikož patřím mezi ty, jež své bydlení zvelebují postupně, velmi to oceňuji a chystám se toho 
využít. Firma Martina Šulce má sídlo v Dolní Lhotě a nabízí opravdu pestrou škálu služeb.

 Hlavní činností firmy Zámečnictví – kovovýroba 
Martin Šulc je výroba a montáž ocelových kon-
strukcí a opláštění průmyslových hal, čili služba 
pro velké společnosti a obyčejný člověk ji využije 
asi stěží. Mimo to se však zabývají také výrobou 
pro nás mnohem praktičtějších věcí z černé i nerez 
oceli a vypalováním plazmovou řezačkou. Vyrábí 
například posuvné a křídlové brány s elektrickým 
pohonem, branky, terasy, zábradlí, regály, schodi-
ště a mnohé jiné. Vše samozřejmě na míru přesně 
podle vašich požadavků. Povrchovou úpravu 
můžete zvolit sami, a to jak žárové zinkování, lak 
či komaxit.
 Skvělou zprávou je, že zde můžete nakoupit 
hutní materiál. Poté, co 
byly zavřeny všechny 
prodejny hutního mate-
riálu v okolí, nám všem 
už příliš mnoho mož-
ností nezbylo. Dnes 
můžete nakoupit dle 
vlastního přání v Dolní 
Lhotě. Stačí si vybrat ze 
seznamu, který najde-
te na webových strán-
kách www.matessulc.
estranky.cz a ve výrob-
ní hale vám materiál 
nachystají přesně tak, 
jak si budete přát – na-
řezané pásovou pilou 
ve správném rozměru, 
i pod úhlem. Jestliže 
toho budete objednávat 
více, není problém se 
domluvit na odvozu až 
k vám domů. Na webových stránkách najdete také 
ceník veškerého materiálu. Myslím, že i s touto 
důležitou položkou budete na výsost spokojeni.
 Další činností, kterou se firma Martina Šulce 
zabývá, je nákladní přeprava všeho druhu. K dis-
pozici jsou dvě nákladní auta s hákovými nosiči 
kontejneru: Renault Premium s nosností 16 tun 
a objemem 17 m3 a Avia A-75 s nosností 5 tun a 
objemem 3 – 12 m3. Firma vozí písky, kamenivo, 
sutě, směsný odpad, stavební materiál, techniku 
a další. 
 Zemní práce jsou dalším oborem, který nechybí 
v portfoliu firmy Martin Šulc. Mohou vám nabídnout 

práce smykovým nakla-
dačem Novotný se lžící 
a vidlemi, a třítunovým 
pásovým bagrem.
 V provozovně firmy 
v Dolní Lhotě najde-
te také půjčovnu ná-
řadí. Tím největším 
kouskem, který si zde 
můžete zapůjčit, a to i 
včetně odborně vyško-
lené obsluhy, je terénní 
dieselový čelní telesko-
pický nakladač Manitou 
s nosností 4000 kg a 
délkou ramene 17 met-
rů. Z manipulační tech-
niky je k dispozici ještě 
terénní nůžková plošina 
s nosností 900 kg a výš-
kou zdvihu 17 metrů. Z 

drobnějšího nářadí pak vakuová savka na sklo a 
panely s nosností 500 kg, lešení, míchačky betonu, 
sbíječky, svářečky, vibrační desky, kompresor, 
paletové vozíky, přívěsný vozík za auto s nosností 
750 kg, magnetickou vrtačku, nastřelovací pistoli 
do oceli, motorovou pilu, elektrické vrátky, řetězo-
vé a lanové zvedáky a mnoho dalšího drobného 
elektrického nářadí.
 Jak vidíte, je toho skutečně hodně, co vám do-
káže nabídnout Zámečnictví – kovovýroba Martin 
Šulc. Na webových stránkách jsem dokonce našel 
i realizaci stavby celého domu, takže domluvit se 
zde dá asi cokoli. Chtěl bych hlavně vyzdvihnout 
skvělý přístup, opravdu svižnou práci a možnost 

bezproblémového nákupu hutního materiálu, který 
tady v okolí žalostně chyběl. Ať už budete letos 
dělat cokoli, Martin Šulc v Dolní Lhotě pro vás 
bude firmou, na kterou se budete moci s čímkoli 
obrátit. Jejich nově zrekonstruovanou budovu s 
dílnou najdete v Dolní Lhotě 218 po pravé straně 
směrem do pískovny. Na webových stránkách 
najdete jak ceník a seznam hutního materiálu, 
tak ukázky různých realizací, fotografie techniky 
a mnohé další užitečné informace. Nejlepší ale 
bude zastavit se osobně. Jsem přesvědčený, že 
budete maximálně spokojení.

-r-

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

  ORDINACE  DENTÁLNÍ  HYGIENY

• 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

B. Němcové 15 , Blansko        /        tel. :732 247 239
                              www.fordent.cz

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.
B. Němcové 15 , Blansko

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

OD 1.1.2016 - 30.11.2016 VZP PŘISPÍVÁ AŽ 1000,- NA DENTÁLNÍ HYGIENU!

Skalní mlýn: 
úschova kol zdarma

 Kam s ním? Tuto otázku řeší stovky cykloturistů přijíždějících do Moravského krasu. Přemýšlejí, 
kam by bezpečně ukryli svoje kolo před případnými zloději. Zdá se, že na Skalním mlýně jejich pro-
blém vyřešili. 

 Avšak nejen pro turisty ze vzdálených krajů; uza-
víratelné boxy ze silnostěnného ocelového materiálu 
poslouží i lidem z Blanenska. Cykloprojížďka na 
Skalní mlýn, Macochu a Punkevní jeskyně je oblí-
beným výletem právě zdejších obyvatel. Ale proč si 
kazit dojem z návštěvy jeskyní nebo restaurace jen 
proto, že se turista strachuje, zda mu někdo kolo 
neukradne? Obyčejné stojánky a jednoduché zámky 
nejsou příliš bezpečným řešením. 
 Tím ovšem samoobslužné bike boxy rozhodně 
jsou. Na Skalním mlýně vedle budovy s toaletami 
jich letos vyrostlo zatím pět. Do každého se vejdou 
dvě kola. „Uvidíme, jak se osvědčí, a v případě jejich 
plného využití budeme uvažovat o přidání dalších 
boxů, ať už na Skalní mlýn, k Punkevním jeskyním 
či k Macoše,“ uvedl ředitel S.M.K., a.s. Zdeněk Koz-
man. 
 Kromě kol je do boxů 
možné ukládat také bato-
hy. Ocelové schránky jsou 
pojištěny na částku 90 000 
korun, návštěvníci Moravské-
ho krasu tak nemusejí mít o 
svoje dopravní prostředky a 
zavazadla obavy. „Lidé se 
hodně ptali, kam si mohou 
dát kola, která jsou čím dál 
dražší. Je přirozené, že o ně 
mají strach,“ říká Kozman s 
tím, že kolo je dnes často 
otázkou několika desítek tisíc 
korun.

Stačí si zvolit vlastní PIN
 Zájemce o úschovu si vy-
bere volnou kabinku, vloží 
do ní, co potřebuje, a zvolí si 
vlastní PIN. Podle jednodu-

chého vylepeného návodu si dveře boxu elektronicky 
uzamkne. Kabinka je v provozu non stop, nevadí 
tedy, když se k ní turista vrátí v pozdních večerních 
hodinách. Výrobce myslel i na zapomnětlivce; pokud 
majitel kola PIN zapomene, lze situaci také řešit. Ov-
šem jde o proces vyplňování různých protokolů, aby 
nemohlo dojít ke zneužití a krádeži tímto způsobem. 
 Podle Zdeňka Kozmana cyklistů v Moravském 
krasu přibývá. „Dřív lidé chtěli během své dovolené 
objet co nejvíce míst. Dnes raději zůstanou půl dne 
na jednom místě, které chtějí pořádně prozkoumat,“ 
míní Kozman. Díky bike boxům tak může rodina dojet 
na kole na Skalní mlýn a třeba podniknout vycházku 
pěšky po okolní přírodě i tam, kam by se s kolem 
nedostala. 

-mha-

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

Ukázka realizace brány v Dolní Lhotě

Sídlo firmy v Dolní Lhotě
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Někdy ztratit jednu ženu 
znamená ztratit všechny ženy...

 Japonský spisovatel 
Haruki Murakami kromě 
románů píše i povídky. 
Sedm z nich vydalo na-
kladatelství Odeon pod 
názvem „Muži, kteří ne-
mají ženy“.  
 Na rozdíl od jiných au-
torů je nepíše na přeskáč-
ku, řadí je tak, aby tvořily 
celek, propojený podobný-
mi motivy. Psaní povídek 
se často podobá přepisu 
melodie, která nám uvízne 
v paměti. Leitmotivem této 

knihy, spojujícím všechny příběhy, jsou situace mužů, kte-
ré opustily ženy nebo se od nich chystají odejít. Příběhy 
vyprávějí muži, ženy jsou tajemné sfingy. Opustí vás a 
neřeknou proč. Murakami nechává to zjištění stranou: 
někdy je lepší nevědět nic. Muž ve vztahu s ženou je v 
Murakamiho pojetí ten slabší. 
 V povídce Drive my car, kterou vše začíná, žena, která 
byla svému muži permanentně nevěrná, zemře. Její man-
žel lituje, že jí nepoložil otázku: Proč? Začne provozovat 
zvláštní druh voyerismu a skamarádí se s posledním 
milencem své ženy. V dalších šesti povídkách najde 
čtenář nejrůznější variace milostných vztahů a nevěr. 
Až si vzpomene na dalšího mistra, píšícího o milostných 
peripetiích, Milana Kunderu a jeho Směšné lásky.    

Hudební toulky  
s Milanem Chladilem

 Zpěvák lyrického barytonu - to byl Milan Chladil. Taktéž 
milovník života, elegán a zapálený fotbalista. Byl i sólistou 
orchestru Karla Vlacha a mužskou polovinou známého 
pěveckého dua Chladil a Simonová.
 V pořadu z cyklu Hudební toulky (dříve Cesty za 
poznáním) zazní řada jeho písní. K těm nejznámějším 
patří hity Den je krásný, Jezdím bez nehod, My dva a 
čas, Krásné je žít.

 O životě a díle Milana Chladila si přijďte poslechnout 
do multifunkční místnosti „Kulturka“ Městské knihovny 
Blansko v úterý 9. února 2016 od 17 hodin. 

Sortiment Ovoce/Zelenina  
v blanenské knihovně 

 Mohlo by se zdát, že se Městská knihovna Blansko 
rozhodla rozšířit svoje služby o prodej zdravé stravy, ale 
není tomu tak… Snad trochu zavádějící název se snaží 
pouze nalákat vás, čtenáře a návštěvníky knihovny, na 
únorovou výstavu, která nese právě název Ovoce/Zele-
nina.
 Práce, jež návštěvníci uvidí, vznikly v hodinách volitel-
ného předmětu výtvarné techniky na ZŠ TGM Blansko v 
průběhu tohoto a minulého školního roku. Inspirací pro 
výtvarnou činnost se stalo různé ovoce a zelenina, jejich 
tvary, barvy, struktury. Žáci pro zpracování tohoto motivu 
využívali rozmanité výtvarné techniky. 
 Vernisáž výstavy se koná 12. února 2016 v 18 hodin 
v Městské knihovně Blansko. 
 O kulturní program se postará pěvecký sbor Sopránek. 
Vizuálně se v blanenské knihovně můžete najíst až do 4. 
března 2016.

Tajné služby a hledání 
pokladů

  V dubnu loňského roku jsme pro vás připravili přednáš-
ku pana Milana Zachy Kučery na téma Největší tajemství 
Třetí říše. Pan Kučera dokázal posluchače na více než 
dvě hodiny „připoutat“ velmi zajímavým povídáním o 
nacistické historii a po kladných ohlasech se do Blanska 
vrací. 
 Tématem jeho dalšího povídání budou tajné služby a 
hledání pokladů v období tzv. studené války. Pokud jste 
byli na Tajemství Třetí říše, určitě přijďte na volné pokra-
čování. A vy, kterým první přednáška unikla, rozhodně 
přijďte také - nebudete litovat!
 Těšíme se na vás 16. února 2016, od 16,30 hodin, v 
KULTURCE Městské knihovny Blansko.

Připravila Městská knihovna Blansko

Pozvánky do blanenské knihovny

P a r t n e r y  p l e s u  j s o u :

konaný v pátek 13. února 2015 od 20.00 hodin
v prostorách Dělnického domu Blansko, Hybešova ul. 1

Hraje hudební skupina VELVET BLANSKO

Program:
Taneční vystoupení, Fit studio Cvicsnami.cz, kouzelník

Občerstvení a tombola

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit na sekretariátě ředitelky
Nemocnice Blansko, Sadová 33, Blansko,

popř. rezervovat na tel.: 516 838 101 nebo e-mailem: kalova@nemobk.cz

NEMOCNICE BLANSKO
A ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA

Vás srdečně zvou na

Zdravotnický
ples

konaný v pátek 19. 2. 2016 od 20.00 hodin
v prostorách Dělnického domu Blansko, Hybešova ul. 1

Večerem provází MERCEDES PETR ŠVANCARA
Hraje hudební skupina VELVET BLANSKO

Program:
Taneční vystoupení, kouzelník, biketrialová show mistra světa Vaška Koláře, 

Fit studio Cvicsnami.cz
Občerstvení a bohatá tombola

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit na sekretariátě ředitelky
Nemocnice Blansko, Sadová 33, Blansko, více informací na 

tel.: 724 206 762 nebo e-mailu: kalova@nemobk.cz.
Partnery plesu jsou:

Nemocnice Blansko Manuál jednotného vizuálního stylu 05/2012

1.1
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské 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: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo firmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Nabízím k pronájmu zmrzlinový stánek v 
centru Blanska. Tel. 775933888.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Kvalitní med přímo od včelaře z čisté přírody Blanenska. 120,- 
Kč/kg - květový, 140,-Kč/kg - lesní po 1 a 5 kg. Po domluvě 
dovezu do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Fiat Multipla r. 2001, 1.9 JTD, STK 3/17, pravidelná údržba, 
192 tkm,sada letních a zimních kol, tažné. 55000 Kč. Tel. 
721935775.
* Nový nerezový  krbový vysavač Fieldman. Cena 800 Kč. 
Nevhodný dárek. Tel. 724231309.
* Akvárium s plošinkou 700x350x350, vhodné pro želvy, za 500 
Kč. Tel. 605165633.
* Nové obruby dioptrických brýlí zn. Tap Heuer, velmi lehké díky 
materiálu Beta titan. Cena 3200,- Kč. Tel. 606944516.
* Tyčovou garnýž s příslušenstvím (dekor třešeň), cena 380,-, 
vitrínovou skříň se dvěma zásuvkami, PC 7.000,-, nyní 3.000,-, 
notebook ACER 5744Z (nejede na baterii), cena 2.500,-. Tel. 
737900946.
* Skleněné tabule vyztužené pletivem rozměr cca 70x180 cm. 
Cena dohodou. Tel. 728539471.
* Starší počítač a nový plochý monitor, levně, i jednotlivě. Tel. 
702526992.
* Levně jablka bez chem. Postřiku z čistého prostředí. Tel. 
516416675.
Pračku Electrolux EWB 105405 z r. 2010 s horním plněním za 
2000 Kč. Rychlé jednání – sleva. Tel. 721096951.
* Starší stavební kolečko, dlažbu zn. Impero Marrone 33x33 cm, 
7m2, malou TV Grundig ve výborném stavu. Tel. 605374967.

* Pro bydlení nebo kancelář!  Nabízím levně dva velké pokoje 
nebo jeden malý v Dolní Lhotě u Blanska. Tel. 602882227.
* El. kotel na ohřev vody do koupelny, použitý, levný koupím. 
Za odvoz vanu, sporák, kamna i nefunkční. Tel. 605529478.
* Nabízím  garsonku v centru BK spolehlivé paní, která by sou-
časně vykonávala povinnosti správcové/uklízečky penzionu v 
rozsahu cca 1-2 hodiny denně. Tel. 722900929.
* Koupím OV 1+1 s balkonem, okres Blansko. Tel. 775334066.
* Pronajmu garáž Zborovce - Sloupečník (u palírny) Tel. 
602724073.
* Podnájem 3+1 v Rájci ul. Blanenská, 2. poschodí bez výtahu. 
4 tis. + energie, celk. 8tis. Ihned. Tel. 777263861.
* Pronajmu garáž v Rájci - Jestřebí ul. Pionýrská. Tel. 607231294.
* Koupím garáž v Blansku. Tel. 724231309.
* Daroval by někdo nálepky z Penny na plyšáky Spongeboba? 
Tel. 608526518.
* Koupím garáž v Blansku. Tel. 605165633.
* Hledáme pracovníka pro úklid. DPP, 4 h denně, odpoledne. 
Tel. 724034828.
* Koupím byt nebo RD v Blansku a okolí, i vybydlený nebo s 
dluhem. Tel. 603707132.
* Výkup zlata a stříbra  Tel  603707132.

      PRODEJ

      RŮZNÉ

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 
monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 
SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 

SKLAD NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Stolní tenis KST Blansko

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Sousedský bál – 5.2.2016 ve 20 hod, Dělnický dům. 
Cena 310-350 Kč.
Včera, dnes a zítra – nové scénky Felixe Holzmanna 
– 16.2.2016 v 19:30 hod, Dělnický dům. Cena 150 Kč
Ples dobrovolných hasičů – 26.2.2016 ve 20:00 
hod, Dělnický dům. Cena 170 Kč s místenkou, 150 
Kč bez místenky.
Jarní ples Tanečního studia M – 12.3.2016 ve 20:00 
hod, Dělnický dům. Cena 220 Kč.
SEMAFOR – J. Suchý a J. Molavcová – 21.3.2016 
v 19:30 hod, Dělnický dům. Cena 300 Kč.
Karel Plíhal – 6.4.2016 v 19.30 hod, Kino Blansko, 
Cena 200 Kč v předprodeji, 230 na místě.
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – 21.4.2016 v 
19:30 hod, Dělnický dům. Cena 390 Kč
Partička – 24.5.2016 ve 20:00 hod, Dělnický dům. 
Cena 430 Kč
UPOZORNĚNÍ: Divadelní představení KŠANDA 
(12.4.2016) bylo zrušeno. Vstupné vracíme v naší 
kanceláři.

Aktuálně v prodeji:
Kluk ze starého Blanska – autor Jaroslav Kočí. Druhý 
díl publikace představující život na starém Blansku v 
průběhu minulého století. Cena 50 Kč.
Výroční turistická známka – 880. výročí první zmínky 
o městě. Cena 30 Kč.
Kalendář Blansko 2016: 880 let – cestou historie. 
Stolní kalendář mapuje nejvýznamnější události v 
historii města Blanska, obsahuje historické i součas-
né fotografie města. Cena 88 Kč
Karolina Meineke – Sborník k 200. výročí jejího úmrtí. 
Publikace vychází z původní knihy V. Poláka a je 
doplněna o nové poznatky a objevy z jejího života. 
Cena 200 Kč.
Neuvěřitelné příhody Šneka Krasíka – druhý díl po-
hádek z Moravského krasu. Šnek Krasík představuje 
ve dvanácti nových pohádkách místa Moravského 
krasu. Cena 160 Kč.
Likéry a pálenky z Moravského krasu – deset druhů 
pálenek se značkou regionálního produktu z Morav-
ského krasu z produkce Lihovaru a likérky Vančura z 
Rudice. Vybrané pálenky mají etikety s regionálními 
motivy. Tip na zajímavý dárek z Moravského krasu!

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

-MaT-

HLEDÁ SE

AUTOMECHANIK
na hlavní

pracovní poměr

Tel. 777 744 888

Dlouhodobě prosperující firma se sídlem 
v Blansku nabízí volné pracovní místo  
na pozici 

REFERENT/ka 
zákaznického servisu 

pro Slovensko.
Požadujeme: 
- slovenský jazyk 
 na úrovni rodilého mluvčího
- znalost práce na PC (MS Office) 
- komunikační a organizační
 dovednosti

Znalost českého jazyka 
není podmínkou!! 

Nástup ihned. 

Informace na tel.: 

702 209 792

1.liga ženy
KST GMC Blansko – SK Frýdlant n.O. B 4:6
Body: Pavlicová 1,5 Ševčíková 1,5 Chajda 1
 Hráčky Frýdlantu přijely do Blanska i s jednou 
z největších legend českého stolního tenisu Marií 
Hrachovou, která i ve svých dvaapadesáti letech 
stále patří mezi nejlepší stolní tenistky u nás. Hned ve 
svém prvním utkání zdolala blanenskou jedničku Marii 
Chajda v zápase, který trval déle než jednu hodinu. 
Poté nezaváhala ani proti Pavlicové se Ševčíkovou 
a hosté si tak z Blanska odvezli nejtěsnější vítězství.
KST GMC Blansko – SKST Dubňany 8:2
Body: Chajda 3 Pavlicová 2,5 Ševčíková 2,5
 Proti předposlednímu celku soutěže potvrdilo 
Blansko roli favorita a bez větších problémů získalo 
důležité 3 body.

2. liga muži
 Blansko se muselo o víkendu obejít bez zraněného 
Aleše Přikryla a zdravotně indisponovaného Lukáše 
Veselého.  Vedle třináctiletého Filipa Vybírala tak do-
stal šanci jeho o jeden rok starší kolega z Lanškrouna 
Radim Bako. A oba mladíci v sestavě si nevedli vůbec 
špatně. 
 Proti Moravské Slavii Brno B jejich skvělý výkon na 
body ještě nestačil, proti MS Brno C ale již ani jednou 
nezaváhali a vyhráli všechny dvouhry, ke kterým na-
stoupili. Hvězdou víkendu byl opět Luboš Dudík, který  
ze šesti utkání nepoznal ani jednou hořkost porážky.

KST Blansko – MS Brno B 7:10
Body: Dudík 4,5 Svoboda Lukáš st. 1,5 Bako 0,5 
Vybíral 0,5
KST Blansko  - MS Brno C 10:1
Body: Vybíral 3,5 Dudík 2,5 Svoboda Lukáš st. 2 
Bako 2

Divize muži
 Remíza v Silůvkách a důležité vítězství nad po-
sledními Hlubočany stále drží šance blanenského 
béčka na záchranu v soutěži poměrně vysoko. Z 
jedenáctého místa ztrácí 2 body na desátý Sokol 
Brno B a Tři body na devátou Moravskou Slavii E.
Sokol Hlubočany – KST Blansko B  2:10
Body: Kvíčala David 3,5 Mikula 3,5 Voráč 2 Zukal 1
Orel Silůvky – KST Blansko B 9:9
Body: Kvíčala David 3 Mikula 3 Voráč 1,5 Kaluža 1,5

KS2 muži
 Dvě veledůležitá venkovní vítězství drží Blansko C 
stále na prvním místě tabulky a tím pádem i ve hře 
o postup do KS1.
Sokol Drnovice – KST Blansko C 7:10
Body: Kaluža 2,5 Svoboda Lukáš ml. 2,5, Zukal 2,5 
Polívka Martin 2,5
Orel Silůvky C – KST Blansko C 6:10
Body: Zukal 4, Voráč 3,5 Polívka Martin 1,5 Kaluža 1 

-vory-

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota 
vás srdečně zve na

TANEČNÍ 
VEČER

pátek 12. února 
v 19 hodin (80 kč na osobu)

Hraje skupina KUJÁVA

Doporučujeme rezervaci!
tel. 516 411 150, 607 538 187, 

email: hostinecmlyn@email.cz

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

5. února 20168

 Lednový squashový turnaj byl poznamenán 
čerstvě napadeným sněhem a tak lyže byly zřejmě 
větším lákadlem. Přesto se dostavilo 12 zájemců o 
turnaj a tak ve dvou základních skupinách po šesti 
účastnících jsme lednovou soutěž rozjeli. Po celý 
turnaj jsme hráli na dva vítězné sety do 11 bodů 
dle mezinárodních pravidel. Závěrečný vyřazovací 
pavouk byl pak opět vyvrcholením celého dne. 
 První místo obhájil Jan Zezula, který ve finále 
zdolal Jakuba Sedláčka 2:1 (  8:11, 11:8, 11:6 ) a 
připsal si do celoroční soutěže dalších 20 bodů. V 
utkání o třetí místo zvítězil Richard Derink nad Ivem 
Grafy 2:1 ( 7:11, 12:10, 11:7 ) a oplatil mu porážku ze 

základní skupiny. Páté místo patří Jiřímu Pánkovi po 
vítězství nad Tomášem Wágnerem 2:1 ( 8:11, 11:7, 
11:6 ). Také utkání o sedmé místo skončilo 2:1 ( 11:8, 
8:11, 11:6 ), finalista prosincového turnaje Ondřej 
Mikulášek zdolal svého soukmenovce a kamaráda 
Martina Novotného. 
 Přínosem turnaje byla účast dalších dvou nových 
účastníků našich turnajů. Naopak neúčast celé řady 
našich stálic byla zklamáním.
 Ceny do turnaje pro všechny aktivní účastníky 
turnaje byly opět zabezpečeny ČAD Blansko a.s. 
Příští únorový turnaj proběhne v sobotu 20. 2. 2016 
od 13. hodiny. Opět jste zváni, stále máte možnost 
solidního umístění v našich turnajích i celoročních 
soutěžích.

-rl-

Blansko konečně  
získalo skalp Podolí

 Basketbalisté BBK Blansko do 12 let si konečně 
připsali vytoužený skalp jejich dlouholetého rivala z 
Podolí. Po několika těsných porážkách za sebou, 
včetně bronzového boje na národním republiko-
vém finále v Mostu, přišla výhra v prvním ze dvou 
dohrávaných zápasů v Blansku. „V první čtvrtině 
úvodního zápasu jsme hráli soustředěně a vyhráli ji 
23:10. Druhé dějství bylo vyrovnané a skončilo 18:18. 
Třetí čtvrtinu jsme opět vyhráli 16:7 a skóre narostlo 
na rozdíl 22 bodů (57:35). V poslední čtvrtině naši 
hráči polevili a dovolili soupeři korigovat výsledek 
na celkový rozdíl 12 bodů v náš prospěch,“ popsal 
vítězný zápas trenér Blanska Antonín Zezula.
 V tom druhém se blanenským podařila pouze první 
čtvrtina (19:11), pak už byl ale lepší soupeř, který si 
tak do Podolí odvezl nakonec jasnou výhru 65:39.
 Další bitva se odehraje ve finálové skupině o 
přeborníka kraje, kam postoupilo Blansko i Podolí a 
z druhé skupiny Kyjov a Šlapanice. 

Výsledky:
BBK Blansko:SK Renocar Podolí  67 : 55 (41 : 28) 
BBK Blansko:SK Renocar Podolí  39 : 65 (31 : 34) 
Body celkem: 
Streitová 23, Nečas 19, Berka a Dymáček po 14, 
Křížová 13, Jelínek 11, Ježek 8, Svěráková 4. 

 Po delší vánoční přestávce nastoupili ke svým 
zápasům i basketbalisté do 11 let, které doma čekal 
těžký soupeř z Jihlavy. Velká marodka blanenských 
dala možnost zahrát si i hráčům z přípravky, kteří 
zápasy zvládli velmi dobře a nedovolili soupeři velký 
náskok. 

Výsledky:
BBK Blansko:BC Vysočina  29:46 
BBK Blansko:SK Renocar Podolí  37:54 
Body celkem: 
Zouhar 19, Tyleček 14, Hynek a Kovář po 10, Kaldo-
vá 6, Cápek a Sedlák po 4, Ondrová 2, Kučerová 1.

(kaj)

Další číslo Monitoru vychází 19. února 2016 Potřebujete inzerci? 
Volejte 606 728 334

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ.
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. 

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

Výměny a opravy autoskel 
PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění 
čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01  Blansko
www.skodaplus.cz

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností 
výhodného financování. Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz.

skodaplus.cz

DŮVĚŘUJTE.
PROVĚŘUJEME MY

Untitled-27   1 29.1.2016   15:46:08

PRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 - 720 324 425

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

pradelnablansko@seznam.cz

PRODEJ    počítačů, notebooků, mobilních telefonů

SERVIS    vyčištění, odvirování počítačů a notebooků

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR počítačů, telefonů, notebooků, tabletů, GPS...


