
Nabízíme:
- Byt OV 3+kk s garáží Blansko – Jasanová, 86 m2, 1.p., novostavba...NC- 2 289.000 Kč 
- Zahrada s chatou Blansko , poz. 618 m2, sklep, elektřina, užit. voda...NC –295.000 Kč
- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, krásné místo...NC – info. v RK
- RD 2+1 Němčice, poz. 162 m2, IS, obyvatelný, zahájená rekonstrukce...NC –339.000 Kč
- 2 RD + STPSpešov - centrum, 4 584 m2, IS dostupné, neobyvatelné...NC – 380 Kč/m2
- Nájem bytu 2+1 Blansko – NR,  54 m2, 2.NP., výtah, nevybavený...NC – 8.500 Kč/měs.

Hledáme:
- Pro lékaře hledáme nájem kompletně vybaveného bytu 1+1 v Blansku
- Pro investora koupi bytu 2-3+1 v OV ve středu Blanska (i ve špatném stavu).

OV 2+1 Blansko - Chelčického, 54 m2, 
1. NP, bez revitalizace, dobrý stav, volný 
po skončení dědického řízení.

NC – 1 049.000 Kč

Komerční objekt Blansko + STP, 467 m2,
poz. 1.554 m2, přízemní, garáž, dobrý 
stav, multifunkční využití.

NC – 5 939.000 Kč

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM

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

Znám spoustu lidí, kteří jsou svým způsobem extrémní. Zatímco jedni jsou schopní ve 
svém životě riskovat opravdu hodně, druzí se zase drží při zemi a jsou na sebe tak opatrní, 
že to až hraničí se zdravým rozumem. Můj názor se postupem věku samozřejmě mění, 
nicméně fakt je ten, že jsem někde uprostřed. Občas rád zariskuji, ale většinou se snažím 
zachovat si chladnou mysl a zdravý rozum. Někteří obyvatelé našeho města se však 
chovají, jakoby žádný rozum neměli a zbytečně riskují svůj život. Denně jich potkávám 
hned několik.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Žijeme jen jednou a zdraví je to 
největší bohatství, které máme. 
Přesně tato věta by měla být 
velkými písmeny zaznamenána, 
nejlépe na billboardu, na konci 
Blanska u odbočky na Dolní Lho-
tu. Jezdím tudy několikrát denně 
autem a mohu vám říct, že potmě 
je to na této zhruba kilometrové 
rovince doslova o hubu. Chodci, 
kterými se to tu v podvečer jen 
hemží, směle vykračují v obou 
směrech a projíždějící vozidla je 
míjejí někdy jen o pár centimetrů. 
Nezodpovědní jedinci jdou totiž 
nejčastěji ve tmavém oblečení, 
bez baterky, bez refl exních pás-
ků. 
 Vy, co tudy taky jezdíte, mi 
dáte jistě za pravdu v tom, že 
občas je to skutečně těsné a večer se tu vyplatí 
jezdit spíš po prostředku a maximálně šedesátkou, 
jinak hrozí srážka. Nechápu, jak někdo může takhle 
hloupě riskovat svůj život. Vždyť refl exní vesta stojí 
pár korun a ten jeden kilometr by se snad dal přežít 
i fakt, že s tímto kouskem garderoby nejste zrovna 
módní ikonou. Ale abych někomu nekřivdil – jsou i 
tací, většinou mladší, které vidíte na několik desítek 
metrů a jste schopni je bezpečně minout; ve většině 
případů se jedná o sportovce.
 Nedá se nic dělat. Do Dolní Lhoty nevede žádný 
chodník a dostanete se sem z Blanska pěšky jen 
dvěma cestami. Jedna možnost je po silnici, kde 
byste měli jakožto účastníci silničního provozu už 
jen ve svém zájmu být skutečně výrazně označeni, 
druhá možnost je kolem splavu stále dozadu, případ-
ně hned za odbočkou na Dolní Lhotu za můstkem 
vlevo. Tady na vás ale číhá ještě větší překážka – 
koleje. Už jen množství věnců a svíček umístěných 
na tomto místě svědčí o mimořádném nebezpečí, 
které tu číhá. Blízko tohoto „přechodu“ je totiž na 
kolejích zatáčka, na níž už bohužel doplatilo několik 
lidských osudů. Nechoďte tudy – nestojí to zato.
 Další záležitost, nad kterou zůstává rozum stát, 
je sebevědomí, s jakým někteří pěší čím dál častěji 
vstupují na přechody pro chodce. Zapomínají na 
to, že automobily mohou jet padesátkou a zabrzdit 
takhle rozjeté vozidlo trvá několik desítek metrů. 
Řidič automobilu je také jen člověk, může třeba 
kýchnout, zívnout, soustředit se na jinou věc, která 

se týká provozu, zkrátka a dobře - vteřina nepozor-
nosti a neštěstí je na světě. Nejhorší situace je u 
kruhového objezdu u staré pošty, kde lidé spěchají 
na vlak, ale podobně se chodci chovají i v centru, 
například u budovy Základní umělecké školy nebo 
třeba u druhého kruháče. Paradoxně mi připadá, že 
děti se v silničním provozu chovají daleko obezřetněji 
než dospělí. Kéž by jim to vydrželo už navždy…
 Samostatnou kapitolu v bezpečnosti silničního 
provozu jsou cyklisté, kteří se v mnoha případech 
chovají tak, jako kdyby jim patřila celá vozovka, a 
arogantně dávají najevo řidičům, že tu nejsou sami. 
Nejsou, ale bohužel pro takového cyklistu může pří-
padná srážka skončit újmou na zdraví nebo i smrtí, 
zatímco automobil to odnese jen pár pomačkanými 
plechy.
 Nechci říct, že jsou řidiči automobilů bez viny 
– naopak. I v jejich řadách je spousta pirátů a ne-
zodpovědných jedinců, kteří dokážou nadělat na 
silnici pěknou paseku. Jen jsem chtěl poukázat na 
skutečnost, že v mnoha případech je vina na druhé 
straně. A přitom stačí tak málo – zdravý rozum a 
trocha opatrnosti. Nakonec vám i maličkost může 
zachránit život, aniž bychom si to uvědomovali. 
Buďte na sebe opatrní, vždyť v sázce není jen váš 
život, ale i mnoho nešťastných lidských duší, které 
vaše nezodpovědné chování může udělat z vašich 
blízkých i z šoféra, který vás, ačkoli za to nemusí 
nést zodpovědnost, srazí.

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 1 369 900,- Kč vč. pr.

Novostavba bytu 2+kk (41 m2), předzahrádka, 

podlahové topení, velmi nízké náklady.

Prodej pozemku urč. ke stavbě RD 1070 m2,  

Klidná část obce, veškeré IS na hranici pozemku.

Pro investora 

s připravenou hotovostí 

hledáme ke koupi 

byt 1+1 v Blansku. 

mob.: 605 785 653

cena: 599 000,- Kčmob.: 777 857 738 mob.: 777 857 740

Olomučany

HLEDÁME!

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 8 500,- Kč + ink.

Pronájem velice pěkného celkově 

zrekonstruovaného bytu 3+1. 

mob.: 605 163 333 

Blansko Němčice

cena: 780 000,- Kč                         

Samost. stojící RD 2+1 vhodný jak 

k trvalému bydlení, tak i rekreaci.

mob.: 605 163 333 



S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansks o

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Otrava metanolem
 Boskovice – V pátek sedmého února byl v ne-
mocnici v Boskovicích přijat dvaapadesátiletý muž s 
příznaky, které později ukázaly na otravu metanolem. 
Pacient byl nejprve připojen na plicní ventilátor, ale 
podle posledních informací ze soboty osmého dýchal 
pacient sám a neměl by být v ohrožení života. Poli-
cisté zajistili u muže doma láhev s alkoholem. Jestli 
se jedná o zdroj otravy, zatím není jasné.
Zdroj: aktualne.cz

-sko-

Vzpomínáme
 Ve středu 8. února jsme 
vzpomněli nedožitých 80 
let pracovitého člověka, 
milujícího tatínka a pří-
tele Vladimíra Beránka z 
Horní Lhoty, který nás po 
dlouhé nemoci navždy 
opustil 7. září 2010.
 Vzpomínají synové 
Vladimír a Luboš s rodi-
nami a jeho celoživotní 
přátelé.

PĚKNÁ 
MODRÁ DOUBRAVICE

plán aktivit na březen určený i pro veřejnost

5.3.  – Soutěžní hra Milionář
12.3.  – Návštěva výstavy Četnické humoresky 
  ve Svitavách
20.3.  – Beseda o rybaření 
     přednáší M. Matuška
26.3.  – Návštěva solné jeskyně
Každé úterý od 9 hodin probíhá výroba ozdobných 
mýdel.

 Změna programu vyhrazena. Na uvedené akce 
srdečně zvou pracovníci a uživatelé zařízení. Pro 
konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.
Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám 91 (bu-
dova fary). Tel: 515 538 565, e-mail: peknamodra.
blansko@charita.cz

-pěm-

Školství na Blanensku 
do roku 1945

 V pátek 14. 2. 2014 proběhla v Městské knihovně 
Blansko vernisáž dokumentární výstavy  s názvem 
POJĎ SEM, DÍTĚ, UČ SE MOUDRÝM BÝTI aneb 
Školství na Blanensku do roku 1945, kterou společ-
ně připravily tři blanenské paměťové instituce, a to 
MZK Brno – Státní okresní archiv Blansko, Muzeum 
Blansko a Městská knihovna Blansko.
 Zúčastnili se i starosta města Blanska Mgr. Ivo 
Polák a první místostarosta Ing. Jiří Crha.
 Výstava je k vidění do 7. 3. 2014 v provozní době 
knihovny. Foto: Ladislav Král.

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko

Na nákupech

To je moje místo!

Citius, Altius, Fortius...
 Tak po čtyřech letech zase období Her. Tento-
krát v pořadí dvaadvacátých. Hluboce si vážím 
každého sportovce, který se na Hry probojoval 
a zúčastnil se jich. Nezáleží přitom, z jaké země, 
či jakého etnika pocházejí. Za každou účastí je 
především nehorázná dřina a závodit na Olym-
piádě pro všechny do jednoho splněný sen. Ať 
už je ozdobený medailí nebo ne. Samozřejmě 
jako každý patriot především fandím našim, ale 
čím jsem starší, tím mě víc a víc udivují výkony 
všech bez výjimky, sledují třeba i životní příběhy 
některých účastníků a jsem za období Her rád, 
byť můžu mít výhrady k některým věcem okolo, 
od olympijského výboru až po skutečně do očí 
bijící neprofesionalitu některých sportovních 
komentátorů.
 Trnul jsem hrůzou, když Šárka Pančochová 
neustála svůj skok na prkně. A nevěřil jsem 
svým uším, když nejmenovaný „komentátor“ ČT 
prohlásil, že je „aspoň dobrá příležitost vidět naši 
závodnici bez pokrývky hlavy“. Toho obtloustlého 
komentátora bych nejraději postavil nahoru se 
snowboardem na nohou a kopnul ho do zadní 
části těla, aby si na vlastní kůži zažil, jaké to je 
havarovat. Pokud bych chtěl být stejně „vtipný“, 
mohl bych jeho následně nevyhnutelný pád ko-
mentovat tak, že „třeba se mu v té hlavě rozsvítí“. 
Výlevy dalšího ubožáka, takto bulvárního „novi-
náře“, který se do reprezentantky Pančochové 
strefoval snad ani nemá smysl komentovat, pro-
tože autocenzura mi zabraňuje používat ostrých 
vulgarismů.
 Jiní komentátoři, pro změnu píšící by z pro-
gramu Her vyřadili sporty, ve kterých ovlivňují 
rozhodčí pořadí závodníků. To můžete pánové 
vyřadit i hokej, protože kdo ten sport někdy pro-
vozoval dobře ví, co za zvěrstva pánové v pruho-
vaném dokáží napáchat a jak se dá snadno hra 
ovlivnit. Je mi líto Nikoly Sudové, že se nedostala 
do nejužšího fi nále, je mi líto i Šárky Pančochové, 
že nedostala o bodík víc za první jízdu, ale takový 
je prostě sportovní život. Obě děvčata předvedla 
skvělý výkon a za ten si zaslouží obdivný potlesk.
 Hodně smíchu a bohužel i rozhořčení způsobila 
vločka, nepřeměněná v olympijský kruh. Pohříchu 
ten, co symbolizuje americký kontinent. Svatá 
prostoto! Copak to může někoho rozumného 
urazit? Technika bohužel někdy zklame a hledat 
za tím konspirativní sabotáž nebo diletantství je 
směšné. Já vím přesně, čím to bylo: „Přéčenó 
bela vadná elektónka E-Třenáct z našeho pod-
niko Katoda Holomóc.“ Takže se teď „Přepojuju 
k homlově a hodně štěstí s tém Pertinaxem, 
sódruhu Putine!!!“
 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

SLEVY 10, 20, 30 %30 %
Jarní výprodej skladových zásob sportovní 

obuvi. Akce prodloužena do 3.3.2014 !!!

V nabídce 24 modelů zn. ADIDAS a REEBOK

p

V bíd 24 d lů ADIDAS REEBOK

K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz

21. února 20142

 Při pohledu z ptačí perspektivy na kterýchkoliv 
online mapách to vypadá jen jako designová vlnov-
ka, která nemůže ani zdaleka pokrýt poptávku po 
místech. Neznám přesný míst před a po přestavbě, 
ale nemůžu se zbavit dojmu, že míst snad i ubylo. 
Sami se můžete zeptat, kolikrát jste vezli někoho, 
kdo už špatně chodí, a potřeboval to mít do ne-
mocnice kousek. Po několika kolech kolem bloku 
to vzdáváte, necháte dotyčného vystoupit a parkuje, 
při troše štěstí, někde u ulice Rodkovského. Jakmile 
skončíte se všemi pochůzkami, necháte dotyčného 
stát u nemocnice, běžíte k autu, 
a pak doufáte, že budete mít 
aspoň kde přibrzdit, aby nebožák 
naskočil do vozu. Vůbec nejhorší 
situace ale nastává kolem osmé 
hodiny ranní. Rodiče odvážejí 
děti do školy a do školky, což 
oblast kolem nemocnice ještě víc 
vytěžuje. Místa, kde se dá později 
parkovat, jsou obsazena právě 
rodiči. Tím nechci svalovat vinu 
na ně. Jen to celé situaci příliš 
nepřidá.
 Když se opět podíváte na ně-
které online mapy, zjistíte otřes-
nou skutečnost. S možnostmi na 
nové parkování to vypadá dost 
bledě. Každý kousek města je za-
stavěn a bojím se, že ani hlas lidu 

tady nebude dostatečně silný, aby se něco změnilo. 
Jediné volné plochy, které by možná přicházely v 
úvahu, jsou vidět v areálu nemocnice. Bude nemoc-
nice oním spasitelem, nebo se budeme dál zoufale 
obracet k městu v naději, že se s parkováním něco 
stane?
 Parkování u nemocnice je už takový  evergreen, 
na který si návštěvníci a řidiči možná i zvykli. Stejně 
by ale bylo krásné, kdyby měl člověk kde zaparkovat. 
Třeba jednou.

-sko-

 Známe je všichni. Denně je potkáváme, a když se o nich někdo zmíní, automaticky se nám v mysli 
spojí s několika konkrétními místy. Napovím, že se jedná například o supermarkety. Ještě přidám i 
slogan, aby bylo úplně jasno. „Ať je horko nebo zima, důchodcům je v Kaufu príma.“

 Většina normálních lidí Kaufl andem a podobnými 
místy jen velice rychle proběhne a snaží se moc 
nedívat kolem sebe. Klidně jdeme i přes mrtvoly a 
nedáváme pozor na dění okolo. Zkuste si ale někdy 
zpomalit a pořádně se podívat kolem sebe, když 
nakupujete. Takové perly zažijete málokdy. Vůbec 
nejlepší jsou ale čtvrteční rána. Slevové akce trvající 
celý týden přilákají asi největší počet seniorů, kteří 
si neustále stěžují na nízké důchody, a kteří vezmou 
obchod útokem ze strachu, že druhý den už by zlev-
něné zboží nebylo. Potřebují ty věci? Ne, ale dají se 
do košíku minimálně dvakrát, ideálně víckrát, aby se 
mohli těšit z dobrého kaufu. Nebude trvat dlouho a do 
obchodů vrazí Velikonoční zajíčci a to bude ideální 
čas sledovat, jak důchodci fungují.
 Na konci loňského roku, v říjnu přesněji řečeno, 
jsem se vsadil, že nový sortiment v podobě advent-
ních kalendářů uvidím alespoň u jednoho z důchodců 
opouštějících ve čtvrtek ráno Kaufl and. Sázku jsem 
vyhrál a důchodců jsem viděl několik. V polovině 

října si to štrádovali s úsměvem na tváři a dvěma až 
třemi adventními kalendáři koukajícími jim z tašek. 
V prosinci už by asi nebyly nebo co.
 Když se ale odhodláte vstoupit do onoho chrámu 
zkázy, uvidíte toho ještě daleko víc. Postaršího pána, 
jak se dohaduje s obsluhou automatu na vratné 
lahve, že tam tu ruku nenechal, a že to nefunguje 
kvůli Kalouskovi a jemu podobným. Podobně ražený 
dědula pak na informacích zkouší vyhádat slevu na 
produkt z letáku. Problém nastává ve chvíli, kdy sleva 
je na velké balení, a pán by rád dvě malé s tím, že 
přece „váží jako to velký“. To už pak zůstává opravdu 
rozum stát.
 Jak ale pokračujete hlouběji do útrob zvráceného 
svatostánku, narazíte i na další kuriozity. Babky do-
hadující se o kávu, kterou si jedna vzala první, ale 
druhá ji chtěla dřív. Nervózně agresivní důchodce 
předbíhající se ve frontách u uzenin. Zmanipulované 
lidi, co do košíků cpou naprosté zbytečnosti, které se 
jim pak válejí doma, ale oni stejně věří tomu, že to 

byla výhodná koupě. Zlatým 
hřebem jsou pak pokladny, 
kde skoro slyšíte úpěnlivé 
vzlykání prodavaček, které 
pod tlakem důchodců po-
dávají životní výkony. Na 
závěr pak zašustí tisícovky 
a dvoutisícovky a začnou se 
tvořit skupinky domlouvající 
se na další týden.
 Nejsmutnější na tom 
všem je, že tohle se opravdu 
stalo. Výše uvedené kuriozi-
ty jsem posbíral za poslední 
půlrok pozorování lidí v Kau-
fl andu a jeho nejbližším oko-
lí. Nemyslím si, že se něco 
změní, to vůbec. Naopak 
by to byla svým způsobem 
škoda. Když už nic jiného, 
člověk se tam aspoň zasmě-
je.

-sko-

 Věčný boj řidičů o parkovací místo v Blansku nabývá na síle u nemocnice. Sama nemocnice se rok 
od roku stává lepší a lepší, všechno se modernizuje. Jediné, co kazí dojem, je parkování. Útěchou 
může být, že za tohle by se mělo stydět spíš město. Když se před pár roky překopalo parkování a 
vytvořilo se nové parkoviště pod nemocnicí, mohl si někdo myslet, že se situace zlepší. 
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Na kávě s Evženem Kopeckým

 „Víte, že kamélie je vlastně čajov-
ník?“ ptá se mě rájecký zahradník pan 
Kopecký, když mi nalévá zelený čaj 
ovoněný jasmínem. Šplhnu si, protože 
vím. Kamélie jsou pro pana Kopeckého 
celoživotní láskou a v zázemí skleníku 
na ně návštěvník narazí ve všech podo-
bách. I hrnky, ze kterých čaj pijeme, jsou 
zdobeny vzorem kaméliových květů.
 
 Jak jste se vy sám dostal ke kaméliím?
 Už můj pradědeček byl zámecký zahradník, moje 
babička měla zahradnictví. Zahrada, to byl od narození 
můj koníček, takže jsem se držel rodinné tradice a vy-
studoval zahradnickou školu v Mělníce. Původem jsem 
z Plzně, ale vojenská služba mě zavála sem na Moravu, 
a jak už to bývá, na vojně jsem se zamiloval a rozhodl 
se, že se do Plzně už nevrátím. Nastoupil jsem jako 
zahradník na zámek v Buchlovicích, pak jsem mnoho 
let působil na zámku v Lysicích, a nakonec zakotvil zde 
v Rájci. A kamélie? Ty jsou tak trochu mým osudem. 
V roce 1973 byla na Moravu přivezena veliká kolekce 
více než 150 rostlin kamélií z Průhonic. Polovina této 
kolekce tehdy našla své místo zde v Rájci. Druhá byla 
sice původně určena pro zámek ve Slavkově, ale 
nakonec po čase skončila právě v Buchlovicích, kde 
jsem tehdy působil. Takže se dá říct, že se o kamélie 
starám už pětatřicet let, ale samozřejmě nejen o ně.

 Co to vůbec obnáší, starat se o kamélie?
 Víte, kamélie jsou pro mě jen třešnička na dortu. 
Činnost zámeckého zahradníka obnáší mnohem, 
mnohem víc. Je to zejména péče o park, ve kterém je 
přes 300 druhů dřevin a na 14 hektarech prezentuje 
několik typů krajiny. Péče o květiny, to je vrcholek 
pyramidy, i když je to nejradostnější  část mé práce.

 Pokud vím, v Rájci se kamélie také šlechtí. 
Schováváte ve skleníku nějakou vzácnost?
 Já sám spíše pokračuji v tom, co zde začal můj 
předchůdce pan Jan Dvořák. Dodnes pracuji s jeho 
výsevy, protože trvá i patnáct let, než takový semenáč 
poprvé vykvete. Jsem v Rájci pět let a na některé jím 
zasazené semenáče pořád ještě napjatě čekám. Pak 
vyberu ty rostliny, které jsou pro naši sbírku přínosem, 
a ty pak dostanou označení SR, neboli semenáč Rájec. 
Takových dnes máme už přes dvě stě. Ty, které jsou 
sice krásné, ale nijak zvlášť se neodlišují od ostatních 
odrůd, pak jdou do prodeje.

 Odkud přesně kamélie pocházejí?
 V přírodě se vyskytuje více než 250 druhů kamélií 
a všechny pocházejí z východní Asie. Od Nepálu přes 
Čínu po Japonsko. Některé druhy jsou teplomilnější, 
jiné chladnomilnější, některé dokonce voní, i když 
kamélie obecně nemají výraznou vůni. Málokdo ví, že 
se s kaméliemi setkáváme prakticky denně – nejzná-
mější kamélií je totiž čínský čajovník. Jeho květy jsou 
bohaté, smetanově bílé a velmi krásné, i když ne tak 
atraktivní jako květy okrasné japonské kamélie.

 Lidé říkají, že kamélie je choulostivá rostlina. Co 
je na tom pravdy?

Evžen Kopecký 
zahradník zámku Rájec-Jestřebí, 
milovník a pěstitel kamélií, který se 
stará o unikátní sbírku těchto rostlin 
v zámeckých sklenících.

 S oblibou říkám, jak může být choulostivé něco, co 
běžně roste v nadmořských výškách nad 3500 metrů, 
kde fouká vítr a padá sníh? Je to spíš o tom, že kamé-
lie není typickou pokojovou rostlinou. Má ráda vlhko, 
může kvést i pod vrstvou sněhu, ale suchý vzduch a 
teplo, které vládnou v  moderních bytech, jim nesvědčí. 
Dříve se však v interiérech pěstovaly běžně, a dneska 
se k nim lidé vracejí. Pořídí si zimní zahradu a rychle 
zjistí, jak drahé je topení. Kaméliím se topit nemusí, 
vydrží běžně v teplotách kolem nuly.

 Zámek v Rájci krásu kamélií každoročně před-
stavuje veřejnosti, vždy s trochu jiným mottem a 
zaměřením. Jak vzniká dramaturgie výstavy?
 Je to většinou kolektivní práce, nápady někdy 
zrají i několik let. V poslední době jsme se věnovali 
spojení kamélií a umělecky zpracovaných materiálů. 
Dřeva, kovu nebo skla. Při loňské, jubilejní dvacáté 
výstavě jsme vytvořili retrospektivní průřez předcho-
zími ročníky, ale teď se chceme vydat zase trochu 
jiným směrem. Lidé přece na naši výstavu přicházejí 
především za květinami. Proto jsme letos zvolili téma 
kamélie a růže. Je to mimo jiné proto, že kaméliím se 
dříve říkalo zimní nebo také japonské růže. Chceme, 
aby lidé mohli spatřit tyto dvě květiny vedle sebe.

 Jaké jsou zahradnické plány do budoucna?
 Toť otázka. Dnes máme v zámeckých sklenících 
přes 400 odrůd, nejstarší rostliny mají přes padesát let, 
a i když je omezujeme v růstu, jsou dost velké. Každý 
rok alespoň deset odrůd přibude a naše skleníky mají 
své limity. Proto nás do budoucna čeká rozhodnutí, 
jakým směrem se vydat. Nabízí se specializace na 
historické odrůdy kamélií, zatímco odrůdy botanické 
přesuneme jinam. Zřejmě do botanické zahrady v 
Praze Tróji, kde se botanickým odrůdám věnují, rýsuje 
se také spolupráce s jinými zámeckými zahradami.

 A ještě otázka na tělo: máte kamélie doma? 
Popřípadě jaké rostliny máte?
 No to by byla spíš otázka na mou manželku – o 
rostliny se u nás stará ona. Máme nějaké běžné druhy, 
taky sukulenty, ty vydrží všechno. Kamélie ne – ale 
jsem v práci víc než doma, někdy ještě chodím skleník 
kontrolovat, jsem s nimi skoro pořád.

-kkuc-

Sponzor rubriky:

Fotoseriál: Kamélie 
spěchají do květu 

 S krásnými sestrami čajovníku a jejich konkurentkami růžemi si můžete dát dostaveníčko od 
7. - 16. 3. 2014 v interiérech rájeckého zámku, nebo už od začátku února přímo ve sklenících, kde 
se chystají na svůj velký týden. Zámecký skleník nabízí shlédnutí až 400 druhů kamélií s možností 
nákupu rostlin včetně poradenství.

-kkuc-

Očima občanů
Městská zabíjačka? Městská zabíjačka? 
Zabitá příležitost.Zabitá příležitost.

 „Chceme zavést novou tradici“. S tímto vysvětlením 
se Kulturní středisko města Blanska letos poprvé pus-
tilo do pořádání akce pod názvem Městská zabíjačka.
 Pomineme-li nešťastný název, který evokuje spíše 
některou z divočejších nocí na hotelu Dukla, je třeba 
přiznat, že to nebyl v zásadě špatný nápad.
 Blanenské obyvatelstvo trvale vykazuje spíše 
vesnické než městské charakterové rysy, a to včetně 
kulturního vkusu, a pokud už KSMB rezignovalo na 
jakékoliv ambice svého diváka a návštěvníka vychová-
vat a vést k čemukoliv ušlechtilejšímu, pak mohla být 
akce ryze venkovského charakteru trefou do černého.
 Přímo to vidím: masopustní průvod maškar, který by 
hned po ránu prošel městem (městské části Těchov, 
Dolní Lhota či Obůrka, kde ostatky pořádají tradičně, 
by se snad k participaci daly přemluvit, stejně jako 
blanenské školy), v parku košt pálenek, několik stánků 
s teplými i studenými dobrotami – polévkou, tlačenkou, 
škvarky, pečenými jelity a jitrnicemi, horkým svařákem, 
grogem, a k tomu nějaká dechovka nebo cimbálovka, 
a třeba taky tance v krojích, ať už je to lidové se vším 
všudy. Na krytém pódiu by vynikla nějaká hezká ma-
sopustní hra, historická, byť v současnosti již zaniklá 
forma lidové zábavy.
 Kolem a kolem vzato by se tak mohli všichni včetně 
dětí (pro ty by se dalo sehnat pár balíků slámy a ukázat 
jim, jak se vyrábí tradiční masopustní maska slamák) 
dobře, prostě, a přitom vkusně pobavit a přitom si 
pochutnat.
 V podání KSMB se však i dobrý nápad snadno 
změní v cosi kafkovského. Před stánkem nabízejícím 
to hlavní, pro co sem všichni přišli, tedy zabijačkové 
speciality, se rychle utvoří fronta jako kdysi na Letné.
 Na stole hned vedle trůní vepřová hlava zbavená 
očí, vedle ní visí zbytek mrtvoly. Obrovský prázdný 
stan opodál sloužící kdovíčemu jen dokresluje pocit 
tísně a pestré šapitó ještě hlouběji v parku přidává ke 
Kafkovi špetku Felliniho.
 Žádný div, že se lidé nemají chuť moc zdržet – po-
berou na stánku, co se dá, a rychle mizí, ke vstupu 
do šapitó se dají přemluvit jen ti nejotrlejší, vesměs 
rodiče malých dětí zvyklých přetrpět ledacos.
 Ohlášeným vrcholem akce je porcování vepřového 
kadaveru zavěšeného celou dobu hned vedle chod-
níku. Jde o jasnou inspiraci veřejným porcováním 
žirafáka Maria ze Stockholmu – i zde se sešel hlouček 
asi třiceti lidí včetně dětí, jimž byla tu a tam nějaká část 
prasečího těla pod zástěrkou edukace věnována.
 Po celou dobu moderátor opakovaně sděluje infor-
maci, že bourač pracuje velmi pomalu a na jatkách by 
si nevydělal ani na slanou vodu. Tón zní pochvalně, 
ale těžko říct, jak to vlastně myslí. To už je na stánku 
vymeteno, přestože do ofi ciálního konce akce zbývají 
ještě tři hodiny.
 Moderátorka láká na biketrialovou exhibici. Kluci 
svou účast na „zabijačce“ berou s nadhledem – ostatně 
jinak to snad ani nejde. Akce dohořívá a park se rychle 
vylidňuje, oněch pár desítek přihlížejících se vypaří 
raz-dva. Otevřeně přiznávám, že v tomto okamžiku 
jsem prchl taky. Trápení dalších nasmlouvaných účin-
kujících v (pravděpodobně) prázdném šapitó jsem už 
totiž přihlížet nechtěl.
 Ještě před zabíjačkou organizátoři avízovali, že 
přímo v parku nebude nic zabito. Lhali.
 Na první městské zabíjačce byl brutálně zamordo-
ván nejen dobrý vkus, stud a cit pro míru, ale hlavně 
jeden původně docela dobrý nápad.

-MaD-

Vzkaz pro naše          Vzkaz pro naše          
volené a voličevolené a voliče

 Musím se s Vámi podělit o jednu velmi ožehavou 
věc, která mě v poslední době hodně nadzvedla ze žid-
le. Krátce a výstižně mám potřebu se k tomuto vyjádřit, 
ačkoliv jsem si zakázal politiku jakkoliv komentovat. 
Ne z důvodu absence vlastního názoru, nýbrž čistě z 
důvodu ochrany vlastního psychického zdraví. 
 Ve středu 5. února přinesl zpravodajský server 

IDnes zprávu o tom, že poslanecká sněmovna se za-
čala zabývat návrhem na zrušení lustračního zákona. 
Tento zákon v současné době stále ještě zabraňuje 
příslušníkům StB či spolupracovníkům tajné policie 
minulého režimu v přístupu k veřejným funkcím. 
Předkladatelem takového návrhu je Komunistická 
strana Čech a Moravy a jedním z předkladatelů zákona 
je poslankyně za tuto stranu paní Zuzka Bebarová 
Rujbrová.  A protože paní poslankyně je také obyva-
telkou našeho města, mám pocit, že mé vyjádření v 
blanenském Monitoru a pro blanenské čtenáře je tomu 
adekvátní.
 Cituji přímo z článku argumentaci paní poslankyně 
Rujbrové obhajující zrušení lustrací: "Stále existuje 
skupina lidí, kteří jsou vyloučeni z veřejného života 
ne proto, že něco provedli, ale že jsou někde zapsá-
ni,“ řekla komunistická poslankyně Zuzka Bebarová 
Rujbrová, jedna z předkladatelek návrhu na zrušení 
lustračního zákona...“
 Rozumíte tomu?!? Toto je argumentace členky 
strany, která tu čtyřicet let byla u moci. A těch čtyřicet 
let tady zároveň byla velká skupina lidí zapsána v 
nějakých seznamech. Kvůli nim ti všichni, a co hůře, i 
jejich děti a vnuci, byli už předem vyloučeni z veřejného 
života! Nesměli studovat a mohli vykonávat pouze 
podřadné práce, i když byli často chytřejší a lépe se 
učili, než ti, jejichž rodiče měli tu pověstnou rudou 
knížku.  A provedli tito lidé snad něco?
 Jako člověka mě silně pobuřuje jakákoliv neschop-
nost seberefl exe paní poslankyně a snad vědomá 
neznalost dějin. Nejsem žádný „komunistobijec“, ale 
odvaha takto argumentovat je až mrazivě udivující. A 
to vše v období, kdy zemřel poslední z novodobých 
zrádců národa, pan Vasil Biľak. Jak myslíte, že se k 
tomu KSČM postavila? 
 Místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip 
se ve vyjádření k sovětské okupaci a v reakci na úmrtí 
Vasila Biľaka vyjádřil v tom smyslu, že dnešní doba se 
na zvací akt pro „spřátelená“ vojska Varšavské smlou-
vy, který Biľak v roce 1968 podepsal, dívá různými 
pohledy. A rodině vyjádřil upřímnou soustrast.
 Jakým jiným pohledem nahlížet na pozvání cizích 
vojsk na území vlastního národa? Má toto cenu ještě 
komentovat? 

Petr Novotný

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064
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Fotoseriál: SNĚDENO!

Z deníku městské policie

Blanenská knihovna 
v roce 2013 z pohledu statistiky

 Čerstvé masné dobroty ze stánku fi rmy Maspro, který byl hlavní atrakcí Městské zabijačky, zmizely 
doslova bleskově a kolem půl dvanácté už nebylo co prodávat. Akci doprovodilo divadlo Kolárka, 
blanenští biketrialisté a zpěvačka Adéla Grimová.

-kkuc-

NATIVI GARDEN s.r.o.

Bukovice 18, Lomnice u T.

Tel. 737779602

info@nativigarden.cz 

www.nativigarden.cz

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ

SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE

* kácení i rizikové 
* řez ovocných stromů
* řez okrasných keřů, živých plotů

Vážení čtenáři, Městská policie Blansko je součástí života ve městě a aktivně se na něm 
podílí. Rozhodli jsme se proto zavést novou rubriku, která bude pravidelně přinášet 

zajímavé případy a postřehy z práce městských strážníků. Doufáme, že se Vám bude líbit, 
těšíme se na Vaše názory, tipy a postřehy.
 „Ve Svitavě za Lidlem se topí dítě.“ Takovouto 
zprávu přijal dispečink MP Blansko 30. 1. 2014 v 
16:03. Na místo okamžitě vyrazila hlídka měst-
ské policie, která našla desetiletého chlapce, 
kterému hrozilo, že ho voda vtáhne pod led. 
„Byli jsme na místě první, okamžitě jsme infor-
movali hasiče i záchranku. Kluk byl uprostřed 
řeky a nedokázal se dostat zpátky na led, voda 
mu sahala až pod ramena. Při záchraně se led 
částečně probořil i pod jedním z našich strážníků, 
ale podařilo se chlapce zachytit a vytáhnout. Byl 
podchlazený, předali jsme ho záchranářům,“ 
popisuje zásah velitel městské policie Martin 
Lepka.
 Ke šťastnému konci zřejmě přispěla i sku-
tečnost, že svědek celé události, který ji viděl z 
kolemjedoucího vlaku, kontaktoval krizovou linku 
městské policie. „Když se lidé stanou svědky 
nějaké události, obvykle volají tísňovou linku 158, 

což je státní policie, nebo linku městské policie 
156. Lidé, kteří jsou lépe informovaní, však už ví, 
že při použití linky 158 se dovolají na operační 
středisko do Brna a to teprve kontaktuje policisty 
v místě. I když na operačním středisku sedí lidé, 
kteří místní poměry znají a reagují rychle, může 
dojít ke zdržení. Je možné, že to svědek věděl, 
proto zavolal raději našim strážníkům,“ domnívá 
se ředitel městské policie. 
 Přestože strážníci u vyprošťování osob neasi-
stují příliš často, jsou pro tyto případy proškoleni. 
Do budoucna navíc chystají společný výcvik s 
blanenskými hasiči, kteří mají v tomto oboru 
více zkušeností. „Sami nás po této události 
kontaktovali a nabídli nám účast na pravidelném 
každoročním výcviku hasičského sboru na Pa-
lavě. Setkání spojené s nácvikem pro nás určitě 
bude přínosné,“ domnívá se Martin Lepka. 

-kkuc-

 Každý rok se celostátně statisticky zpracovávají výsledky činnosti všech knihoven v České repub-
lice. Rozmanitá statistická data za rok 2013 shromáždila i Městská knihovna Blansko. 

 Z velmi podrobných údajů vybíráme některé, pro 
veřejnost zajímavé, údaje:
 Stav knihovního fondu Městské knihovny Blansko 
činil k 31. 12. 2013 128397 titulů (naučná a krásná 
literatura, zvukové dokumenty a další knihovní jed-
notky).
 Přírůstky do knihovního fondu knihovny ve sledo-
vaném roce 2013 tvořilo 1382 knihovních jednotek 
(nově zakoupené knihy a zvukové nosiče).
 Používaný elektronický knihovní systém Clavius 
zaznamenal v roce 2013 2781 aktivních registrova-
ných čtenářů, přičemž v celkové databázi eviduje za 
posledních 5 let více než 12000 čtenářů.
 Vysokými čísly disponujeme v oblasti návštěvnosti 
knihovny. V roce 2013 přišlo do naší kulturní instituce 
56439 lidí (v této sumě je i 4472 přímých návštěvníků 
kulturních a vzdělávacích akcí a 20734 virtuálních 
návštěv on-line katalogu). 
 Značný je počet výpůjček za sledovaný rok 2013, 
a to celkem 155194 knihovních jednotek (nejvíce – 
85167 titulů - se půjčovala krásná literatura dospě-
lými čtenáři, 23836 knih z oblasti krásné literatury si 
odnesli čtenáři do patnácti let z dětského oddělení).
 Městská knihovna Blansko realizuje pro své klienty 
také meziknihovní výpůjční službu (MVS), která zajiš-
ťuje požadovanou literaturu z jiných knihoven v celé 
České republice. MVS se týká hlavně odborných knih. 
Službu jsme v loňském roce poskytli 210 zájemcům z 
blanenské knihovny. Jiné knihovny se s touto službou 
na naši knihovnu obrátily ve 206 případech. 
 V rámci činnosti regionálního oddělení Městské 
knihovny Blansko jsme knihovnám ve zhruba polo-
vině bývalého okresu Blansko půjčili z výměnných 
fondů (VF) 231 souborů, přičemž soubory obsahovaly 
dohromady 13685 knihovních jednotek.
 V uplynulém roce zorganizovali pracovníci knihov-
ny 159 nejrůznějších akcí pro veřejnost.
 Blanenská knihovna má pro své návštěvníky ve 

všech odděleních k dispozici celkem 47 studijních 
míst.
 Poslední pozoruhodné číslo, které uvádíme, je 
28133 unikátních návštěv webových stránek blanen-
ské knihovny za rok 2013. 
 Potěšitelné je konstatování, že většina výše 
uváděných ukazatelů má v porovnání s rokem 2012 
vzrůstající tendenci.
 Všechny shora předložené informace těší a záro-
veň zavazují pracovníky Městské knihovny Blansko k 
aktivní a stále kvalitnější práci ve prospěch uživatelů 
a návštěvníků jednoho z tradičních kulturně vzdělá-
vacích zařízení v Blansku.

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko
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Víčka pro Elišku

Fotoseriál: divadlo Kolárka - Inspirováno láskou
Předvalentýnský dárek v podobě divadla jednoho herce nadělilo svým příznivcům Divadlo Kolárka. Filip Teller: Inspirováno láskou.

 Tříapůlletá Eliška je jako živé stříbro. Dere se mi zvědavě do fotobrašny pro zářivě červený diář a 
na pokoji nenechá ani modrý kolíček na prádlo přicvaknutý bůhví proč na vnitřní přepážce.

 Nebýt obtížného dýchání a spasmicky sevřených 
ruček, bylo by snadné zapomenout, že Eliška není 
jako každé jiné dítě, které brašna za chvíli omrzí 
natolik, že sleze ze sedačky a vydá se na průzkum 
širšího okolí.
 „Měla přesně rok a půl, stalo se to den před 
mými narozeninami.“ Těmito slovy začíná Eliščina 
maminka Šárka Adámková vyprávění o hrozných 
okamžicích, kdy se jí i dcerce během minuty doslova 
převrátil život naruby. Stačilo jediné zaskočené sous-
to a následná zástava srdce. Přestože lidé kolem v 
první chvíli zvládli situaci na jedničku a poskytli dítěti 
první pomoc, strávila malá Eliška několik měsíců na 
ARO a v nemocnici, učila se znova sama dýchat, 
hýbat se, jíst.
 „Teď je to pomalu dva roky. Oproti tomu, v jakém 
stavu byla na začátku, udělala obrovský pokrok. 
Myslím, že už nikdy nebude úplně zdravá, ale určitě 
se to dá ještě hodně zlepšit,“ říká Šárka Adámková 

a pohledem sleduje dcerku, která 
se mezitím snaží uchopit svět 
všemi způsoby, které jí obrnou 
ochromené tělíčko umožňuje.
 Pro návrat Elišky do života 
má klíčový význam rehabilitace 
– čím kvalitnější a cílenější, tím 
lépe. Program Klim-Therapy, ur-
čený speciálně dětem po mozkové 
obrně, nabízí lázně Klimkovice. 
Přestože nemocným pomáhá a má 
prokazatelné výsledky, je poměrně 
nový a do sazebníků pojišťoven se 
ještě nedostal. Malým pacientům 
pojišťovna přispěje na samotný 
pobyt v lázních, ale už ne na 
léčebný program, který se navíc 
musí opakovat ideálně 2 x ročně. 
Náklady se tak rychle šplhají k 
částkám, jež jsou pro maminku-
-samoživitelku celodenně pečující 
o nemocné dítě téměř nepředsta-
vitelné.
 Naděje však přesto existuje. 
Řešením, možná překvapivým, 
jsou kousky barevného plastu, co 
by jinak skončily v odpadu – víčka 
z PET lahví.
 Zkušenosti několika rodin po-
stižených dětí už ukázaly, že sbí-
rání víček z PET lahví mívá dobrý 
ohlas a ochotně se do něj zapojují 
jednotlivci, mateřská centra, školy, 
školky i veřejné instituce. Víčko k 
víčku, 6,50 Kč za kilo, a časem se 
nasbírá na vozík, schodolez nebo 
právě na potřebnou rehabilitaci.
 A tak se do sběru víček pustili i 
Eliščini přátelé a blízcí. „Rozhodla 
jsem se, že postavím Elis na nohy,“ 

prohlásila Zuzana Machová, která se organizace 
sběru ujala. Svého zaměstnavatele, fi rmu Pompo, 
přesvědčila, aby prodejna posloužila jako veřejné 
sběrné místo, kam jednotlivci mohou víčka nosit, 
sama shání další příznivce, komunikuje, vysvětluje. 
„Občas se mě lidi ptají, co za to mám, ale tohle se 
vysvětlit nedá,“ krčí rameny a má asi pravdu. Víru v 
dobré konce musí mít člověk zkrátka v sobě.
 Od pondělí 17. 2. celou akci zastřešil nadační fond 
Veronika z Ráječka, jenž má v této věci bohaté zku-
šenosti a je zárukou, že vybrané prostředky půjdou 
na předem deklarovaný účel – na Eliščinu léčbu.
 Pro ty, kteří nápojům v plastových lahvích příliš 
neholdují a přesto by rádi přispěli, uvádíme ofi ciální  
číslo účtu.
 ČSOB, a. s., pobočka Blansko, číslo účtu: 
228743425/0300 variabilní symbol: 140202

-kkuc-
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Prosba Hornolhotských maminekZa vědou a uměním v Itálii

Pejsek s japonským 
jménem - AKENO

Pochod lesem se psem

Sportovec roku 2013

 Hornolhotské maminky si Vás dovolují oslovit s prosbou. Možná máte doma ve skříni plyšové 
hračky, se kterými si už Vaše děti nehrají, a mohly by udělat radost ještě někomu jinému, a navíc 
třeba i někomu pomoci – PŘINESTE JE DO NAŠEHO MATEŘSKÉHO CENTRA HORNOLHOTSKÝCH 
MAMINEK V HORNÍ LHOTĚ!
 Chystáme se uspořádat takové malé "Plyšáko-
braní" (první na karnevale v neděli 9.3. 2014 v Horní 
Lhotě) , kde by si děti vybraly hračku, a rodiče by pak 
přispěli LIBOVOLNOU částkou do kasičky. 
 Tento výtěžek by byl věnován vždy konkrétnímu 
člověku, nebo organizaci, který, 
nebo která peníze nutně potřebu-
je. Prvními, komu bychom chtěli 
přispět, by byli bratři Kosmákovi z 
Brna, kteří by je použili na operaci, 
která je pro ně možná světlem v 
dálce.
 Výběr hraček, ale i plastových 
vršků, případně jakékoliv částky 
do zapečetěné pokladničky pro-
bíhá v našem Mateřském centru 
HM každý únorový pátek 16 – 18 
hodin, nebo při kterémkoliv cvi-
čení, či jiné aktivitě v MC. Velký 
výběr završíme v sobotu 1.3. na 
bazaru jarního oblečení 14 – 17 h.
 I když náš příspěvek bude 
možná jen kapkou v moři, přesto 

si myslíme, že má smysl. Věříme, že náš záměr 
podpoříte a předem děkujeme za vaši pomoc a 
vstřícnost!

Vaše Hornolhotské maminky
www.hornolhotskemaminky.webnode.cz

 Některé psí osudy jsou velmi smutné. Pes je nejlepším přítelem člověka, někdy ovšem bohužel 
platí, že člověk je nejhorším nepřítelem psa.

 Koncem ledna přivezla městská policie do psího 
útulku v Blansku vychrtlého, podchlazeného, zra-
něného a nešťastného pejska, jenž dostal jméno 
Akeno. Chudák pes byl zanechán svým „majitelem“ 
v opuštěném domě v Lažánkách bez jídla, pití a v 
mrazech. Nedokážu pochopit člověka, který v domě 
zabaveném v exekuci nechá trpět živého tvora.
 Po prohlídce veterinářem bylo nutno Akena 

neodkladně operovat a odstranit nek-
rotizovanou část ocasu – pejsek totiž 
utrpěl omrzliny. Našim veterinářům ze 
Zámečku tímto patří nesmírný dík za 
jeho záchranu.
 Pejsek začal v útulku krásně 
přibírat a věřit lidem. Upnul se na mě a 
svou lásku mi projevuje každým pohy-
bem a psím úsměvem. Čím dál tím více 
ukazuje svoji vděčnou psí duši, je hodný, 
veselý, čistotný a raduje se z vycházek 
mimo areál útulku.
 Akeno nyní čeká v útulku města 
Blanska na nového pána a novou šanci 
na krásný psí život
 V letošním roce je těch nechtě-
ných, opuštěných a vyhozených pejsků 
nějak více a útulek již nyní v zimních 

měsících praská ve švech. Prosím proto vás všechny, 
nezbavujte se svých psích přátel, ať jsou nemocní, 
nebo moc aktivní, moc mladí, anebo staří, a pokuste 
se najít cestu, jak spolu prožít ten nejlepší život. Psí 
život je krátký ve srovnání s lidským, ale dokáže do 
toho lidského vnést spoustu radosti a lásky.
Jarmila Jurová (vedoucí provozu psího útulku)
Provozovatelem psího útulku jsou Služby Blansko s. r. o.

Bambiriáda se do Blanska 
vrátí v květnu

 Blansko – Přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež se podruhé uskuteční v blanenském 
zámeckém parku ve dnech 23. a 24. května. V loňském roce ji navštívilo osmnáct set lidí. 

 „Loňská Bambiriáda měla i přes deštivé počasí 
mezi blanenskými úspěch, proto s ní chceme po-
kračovat i tento rok,“ vysvětlil hlavní organizátor 
akce Miroslav Martinek. Pořádání této celorepubli-
kové akce České rady děti a mládeže (ČRDM) se 
v Blansku opět ujalo junácké středisko Světla spolu 
s Kolpingovou rodinou, SDH Klepačov a Hnutím 
Brontosaurus.
 Cílem Bambiriády je ukázat dětem, jaké mají ve 

svém bydlišti možnosti zábavy a využití času. 
Jednotlivé aktivity si mohou navíc rovnou i 
vyzkoušet. V loňském roce mohly například 
zkusit odpalovat baseballové míčky nebo la-
nové aktivity. „Každá prezentující organizace 
má pro děti nachystaný nějaký program, do 
kterého se můžou zapojit,“ objasnil zástupce 
hlavního koordinátora Lubomír Rek. 
 Letošním celorepublikovým tématem je 
motto „Jsme tady už pětadvacet let“, které 
odkazuje na výročí Sametové revoluce. 
„Za komunismu i druhé světové války byla 
spousta volnočasových organizací zakázána 
totalitními režimy. Rádi bychom proto dětem 
připomněli, jak to bylo dříve a zároveň jim 
ukázali, že dnes mají obrovské možnosti,“ 
dodal Martinek.

 V loňském roce se na Bambiriádě prezentovalo 
pětadvacet organizací. „Rádi bychom jejich počet 
navýšili, proto znovu oslovujeme všechna sdružení i 
organizace z Blanska a okolí s nabídkou spolupráce. 
Tímto bychom tedy rádi vyzvali všechny, kteří se 
chtějí letos zapojit, aby se ozvali na email bambiriada.
blansko@gmail.com do 16. března,” uvedla mluvčí 
Bambiriády Marie Jahodová.

-red-

Foto: R. OpatřilFoto: R. Opatřil

 Blansko zná nejlepší sportovce za rok 2013. Slavnostní vyhlášení výsledků se odehrálo ve čtvrtek 
5. února ve Fotbalové hospůdce u stadionu FK Blansko. Odměněni byly jak kolektivy, tak jednotlivci 
a došlo také na trenérské osobnosti. Na závěr byla vyhlášena také osobnost, která reprezentovala 
naše město nejvíce. Překvapení se však nekonalo.

 Je již tradicí, že se každoročně začátkem února 
udělují ceny Sportovce roku města Blanska. Ani letos 
tomu nebylo jinak. Fotbalová hospůdka, která tento 
slavnostní akt hostila poprvé, byla zaplněna téměř 
do posledního místa. Role moderátora se již podle 
zvyku ujal Bohumil Hlaváček a po krátkém přivítání 
se vrhnul na vyhlašování nejlepších kolektivů.
 Ceny převzali neprve fotbalisté FK Blansko, kteří 
postoupili do divize a vše nasvědčuje tomu, že se tam 
udrží. Dalším vyhlášeným týmem byly kuželkářky, 
které loni skončily stříbrné v nejvyšší kuželkářské 
soutěži a třetím oceněným kolektivem se stali stolní 
tenisté KST Blansko.
 Trenérskými osobnostmi roku 2013 se stali Jiří 
Hajský - trenér fotbalistů FK Blansko, dále Radim 
Kakář, trenér biketrialistů a také blanenská legenda, 
trenér kulturistiky Josef Krupa, který ve vyčerpáva-
jícím rozhovoru uvedl, že i ve svém věku se stále 
cítí velice dobře a je v dobré koncdici, a následně 

okomentoval vystoupení jednoho ze svých svěřenců, 
který se na akci představil coby kulturně - sportovní 
vsuvka.
 Poslední a zároveň nejbohatší kategorií byli jed-
notlivci. Jako první si pro cenu přišel baseballista 
Michal prudil, účastník ME i MS 2013, následován 
kapitánkou týmu kuželkářek Zdenkou Ševčíko-
vou. Václav Kolář přišel jako třetí v pořadí, jeho 
přítomnost na předávání těchto cen se již stalo 
očekávanou klasikou. Další odměněnou sportovkyní 
byla kuželkářka Lenka Kalová, kterou následoval 
další biketrialista, a sice Martin Kakáč. Následoval 
rozhovor s další oceněnou, teprve patnáctiletou 
Romanou Tomáškovou - motocyklovou závodnicí, 
které se v loňském roce podařilo vyhrát jako teprve 
druhé ženě v šedesátileté historii závodu mistrovství 
republiky. Další cenu si převzal sympatický kulturista 
Tomáš Klíč, jenž loni vyhrál v USA soutěž Arnold 
Classic. Stolní tenista Luboš Dudík si cenu převzít 

nemohl, a proto ji za něj převzal 
předseda výkonného výboru klubu 
Pavel Voráč a stejně tak nebyla 
přítomna plavkyně Veronika Za-
mazalová, za kterou cenu převzala 
maminka. Posledním odměněným 
jednotlivcem se stal brankář týmu 
blanenských fotbalistů FK Blansko 
David Juran.
 Na úplném konci byl ještě vyhlá-
šen sportovec, jenž nejlépe repre-
zentoval město Blansko v loňském 
roce, a tím se bez velkého překva-
pení stal Vašek Kolář. Pogratulovat 
mu přišli zástupci města - starosta 
Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha, 
kteří také projevy a poděkováním 
celý sportovní podvečer zakončili.

-red-Martin Kakáč a Vašek KolářMartin Kakáč a Vašek Kolář

 Obrovské oranžové slunce se pomalu sklání za obzor a přes přední sklo nám svítí přímo do 
očí. Autobus nás příjemně kolébá a my se snažíme, než naše unavená těla upadnou do dřímoty, 
vstřebat zážitky nejen z dnešního výletu do Benátek.

 Ano, jsme v Itálii. Přijeli jsme v sobotu a zůstane-
me až do příští neděle. Díky grantu Comenius, který 
naše škola, Gymnázium Rájec - Jestřebí, získala 
spolu s pěti dalšími evropskými školami, jsme na 
druhé projektové schůzce, tentokrát v podhůří Do-
lomit. Grant nám hradí veškeré cestovní náklady, 
komunikace v angličtině a zapojení do projektu je 
však již plně na nás. Příjemným zpestřením pra-
covního programu je ochutnávání místních specialit 
a poznávání zdejších zvyklostí.
 Začátek týdne byl chladný a deštivý, nicméně 
vřelé přijetí a srdečnost našich hostitelů nepřízeň 
počasí vynahradily. Přestože déšť přes noc ustal 
a druhý den se na nás usmálo i sluníčko, voda, 
jakožto jeden ze čtyř živlů nás provází většinou 
aktivit, jež pro nás naši italští přátelé připravili: 
byla nepostradatelným médiem při výrobě deko-
rativního ''mramorovaného'' papíru, kterou jsme 
si fyzicky vyzkoušeli a připravili si tak materiál pro 
další tvořivou práci, i při výrobě ručního papíru, 
jejíž ukázku jsme viděli v muzeu ve staré papírně. 
Šuměním vln připomínajícím mořský příboj jsme se 
kochali na břehu Lago di Garda se zasněženými 
vrcholky hor v pozadí. Další příjemné sluchové vje-
my různé intenzity, od jemného zurčení až po silný 
hukot, nám nabídly potůčky, potoky a řeky, jimiž je 
zdejší hornatá krajina hojně protkaná. Při našich 
procházkách jsme obdivovali četné vodopády, z 
nichž jeden padal z výšky několika desítek metrů. 
A náš nejčerstvější zážitek, Benátky, si bez vody 
nelze ani představit. Plavba lodí na Murano, jeden 

z benátských ostrovů, i procházka po mostech a 
můstcích přes malebné kanály křižované gondola-
mi nám na dlouho zůstanou v paměti jako krásná 
vzpomínka.
 Nosnou myšlenkou našeho projektu však není 
voda, jak by se možná mohlo zdát, ale propojení 
vědy a umění v reálném světě. A o příklady úzkých 
souvislostí mezi těmito dvěma obory zde, v Itálii, 
skutečně není nouze. Z nepřeberných možností, 
které tato kolébka evropské kultury nabízí, nám 
naši hostitelé zatím představili například osobnost 
všestranného renesančního umělce a vynálezce 
Leonarda da Vinci, problematiku geometrie a 
perspektivního zobrazení v malířském díle Piera 
della Francescy, technické a umělecké aspekty 
zpracování skla a papíru nebo rozmanitá specifi ka 
benátské architektury. Jsme skutečně zvědaví, co 
nového ještě do konce týdne budeme moci zažít.
 Jsme rádi, že naši studenti mají díky projektu 
možnost poznat nejen jinou kulturu, ale i sami sebe. 
Díky pobytu v hostitelských rodinách mohou danou 
zemi vidět jinak než povrchním pohledem běžného 
turisty. Kromě toho řada nezvyklých komunikač-
ních situací a veřejných vystoupení jim umožňuje 
poznat své schopnosti a posunout se dál v rozvoji 
své osobnosti. Ještě více nás těší, že kluci a holky 
rájeckého gymnázia této příležitosti využívají v 
maximální míře a rozhodně nedělají ostudu ani 
naší škole, ani zemi.

Barbora Honzátková, vyučující francouzštiny 
a angličtiny, Gymnázium Rájec-Jestřebí

 Klub Agility - Blansko zve na 9. ročník akce, kterou 
pořádáme pro všechny pejskaře. Datum: Neděle - 
2.3.2014. Místo konání – START: horní parkoviště 
v rekreační oblasti „Palava“, Blansko (směr Obůrka, 
Češkovice). CÍL: Chalupa na Horničkách (nad Horní 
Lhotou). Přihlašování: přímo na místě od 10.30 do 
11.00 hodin. Startovné:  100,- Kč/pes, 50,- Kč/každý 
další pes jednoho psovoda.
 V ceně startovného je započítán teplý čaj, špe-
káček na opékání, soutěže a dárek pro každého 
psovoda. Pochodu se mohou zdarma zúčastnit i 
doprovodné osoby bez psa. Občerstvení lze dokoupit 
i na místě. 
 Trasa pochodu je dlouhá 5 km s minimálním pře-
výšením. Na startu při prezenci obdrží každý, kdo 
se akce zúčastní poprvé, mapku a podrobný popis 

cesty. Po přihlášení můžete ihned vyrazit na cestu. 
Buď jako jednotlivci, v párech, nebo ve skupinkách. 
Záleží na Vás. :-)
 V cíli bude zajištěno teplé občerstvení a táborák. 
Pro všechny pejsky i pánečky bude přichystáno něko-
lik doplňkových soutěží. Ty jsou zcela dobrovolné. Po 
skončení akce (caa v 15.00 hodin) se půjde stejnou 
trasou nazpátek do Blanska. Akce se bude konat za 
každého počasí. 
 UPOZORNĚNÍ: Během akce je každý psovod 
zodpovědný za chování svého psa. Pes musí být po 
celou dobu pod jeho dohledem a vlivem. Pobíhání psů 
po lese bez dozoru není dovoleno. Pořadatel akce 
neručí za případné škody, úhyn či ztrátu psa. Další 
informace a dotazy na: h.rajtslegrova@seznam.cz

-hr-
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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. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.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.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Hodinový manžel Blansko Milan Mikloš. 
Tel. 601500498.
* Nabízíme prodej bytu 2+1 v Blansku, nám. 
Republiky v cihlovém domě s výtahem. Byt 
má zděné jádro a nová plastová okna. Cel-
ková plocha 54,2 m2. Cena je 1 250 000,- Kč 
+ provize, včetně právního servisu. Kontakt:  
606811672.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Kompletní výbavičku na miminko, body, ponožky, 
dupačky, kalhoty, trička, čepičky, svetříky, látkové pleny.
Nové, v perfektnim stavu, přidám vaničku a župánek. 
Cena 800 Kč. Tel. 702330676.
* Dvoufalcovou křidlici, asi 1500 ks, á 1 Kč. Tel. 
723928457.
* Zánovní kola s litými disky a letními pneu 205-55-R16 
Michelin, disky Lantisi Nobile 16x7J, rozteč 5x108 mm, 
střed. díra 63,4 mm. Cena 10000,- Kč. Tel. po 15. hod. 
607260575.
* ŠKODA Felicia kombi s tažným, nosníky, rok 95, za 
13500 Kč. Tel. 605529478.
* OPEL VECTRA KOMBI s tažným, rok 98, 174 tkm, 
nová STK, EKO uhrazeno, bsah 2.0i, plná výbava, 25 
tis. Kč. Tel. 777079911.

* Bicykl pro chlapce 150 cm (cca 28'') se slušnou vý-
bavou a v dobrém stavu, optimálně bez štangle - se 
sníženým rámem. Tel. 721660406.

* Daruji větší množství skla za odvoz. Tel. 775117788.
* Nabízím k nájmu starší jednopokoj. byt. Tel. 602724073.
* Pronajmu nezařízený byt 1+1 s balkonem na Písečné, 
volný od dubna 2014. Tel. 733693764.
* Hledám práci nočního vrátného. Tel. 605529478.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu garáž v BK u Sýpky a na Zborovcích. Tel. 
775223137.
* Pronajmu byt po rekonstrukci 1+1 v Blansku na Údolní 
ul. s novou kuchyní a koupelnou. Tel. 602877751.
* Mladá rodina s dětmi hledá k pronájmu zahradu za 
údržbu v Blansku a okolí. Tel. 777317214.
* Pro žáka 8. třídy hledám někoho na doučování anglič-
tiny, češtiny a matematiky. Tel. 774586944.
* Vdova 56 se synem hledají dlouhodobý podnájem do 
5000 Kč. Tel. 728676480.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Divadelní představení Klíče na neděli – 25.2.2014 v 
19.30 hod, Dělnický dům. Cena 280,- Kč.
Hana Zagorová a BOOM!BAND, host Petr Rezek – 
15.5.2014 v 19.30 hod, Dělnický dům. Předprodej 
začíná 5.3.2014.

Ticketpro:
4.-5.6.2014 Lucie 2014 – Brno, Kajot Aréna
8.6.2014 IRON MAIDEN – Brno, Velodrom
18.6.2014 Bryan Adams – Brno, Velodrom

Ticketstream:
26.-27.4. Festival otevřených sklepů – Jaro pod 
Pálavou
2.8. 2014 Kryštof Kemp – Mikulov
15.8.-17.8.2014 - Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní kulturní festival

Ticket Art:
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna, Brno
27.11.2014 Daniel Landa, Žito tour 2014 – Brno, BVV
Johanka z Arku – Praha, Divadlo Kalich
Fantom Opery – Praha, GoJa Music Hall

Aktuálně v prodeji:
Publikace Zámek Rájec nad Svitavou – autor Michal 
Konečný, vydal Národní památkový ústav. Publikace 
zahrnuje nejen nejstarší dějiny zámku Rájce, ale je 
také  průvodcem po zámeckých interiérech, představí 
čtenáři i zámecký park a proslulé kamélie. Kniha je 
doplněna četnými fotografi emi, historickými obrázky 
a plány. Cena: 185,- Kč.
KLUBOVÁ KARTA KSMB – cena 200,- Kč. Karta 
opravňuje držitele ke slevám a dalším výhodám na 
akce KSMB a jeho partnerů. Držitelé mají možnost 
zakoupit si vstupenky na akce KSMB dva dny před 
zahájením ofi ciálního předprodeje.

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

-mat-

Blansko v přípravě poprvé prohrálo, 
Svitavy předvedly uragán po změně stran

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na moni-

tor@monitor-bk.cz, případně pomocí SMS 
na tel. 606 728 334.   Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

k sepisování půjček od přímého a 
zavedeného investora. Zajímavé produkty, 

vysoké provize, zavedené kanceláře, 
příspěvek na inzerci, školení zdarma, 

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

 Fotbalisté FK Blansko zaznamenali první porážku v dosavadním průběhu zimní přípravy. V kon-
frontaci s účastníkem divize C si svěřenci kouče Hajského vedli dobře v prvním poločase, v tom 
druhém však ovládli hřiště svitavští fotbalisté, kteří zvítězili 5:3.

 V pátém přípravném utkání změřili fotbalisté FK 
Blansko síly s účastníkem divize C TJ Svitavami, 
které po podzimu okupují 4. místo v tabulce. Pikantní 
byla tato konfrontace pro blanenského obránce Ja-
kuba Šplíchala, který ve Svitavách působil po celý 
loňský rok. 
 Kádr ex-blanenského kouče Zbyňka Zbořila do-
znal před zimní přestávkou několika změn hlavně 
v kolonce odchodů - do Vysokého Mýta zamířil 
kanonýr Ivo Svoboda, do Opavy 
František Schneider, do Letohradu 
brankář Jan Ehrenberger, do Břec-
lavi boskovický Ondřej Paděra, 
hostování v klubu ukončil Ondřej 
Lysoněk a do přípravy se nezapojili 
ani futsalová hvězda Tanga Brno i 
české reprezentace Michal Seidler 
či další futsalista Martin Brůna. I s 
takto oslabenou sestavou Svitavy 
v přípravě porazily před 14 dny 
třetiligový Uničov 3:2. 
 Blanenští do utkání nastoupili 
opět bez zraněných Jana Trtílka, 
Radima Bubeníčka či Ladislava 
Hansla. Trenér Jiří Hajský se 
musel obejít i bez omluvených 
Davida Jurana a Jana Pospíšila. Tes-
ty v Blansku ukončil záložník Jaroslav 
Kubec. Celé utkání naopak odehrál testovaný 
útočník z Kohoutovic Vojtěch Cupák. 
 První dvě střelecké příležitosti si domácí fotba-
listé vypracovali zásluhou Michala Beleje. Ten hrál 
letos vůbec své první přípravné utkání. V 8. min. 
hlavičkoval tento bývalý záložník 1. FC Brno těsně 
nad branku. Za další čtyři minuty pak po stříleném 
centru mířil vedle pravé tyče Macháčovy branky. 
Blansko kontrovalo ve 22. min. centrem Müllera a 
nebezpečnou střelou Koudelky. Ve 24. min. musel 
brankář Jílek vyrážet další pokus Koudelky na roh. 

Za další minutu už Blansko gólově udeřilo. Centr 
Koudelky uklidil do sítě Jan Nečas - 0:1. Ve 27. min. 
skončila po akci Buchty nad střela T. Zouhara. 
 Ve 32. min. se Blansko po zdařilé kombinaci 
dočkalo navýšení vedení. Müller nacentroval na 
Gromského, ten celou akci vyšperkoval přihrávkou 
na Jana Koudelku, pro něhož nebyl problém míč 
poslat za záda Jílka - 0:2. Svitavští mohli snížit za pět 
minut, již překonaného Macháče však na brankové 

čáre zastoupil pozorný Čoupek. 
 Druhý poločas odstartoval stře-
lou nad V. Cupák. Svitavští o dvě 
minuty později mířili do břevna 
branky vystřídavšího Šmerdy. Tato 
nebezpečná střela předznamenala 
pasáž hry, v níž zcela dominovali 
svěřenci trenéra Zbořila. V 52. 
min. si František Ptáček poradil i s 
brankářem Šmerdou a snížil - 1:2. 
Za další minutu Blansko nezvládlo 
ofsajdovou past, do níž se neza-
chytil Michal Belej, který svůj únik 

zakončil neomylně - 2:2. 
 V 57. min. se po dalším samo-
statném úniku podruhé zapsal 

mezi střelce František Ptáček 
- 3:2. Stejný hráč pak v 59. min. po 

rohovém kopu zkompletoval hattrick - 
4:2. Pátou branku zaznamenali domácí v 66. 

min., když se po přímém kopu z 18 metrů prosadil 
Jakub Novák - 5:2. 
 V 70. min. pak domácí nevyužili další samostat-
ný únik. V 74. min. hlavičkoval po trestném kopu 
Koudelky těsně vedle levé tyče Müller. V 77. min. 
kryl brankář Jílek pokus Nečase. V 85. min. pak 
povedená střela Horáčka o pár čísel minula pravou 
tyčku. Konečnou podobu výsledku dal v poslední 
minutě po rohovém kopu David Müller - 5:3.

www.fkblansko.cz

Linea s.v.d. Blansko, 
provozovna Olomučany
přijme na hlavní 

pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře 

na výrobu nábytku. 

Nástup možný ihned. 

Tel.: 724859434Tel.: 724859434

Není to Trošku moc?
 Do třicátého června roku 2013 vidělo fi lm přes šest 
set osmnáct tisíc diváků. Vydělal přes třiaosmdesát 
milionů. Samozřejmě je řeč o jednom z nejnavštěvo-
vanějších a nejvýdělečnějších fi lmů české kinemato-
grafi e. Babovřesky. Postrach českých fi lmařů. Jsme 
národ, který fi lmovému světu dal osobnosti jako je 
Karel Zeman, Otakar Vávra, Jan Švankmajer nebo 
zlatou soškou oceněný Miloš Forman. I přes tato 
zvučná jména u nás vede Zdeněk Troška a kvalit 
fi lmů, které se dřív točily, ani zdaleka nedosahuje. I 
přes to je to něco jako národní hrdina.
 Co je ale horší než Babovřesky, jsou Babovřesky 
2 mířící do kin. Do tuzemských kinosálů vstupují 
dvacátého února, tedy den před vydáním tohoto 
čísla. Filmoví kritice dost možná už teď brečí doma do 
peřin a proklínají své povolání, protože někdo recenzi 
napsat musí. Já to nebudu, ale možná by stálo za to 
zjistit, kolik z vás na druhý díl „letní komedie“ půjde. 
Máme proto pro vás, čtenáře, na našem webu mo-
nitor-bk.cz připravenou anketu, která nějakou dobu 
poběží.  Až nastane ten správný čas, seznámíme 
vás s jejími výsledky a zjistíme, jak populární jsou 
Troškovy fi lmy v Blansku a okolí. Taky jste zvědaví?

-sko-

Na webu noviny vždyNa webu noviny vždy
o dva dny dřív!!!o dva dny dřív!!!

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

Stavby IMOS
      pro Vás přínos

POZEMNÍ STAVBY
� průmyslové haly
� obchodní centra
� stavby občanské vybavenosti

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
� kanalizace, čistírny odpadních vod
� kompletní sítě technické infrastruktury

DOPRAVNÍ STAVBY
� rychlostní komunikace, silnice, mosty

PROJEKTOVÁ ČINNOST

SILNIČNÍ VÝVOJ
� akreditovaná zkušební laboratoř

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
Brno 627 00
tel.: 548 129 111
fax: 548 129 390
imos@imosbrno.eu

www.imosbrno.eu

Uzávěrka dalšího vydání Monitoru Uzávěrka dalšího vydání Monitoru 
je v pondělí 3. března 2014je v pondělí 3. března 2014
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Po lednovém squashovém turnaji, kdy jsme byli 
velmi spokojeni nejen s účastí, ale i nástupem něko-
lika nových hráčů, došlo také k tomu, že vzhledem k 
většímu počtu odehraných zápasů si účastníci, jak se 
lidově říká, “nahrabali“ do první doprovodné soutěže 
„Turnajový Mág“. Zde vedeme všechny odehrané 
sety. Do čela se vyhoupl Václav Pelant 72 odehra-
ných setů. Dvojice Karel Hudec, Jakub Sedláček má 
69 setů. Čtvrtý Jirka Pánek má 68, pátý Nabil Lai 65 
setů. V soutěži nyní vedeme 24 hráčů.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“, 
kde bodujeme deset nejlépe umístěných hráčů ka-
ždého turnaje ve stupnici 20 až 1 bod, se na první 
místo vypracoval díky lednovému vítězství Jakub 
Sedláček, který má 50 bodů. Druhý je dosud vedoucí 
Nabil Lai s 46 body. Třetí Jaromír Matal má 30, čtvrtý 
Jirka Pánek 24 a pátý Jan Urban 22 bodů. Na první 
pohled tato trojice ztrácí, ale již po únorovém turnaji 

21. února 20148

Startuje projekt atletické přípravy

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

Tel. 724 738 924, bkms@seznam.czTel. 724 738 924, bkms@seznam.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Stolní tenis KST Blansko
1. liga ženy
 I bez Marie Jirůškové vybojovala blanenská 
děvčata dvě důležitá vítězství na stolech soupeřů, 
která jim prakticky zajistila prvoligovou příslušnost i 
pro příští sezonu. Skvěle zahrála především juniorka 
Markéta Ševčíková, která má v Blansku střídavý start 
z Dubňan.

SVS Hradec Králové B – KST GMC Blansko 2:8
Body: Ševčíková Markéta 3, Slezáková 2,5 Ševčí-
ková Veronika 2,5
TTC Ústí nad Orlicí – KST GMC Blansko 4:6
Body: Ševčíková Markéta 3, Ševčíková Veronika 2, 
Slezáková 1

2. liga muži
KST  Blansko – Tatran KRPA Hostinné 10:4
Body: Dudík 3,5 Svoboda 3 Čák 2 Přikryl 1,5
 Utkání třetího celku tabulky se čtvrtým bylo vyrov-
nané jen na samém začátku, kdy Čák se Svobodou 
prohráli svoji čtyřhru a Aleš Přikryl ve své první 
dvouhře nestačil na Štrobla. Od stavu 2:2 již pevně 
převzali otěže utkání do svých rukou domácí hráči 
a dosáhli zaslouženého vítězství, obzvlášť když za 
hosty nenastoupil jejich nejlepší hráč Novotný.

KST Blansko – Lokomotiva Pardubice 10:0
Body: Dudík 2,5 Přikryl 2,5 Čák 2,5 Svoboda 2,5
 Jestliže v sobotu za Hostinné nepřijel jejich 

nejlepší hráč, tak předposledním Pardubicím se 
sestava rozpadla úplně. K utkání do Blanska dorazili 
hráči druhého až třetího sledu, kteří nebyli schopni 
s favoritem utkání držet krok, což se promítlo i na 
konečném výsledku.

3. liga muži
 Sobotní porážku s přímým soupeřem v boji o zá-
chranu ze Studené dokázali hráči rezervního týmu 
KST Blansko naplno odčinit na stolech druhého 
Znojma. Díky tomuto překvapivému vítězství tak má 
blanenské béčko záchranu třetí ligy stále ve svých 
rukou.

Sokol Studená – KST Blansko B 10:4
Body: Veselý 2,5 Kvíčala David 1,5 Kvíčala Josef 
0 Mikula 0
Sokol Znojmo – KST Blansko B 6:10
Body: Veselý 3 Kvíčala David 3 Kvíčala Josef 2 
Mikula 2

KS2 muži
KST Blansko C – TTC Komořany 8:10
Body: Voráč 2,5 Kutil Libor 2,5 Polívka 1,5 Pro-
cházka 1,5

KST Blansko C – TJ Cemo Mokrá 10:8
Body: Kutil Libor 4,5 Voráč 3,5 Polívka 1 Procházka 1

-vory-

to může být úplně jinak. V této soutěži zatím bodovalo 
18 hráčů.
 Vzhledem k tomu, že obě výše uvedené soutěže 
jsou na začátku celoročního období, všichni i ti z vás, 
kteří zasáhnete do našich turnajů teprve nyní, máte 
možnost promluvit do popředí těchto soutěží.

-rl-

 Předškoláci ve všech blanenských mateřinkách se mohou těšit na pestřejší program. Občanské 
sdružení Sportuj s námi společně s místostarostou Jiřím Crhou připravilo celoroční projekt atletické 
přípravy dětí, v rámci kterého si naši nejmenší budou moci vyzkoušet prvky atletické průpravy nad 
rámec standardní výuky. 

 První fáze projektu startuje 
už v březnu, naplno se pak roz-
běhne v novém školním roce. V 
rámci kurzu bude kladen důraz 
na rozvoj pohybových schop-
ností a dovedností, a to formou 
atletických cvičení a her. „Cílem 
projektu není prioritně vychovat 
budoucí profesionální atlety. Jde o 
službu pro rodiče, kteří chtějí, aby 
se jejich děti naučily pravidelnému 
a zdravému pohybu, zabavily se 
a do budoucna se mohly zaměřit 
na jakýkoliv sport, ať už na vr-
cholové nebo rekreační úrovni,“ 
vysvětluje Jiří Crha. Projekt se 
setkal s velkým ohlasem rovněž 
mezi učiteli. Ti obdrží kromě ne-
zbytných atletických pomůcek 
metodické příručky a zároveň 
budou mít možnost rozšířit si své 
vzdělání v oblasti tělovýchovy. Pohybové dovednosti, 
které děti získají v tomto období, jsou vkladem do bu-
doucího života, a to zejména do formování aktivního 
přístupu k životu a k osobnímu zdraví. Děti se naučí 
rozmanitou a hravou formou základní pohybové 

dovednosti a budou rozvíjet pohybové schopnosti, 
zejména rychlost, vytrvalost a obratnost. O tom, jak 
projekt probíhá, a co na něj říkají samotné děti, vás 
budeme pravidelně informovat.

-red-

PRODEJ, SERVIS POČÍTAČŮ, 
notebooků, tabletů, mobilních 
telefonů,  baterií, nabíječek, 
pouzder atd.pouzder atd.

Splátkový prodej i bez navýšení

ÍTAČŮ, ÍTAČŮ, 
ních ních
k,k,

    VIII.VIII.  RROCKOVÝOCKOVÝ

  PLES  PLES

 1. března 2014
 od 20 hodin od 20 hodin

  Rájec - JestřebíRájec - Jestřebí

  TURBOTURBO
* * HD AcousticHD Acoustic  - akustickej rock- akustickej rock

* * MOTObandMOTOband  - bigbít na závěr- bigbít na závěr
Bohatá tombola, jídlo, pití a skvělá nálada.

Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!
Předprodej v IC Rájec - Jestřebí, 

Cena 320,- Kč. Rezervace na tel. 516 432 191.

legendární česká kapela

Posledních 40 vstupenek!!!

Posledních 40 vstupenek!!!


