
- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtahy, balkony, park...NC – od 908 tis. Kč 

- Prodej pěkného RD 6+1 Blansko, poz. 1.017 m2, garáž, jezírko...NC – Info. v RK 

- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP...NC – 19,9 mil. Kč 

- Prodej obchodního centra Rájec, poz. 969 m2, výtah, parkování...NC – 5 190.000 Kč 

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK

- Nájem bytu 2+1 BK – Chelčického, 1.p., vybavený, od 03/2017...NC – 9.000 Kč/měs.

- Nájem bytu 1+kk Blansko – Údolní, 3.p., nadstandard, vybavený...NC – 9.000 Kč/měs.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 V minulém úvodníku jsem se rozepsal o tom, jak se našim zákonodárcům podařilo 
udělat „pořádek“ v zákoně o nočním klidu. To ale zdaleka není jediné nařízení a regulace, 
které k nám přišly shora. Je toho daleko víc a v některých případek se člověk jen těžko 
ubrání vzpomínkám na doby dávno minulé.

 Co jsem tedy vůbec nepochopil, je zákaz činnosti 
o státních svátcích provozovnám, které mají více 
než 200 m2. Abychom byli přesnější, jde pouze 
o některé státní svátky. A zde vidím první velkou 
diskriminaci: jaký je rozdíl mezi 17. listopadem a 
28. září? Pro všechny pracující to znamená, že 
máme státní svátek, tedy volno. Ovšem zatímco 17. 
listopadu si můžete jít nakoupit do supermarketu, 
28. září stát neumožňuje mít otevřeno. O tom, 
že zákon vadí zejména provozovatelům těchto 
zařízení, není třeba debatovat. Jejich ušlý zisk jim 
stát nenahradí. Co vím, vadí to i některým jejich 
zaměstnanců. Jedna moje známá, která v takovém 
obchodě pracuje, se mi svěřila, že tyto dny byly 
jednou z mála příležitostí, jak si přivydělat, neboť ve 
svátek byl vždy za službu v zaměstnání příplatek. 
Poslední fakt, který stojí za zmínku, je zákonem 
udávaná velikost těchto provozoven. Zde bych také 
nehledal rozdíly. Buď zavřeme všechno, nebo nic. 
 Zákaz kouření v restauracích je dalším zákonem, 
který by měl vejít v platnost v průběhu letošního 
roku. Zde regulace nebyla podle mě na místě vů-
bec. Sice chápu naše chlapíky ve sněmovně - jejich 
podbízení se trendu EU a poukázání na to, že tady 
u nás v Hošticích umíme být taky dost „evropští“, 
ale cožpak nemáme dost restaurací, ve kterých se 
nekouří? Mrkněte se třeba do našeho města. Pokud 
budete chtít, máte tu takových hospod celou řadu! 
 Já uznávám, že kouření je věc špatná. Proč tedy 
nepostavíme cigarety mimo zákon? Odpovím si 
sám. Státní kasa by přišla o spoustu peněz. S an-
tikuřáckým zákonem, jenž vejde v platnost na konci 
května, dojde zcela určitě ke značné fi nanční ztrátě. 
Z jedné strany dobře - o to nám přece šlo. Ale ze 
strany druhé - jakým způsobem stát tento fi nanční 
defi cit dorovná? Zvednou se daně, případně se 
zavede nějaká nová. Třeba jako v té pohádce – daň 
ze vzduchu! 
 Neodpustím si ani poznámku k ošklivým obráz-
kům na krabičkách s cigaretami (zákon platí od 
prosince). Někoho to jistě odradí, o to tady jde, 
ale taky jde o princip. Proč neumístíme nálepky s 
cirhózou jater na fl ašky s lihovinami? Jde o nešvar 
srovnatelný s kouřením? Dle mého ano! Jenže 
poslanci jsou jiného názoru. Kouření zakážeme, 
ale chlast podpoříme! O tom, kolik každoropčně 
stát utratí za léčbu  a kolik Čechů je závislých na 
alkoholu, se můžete dočíst na internetu.
 Koho je mi skutečně líto, jsou provozovatelé 
hospod. Napřed bubák jménem EET, potom jim v 

provozovnách zakážou kouření a s ním nařídí i další 
„maličkosti“. Pro mnoho restauračních zařízení, 
zejména těch na vesnicích, bude tato státem řízená 
regulace naprosto existenční. Proboha, proč by se 
hostinský ve vlastním podniku nemohl rozhodnout 
sám, zda se u něj v hospodě bude kouřit či nikoli! 
Nehledě na to, že do "čtyřky" na dědině bez kuchy-
ně, kam jsou zvyklí chodit pouze dědouši klechtat 
u piva o fotbale a politice, by rodinka s dětmi zašla 
jen velice těžko.
 Posledním bodem, u kterého bych se rád zasta-
vil, je takzvaná „Pamlsková vyhláška“. Ta se musí 
dodržovat od ledna letošního roku a stát jejím pro-
střednictvím nařizuje, co se smí a nesmí prodávat 
ve školních kantýnách a bufetech. Vzhledem k její 
přísnosti spousta bufetů musela zavřít. Nevadí, 
dětem stačí přeběhnout silnici a koupit si cokoli (i 
nezdravého) naproti v samoobsluze. 
 Osobně jsem pro, aby se děti stravovaly lépe, ale 
nepomohla by například lepší osvěta ve školách 
či méně přísná pravidla? I když – osvěta tu přece 
je. Jmenuje se Ovoce do škol. Například na ZŠ 
Dvorská. Tato akce stojí spoustu peněz a přináší 
dětem jednou za týden kousek ovoce - jablko, půl 
banánu apod. Myslím, že vám nemusím popisovat, 
jak to potom ve třídách a v okolí škol vypadá... 
 Vůbec nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby dobrý 
základ dostávali naši potomci přímo od nás, rodičů. 
Pak bychom se mohli těmto vyhláškám vyhnout. 
Vždyť přece dítě, které doma není zvyklé pojídat 
denně brambůrky, ani nenapadne si je koupit ve 
škole. 
 Je nepochybné, že v posledních měsících jsou 
malí i střední podnikatelé ve velké nevýhodě. Je 
třeba si uvědomit, že živnostníci živí tento stát. 
Proč v nich tedy spousta lidí, naše zákonodárce 
nevyjímaje, vidí zloděje a podvodníky? Proč jim 
díky nesmyslným regulacím, zákonům a vyhláškám 
hází klacky pod nohy a znepříjemňují život? Když 
už nám zákon chce zakázat i možnost zanadávat 
si u piva na ministra či prezidenta, nařizuje nám, že 
ve státní svátky musmíme zavřít svoji provozovnu 
a vyzývá nás k udavačství, můžeme se dočkat 
například i toho, že nám bude v budoucnu shora 
diktováno, jak se máme oblékat, v kolik máme jít 
spát a jak vychovávat vlastní děti. Nevím nevím, 
ale tohle mi začíná silně připomínat dobu, která tu 
už jednou byla…

Martin Müller
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Přehled největších investičních 
akcí Nemocnice Blansko 2017

 Pro rok 2017 připravilo vedení Nemocnice Blansko řadu investičních akcí. Tyto plánované investice představujeme v seznamu níže. Finanční krytí investic 
proběhne jednak z vlastních zdrojů Nemocnice Blansko, dále ve spolupráci se zřizovatelem nemocnice (město Blansko), s Jihomoravským krajem, Minis-
terstvem zdravotnictví ČR a samozřejmě s maximální snahou využití všech dostupných dotačních programů. 

Rekonstrukce oddělení 
rehabilitace

 Záměrem nemocnice je vyřešení havarijního stavu 
technologie vodoléčby kompletní rekonstrukcí oddě-
lení rehabilitace. Tato rekonstrukce zahrne:
• Vodoléčebný sál: položení vysoce protiskluzové 
dlažby, vybudování odvodných kanálků, oprava od-
padů u van, výměna kompletní nefunkční klimatizace, 
výměna medicinálních van, výměna Hubbardova 
tanku, oprava (výměna) schodů do vířivého bazénu 
- z důvodu bezpečnosti klientů, odstranění přísadové 
vany a výměna za novou, vyřešení problému s reza-
vějícím topením 
• Bazén: odstranění stávajícího schodiště v bazénu 
a vybudování nového schodiště podél strany bazénu 
včetně vhodného zábradlí, výměna (úprava) bazénové 
technologie
• Přebudování tělocvičny a vytvoření nových cvičeb-
ních boxů: rozšíření tělocvičny do prostoru pod lékár-
nou a z části původní tělocvičny vybudování 2 nových 
cvičebních boxů a 1 box pro ambulantní ergoterapii 
• Ostatní prostory: rekonstrukce šaten, WC, sprch, 
umístění signalizačního zařízení do dámské i pánské 
šatny – z důvodu nutného doprovodu některých paci-
entů po vodoléčebném sále, aj.
 Předpokládané náklady na investici: 24.000 000,- Kč

Magnetická rezonance
 Důvodů pro pořízení magnetické rezonance je celá 
řada. Mezi ty nejpodstatnější patří:
• Existence Iktového centra v NB
• Neúměrně dlouhé objednací lhůty na okolních 
pracovištích
• Exponenciální nárůst indikací
• Specializace, kde je dané vyšetření standardní 
diagnostickou modalitou – neurologie, onkologie, 
traumatologie, ortopedie
• Plně digitalizované oddělení RDG - přímá vazba na 

pracoviště počítačové tomografi e - CT
• Multioborové zařízení

 Pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici 
Blansko by mělo sloužit pro široké spektrum pacientů 
severní části Jihomoravského kraje, zejména pro okres 
Blansko, ale také pro pacienty okolních okresů Brno-
-venkov, Vyškov, Svitavy (Pardubický kraj) a Žďár nad 
Sázavou (Kraj Vysočina) – jedná se cca o 150 tisíc 
obyvatel.
 Nemocnice Blansko se specializuje na cerebro-
vaskulární program realizovaný na Iktovém centru, 
jehož součástí je neurologické oddělení s jednotkou 
intenzívní péče a akutními lůžky, rehabilitační oddě-
lení a oddělení následné péče. Pořízení magnetické 
rezonance do tohoto konceptu patří. 
 Přístavba magnetické rezonance bude realizována 
formou přístavby ke stávajícímu radiodiagnostickému 
pracovišti v přízemí budovy B. Přístavba je projekto-
vána jako dvoupodlažní a bude na nemocnici přímo 
napojena. 
 Předpokládané náklady na investici: 51.400 000,- 
Kč

Pořízení CT přístroje
 Důvodem pro pořízení nového přístroje CT je tech-
nická zastaralost a vysoká poruchovost stávajícího 
přístroje. Nové CT bude navíc přístroj vyšší generace, 
který umožní širší škálu vyšetření a k pacientům bude 
šetrnější. 
 Základní požadavek je zkvalitnění CT zobrazení, 
což bude novým CT přístrojem s detektorem 64 vrstev 
(stávající technologie má pouze 16 vrstev) umožněno. 
Současně se zkrátí vyšetřovací doba až o polovinu, 
což s ohledem na použití ionizujícího záření během 
vyšetření, je další a velmi podstatný důvod. Dojde tak 
k redukci efektivní dávky, kterou pacient při vyšetření 
obdrží. Nový přístroj přinese rovněž rozšíření spektra 
vyšetření. 
 Předpokládané náklady na investici: 18.000.000,- 
Kč

Oční optika
 Stávající optika se nachází v místech mimo areál ne-
mocnice (vstup). Vedení Nemocnice Blansko rozhodlo 
o přesunu této „služby“, tedy vybudování prodejny 
oční optiky, v prostoru za informačním centrem, který 
nebyl návštěvníky a pacienty ve větší míře využíván. 
Realizací tohoto přesunu se rozšíří nabídka služeb 
pro návštěvníky, pacienty i zaměstnance nemocnice. 
 Předpokládané náklady na investici: 600.000,- Kč

Obnova dvou plicních 
ventilátorů

 Plicní ventilátory využívá oddělení interní JIP k za-
jištění umělé plicní ventilace – tedy dýchání pacientů 
a zajištění základních životních funkcí. Stávající plicní 
ventilátory mají rok výroby 2000 a 2005 a začíná se na 
nich projevovat opotřebení stářím. Při případné poruše 
plicního ventilátoru je Nemocnice Blansko vystavena 
riziku nemožnosti zajištění ventilace pacientů – nelze 
se spolehnout na jeden záložní plicní ventilátor, který 
svým stářím může rovněž vypovědět službu a ohrozit 
život pacienta na JIP. Vhodným nákupem 2 nových 
plicních ventilátorů se odstraní riziko nedostupnosti 
ventilace na JIP a riziko nefunkčnosti dvou stávajících 
přístrojů.
 Předpokládané náklady na tuto investici: 700.000,- 
Kč

Digitální dermatoskop
 Digitální dermatoskop slouží k rychlému vyšetření 
celého těla a zobrazení malých lézí. Celý systém 
tvoří jen ergonomická kamera s USB konektorem pro 
připojení do počítače.  Vyhodnocení vyšetření je velmi 
rychlé cca do 1 minuty.
 Předpokládané náklady na investici: 330.000,- Kč

-ko-

 Situaci kolem dotazníků v blanenské knihovně, obestřených tajemstvím, již prošetřili zaměstnanci Moravské zemské knihovny v Brně. Jak jsme slíbili v 
minulém vydání Monitoru, přinášíme další informace. 

 Na začátku prosince jsem ředitele knihovny kontak-
tovala s dotazem, kdy budou dotazníky vyhodnoceny 
– myslela jsem si, že bych mohla některé údaje použít 
do své studijní práce, tu bych potom s ředitelem pocho-
pitelně konzultovala. Když jsem ale asi o týden později 
viděla, co je zveřejněno, spadla mi brada. Teprve ne-
dávno jsem se dostala na toto téma znovu, četla jsem 
celou diskuzi, která mě docela zarazila. Jednak jsem 
nepochopila (a dle všeho nejsem sama), proč si ředitel 
zve každého sólo k sobě a hlavně. proč nezveřejní celé 
dotazníky?? Co je na nich proboha tak strašně tajného? 
Jestli tam někdo chválil zaměstnance, tak je to přece 
k pochlubení a jestli je někdo kritizoval, tak je to k za-
myšlení, ale určitě ne k utajování! Myslím, že správná 
reakce by byla zveřejnit toto celé a zaujmout k tomu 
nějaký postoj, závěr. Dále by mne zajímalo, jestli autor 
článku viděl tyto dotazníky, když o nich píše, jestli je 
viděla paní z Moravské zemské knihovny a jestli je viděl 
i zmiňovaný zřizovatel. A proč ten se k tomu nevyjádří? 
Že čeká na zprávu z metodické kontroly chápu, ale ta se 
snad netýkala jenom dotazníků, takže k těm by nějaká 
jedna dvě věty snad šly prohodit, ne? Ovšem pokud je 
ani oni neviděli, tak je to jasné. V článku se také píše 
o veřejné prezentaci výsledků, ta bude kdy? Až celá 
věc utichne a nikdo už si nevzpomene a nebude mít 
zájem? Jak politicky průhledné.
 A co je úplně nejlepší? Ty dotazníky údajně neviděli 
ani samotní zaměstnanci, ptala jsem se dnes na jejich 
názor. Lhali? Nebo nesmí mluvit? Co je to za podivnou 
hru?

Eva Nezvalová
Zdroj: monitor-bk.cz

Reakce - polemiky

Freddieho sloupek
Sedmá rota 
v „nové době“

 Tak a je to tady. Politická korektnost, genderová 
vyváženost, pokusy s multikulturalismem a jiné 
podobné nesmysly kolem nás začaly před pár lety 
obcházet podobně jako fantom z Morisville, aby se 
velmi rychle a obratně zhmotnily. Nyní již tyto „výdo-
bytky nové doby“ defi nitivně zakotvily mezi námi a 
jen velmi obtížně se jich budeme zbavovat, pokud 
to tedy vůbec ještě půjde. Příznivci těchto šíleností 
se nezastaví opravdu před ničím a jen málokterý 
obor lidské činnosti dokáže jejich ostřížímu zraku 
a vytříbenému sluchu uniknout. Otázkou zůstává, 
zda právě vzestup kvality jejich výše uvedených 
smyslů přímo nesouvisí s výrazným poklesem jejich 
intelektu. Některé z indicií jsou tomu totiž velmi 
nakloněny.
 Tak například slavná čítanková báseň Jiřího 
Žáčka – „K čemu jsou holky na světě“. Stala se 
nedávno ještě slavnější proto, že byla podrobena 
genderovými maniaky té nejpřísnější kritice. Nazna-
čuje totiž (ta báseň, tedy i autor), že jediným smys-
lem existence dívek a žen je být matkou. Opravdu 
nevím, co si o tom mám myslet. Samozřejmě, že 
mateřství není JEDINÝM smyslem existence žen, 
ale člověku, který má byť jen elementární smysl 
pro logiku patrně neunikne, že zůstává jednou z 
hlavních, nádherných a odpovědných náplní jejich 
existence. Kdyby tomu tak nebylo, lidské pokolení 
by patrně již dávno vyhynulo. Člověk aby se pomalu 
bál označit ženy za „něžné pohlaví“, protože by to 
některý z genderových psychopatů mohl brát jako 
urážku, zesměšnění, nebo předjímání něčeho snad 
ještě horšího.
 Když někdo v dnešním světě nazve věci pravým 
jménem, je okamžitě onálepkován jak cokoli-fob a 
je v jistém smyslu okamžitě postaven na pranýř, 
aniž by si „žalobci“ ověřili alespoň základní fakta 
nebo si vzpomněli na to, čemu se říká smysl pro 
humor.
 Dokonce ani terorista, který má naprosto zřejmé 
vazby na „mírumilovné náboženství“ se nesmí 
označit za teroristu islámského, protože by to 
někoho z muslimů mohlo popudit. Tak s tím už mi, 
„korektníci“ fakt vlezte na záda.
 A závěrem k té Sedmé rotě... Jedna z mála věcí, 
která se Francouzům nedá upřít je jejich smysl pro 
humor. Jejich komedie, s přispěním kdysi vyni-
kajícího českého dabingu jsou naprosto úžasné. 
Trilogie o Sedmé rotě patří mezi fi lmy, ke kterým 
se vždy rád vrátím. Hlášky hlavních protagonistů 
téměř zlidověly... Třeba „Hrdinové, vrátili se za-
minovat přístav!!!“, jiné asi neunikly pozornému 
uchu novodobé cenzury. Jak jinak si vysvětlit, že v 
nedávno reprízované komedii už nedošlo ke „zni-
čení židozednářských sil“, ale jen a pouze zničení 
společného nepřítele“. Pro Boha Svatého, vždyť je 
to KOMEDIE!!! Myslím tedy ten fi lm. Copak jsme 
se už vážně všichni zbláznili? Copak někoho může 
vůbec napadnout, že by to autoři mysleli vážně? 
Že zrovna Francouzi se svým typicky vstřícným 
postojem k multi-kulti by byli rasisté? Mám pocit, 
že zásahy podobného rázu skutečně hraničí s 
naprostou absencí nejen zdravého rozumu, ale 
rozumu jako takového.
 Kam to asi povede? Nedávno jsem si tu otázku 
položil, když jsem ve sklepě objevil starou „sešito-
vou“ detektivku (asi z roku 1980), kde se českoslo-
venský atlet kamarádí se sprinterským esem od-
někud z Afriky. A nazývá ho „klukem umouněným“. 
Myslím, že by dnes autor daného textu klidně mohl 
stanout před soudem za „hanobení rasy“. Jestliže 
vám to nepřijde absurdní, tak pro mne to absurdní, 
hloupé a smutné zároveň opravdu připadá.
 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

Nyní u nás se slevou za super cenu  

1.190,- Kč  

Dámská zimní obuv 
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Vás podrží ve sněhu i mrazu. 
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 Moravská zemská knihovna provedla metodickou 
kontrolu na základě nespokojenosti respondentů s 
vyhodnocením podzimní ankety. Čtenáři se ozvali v 
diskuzi na webu Městské knihovny Blansko. Vede-
ní knihovny se k těmto komentářům konstruktivně 
nevyjádřilo a nereagovalo na výzvy respondentů ke 
zveřejnění svého stanoviska k výsledkům. 
 „Vzhledem k reakcím na dotazník považuje MZK 
podobu zveřejněných výsledků za neuspokojivou. 
Přínos dotazníku je možný pouze za předpokladu, že 
knihovna vyvodí ze statistických výsledků a doprovod-
ných slovních komentářů podněty pro další rozvoj,“ 
říká Monika Kratochvílová z oddělení vzdělávání a 
krajské metodiky Moravské zemské knihovny v Brně. 
 Také uvádí, že osmistránková zpráva z kontroly byla 
zaslána doporučeně zástupcům zřizovatele knihovny, 
jmenovitě starostovi města Ivu Polákovi, místostaros-
tovi Jiřímu Crhovi a vedoucí odboru školství, mládeže a 
tělovýchovy Petře Skotákové. Taktéž řediteli knihovny 
Pavlu Přikrylovi. „Obdrží ji také Helena Jalová, vedoucí 
regionálního oddělení pověřené knihovny pro okres 
Blansko – Městské knihovny v Boskovicích,“ doplňuje 
Kratochvílová. 
 A jak tedy zní doporučení MZK? „Vedení knihovny 
by mělo provést systematickou analýzu dotazníkové-
ho šetření, na kterou by navázala hodnoticí analýza 
činnosti organizace. V opačném případě zůstává 
dotazníkové šeření pouze formální a nesplňuje účel, 
což je v rozporu s informační a kulturní povinností 
Městské knihovny Blansko dle knihovního zákona,“ 
píše se ve zprávě. MZK se obrací na vedení města 
Blanska s výzvou k nápravě, přičemž nabízí spolupráci 
v této věci. 

Kulturní akce a politizace 
knihovny

 Mezi nejčastější připomínky veřejnosti patří nevhod-
ná koncepce kulturních akcí a politizace knihovny.  „Po-
dle reakcí svých známých nejsem sám, koho zajímá, 
jakou cestou se dál bude knihovna ubírat. Ta současná 

zjevně není nejšťastnější. Množství akcí na úkor 
kvality, malá návštěvnost těchto akcí. Některé zjevně 
potenciál mají, což je vidět z fotografi í, a některé zase 
byly organizovány jen proto, aby se asi splnila jakási 
kvóta. Což je také vidět na fotografi ích, a jak vyplývá z 
diskuze, nejsem zdaleka sám, kdo se baví při počítání 
účastníků. Nepovažuji se za bůhvíjakého kulturního 
znalce, ale i já poznám, že tudy cesta nevede. Poznají 
to i naši radní? Nebo jim stačí, že knihovna tak nějak 
funguje?“ ptá se na webu Monitoru Petr Nečas, který 
je rád, že se případem začal někdo zabývat. 
 Že politickou angažovanost vedení knihovny čtenáři 
vnímají, je patrné z dalšího komentáře na webu. „Pan 
ředitel je přece z ODS, to je dnes dostačující kvalifi -
kace,“ podotýká Petr Novohradský. Odráží se to i na 
pořádaných akcích. V minulosti do knihovny zavítali 
Petr Fiala či Miroslava Němcová, v letošním roce se 
plánuje přednáška Václava Klause ml. 
 „Knihovny jako veřejné instituce mají být platformou 
otevřenou všem názorovým směrům. Politická anga-
žovanost je vždy soukromou záležitostí a neměla by 
se jakkoli promítat do činnosti knihovny. Shodná po-
litická příslušnost některých přednášejících vyvolává 
právem mezi občany obavy o neutralitu knihovny a 
vidí v ní skrytou snahu o upevňování pozic knihovny i 
vedení,“ tvrdí Monika Kratochvílová s tím, že v rámci 
poradenské činnosti v souladu s knihovním zákonem 
MZK doporučuje politicky neutrální charakter knihovny. 
 Velmi zajímavá čísla vyplývají také ze statistik. Počet 
kulturních akcí v blanenské knihovně od roku 2010 
roste. Zatímco v roce 2010 jich bylo 121, v roce 2016 
se jich pořádalo 165. Paradoxně ovšem celkový počet 
návštěvníků těchto akcí ubývá velmi výrazně. V roce 
2010 kulturní akce v knihovně navštívilo 6 384 lidí, v 
roce 2016 to bylo pouhých 3 382 návštěvníků, což je 
téměř o polovinu méně. 
 „Podle zjištěných okolností je možné říci, že 
knihovna nemá jasně defi novanou koncepci na rovině 
odborného směřování knihovny,“ píše se dále ve zprá-
vě, která taktéž poukazuje na to, že knihovna funguje 
zejména díky jednotlivým zaměstnancům, kteří si sami 
vyhledávají informace potřebné k výkonu jejich práce. 
„Knihovna jako organizace není dostatečně zapojena 

do informační infrastruktury českého knihovnictví, což 
zakládá otázku, zda je s to reagovat na aktuální trendy 
a situaci v knihovnictví v době systémové proměny 
knihoven do podoby komunitních center.“

-mha-
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Na kávě s Vaškem Kolářem

Blansko ocenilo sportovce

Vašek je sportovec tělem i duší, a přestože by se mohlo zdát, že v zimních měsících 
se na kole jezdit nedá, opak je pravdou. Shrnutí loňského úspěšného roku, plány na 
letošek a zimní aktivity. O tom, že se osminásobný mistr světa nenudí ani v těchto 
měsících, si můžete přečíst v dnešním rozhovoru.

Sponzor rubriky:

 Baví tě zimní příprava nebo ji bereš jako nutné 
zlo?
 Samozřejmě mám radši léto, kdy už jsem více na 
kole a hlavně venku. Se zimní přípravou je vždy nej-
těžší začít. Občas se nechce a bolí to, ale nic jiného 
mi ani nezbývá, jelikož se musím připravovat. Když 
člověk vidí výsledky a cítí se podstatně lépe, silně, 
sebevědomě, tak to za to určitě stojí. Jediné, co bych 
potřeboval, je nějaký sparing partner na cvičení. Být 
na vše sám je pro mě těžké. Také se těším, až dáme 
zase odvetu ve squashi. Tímto tě vyzývám, Martine 
Müllere :-)

 Mnoho lidí by si mohlo myslet, že v tomto sportu 
není příliš mnoho konkurence, ale opak by mohl 
být pravdou. Ty jsi získal již osm titulů mistra 
světa. Který z nich byl nejtěžší?

 V biketrialu může 
ovlivnit závod spousta věcí. 
Každý má při výskoku svoji 
lepší stranu, někdo má rad-
ši dlouhé sekce, někdo je 
šikovný na mokru, atd. Je 
potřeba být všestranný a 
umět všechno, to je hrozně 
důležité. Jestli chceš být 
kvalitním jezdcem, tak tě 
nesmí v sekcích nic pře-
kvapit. Je opravdu moc 
věcí, co hraje při závodě 
roli. Psychika, strava, vytr-
valost, výbušnost, taktika, 
nervozita, myšlení hlavou 
atd. Každý titul byl pro mě 
velmi těžký a nedá se říct, 
který byl nejtěžší. Mohlo 
jich být také víc než osm, 

ale kolikrát stačí opravdu maličkost a během vteřiny 
je vše jinak. Dlouho mi například trvalo, než jsem se 
probojoval na vrchol v elitní kategorii, což byl můj sen 
odmalička.

 Biketrial je sport, který se neustále vyvíjí. Je cítit 
tlak těch o několik let mladších borců, kteří přišli 
nově mezi elitu? Zcela jistě měli v tomto sportu 
jiné podmínky i technologie, než jste v začátcích 
měli vy.
 Určitě dnešní mládež má daleko lepší podmínky. 
Kola jsou o 6 kg lehčí, brzdy skvěle brzdí a geometrie 
kola je dělaná přesně na trial. Navíc se změnil i styl 
ježdění od té doby, kdy jsem začínal já a je pravda, 
že se ten sport hodně vyvíjí a jezdí se těžší věci. Tlak 
cítit je, ale zároveň většina těch mladých není tak 
vyježděná a dělají zbytečné chyby. Někdo mladší dá 
třeba nějaký skok lépe jako já, ale k čemu mu to je, 
když potom v závodě má o dost trestných bodů víc. 
Jak jsem říkal, je potřeba být všestranný a nezamě-
řovat se jen na jeden typ skoku. 

 Dá se říci, že jsi na skutečném vrcholu své 
kariéry. Pomýšlel jsi někdy na to, co budeš dělat, 
až tě na prvních místech vystřídá někdo jiný? 
 Já mám ten sport a kola celkově hrozně moc rád, 
takže bych chtěl ještě nějakou dobu naplno jezdit. 
Mám nějaké plány v hlavě, které bych chtěl zkusit 
rozjet, ale uvidíme, jaká bude doba, když na to přijde 
čas. Jestli to nepůjde tady, tak mám v plánu jet do 

 Jak bys hodnotil uplynulý rok? Dařilo se?
 Minulý rok byl super. Vždycky může být lépe, ale 
i hůř. Byl jsem moc spokojený se svým výkonem na 
mistrovství světa v biketrialu v Blansku, kde jsem 
získal svůj osmý titul mistra světa. Narovinu jsem 
nečekal, že se mi tak bude dařit před domácím pub-
likem. Chtěl bych poděkovat lidem a známým, kteří 
mě přišli podpořit, ale také za hezké a povzbudivé 
zprávy, které mi chodily na telefon. 

 Co takhle trošku statistiky? Kolik jsi jel závodů, 
kolik máš procestovaných kilometrů, kolik zemí 
jsi navštívil…
 V loňském roce jsem byl z cestování a celého 
toho kolotoče hrozně unavený. Začátkem roku jsem 
byl pozvaný do Španělska na exhibiční závod a tré-
nink, kde jsem byl přes Vánoce a Silvestra. Zhruba 

od konce dubna jsem neměl skoro ani jeden volný 
víkend až do října. Bylo to šíleně náročné jak fyzicky, 
tak psychicky. Ke konci sezóny jsem se už nezvládal 
soustředit na závody a neměl odhad, na co mám a 
na co ne. Kvůli cestování se pak nedalo ani trénovat 
podle mých představ, takže konec sezóny nebyl úplně 
optimální. Vloni jsem cestoval jen po Evropě a byla to 
párkrát cesta do Francie a Itálie, pak Sardinie, Belgie, 
Španělsko, Rakousko, Slovensko, Polsko, Česko.

 Předpokládám, že přes zimu se biketrial příliš 
nejezdí. Jak probíhá zimní příprava?
 Zrovna jsem se vrátil ze Španělska, kde jsem byl 
pozvaný na exhibiční závod. Byla to neskutečná 
show před plnou halou diváků a moc jsem si to užil. 
Seznámil se a trénoval tam také se Sandrou Gomez, 
která je vicemistryní světa v Trialu na motorkách a 
mistryní světa v super enduru. Také s olympionikem 
na snowboardu Laro Herrerem a opět jsem se potkal 
s kamarádem z předchozích let, rally jezdcem Dani 
Sordem, který mi pochválil mou výslovnost španělšti-
ny. Bylo super být mezi takovými lidmi. Tenhle rok pro 
mě nezačal nejlíp, jelikož jsem odlétal do Španělska 
pořád nemocný a neměl tolik energie. Naštěstí jsem 
se tam uzdravil a dobře zatrénoval v teple se svým ka-
marádem a zároveň soupeřem Raulem Gutierrezem. 
Po návratu zpět domů mám v plánu chodit třikrát až 
čtyřikrát týdně do posilovny, do tělocvičny na trénink 
výbušnosti a k tomu jezdit v hale na kole, aby se člověk 
udržoval a měl z čeho brát v letošní sezóně.

Španělska a začít žít tam. Nátura lidí je úplně jiná a 
přijde mi, že je tam klid, nikdo se nikam nehrne, lidi 
si nezávidí a je tam větší pohoda a teplo.

 Co děláš, když zrovna nejsi na kole?
 Většinou odpočívám a podniknu něco s kamarády, 
kamarádkou. Mimo jiné mě baví dělat videa a fotky. 
Poslední dobou si rád něco zkusím uvařit a mám ob-
líbené i ostatní sporty. Hodně mě baví basketbal, rád 
si zajedu na snowboard na hory, rád jezdím exhibice 
před fajn publikem, ale hlavně je důležité, aby byla 
sranda.

 Můžeme se letos těšit na nějakou velkou bike-
trialovou událost zase u nás v Blansku?
 V letošním roce pořádáme jako klub ÚAMK Biketrial 
Blansko dva závody. První bude 27.5. na Trialparku 
v Blansku, kde se pojede český pohár v cyklotrialu. 
Dalším závodem bude 7.10. Mistrovství ČR v biket-
rialu v lese na přehradě za Myslivnou. Určitě zveme 
diváky, jelikož to bude na obou závodech příjemná 
podívaná jak na mládež, tak na elitní jezdce.

 Jak se daří blanenskému klubu biketrialu?
 Nyní máme okolo dvaceti mladých jezdců, což je 
slušné číslo. Biketrial je sport, kdy při začátcích člo-
věk neumí vůbec nic a je těžké u toho vydržet. Úplně 
něco jiného než třeba fotbal, kde stačí koupit levný 

balón a vystřelit na branku. Je to rozdíl. Základy v 
trialu jsou těžké a bez denního tréninku to nejde. Co 
se týče klubu, tak vloni jsme zrenovovali trial park na 
sportovním ostrově Ludvíka Daňka a uspořádali tam 
dva závody na vysoké úrovni se skvělou účastí jak 
českých, tak zahraničních jezdců z Polska, Lotyšska, 
Slovenska atd. Za práci a chod klubu chci poděkovat 
všem členům a hlavně Jirkovi Sehnalovi.

 Rýsuje se mezi dětmi někdo, kdo ční hodně nad 
ostatními?
 Je zatím brzy u dětí cokoli říkat dopředu. Určitě tu 
máme talenty, ale nikdy člověk neví, zda u toho sportu 
vydrží a bude je to naplňovat a bavit i v 15 letech. V 
Česku je největší problém věk okolo 18 – 20 let, kde 
se láme chleba. Většina začne po maturitě pracovat 
nebo studovat vysokou školu a najednou jsou priority 
jinde, než závodění na kole. Co jsem vypozoroval, tak 
dost kamarádů a jezdců v tomhle věku si řekne: „Mám 
zapotřebí pořád trénovat, závodit a hnát se za výsled-
ky? Nebude mi líp, když se budu jen tak vozit, nebo 
se na to vykašlu?“ Mrzí mě to, ale je to samozřejmě 
i tím, že v našem sportu nejsou velké peníze. Není 
motivace a člověk to musí opravdu dělat pro radost, 
dobrý pocit a skvělé zážitky. Já osobně nelituji cesty, 
jakou jsem se dal. Moje práce je zatím kolo :-)

Martin Müller

• 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

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

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

 V sobotu 28. ledna blanenští zastupitelé předali ceny nejúspěšnějším místním sportovcům. Ocenění 
získalo deset jednotlivců, tři sportovní družstva, tři nejlepší trenéři a jedna osobnost, díky níž se v 
oblasti sportu město Blansko výrazně zviditelnilo. Předání cen se uskutečnilo v Dělnickém domě na 
Sportovním plese. 
Jednotlivci (bez určení pořadí):
Pavla Štoudková 
 – běh – střední tratě – TJ ASK, z. s.
Ondřej Maulis 
 – biketrial – Biketrial Blansko
Štěpán Šváb 
 – in-line brusle – Bruslárna.cz
Václav Kolář 
 – biketrial, cyklotrial – ÚAMK Biketrial Blansko
Dominika Bezdíčková 
 – běh, MTB – Road Cross team Blansko
Jan Vencel 
 – plavání – TJ ASK Blansko, z. s.
Martin Kakáč 
 – biketrial – Biketrial Blansko
Lucie Kučerová 
 – triatlon – ACT leraK Blansko
Hana Kopřivová 
 – plavání – TJ ASK Blansko, z. s.
Jana Kakáčová 
 – triatlon, běh, canicross – Elite Sport Team

Kolektivy:
Fotbalové družstvo mladších dorostenců 
 – FK Blansko
Atletický tým 2. ligy žen 
 – TJ ASK Blansko, z. s.
Družstvo minivolejbalu 
 – TJ ASK Blansko, z. s.

Trenérské osobnosti:
Bohumil Kazda 
 – atletika – TJ ASK Blansko, z. s.
Zdeněk Veselý 
 – fotbal – FK Blansko
Ivo Kučera 
 – baseball – Olympia Blansko, z. s.

Osobnost blanenského sportu:
Karel Pařil – kuželky – Klub kuželkářů zdravotně 
postižených Dolní Lhota

-r-
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BAMBIFEST 2017
Program pro děti + hudební festival + konference 

Restaurace MYSLIVNA
PŘIJĎTE OCHUTNAT NAŠE DENNÍ MENU!
   *  výběr z 10 jídel

   *  XXL menu pro náročné strávníky 

 (příplatek jen 20,- Kč)

   *  zaměstnanci, co spěchají, 

 mohou být obslouženi přednostně

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

VALENTÝNSKÉ MENU 
10. - 14.2.2017

Více na našem FB. Zajistěte si rezervaci včas!

Gastronomická renesance 
v hotelu Olberg

 Jan Rimpler. Pokud jste pravidelnými diváky České televize a sledujete program Dobré ráno, můžete 
tohoto usměvavého chlapíka sledovat, jak se ladně pohybuje okolo plotny v bělostném rondonu. 
Honza je sympaťák, v jehož životopisu najdete dlouhou kuchařskou cestu, kterou si v uplynulých 
dvaceti letech prošlapal doslova po celém světě. Vařil na luxusních lodích, v prestižním lyžařském 
středisku, hostil Peruánce českou kachnou, dělal šéfkuchaře ve špičkových hotelích. V současné 
době je kulinářským lektorem gastronomického centra Kuliner plus v Brně. A co je hlavní – stal se 
novou posilou kuchařského týmu hotelu Olberg v Olomučanech.

 Kde jste se naučil vařit?
 Začalo to docela nenápadně. Chtěl jsem obor s 
maturitou a prapůvodně jsem se rozhodoval, zda 
budu fotograf nebo kuchař. Děda s mámou dobře va-
řili, tak jsem šel studovat obor kuchař do Pelhřimova. 
Nikde poblíž totiž nenabízeli tento obor s maturitou.
 Hned po škole jsem nastoupil v Blansku na Mys-
livnu, což byla obrovská škola. Podnik tenkrát patřil 
k těm nejvyhlášenějším a práce tu byla spousta - od 
rána až do večera. Naučil jsem se tu hodně věcí, 
například rozbourat a stáhnout jelena. Dnes na to 
vzpomínám rád, ale tenkrát to taková sranda nebyla. 
Hodili mě do vody a mně nezbylo než plavat. Od té 
doby jsem se takhle cachtal v podstatě pořád :-)
 Po Myslivně následovala vojna – jak jinak, než v 
kuchyni, potom tři a půl roku na hotelu Panorama. 

 Potom jste začal cestovat…
 Ano. Využil jsem lákavé, ale dost odvážné nabíd-
ky a odjel do Německa na luxusní říční lodě. 180 
převážně amerických výletníků a kuchyň, o které se 
nám v Česku tenkrát ani nesnilo. Byla to makačka, 
ale vydržel jsem tam pět let, naučil se docela dobře 
anglicky a německy. Každý z personálu tu měl své 
místo, svoji úlohu, byl určitým způsobem nenahra-
ditelný a ostatní si jej vážili. Od umývačky nádobí až 
po šéfa celé kuchyně. Taky jsem se tu naučil heslu 
Spokojený zákazník – spokojený zaměstnavatel – 
spokojený zaměstnanec.
 Po pěti letech jsem se vrátil zpátky do naší země, 
tři roky jsem pracoval v hotelu 
v Brně a pak jsem odjel do 
Českých Budějovic, kde jsem 
vedl kuchyni v Grandhotelu 
Zvon.

 A už jste u nás zůstal?
 Ne tak docela. Díky řediteli 
hotelu Zvon jsem se dostal 
na krátkou dobu do Peru, kde 
jsem vařil Peruáncům českou 
kuchyní, ale měl jsem tu mož-
nost také nahlédnout pod ruce 
místních kuchařů a lecčemu se 
přiučit. Vařil jsem taky na Ka-
nárských ostrovech, v Řecku a 
v dalších zemích. I u nás jsem 
prošel mnoha skvělými podni-
ky. Jako příklad uvedu hotel 

Vista na Dolní Moravě nebo brněnskou zážitkovou 
restauraci Noem Arch. Ať jsem byl v Jeseníkách, v 
Čechách nebo v Peru, vždycky mne zajímala regio-
nální kuchyně, regionální suroviny.

 I u nás v Česku?
 Samozřejmě. Miluji českou kuchyni. Jen je třeba si 
uvědomit, že meníčko za šedesát korun je pro naše 
tělo špatná investice. Tady jsem vždycky na pochy-
bách, zda obsažené ingredience splňují požadavky 
na čerstvost a kvalitu. I přes veškerou osvětu, která u 
nás již několik let probíhá, se stále mnoho lidí stravuje 
špatně. Je to škoda.

 Nepovídejte. Co se dá pokazit třeba na svíčko-
vé s knedlíkem?
 To byste se divil! Třeba já ji dělám z pravé hovězí 
svíčkové a místo klasického terčíku k ní podávám 
brusinkový sorbet. Knedlík je pochopitelně domácí. 
V mnoha restauracích se ještě stále vaří pouze z 
polotovarů.

 Co děláte dnes?
 Chtěl jsem se více věnovat rodině, tudíž jsem 
opustil ten velký každodenní kolotoč, kdy trávíte v 
práci 300 hodin měsíčně a doma pak ještě nad ku-
chyní přemýšlíte dlouho do noci. Tohle bylo opravdu 
náročné a bez podpory rodiny a hlavně manželky 
bych tohle nemohl vůbec dělat. Již šestým rokem 
spolupracuji s brněnskou Českou televizí, kde přímo 
ve studiu nebo venku v terénu vařím. Současně v 
gastronomickém centru Kuliner plus v Brně vedu 
několik kurzů pro hobby i profi  kuchaře. Externě jsem 
v této chvíli začal spolupracovat s hotelem Olberg v 
Olomučanech.

 Co si od této spolupráce slibujete?
 Chtěli bychom zvýšit úroveň gastronomie. Morav-
ský kras skýtá nejen poklady přírodní, ale i gastrono-
mické. Chystáme nový jídelní lístek, v němž chceme 
hojně využívat místní potenciál, ale plánujeme 
také zajímavé gastronomické akce s nejrůznějším 
zaměřením. Chtěl bych kuchaře naučit jídlo nejen 
správně připravit, ale také pomoci vybrat ty správné 
suroviny a náležitě naservírovat. Také obsluha musí 
znát všechna jídla a umět je prodat. Každá surovina, 
ze které budeme vařit, má svůj vlastní příběh. Byla 
by škoda, aby zůstal hostům utajen.
 Hned první akcí budou kvalitní steaky, žebra, 
burgery… Akce bude probíhat od 17. do 19. února v 
hotelu Olberg v Olomučanech. Určitě přijďte ochutnat 
a nezapomeňte si zarezervovat stůl. 

 I já se chystám mezi hosty. Na jaké další gas-
tronomické akce se můžeme těšit?
 V současné době pracujeme na kalendáři akcí. 
Určitě se vyplatí sledovat internetové stránky www.
olberg.cz. Prozatím mohu slíbit, že o hosty a jejich 
žaludky bude pečováno s maximální péčí.

-r-

 Uplynulý ročník byl úspěšný a BAMBIFEST se dostal mezi stálice v blanenském kulturním dění. 
Ve dnech 19. a 20. května 2017 se v zámeckém parku Blansko uskuteční jeho třetí ročník. Nejdřív ale 
trochu rekapitulace: 

 BAMBIFEST 2016 v čís-
lech: 31 volnočasových or-
ganizací pro děti a mládež, 
přes 2 600 návštěvníků, 22 
hudebníků, 8 kapel, 6 předná-
šejících v rámci konference a 
2 slunečné dny v zámeckém 
parku.
 BAMBIFEST 2017 bude 
opět zastřešovat tři akce: 
prezentaci volnočasových or-
ganizací zaměřených na děti 
a mládež, hudební festival 
mladých a začínajících kapel 
a konferenci. 
 Prezentace organizací má 
za cíl ukázat široké veřejnos-
ti nabídku aktivit organizací, 
do kterých se mohou děti 
a mládež v Blansku a okolí 
přihlásit. Zapojené organizace pracují přímo pod 
korunami stromů v zámeckém parku. Děti si vše 
mohou vyzkoušet, rodiče se mohou na cokoli 
zeptat. 
 Hudební festival představí začínající kapely, kdy 
si mladí hudebníci mohou v praxi vyzkoušet, jaké to 
je hrát na profesionálně připraveném pódiu a vyhrát 
zajímavé ceny.
 A do třetice Konference. Do Blanska se sjedou 
osobnosti, které dokážou zaujmout všechny, kteří se 
zajímají o současné dění, a kteří se rádi nechávají 
inspirovat novými myšlenkami.
 Celá akce je pro veřejnost i prezentující organizace 
zdarma a tradičně ji pořádá skautské středisko Světla 
Blansko ve spolupráci s městem Blanskem a KSMB. 
 BAMBIFEST 2017 bude stejně jako v předchozích 
letech koordinovat Miroslav Martínek. Jaký byl podle 
něj BAMBIFEST 2016 a na co se můžeme těšit 19. a 
20. května 2017 v zámeckém parku města Blanska?
 V čem se loňský ročník BAMBIFESTu nejvíce 
vydařil?
 Předně přišlo opět více lidí, a to jak na denní pro-
gram ukázek volnočasových aktivit, tak na večerní 
festival začínajících a mladých kapel. Zúčastnil se 
i vyšší počet organizací. V tomto má BAMBIFEST 
stále vzrůstající tendenci. Vydařilo se toho více. 

Přidali jsme totiž další část BAMBIFESTU nazvanou 
KONFERENCE, ve které uváděli svá témata známé, 
ale i méně známé osobnosti. Díky vydařenému 
počasí si BAMBIFEST užili účastníci i organizátoři, 
takže děkujeme všem, kteří slunečné počasí této 
akci přáli.
 Byla nějaká krušná chvilka, kdy se organizační 
tým při přípravě akce opravdu zapotil?
 Snažíme se každý rok nějakým způsobem BAM-
BIFEST vylepšit či zpříjemnit, což stojí více úsilí i 
fi nančních prostředků. To je na akci nejnáročnější. 
Jsme moc rádi, že jsme se nepotýkali s žádnou ne-
zvládnutelnou situací a děkujeme všem organizacím 
i partnerům za přízeň myšlence BAMBIFESTu.
 Plánují se na ročník 2017 nějaké změny nebo 
novinky v programu?
 Pár novinek tu bude. Chceme zlepšit zázemí pro 
páteční večerní hudební festival [FEST.]. Vylepšíme 
pódium, ozvučení a celkové zázemí, aby měly kapely 
možnost vyzkoušet si co nejprofesionálnější podmín-
ky. Také KONFERENCE bude mít nové zajímavé 
osobnosti, které Blansko navštíví.
 Veřejnost i zástupci organizací nás mohou sle-
dovat na Facebooku a také na našich webových 
stránkách www.bambifest.com. 

-r-

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

BAMBIFEST 2016. Foto: Klára KučerováBAMBIFEST 2016. Foto: Klára Kučerová
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Zpracování kamene
a kostí v Domě přírody

Vážení zákazníci, přijďte se podívat na nové jarní oblečení. Rádi Vás obsloužíme. 

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

textil Eva Kupková

Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, Tel: 516 416 449 

kupkova.textil@seznam.cz, facebook.com/textilblansko

CERGOMONT s.r.o. je dynamická společnost působící v 

oblasti energetických staveb a dodávek technických 

zařízení budov. Sázíme na profesionalitu v přístupu 

k zákazníkům a férový přístup k sobě navzájem.

Nabízíme Vám příležitost stát se součástí týmu společnosti zaměřené na dodávky 

energetických staveb a technických zařízení budov.

VAŠE ÚKOLY
- příprava projektů v oboru TZB (zejména vytápění, tepelná čerpadla, ZTI)

- technické konzultace a návrhy variantních řešení zakázek

- zpracování realizačních rozpočtů

- projektový dozor na stavbách

POŽADUJEME
- odpovídající vzdělání stavebního nebo technologického směru

- praxe v oblasti přípravy dokumentace pro stavby - TZB výhodou, 

 případně praxe na VŠ v oboru pozemního stavitelství a zkušenosti s rozpočtováním

- technické znalosti postupů stavebních prací

- autorizace výhodou

- chuť pracovat s lidmi, komunikativnost, spolehlivost

- aktivní přístup, ochotu pracovat na svém dalším rozvoji

- ŘP - sk. B

NABÍZÍME
- odpovědnou a zajímavou práci ve které se nebudete nudit

- fi nanční ohodnocení odpovídající praxi a dosaženým výsledkům

- fi remní vzdělávání a odborné kurzy, další zvyšování kvalifi kace

- přátelský pracovní kolektiv a odpovídající pracovní vybavení

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis 
na e-mail info@cergomont.cz nebo do sídla společnosti.

  PROJEKTANT TZB

VYBERTE SI RODINNOU 
REALITKU

manželé Andrea a Jan Tajovštímanželé Andrea a Jan Tajovští

 Při prodeji nemovitosti je pro Vás sázka na jistotu TAJOVSKÝ reality! 
Proč? Jedná se o regionální rodinnou realitní kancelář s komplexní-
mi službami, osobním přístupem ke klientovi a zvláště dlouholetou 
působností na trhu s nemovitostmi. Když se svěříte do našich rukou, 
nestaráte se téměř o nic.

 Jméno Jan Tajovský si jistě spousta z Vás okamži-
tě správně spojí s TAJOVSKÝ reality, ještě aby ne, v 
tomto oboru se pohybuje jako ryba ve vodě již několik 
let. Zajisté ho znají všichni ti, kteří někdy toužili koupit 
nemovitost, nebo naopak hledali důvěryhodnou 
realitní kancelář, která by jim s prodejem pomohla. 
Společnost si zakládá zvláště na znalostech regionu 
v okrese Blansko, kde nabízí klientům své služby.
 V roce 1991 se uvedlo jméno Tajovský nejprve v 
oboru oceňování nemovitostí. K rozšíření činnosti 
došlo roku 2008. Tým v Tajovský reality se začal 
postupně rozrůstat a v tomto trendu bychom chtěli 
pokračovat i v letošním roce. To je výzva pro ty, kteří 
by měli zájem být s námi v jednom týmu a zabývat 
se obchodem s nemovitostmi.

 Pokud tedy uvažujete o prodeji nemovitosti, je 
správnou volbou, když přímo osobně navštívíte TA-
JOVSKÝ reality. Kancelář, se nachází v Boskovicích 
na ulici Kapitána Jaroše, kde Vás přijme v příjemném 
prostředí milý personál a na místě zodpoví Vaše do-
tazy. Naše budova je naproti ČSOB, přesněji řečeno 
je to ulice hned vedle Masarykova náměstí. Díky 
dobrému umístění nemůžete naši kancelář minout.
 Kromě svých aktivit TAJOVSKÝ reality podporuje 
také řadu sportovních, společenských a dobročinných 
akcí u nás v regionu, jako např. běžecké závody 
Okresní běžecké ligy, Běžíme pro Nikýska, Výstava 
koček, nezisková organizace Psí šance, a rovněž 
výrazně podporuje internetový pro-
jekt Blanensko ve fotografi ích, na 
kterém se můžete podílet i Vy sami 
a sdílet tak se všemi Vaše fotky z 
nejrůznějších míst našeho regionu.
 Společnost TAJOVSKÝ reality 
s.r.o. poskytuje služby související 
s prodejem, koupí a pronájmem 
nemovitostí. Činnost naší kancelá-
ře je ale mnohem širší, nejde jen o 
prodej nemovitosti, z naší strany jde 
hlavně o rychlé vyřízení a celkový 
komfort pro naše zákazníky. Kaž-
dému klientovi poskytneme plně in-
dividuální přístup, dle jeho potřeb 
a možností. Vy prodáváte a my se 
staráme o to, abyste kromě podpi-
su nemuseli cokoliv dalšího řešit. 

Protože je mnoho 
věcí, které se v sou-
vislosti s prodejem 
či koupí nemovitosti 
musí vyřídit a my se 
o vše postaráme za 
Vás. O Vaši nemovitost se tedy staráme od A do Z 
(právní informace o daném objektu, náklady na bydle-
ní, veškeré dokumenty, ať už listy vlastnictví, výpisy z 
katastru, věcná břemena či exekuce). Samozřejmostí 
je pro naše klienty kvalitní právní servis a veškeré 
poradenství. Nejdůležitější jsou pro nás spokojení 
zákazníci a díky Vaší zpětné vazbě zjišťujeme, že 
naši práci děláme dobře.
 Čím vším se konkrétně zabýváme a co všechno 

pro Vás můžeme udělat? Zprostředkujeme 
prodej Vaší nemovitosti zdarma! Potřebujete-li 
peníze ihned, tak Vaši nemovitost vykoupíme 
za nejvyšší možnou cenu! V této souvislosti 
veškeré poplatky s prodejem hradíme za Vás. 
Zajistíme oddlužení Vaší nemovitosti, aniž 
by došlo k jejímu prodeji! Vyplácíme dluhy či 
exekuce, které váznou na nemovitosti, abyste ji 
mohli co nejrychleji oddlužit, případně vyvázat 
ze zástavy. Za účelem hypotéky Vám zařídíme 
odhad nemovitosti a to pro všechny banky a 
spořitelny! Jsme schopni zařídit i směnu 
Vašeho stávajícího bydlení za jiné.
 TAJOVSKÝ reality je společnost, která se 
nachází v Boskovicích přímo na ulici Kapitána 
Jaroše 5, kde se na Vás bude těšit v příjemném 
prostředí ochotný personál.

TAJOVSKÝ reality s.r.o.
Kpt. Jaroše 157/5, 680 01 Boskovice
pevná linka: 516 454 008
mobil:723 282 282
www.tajovskyreality.cz
email: info@tajovskyreality.cz

 Kromě internetových stránek nás můžete sledovat 
také na Facebooku a stát se fanouškem TAJOVSKÝ 
reality, realitní kancelář. Díky čemuž budete mít 
neustále na očích všechny naše novinky. Odteď už 
vám nic neunikne!

-r-

TAJOVSKÝ reality - kancelářTAJOVSKÝ reality - kancelář

Ráječko - prodaná nemovitostRáječko - prodaná nemovitost

- 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

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

 Jak se zpracovával pazourek a další kameny a kosti ve starší době kamenné, ukázal v Domě přírody 
Moravského krasu Petr Rajnoch. Interaktivní přednáška pohltila děti i dospělé. 

 Přednášející názorně 
převedl, jak se z pazourku 
vyráběly čepele, ukázal roz-
dělávání ohně bez zápalek, 
nechal kolovat různé zbraně 
ze dřeva, kamene a kostí. 
Návštěvníky též zaujaly na-
příklad šlachy ze zvířat, které 
se používaly k sešívání kůže. 
 Další přednáška s prak-
tickými ukázkami se bude 
konat v sobotu 11. února od 
15 hodin a lze ji doporučit 
všem, kdo se zajímají o his-
torii, a také žákům základní 
školy jako doplňující materiál 
k výuce dějepisu. Tématem 
bude tentokrát výroba ná-
strojů mladší doby kamenné. 
Petr Rajnoch se zabývá vý-
robou replik různých nástrojů 
pro muzea u nás i v zahraničí 
již více než pětadvacet let.

-mha-
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Muzeum: O životě 
hvězd stříbrného plátna

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 281 010, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

 „Zavřete oči, odcházím…“ Návštěvníci Muzea Blanenska by však rozhodně měli oči otevřít, pokud 
chtějí vidět například oblek Svatopluka Beneše nebo kostým Zity Kabátové. Původní fi lmové rekvi-
zity z prvorepublikového a protektorátního období je možné nyní zhlédnout na první letošní výstavě 
muzea. 
 V rámci vernisáže byl pro děti 
připraven fi lmový workshop, na 
němž mohli malí herci nahléd-
nout do zákulisí tvorby fi lmu 
a fi lmových profesí. Oblékli si 
kostýmy, secvičili krátkou scén-
ku o krádeži cenných šperků z 
komnaty aristokratické rodiny. 
Klapka udávala znamení na 
zahájení jednotlivých scén. 
Vše se natáčelo na kameru a 
v závěru workshopu si děti svůj 
výkon prohlédly na plátně. 
 Slavnostní večer pak zahá-
jila žákyně Základní umělecké 
školy Blansko Zuzana Haso-
ňová zpěvem písní Osvobo-
zeného divadla za klavírního 
doprovodu. Nechybělo ani 
drobné občerstvení v prvorepublikovém stylu. Filmová 
historička Markéta Nedvědová návštěvníkům přiblížila 
projekt Hvězdy stříbrného plátna, na kterém pracuje 
společně s Petrem Lukasem a Janem Marouškem. 
Vernisáž zakončilo promítání fi lmu Kristián s Adinou 
Mandlovou a Oldřichem Novým v hlavních rolích. 
 Putovní výstava Hvězdy stříbrného plátna návštěv-
níky muzea zavede do zlatého věku českého fi lmu. 
Průkopnická generace se učila za pochodu a často 
přejímala inspiraci ze zahraničí, ale od poloviny 20. 
let již bylo možné sledovat ryze české rysy domácího 
fi lmu. 
 „Výstavu se nám podařilo připravit díky spolupráci 
s rodinou Zity Kabátové, Evy Gerové, Jarmily Novot-
né, dětmi Rolfa Wanky i díky soukromým sběrate-
lům,“ řekla Markéta Nedvědová. „Z lokální výstavy 
se stal celorepublikový projekt, který trvá už několik 
let, a to mi dělá velkou radost,“ dodala. 

 Výstava měla svoji premiéru v roce 2014 v Le-
tohrádku Mistrovských v Brně a od té doby byla k 
vidění na několika místech po celé republice. Sleduje 
vývoj kariér osobností spjatých s Brnem i Prahou, 
a to vynikajících komiků Vlasty Buriana, Jaroslava 
Marvana, Hugo Haase, Oldřicha Nového, Ladislava 
Peška a Jindřicha Plachty. Návštěvníci se také do-
zvědí o životě hereček Vlasty Fabianové, Zity Kabá-
tové, Lídy Baarové, Adiny Mandlové, Nataši Gollové 
a dalších. 
 Výstavu již tradičně doplňuje kvíz s otázkami z 
výstavních panelů, kde si mohou zájemci ověřit 
své znalosti. Díky spolupráci s Národním fi lmovým 
archivem se v předsálí výstavní síně promítá sestřih 
slavných scén z fi lmů pro pamětníky. K výstavě, která 
potrvá do 24. března, též patří tematický vzdělávací 
program pro školy. 

-mha-



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.
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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: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 602882227.
* BOX a JU – JITSU – SEBEOBRANA – NÁ-
BOR pro muže i ženy od 15let. Vilém Hrunek  
Tel. 608 316 426  Hrunvill@seznam.cz
* !!! NOVÁ KAMNA !!! RŮZNÉ DRUHY. VÝ-
KON 11 AŽ 25 kW PRO 200 AŽ 600 m³. Tel. 
602882227.
* Bazar Strojů, Nábytku a všeho možného v 
Dolní Lhotě má zájem o Vaše peníze. Výmě-
nou za kvalitní zboží :-) Tel. 602882227.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Chcete být po celou zimu zdraví? Užívejte lžíci 
medu denně! Nabízím kvalitní loňský med přímo 
od včelaře z čisté přírody Blanenska. VÝRAZNÁ 
SLEVA: 120,-Kč/kg - smíšený /tmavý/  po 1 a 5 kg. 
Po domluvě dovezu větší množství do Blanska a 
Boskovic. Tel. 723967473.
* 2kk na ulici Údolní po celkové rekonstrukci! Vše nové!: 
koupelna, kuchyně, obložkové dveře, podlahy, okna, 
elektrika, voda. Cena 1.38 mil. Bez RK. Tel. 776117788.
* Běžky 205 cm zn.VISU EXTRA + vázání, cena 150,-, 
sjezdovky 170 cm zn.ARTIS 6115 + vázání MAR-
KER M27, za 550,-. Boty na běžky BOTAS č.5-6, za 
60,- a boty sjezd - lité přezkáče vel.8-9 za 440,.  Tel. 
737622786.
* Zánovní dřevěný stojan na CD nebo DVD, na 80 CD 
nebo DVD v klasických obalech a na 20 CD nebo DVD 
v širokých obalech. Cena 500 Kč. Tel. 737002332.
* Postel 80x200 cm, světlá dýha - 200 Kč, polohovací 
rošt v hlavách a nohách - 1400 Kč. Tel. 721711507.
* Dětskou přebalovací podložku s pevnou deskou, 
koupací podložku do vaničky - málo používané. Vše za 
250 Kč. Tel. 723881133.
* Chatu v Petrovicích u Blanska - elektřina, voda, parko-
vání, zahrada oplocená 380 m²,  krásné západy slunce.
Cena 699.000 Kč. Tel. 721833167.

      PRODEJ    

JEDNOPOKOJOVÝ BYT JEDNOPOKOJOVÝ BYT 
V BK – „SEVER“V BK – „SEVER“

++
PRODEJNU - KAVÁRNUPRODEJNU - KAVÁRNU

VE STEJNÉM DOMĚVE STEJNÉM DOMĚ
2.500.000Kč

Tel. - 602 882 227

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Screamers: Videopůjčovna –  přesunuto na 12.5.2017 
v 19 hod. Travesti skupina Screamers uvádí zábavnou 
show. Vstupné 300 Kč.
Ples dobrovolných hasičů – 18.2.2017 ve 20 hod, Dělnický 
dům. Cena 200 Kč.
Miroslav Donutil - Ptejte se mě na co chcete a já Vám 
odpovím – 13.2.2017 v 19 hod, Dělnický dům. Cena 
360/330 Kč.
Ples Základní školy speciální Blansko – 24.2.2017 ve 20 
hod, Dělnický dům. Cena 250 Kč.
Rockový ples – 4.3.2017 ve 20 hod, Dělnický dům. Cena 
370 Kč.
Michalova brnkačka – dětské představení Michala Ne-
svadby – 5.3.2017 v 10 hod, Kino Blansko. Vstupné 
170 Kč.
Divadelní představení Sex pro pokročilé – 14.3.2017 v 19 
hod, Dělnický dům Blansko. V hlavních rolích Karel Roden 
a Jana Krausová. Vstupné 390/350/310 Kč.
Na stojáka – 20.3.2017 v 19.30 hod, Sokolovna Boskovice. 
Vstupné 250 Kč.
Divadelní představení Byt na inzerát – 21.4.2017 v 19 hod, 
Dělnický dům Blansko. Vstupné 360/330 Kč.
Žamboši – 22.4.2017 v 18.30 hod, Katolický dům. Cena 
130 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 14.6.-18.6.2017, vždy v 18 hod. 
14.6.2017 Skvosty klasiků – Komorní soubor Quartetto Te-
lemann (Sloupsko–šošůvské jeskyně). Cena stání 350 Kč.
15.6.2017 Letní nálady – Lucie Bílá a Petr Malásek 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 540 Kč, sezení 640 Kč.
16.6.2017 Čarovné tóny – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou (jeskyně Výpustek). Cena stání 450 Kč, sezení 
550 Kč.
17.6.2017 Souznění – 4TET s Jiřím Kornem (Kateřinská 
jeskyně). Cena stání 450 Kč.
18.6.2017 Pocta Vivaldimu – Jaroslav Svěcený a orchestr 
Virtuosi Pragenses (dno propasti Macocha). Cena stání 
450 Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12 hod, Zámecký 
park Blansko. Vstupné do 31.3. 449 Kč, děti 3-15 let 
199 Kč. 
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@
blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

-MaT-

* Nabízím zahrádku k dlouhodobému pronájmu (BK za 
kostelem „pod Hořicemi“). Tel. 602882227.
* Kdo daruje starý nepoškozený pánský klobouk vel. 56? 
Tel. 737002332.
* Kdo daruje staré gramofonové desky? Nejlépe swin-
gová hudba, dechovka, jazz nebo mluvené slovo. Tel. 
737002332.
* Pronajmu garáž na Podlesí, 21 m², cena dohodou, platba 
předem. Tel. 608777049.
* Vdova 59 prosí hodné lidi, kdo by daroval nebo za menší 
částku prodal notebook. Začínám. SMS 778405844.
* Pronajmu garáž na Písečné, ul. Pod Javory. Tel. 
731670781.

      RŮZNÉ    

* Nemáte čas na úklid?

* Potřebujete vyžehlit, obstarat

 nákup nebo pohlídat děti?

* Nabízím kombinaci služeb 

 a prací dle Vašich potřeb 

 a představ!

Tel. 724 306 362
www.domaci-hospodyně.cz

info@domaci-hospodyně.cz

facebook.com/domacihospodyne

DOMÁCÍ

HOSPODYNĚ

DAGMAR

35. ročník OBL startuje v Rájci
 Mrazivý leden se pomalu blíží ke konci, ale další sezona Okresní běžecké ligy je teprve na svém začátku. 
Letos už nás čeká 35. ročník a to je velmi pěkné číslo. Když se totiž podíváme do termínovky závodů, tak 
starší už je pouze Běh Černou Horou, Sloupský lesní běh a Běh Moravským krasem. Přejeme si, abyste 
nám zachovali přízeň jako v ročníku minulém. První příležitost budete mít 11. února na Rájecké desítce.

 Rájecká (dříve Rá-
ječkovská) desítka je už 
dlouhodobě tím prvním 
podnikem v seriálu zá-
vodu Okresní běžecké 
ligy. A v únoru je také 
závodem jediným. Pokud 
vydrží mrazivé počasí a 
v okolí Rájce bude ležet 
sníh, bude to velmi ná-
ročné. V březnu si mohou 
závodníci ještě chvilku 
odpočinout, od dubna už 
je čeká pravidelný kolo-
toč. Nejvíce našlapaným 
měsícem bývá květen a 
září. Letos bude v květnu 
šest závodů a v září do-
konce sedm. Jak už jste 
se možná dozvěděli, do termínovky se vrací Běh za 
Jedovnickým kaprem. Takže i v listopadu budete mít 
možnost „vylovit“ nějaké body. Kompletní termínovku 
pro rok 2017, včetně pravidel, naleznete na našich 
webových stránkách případně si jí budete moci vyzved-
nout na některém z nejbližších závodů.
 V roce 2017 se budeme snažit věnovat co nejvíce 
pozornosti dětským závodníkům. Stále se nám nedaří 
nalákat žactvo na více závodů v roce. Vloni bylo tako-
vých závodů 13, letos jich bude dokonce 14. Dětí, které 
se zúčastní více jak poloviny, je ale velmi málo. Většinou 
se chlapec nebo dívka, zúčastní nějakého závodu ve 
své obci, ale jinde už ne. Sami od sebe se nevypraví 
na závod ve Vískách nebo v Rudici a proto se budeme 
snažit oslovit školy, případně sportovní kluby a jak jen to 
bude možné, tak i rodiče. Ti by měli mít největší zájem 
na tom, aby se jejich děti aktivně věnovaly sportu.
 Abychom právě ty menší motivovali, pro nastávající 
sezonu do celkového bodování zařazujeme i přípravku 
dívek a chlapců. Body tedy mohou sbírat i děvčata a 
chlapci ročník 2006 a 2007. Doufáme, že tím vytvoříme 
„líheň“ pro kategorii mladších a starších žákyň a žáků. 
Zatím není v našich silách bodovat všechny dětské 
kategorie, snažíme se tedy alespoň o tento vstřícný 
krok.
 Víme, že ne každé děvče nebo každý chlapec aspi-
ruje na celkové umístění ve své kategorii, ale může být 

pilný a pravidelně se účastnit většiny dětských závodů. 
Pro ty je připravena soutěž, která bude hodnotit, kolika 
závodů se zúčastnil. Podle počtu absolvovaných zá-
vodů může na konci sezony obdržet bronzový, stříbrný 
nebo zlatý odznak. Na bronzový dosáhne ten, kdo bude 
mít na svém kontě alespoň čtyři závody. Za šest absol-
vovaných závodů to bude stříbro, kdo bude mít osm a 
více, na něj čeká zlato. Do této soutěže budou zařazeni 
kluci a holky v kategoriích, kterým se přidělují body v 
celkovém hodnocení. Je tedy třeba splnit podmínku – 
příslušnost ke klubu/oddílu z okresu Blansko, a nebo mít 
bydliště na okrese Blansko. Patronem soutěže je jeden 
partnerů Okresní běžecké ligy, pokud se vše podaří, na 
jednoho šťastlivce čeká zajímavé překvapení.
 Všem běžcům, pořadatelům, trenérům i těm, kteří 
vás ve vaší činnosti podporují, přejeme, ať se vám v 
roce 2017 vše daří a především ať se vás drží zdraví. 
(alter: Všem běžcům, pořadatelům, trenérům i těm co 
je v jejich činnosti podporují, přejeme, ať se jim v roce 
2017 vše daří a především pevné zdraví.)
 Stále platí nabídka pro všechny zájemce o spolupráci 
s dosavadní sestavou Okresní běžecké ligy. Především 
bychom si uměli představit mladou krev, která by se s 
plným nasazením věnovala těm nejmladším.
 Za Okresní běžeckou ligu 

Jiří Vrtílka, ředitel
www.oblblansko.cz

MINIVOLEJBALOVÉ ÚSPĚCHY
 Tak jsme se konečně dočkali! Den poté, co byli naši 
zástupci vyhlášeni v anketě Nejlepší sportovec města 
Blansko 2016, jsme v neděli 29. 1. 2017 byli pořadateli 
dalšího turnaje v minivolejbalové krajské lize ve sportovní 
hale SPŠ Jedovnice. Také tento turnaj  byl vzhledem k 
chřipkové epidemii malinko početně oslaben, ale i tak 
konkurence 34 týmů byla veliká..    
 Před početnou fanouškovskou kulisou z řad rodinných 
příslušníků a kamarádů jsme třikrát dosáhli na stupně 
vítězů. Asi nejvíc potěšily nejmladší účastnice, kteří ve 
své zelené kategorii obsadily výborné 3. místo, což je 
jejich prozatím nejlepší umístnění v celé dlouhodobé 
soutěži. Trojice byla ve složení Natálie Jeřábková, Zuzka 
Kytnerová a Naďa Pospelová.
 Tradičně o vítězství bojoval ve své modré skupině tým 
ve složení Katka Vašíčková, Kája Seďová a Stefanie Ma-
talová, které opět pouze jediná porážka dělila od 1. místa. 
Ve stejné skupině nově sestavený tým Jana Stehlíková, 
David Zukal, Oksana Zorivčak a Anežka Pieglová obsadil 
pěkné 5. místo po vyrovnaných zápasech.
 Svoje zastoupení jsme měli v nejlepší skupině modré 
kategorie. Trojice Julie Kouřilová,  Adam Prudík a Matěj 
Souček svoje první tři utkání vyhrála. Pak je ale čekaly 
favorizované týmy Sokola Letovice a Sokola Brno. A s 
těmito favority bohužel svoje utkání těsně podlehli, takže 
nakonec pro ně zbylo celkové výborné 3. místo v turnaji.
 K dalšímu pokračování odjíždíme do Břeclavi v neděli 
19. 2. 2017. Děkuji všem fanouškům za jejich podporu a 
zúčastněným členům oddílu za organizátorskou pomoc 
při uspořádání turnaje.

Michal Souček,
předseda volejbalového oddílu ASK Blansko
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

3. února 20178

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km 

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo 
Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě. Ke každému 
vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění 
Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní 
prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích 
svíček. Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás 
a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

skoda-auto.cz

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním Předplaceného servisu

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329, 678 01  Blansko,
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

 Vánoční turnaj v sobotu 17.12. proběhl za účasti 
12 hráčů. Ve dvou základních skupinách jsme hráli na 
jeden set do 15 bodů. První dva hráči z obou skupin 
postoupili přímo do čtvrtfi nále vyřazovacího pavou-
ka. Ostatní hráči z třetích až šestých míst odehráli 
v tomto pavouku osmifi nále. Poražení osmifi nalisté 
utvořili skupinu o 9.-12. místo. Vítězové postoupili do 
čtvrtfi nále, kde po porážce utvořili skupinu o 1.- 4. 
místo. Ve všech skupinách i vyřazovacích bojích se 
hrálo na dva vítězné sety do 11 bodů dle mezinárod-
ních pravidel.
 Vítězem turnaje se stal někdejší ligový hráč Oto 
Lizna, který ve fi nále porazil Jana Zezulu 2:0 (11:8, 
11:9). V utkání o třetí místo Jaromír Matal porazil 
listopadového vítěze Karla Hudce 2:0 (11:7, 11:9). 
Páté místo získal Matěj Bartoň  po vítězství nad 
Jakubem Sedláčkem 2:1(8:11, 11:9, 11:7). Ceny do 
turnaje věnovalo ČAD Blansko a.s.
 Součástí Vánočního turnaje bylo vyhodnocení 
uplynulé sezóny.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde vedeme hráčům 
skutečně odehrané sety, si nejlépe vedl Ivo Graff y, 
který odehrál za celou sezónu  205 setů. Druhý Jiří 
Pánek 202 a třetí Pavel Procházka 186 setů. Do 
soutěže bylo zapojeno 36 hráčů z toho 3 ženy.  
 V soutěži „Turnajový Leader“, kde bodujeme na 
každém turnaji prvních 10 hráčů ve stupnici 20 - 1 
bod získal nejvíce Jakub Sedláček 142 bodů. Jiří 

Pánek na druhém místě 115 a třetí Jan Zezula 100 
bodů. Bodovalo celkem 30 hráčů.
  V nově rozehrané soutěži po dvou odehraných 
turnajích vedeme v obou doprovodných soutěžích 
14 hráčů. V Leaderu vede Karel Hudec 32 bodů 
následován dvojicí Jiří Pánek a Jakub Sedláček 
22 bodů. V Mágu je první Jakub Sedláček 28 setů, 
následován Pavlem Procházkou 26 setů. Za nimi 
se drží Karel Hudec 25, Jiří Pánek 24 a dvojice Ivo 
Graff y a Zdeněk Minář 22 setů.

BK Blansko dvakrát 
vítězně se Šlapanicemi

 Blanenské basketbalistky se dočkaly prvních domá-
cích vítězství v nadregionální soutěži žákyň U15. Ze 
dvojzápasu si připsaly plný počet bodů se Šlapanicemi. 
 Blansko hned od úvodu prvního zápasu začalo velmi 
aktivně. Nasazením na obrané polovině působilo slab-
šímu soupeři značné problémy s vyvážením míče. Už 
po první čtvrtině, ve které střílely blanenské hráčky 14 
trestných hodů, se podařilo vypracovat nadějný náskok 
o 14 bodů. Během zápasu se dařilo náskok stále navy-
šovat až na konečný stav 60:27 pro domácí. V utkání 
se střídaly úseky hry nepříliš pohledného basketbalu s 
velkým počtem chyb na obou stranách a momenty, kdy 
blanenské hráčky prokazovaly svoji vyšší herní kvalitu. I 
přes zdravotní potíže zahrála ve slušné formě kapitánka 
Čermáková, která ke 14 bodům přidala řadu doskoků 
a krásných obranných zákroků. Výborný výkon podala 
rozehrávačka Matušková (12b) a střelecky se dařilo 
také Dvořákové (14b). 60 nastřílených bodů je pro BK 
Blansko sezónním rekordem a skoro dvojnásobkem 
bodového průměru na utkání. 

 Ve druhém zápase se hrálo v nižším tempu. Větší 
prostor dostaly i hráčky ze střídačky. Přestože Blansko 
opět svého soupeře přehrávalo, nedařilo se proměňovat 
vyložené šance a náskok nenarůstal tak rychle jako v 
prvním utkání. Nakonec však blanenská děvčata uhájila 
i druhé vítězství 37:14. Střelecky se prosazovala hlavně 
Matušková (10b). 
 K příštímu dvojutkání nadregionální soutěže U 15 se 
blanenské basketbalistky chystají do Vyškova, kde se 
proti favoritovi pokusí vylepšit svoje postavení v tabulce. 

BK Blansko x Sokol Šlapanice
1. zápas – 60:27. Střelkyně Blanska: Čermáková a 
Dvořáková 14 bodů; Matušková 12b; Svěráková a 
Vyklická 8b; Macháčková a Pavloňová 2b
2. zápas – 37:14. Střelkyně Blanska: Matušková 10 
bodů; Čermáková a Svěráková 7b; Vyklická 6b; Dvo-
řáková 5b; Macháčková 2b

Mgr. Lukáš Buřt


