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Újezd u Boskovic

HLEDÁME!

Jedinečný stav. pozemek o výměře
1195 m2, jižní orientace, všechny IS.

cena: 956 000,- Kč

mob.: 777 857 739

Štěchov - Lačnov

RD 2+1 po modernizaci, možnost půdní
vestavby. Ihned k nastěhování.

Zrekonstruovaný RD 4+1, na který navazuje část 3+1
před rekonstrukcí s vl. vstupem. Zahrada, tři garáže.

cena: 800 000,-Kč

cena: 1 720 000,-Kč

mob.: 734 386 371

Reakce - polemiky - str. 6

mob.: 605 163 333

Pro klientku s připravenou hotovostí hledáme ke
koupi byt 2+1 v Blansku.
Za nabídky předem děkujeme!
mob.: 605 163 333

HLEDÁME!
Pro mladý pár, který má
schválenou hypotéku, hledáme ke koupi byt 1+1 s balkonem nebo lodžií v cenru
města Blanska, popř. Sever.

mob.: 605 785 653

www.realitymacocha.cz

úvodník

Bambiriádu nahradí BambiFEST - str. 2

Pejskové a jejich páníčci
Když jsem byl malý kluk, neuvěřitelným způsobem jsem toužil mít doma psa. Bydleli jsme
v bytovce, což bylo v té době pro psa obydlí ne zcela běžné, a tak mi bylo vysvětleno,
že pejsek by u nás trpěl, a že to není moc dobrý nápad. Postupem času jsem se s tím
smířil a dnes vím, že to bylo dobře. Doba se změnila a dnes je pejskařů bydlících v bytě
spousta, ovšem ne každý se dokáže o nejlepšího přítele člověka postarat. Někteří lidé
se dokonce chovají tak, že by se jim měl chov zvířat zákonem zakázat.

Nejsem příznivcem reality show, nedávno
jsem však měl puštěnou Výměnu manželek
na Nově jako kulisu. Tento díl se poměrně
dost točil okolo soužití pejsků a lidí. Jedna z
rodin žila ve velkém rodinném domě s prostornou zahradou a jejich irský vlkodav byl
rodinným mazlem číslo jedna. Mohl kamkoli
v domě, dokonce i do kuchyně, kde páchal
nenávratné škody v podobě rozbitých talířů,
blátivých ťápot a nezanedbatelným množstvím sežraných lahůdek všeho druhu, které
neopatrní obyvatelé domu nechali na stole.
Pes zkrátka pochodoval po celém domě, střídavě lehal na podlahu, na gauč, do postele.
Dokonce jsem nabyl dojmu, že role pána a
psa byly v mnoha případech otočeny a pes
si se svými páníčky mohl dělat, co chtěl.
Na straně druhé stála čtyřčlenná rodina
z bytu, která ve svém nevelkém příbytku chovala
labradora zavřeného v kleci. Ano, čtete správně – pes
bydlel v nevelké kleci, ve které se sotva otočil, a po
bytě se volně pohybovat nemohl. Jeho jediný pohyb
spočíval v (snad) pravidelných vycházkách asi hodinu
denně.
Nevím jak vám, ale osobně mi nebyl sympatický
ani jeden přístup. Na straně jedné bych rozhodně
nenechal psa, aby si dělal, co se mu zlíbí. Ve druhém případě mi připadá, že zavřít psa v bytovce do
klece, ve které se sotva otočí, zavání týráním zvířat.
Argument, že klec pořídili na doporučení chovatele,
a že jde o věc naprosto běžnou, u mě neuspěl. Jsem
zastáncem toho, že pes většího vzrůstu má mít nejen
dostatek pohybu, ale také možnost být venku celoročně. Z pořadu pro mne navíc vyplynulo, že rodina
se chovala k labradorovi poměrně chladně a napadla
mne otázka, proč si takoví lidé psa pořizují?
Ačkoli nejsem chovatelem psů, mám k nim velmi
kladný vztah. Bydlím v rodinném domku, kde už by
pes měl veškeré zázemí a prostor pro pohodlný život.
Ba co víc – děti mne do koupě už několik let tlačí! Nechci být nepřejícím otcem, ale přesto žádného pejska
zatím doma nemáme. Se svým životním tempem a
častými výlety do míst, na která pes nepatří, si totiž
neumím představit, kdo by se o něj staral. Dobře si
uvědomuji, že vlastnictví psa je pro člověka velkým
závazkem na celý psí život a každý prohřešek či
zanedbání vůči němé tváři bych si dlouho vyčítal. Ve
skrytu duše také tuším, že přes veškeré sliby dětí, že
se psem budou chodit ven, na cvičák, na vycházky, se
po pár prvních týdnech vypaří a mazlík bude přisouzen
do trvalé péče mně, případně manželce. A to nechci.

Stejného názoru jako já samozřejmě nejsou všichni. Za poslední roky psů v Blansku rapidně přibylo.
S radostí musím konstatovat, že s nimi přibyla také
slušná řádka páníčků, kteří po svých kamarádech
dokážou uklidit. Samozřejmě to nejsou všichni – některé části našeho města stále připomínají výstavní
síň psích exkrementů… Povinnost udělat po psovi
pořádek je dána vyhláškou a to samé platí v mnoha
dalších případech. Stejně jako neuklizený psí koblížek
mě štve ten, kdo pustí psa bez vodítka a bez koše
na frekventovaném místě a stejně tak mi vadí ti, jež
nerespektují zákaz vstupu se psem do rekreační
oblasti Palava a při té příležitosti tam své zvíře ještě
vykoupou. Na svém pozemku či doma ať si každý
dělá, co chce, ale venku platí jiná pravidla a všichni
by je měli respektovat.
Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka. S tímto
lidovým rčením naprosto souhlasím a těším se, až
se jednoho dne i v naší rodině stane pes součástí
našich životů. Zatím mu však nemohu zaručit, že by
se mohl dočkat takové péče a pozornosti, jakou si
právem zaslouží. Každý by si měl uvědomit, že pes
není jen roztomilá hračka, ale jeho vlastnictví znamená také povinnosti. Není výjimkou, že lidé, kterým
soužití se psem přestane vyhovovat, se uchýlí k tomu,
že jej vyženou ven na ulici. Copak takhle se někdo
chová ke svému nejlepšímu kamarádovi? Už jen z
toho důvodu jsem se rozhodl, že jakmile nastane ten
správný čas a rozhodneme se pořídit psa, vydám se
do útulku a dopřeju pěkný a láskyplný život pejskovi,
který ve svém životě neměl štěstí. Věřím tomu, že mi
to několikanásobně vrátí.
-mumma-

NABÍZÍME PRÁVNÍ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

www.mikark.cz

- Prodej DB 3+1 Blansko – Zborovecká, 2.p., lze převod do OV… NC – 1 579.000 Kč
- Prodej DB 2+1 Blansko – 9. května, 58 m2, 1. NP, pěkný, volný..NC – 1 099.000 Kč
- Prodej RD 4+2 Němčice, poz. 403 m2 , na bydlení i rekreaci … NC – 1 150.000 Kč
- Prodej malé továrny Konice, poz. 3.359 m2 , studna, ihned volný… NC – 3 300.000 Kč
- Nájem 3+1v RD Blansko -Obůrka, 103 m2, 1.p., bez nábytku..NC – 6.000 Kč/měs.+ink.
- Nájem DB 1+1 Blansko – Dvorská, 34 m2, 2.p.,nevybavený...NC – 4.000 Kč/měs.+.ink.
HLEDÁME PRO KLIENTY S HOTOVOSTÍ BYTY A DOMY K PRODEJI

Prodej bytu 1+1 OV Blansko – Dvorská,
4.p., 38 m2, balkon, revitalizace domu,
krásný výhled , volný…NC – 850.000 Kč

Prodej DB 2+1 BK – Nám. Republiky,
3.p., 58 m2, standard, výhled J-Z, výtah,
revitalizace domu… NC – 1 200.000 Kč
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PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI

Bambiriádu v Blansku
nahradí BambiFEST

Dvorská 32
Blansko

UVÍTEJTE JARO

Přehlídka volnočasových aktivit zaplnila už dvakrát blanenský zámecký park. Celostátní akce s
názvem Bambiriáda probíhala každý rok v několika městech Česka. Letos ale na celostátní úrovni
končí, proto ji v Blansku nahradí nová akce - BambiFEST.
Česká rada dětí a mládeže, která Bambirádu
šestnáct let pořádala, od roku 2015 projekt přerušila. “ČRDM sledovala projekt Bambiriáda mnoho
let v celé ČR. Z toho vyplynulo, že projekt za roky
významně degradoval a nedokáže tak plnit svoji funkci plnohodnotně. To se ovšem nemusí týkat všech
míst, kde akce probíhala. Jak jsme byli obeznámeni,
Blansko a snad další tři města patřily mezi nejlepší v
tomto projektu. Bohužel i přesto rada projekt pozastavila a neumožnila užívat značku Bambiriáda dále,”
vysvětlil místní koordinátor akce Miroslav Martinek.
Aby ale prezentace volnočasových aktivit z Blanska
nezmizela, rozhodli se organizátoři ze skautského
střediska Světla založit v Blansku vlastní akci se
jménem BambiFEST, který se bude konat 22. - 23.
května. “Ideou, termínem a částečně i názvem naváže akce na Bambiriádu. Koncept bude doplněn
o několik vylepšení a měl by přibýt večerní festival
pro starší mládež. Akce bude stále zdarma,” doplnil
Martinek.
Přes den tedy blanenský park opět zaplní stánky s
aktivitami jednotlivých organizací pro děti a mládež,
večer pak budou následovat koncerty i tradiční noční
hra. Cílem BambiFESTU je ukázat dětem, jaké mají
ve svém bydlišti možnosti zábavy, využití volného
času a rozvoje. Jednotlivé aktivity si mohou navíc
rovnou i vyzkoušet. V minulých letech tak například
děti hrály stolní tenis nebo baseball, střílely z luku
nebo jezdily s RC modely. Nově večer představí i
místní umělce a kapely.
“Na Bambiriádě v posledních dvou letech vystoupilo hned několik kapel z Blanska a okolí. Letos pro
ně vyčleníme speciální program a uděláme si v pátek
takový malý festival,” objasnil Martinek. Na něj chtějí
organizátoři nalákat hlavně středoškoláky a mládež,
kterou do teď nemusela prezentace volnočasových
aktivit oslovit.
V loňském roce navštívilo Bambiriádu téměř dva

tisíce lidí a program si připravilo celkem třiatřicet.
Rádi bychom jejich počet navýšili, proto znovu
oslovujeme všechna sdružení, organizace, spolky a
kluby z Blanska a okolí s nabídkou spolupráce. Tímto
bychom tedy rádi vyzvali všechny, kteří se chtějí letos zapojit, aby se nám ozvali na email bambifest@
bambifest.com do 15. března.
-r-

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Opět nekorektně...

li alkoholem. Narostl i počet
osob řídících pod vlivem jiné
návykové látky. Strážníci jich
loni zadrželi 133. To je dáno
především lepším vybavením,
které v současnosti používají
a které odhalí kromě alkoholu
také některé drogy.
Řidiči, mající v krvi do jednoho promile, postupují správnímu orgánu. „Když mají nad
jedno promile, řeší se to jako
trestný čin, zabavíme jim řidičský průkaz a případ putuje
soudu,“ řekl Nečesánek.
V sobotu a v neděli 14. a
15. února policisté zadrželi na
blanenských silnicích sedm
řidičů, kteří za volantem neměli co dělat. Pět šoférů se
před jízdou napilo alkoholu a dva řídili pod vlivem
drog. „Největším hříšníkem však byl šestatřicetiletý
muž z Blanska, který v sobotu v noci při kontrole
v Letovicích nadýchal 2,66 promile. Hlídka navíc
zjistila, že opilec má řízení již od roku 2013 soudně
zakázáno,“ uvedl mluvčí policie. Dalšího závažného hazardu se dopustil v neděli ráno dvaačtyřicetiletý muž z Němčic, který v Boskovicích převrátil
auto na střechu. Z místa nehody zmizel, hlídka jej
však o dvě hodiny později vypátrala a nadýchal
1,8 promile.
-mha-

Foto Klára Kučerová

734 514 325

K - BAND
www.k-band.cz

TERREX
FAST

GORE-TEX®, podešev Continental

Alkohol nebo jiné návykové látky. Mnoho řidičů se nerozpakuje požít je před jízdou. Ohrožují tak
tím nejen sebe, ale také svoje okolí. Na Blanensku je odhalen v průměru jeden řidič denně, který
řídí auto pod vlivem alkoholu.

- široký repertoár
- zkušenosti
- rozumná cena

v novém obutí

novinka
i k pro sezónu
ó 201
2015

Foto Klára Kučerová

Alkohol za volantem je
dlouhodobě velkým problémem

„Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
nebo drog je neustálým trnem v oku a velkým nešvarem. Této oblasti se snažíme věnovat co nejvíc.
Za loňský rok se nám podařilo odhalit mnoho řidičů
pod vlivem alkoholu nebo návykové látky,“ sdělil
mluvčí policie Petr Nečesánek.
V roce 2014 se policistům podařilo zachytit 365
řidičů, kteří se před jízdou napili alkoholických
nápojů. Oproti roku 2013 je to nárůst o více než
šedesát hříšníků. Dvaapadesát podnapilých řidičů
dokonce zavinilo nehodu. Také se podařilo zachytit
devatenáct cyklistů, kteří se před cestou posilni-

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Opět nekorektně...
Varování hned v názvu, to tady ještě nebylo. Všechno je jednou poprvé. Ovšem rád bych laskavé čtenáře
mimo mé politické nekorektnosti upozornil na fakt, že
často pracuji s nadsázkou, tu větší, tam menší, takže
ne vždy myslím všechno vážně. To jen, abych utlumil
případné vášně méně důvtipných čtenářů.
Jeden z mých přátel často na závěr diskuse prohodí: „To máš jedno, stejně bude válka...“. Až jsem
jej musel upozornit, že válka už je, jen bych se nerad
dočkal okamžiku, kdy těch několik relativně vzdálených a nesouvisejících konﬂiktů přejde do konﬂiktu
světového.
Tak třeba Ukrajina, to je případ sám pro sebe. Opět
podepsáno příměří, opět se nedodržuje. Dle mého
názoru proto, že s Rusem a ještě k tomu komunistou
se prostě domluvit nelze. Zaznamenal jsem dokonce
vyhlášení jednoho z velitelů ruské strany, že tedy,
když už je to příměří, tak stáhnou některé jednotky.
Poněkud zvláštní vyjádření od někoho, kdo ještě
před nedávnem tvrdil, že na Ukrajině žádné jednotky
nemají. Nejspíš se mu pod vlivem vodky „Stalinovy
slzy“ zatemnil rozum a úsudek. Anebo si nestačil
všimnout, že ten státní útvar, kde operují, se jmenuje
Ukrajina a nikoli Ukrajinská sovětská socialistická
republika.
Mimochodem, název té vodky je také zajímavý.
Jelikož bylo (bohužel čistě teoreticky) položeno
rovnítko mezi totalitu komunistickou a nacistickou,
jak je možné, že nemáme nějaký podobný nápoj se
jménem toho druhého diktátora? Snad proto, že Hitler
byl abstinent? Potom bych navrhoval, aby nejnověji
vyladěný závodní motor z Wolfsburgu nesl název „Hitlerův řev“, bylo by to příznačné a spravedlivé. Když
můžou být distribuovány memorabilie s portrétem
Che Guevary...
Pak tady máme Řecko. To je sice válka „pouze“
ekononomická, ale ono se to klidně může zvrtnout.
Řecký přístup – Co je nám do vás, neměli jste nám ty
prachy půjčovat a brát do Eurozóny – může připadat
podivný jen někomu. Zkuste do líného lempla cpát
prachy horem spodem a uvidíte, zda se mu díky tomu
zachce pracovat a dostat se na vaši úroveň. Můj typ
je, že nikoli. Proč by to taky dělal. Pláče-li Eurozóna
nad rozlitým mlékem, podělím se s vámi o čistou
spekulaci. Pokud by v sídle spolkového kancléřství v
Berlíně seděl úplně jiný kancléř než je Angela Merkel,
troufám si tvrdit, že německé zbraně by už se dávno
slunily pod Akropolí.
No a na závěr ta úplná perlička. Pro jednou jsem
souhlasil s Milošem Zemanem, když prohlásil, že s
teroristy se nejedná, ale bojuje se s nimi. Jen je podivné, že ta slova padají z úst hlavního velitele vojska,
které by na bojišti proti ISLS patrně samo dlouho
nevydrželo. Možná mu situaci zatemňuje stav na
Generálním štábu naší armády. Tam potkáte samou
šarži a ne nadarmo se říká, že kdybychom měli tolik
pluků, co máme plukovníků, bojí se nás i Amerika.
Ale to není náš případ.
Pro záznam nicméně připomínám, že si našich vojáků opravdu nesmírně vážím. Ne každý by nasazoval
kejhák za ostatní a slova o žoldácích mě urážejí.
Ve vztahu k ISLS jsem si ostatně vzpomněl na
Richarda Nixona. Ten po jednom z brieﬁngů ohledně
konﬂiktu ve Vietnamu prohlásil (velmi explicitně), že
„Pokud mě ještě chvíli budou s*át, tak tam hodím
tu velkou (myšleno nukleární) bombu, a bude klid“.
Nevím, do jaké míry to bylo myšleno vážně, těžko
říci.
Já bych ale ISLS nějakou hlavici poskytnul. Samozřejmě vzduchem. A poslal bych ty „udatné“ bojovníky
do jejich ráje, kde každého čeká tucet panen hromadně. Oni by se totiž takovou zbraň nerozpakovali
použít v žádném případě...
Hezký den...
Freddie
(freddiemail@email.cz)

Víte?
nevíte?
Sbírka pro Ukrajinu
Organizuje Hnutí Humanitární Pomoci - Domov
OLGA, Blansko. Záštitu převzal Mgr. I. Polák,
starosta Blanska.
Vážení spoluobčané, kteří jako my sledujete neskutečné problémy a strádání ukrajinských uprchlíků
ze zóny bojů na Ukrajině, a lidí v zóně bojů nevyslovitelně trpících. Bohužel se tam situace neustále
zhoršuje a roste i potřeba nutného materiálu pro další
uprchlíky, kteří pro nedostatek kapacit zůstávají na
nádražích, ve vagónech atd.
I my zde v Blansku jsme se rozhodli svými nevelkými možnostmi přispět pro tuto pomoc. Nadace
Člověk v tísni nyní organizuje další konvoj pomoci.
Jako předešlý konvoj, tak i dopravu tohoto, který
bude odeslán v začátku března, zajišťuje ﬁrma
Isolit-Bravo, díky humanitárnímu pochopení jejího
ředitele, Ing. Kvido Štěpánka. Vaše dary budou do
Jablonného nad Orlicí, kde ﬁrma sídlí, dopraveny a
odtamtud pak dále do centra Člověka v tísni, které
sídlí ve Slovjansku.
Shromažďujeme nejvíce potřebné věci, a to spací
pytle, povlečení, deky, teplé oblečení. Je zájem i o
trvanlivé potraviny, u kterých není nebezpečí znehodnocení eventuálním zmrznutím.
Předem děkujeme za Vámi přinesené věci buď
do Domova OLGA na ul. L. Janáčka 15, Blansko ve
všední dny v době od 8 do 17 hod. nebo do Centra
VELAN, Dlouhá 3, Klepačov, každý den od 16 do 18
hod.
Ukončení sbírky je ve středu 25. února v 18 hod. v
Klepačově, ve čtvrtek 26. února ve 12 hod. v Blansku.
Jana a MUDr. Jaromír Kratochvílovi

Rájecká sokolovna opět
letos praskala ve švech
Tentokrát to nebyla pohádka, ale hudební komedie: "Škola základ života", kterou režisérka Božena
Sedláčková nastudovala se 17 herci, z nichž 9 bylo
studentů a v souboru bylo celkem 7 nových členů.
Sobotní premiéra 24. 1. a nedělní představení 25.
1.navštivilo na 800 diváků. Opět nestačily židle a
mnozí stáli.

Na inscenaci se začalo pracovat v září, 2x týdně
byly zkoušky. Kromě českého textu se ve hře použila latina a němčina. Průběžně během komedie
zaznělo 15 hudebních skladeb. Scéna byla stále
plně obsazená, bohatá na překvapení a velice živá,
nikdo neměl čas lelkovat. Těžko hodnotit nejlepšího
z ochotníků, všichni ze sebe vydali maximum a bylo
vidět, že jsou dobrá parta nadšenců.
Hudbu pro představení upravil brněnský skladatel
Karel Cón v současnosti dirigent Městského divadla
Brno. Spolupracuje na mnoha inscenacích v Brně,
působí také jako pedagog na brněnské konzervatoři.
V řadě divadel v celé republice psal hudbu k inscenacím, nebo hrál v orchestru.
Premiéře byl přítomen a byl mile překvapen.
Podobně se vyjádřil i majitel ﬁrmy AQUAS s.r.o.
který pravidelně již několik let podporuje rájecké
ochotníky.
O tom, že byli nadšení i diváci, nelze pochybovat
- opakované představení sklidilo veliký a dlouhý potlesk už při závěru na otevřeném jevišti a za hlučného
jásání a pískotu trval potlesk ještě přes 3 opony.
Ráda se podělím o zážitek. V neděli mě oslovila
paní z Doubravice: Já jsem musela jít ještě jednou!
Co dodat? Snad už jen to, že se těšíme na další
představení.
Emilie Křenková
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Na kávě s Martou Gronovou
„Věk znamená pouze číslo v občance,“ říká
Marta Gronová, nová vedoucí samosprávy Městského klubu důchodců v Blansku. Tato činorodá,
avšak velmi skromná žena plná elánu, do funkce
nastoupila 1. ledna letošního roku.
Funkce vedoucí samosprávy Městského klubu
důchodců vám byla nabídnuta?
Ano, funkce mi byla nabídnuta, protože pan Bacík
ji vykonával už od roku 1998.
Co taková funkce obnáší?
Teprve se rozkoukávám, ale je to především
organizace programu, příprava akcí, aby vše dobře
proběhlo. Proto se dvakrát měsíčně schází desetičlenná samospráva a vždy připravujeme program
na další měsíc.
Rozmýšlela jste se dlouho, zda nabídku vedoucí přijmete?
Dostala jsem čas na rozmyšlenou a musím se
přiznat, že jsem zvažovala, zda to nebude moc velké
sousto. Jestli mi nestačí být jen animátorkou KLASu.
Ono připravit dvakrát měsíčně dvouhodinový program zabere také spoustu času.
Ale pak jsem to pojala jako výzvu a souhlasila. Jsem ráda mezi lidmi, potřebuji
stále něco dělat, být užitečná, pomáhat.
Za veškerými aktivitami a činností
Městského klubu důchodců se skrývá
nekonečně mnoho hodin volného času
členů samosprávy, vedoucích kroužků,
souborů, i jejich členů. Bez jejich obětavé
práce a zapálení by program klubu nemohl být pochopitelně tak pestrý. Jsme
také vděční za podporu představitelům
města a odboru školství, kteří mají pro
tuto činnost pochopení.
Co se tedy v Městském klubu důchodců všechno děje?
Funguje tady kroužek dovedných rukou a kroužek patchworku. Kroužek
vyšívání je v oblasti ručních prací nejdéle
působící kroužek v historii klubu. Kroužek
malování na hedvábí působí necelý rok.
Cvičení žen při hudbě, což jsou cviky
s prvky jógy, kalanetiky a strečinku – cvičenky se
schází třikrát týdně. Cvičení pro zdraví s prvky jógy
– členové se schází dvakrát týdně. Kroužek stolního
tenisu, který letos oslaví desáté výročí svého trvání,
navštěvují muži i ženy.
Jednou za čtrnáct dní se v prostorách Městského
klubu důchodců schází Klub aktivních seniorů. Každý pátek se v jídelně pořádají taneční odpoledne
při živé hudbě. Hudební soubor Radost a literární
a pěvecký soubor Lipka se scházejí každý týden.
Všechny kroužky vedou lidé z řad seniorů.
Z dalších akcí pořádáme různé přednášky, zájezdy do divadel a na koncerty a zájezdy toulek po
naší vlasti. Poznávací autokarové zájezdy se staly
již tradicí a jejich cílem bylo a je umožnit členům
MKD poznání historie, přírodních krás, památek a
zajímavosti naší vlasti.
V klubu sídlí také knihovna, kde si každé úterý mohou členové vypůjčit knihy. Nejméně jednou ročně
všechny kroužky uspořádají výstavu, kde předvedou
svoje výrobky.
Vedete sama nějaký kroužek?
Jsem animátorkou KLASu – Klubu aktivních
seniorů. V Blansku působí dva KLASy, jeden je na
Starém Blansku a druhý jsme založili před třemi
lety při Městském klubu důchodců. KLAS má svoje
pravidla, takže jej nemůže vést kdokoliv, ale je k
tomu potřeba proškolení. A právě toto proškolení

jsem mohla absolvovat díky pochopení Městského
úřadu Blansko. Začínaly jsme se čtyřmi členkami a
teď se nás schází dvacet žen.
Jak vypadá setkání KLASu?
Dvouhodinové setkání má určitou předepsanou
skladbu, kterou dodržujeme. Nechybí rozcvička
paměti, cvičení na motoriku, psychické uvolnění,
tanec vsedě. Vždycky probíráme nějaké hlavní nosné téma – letos si připomínáme osobnosti našeho
národa. Mám pocit, že noviny a časopisy už čtu s
tím, že tohle by se mohlo hodit, to bychom si mohly
přečíst společně.
Tanec vsedě? Co to znamená?
Tanec vsedě je skupinový tanec určený převážně
pro seniory. Jedná se o netradiční formu tance pro ty,
kteří by si rádi zatančili, ale na klasické provedení už
si kvůli určitým pohybovým omezením netroufnou. A
díky tanci vsedě na židli mohou tanečníci (v případě
našeho KLASu tanečnice) znovu společně objevovat
radost z tance, který povzbudí tělo, a z hudby, která
potěší ducha. Na semináři jsme obdrželi CD s hud-

škoda, že o tyto aktivity neprojevují zájem. Bylo by
také dobré, kdyby vznikly aktivity nové. Stávajícím
členům Městského klubu přibývají léta a s nimi
bohužel i zdravotní problémy a docházení do klubu
je potom pro ně stále obtížnější. Myslím si ale, že
i v Blansku je mnoho seniorů, kteří se i při péči o
vnoučata věnují svým zálibám a koníčkům. Sportují,
cestují, fotografují, malují, nebo jsou to zapálení
sběratelé. A možná by se o svoje zážitky rádi podělili
s ostatními. Nebo by si třeba jen občas rádi zahráli
nějaké společenské hry a u toho si popovídali, ale posezení v restauraci nebo kavárně je neláká. Uvítáme
proto každého nově příchozího a také další náměty
k obohacení činnosti klubu a vznik nových kroužků.
Vždyť jednou z výhod seniorského věku je to, že se
můžeme věnovat svým zálibám a koníčkům, na které
jsme dříve neměli čas. Chodili jsme do práce, starali
se o rodinu, vychovávali děti.
Pro literárně-pěvecký soubor Lipka v současné
době hledáme sbormistra, který by dělal zároveň
klavíristu. Soubor nyní funguje tím způsobem, že
nenacvičuje nové programy, protože bývalý vedoucí
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu už tu funkci
nevykonává, ale scházejí se stále jednou
týdně, aby si procvičili písničky, ale chybí
ten styčný důstojník. Byla by škoda, kdyby soubor zanikl, to by nám bylo všem
moc líto.
Čím myslíte, že to je, že se nehlásí
mladší senioři?
Mám pocit, že dnešní doba je
taková, že se všichni lidé víc uzavírají do
sebe. Někteří mladší senioři jsou dnes na
tom možná i tak, že se kromě pomáhání
s vnoučaty ještě musejí starat o svoje nemocné rodiče, takže úplně svobodný ten
senior, aby se mohl věnovat sám sobě, v
dnešní době není. Také mě napadlo, jestli
třeba lidem nevadí ten samotný název
„klub důchodců“, v okolí se všechno
přejmenovává na „seniory“.

bou a popis jednotlivých tanců. Mezi nejoblíbenější
u nás patří rytmický španělský tanec a Doudlebská
polka.
Kdo chodí do KLASu?
Původní profesní zaměření, co mají seniorky, je
různé. Od bývalé kuchařky až po paní profesorku,
psycholožku nebo úřednici. Jsme tam spolu hrozně
rády.
Vy jste měla jaké zaměstnání?
Jsem celoživotní matrikářka. Převážnou část
profesního života jsem strávila tady v Blansku na
městském úřadě, potom jsem přešla na okresní úřad
do vyšší funkce, kde jsem dělala okresní matrikářku.
A když skončily okresy v roce 2002, tak jsem zůstala
na městském úřadě jako vedoucí oddělení správních
činností, kam patřila matrika, občanské průkazy,
evidence obyvatel, cestovní doklady. Odtud jsem
odcházela do důchodu, i když také jsem neodešla
hned, jakmile mi vznikl nárok na důchod.
Celý život jsem byla zvyklá mezi lidmi, takže když
jsem zůstala doma, dost mi to chybělo, tak si pořád
něco vymýšlím (úsměv). Napřed ten KLAS a teď
když mě oslovili, jestli bych pana Bacíka nevystřídala,
kývla jsem na to.
Je něco, co byste v klubu ráda změnila?
Rádi bychom přivítali více mladších seniorů. Je

V čem spatřujete rozdíl mezi dobami
minulými a současností?
Babičky mohly dřív více pomáhat, dnes
jsou babičky hrozně mladé – chodí ještě
do práce. Dnes bych řekla, že funkci babiček zastávají spíše prababičky.
Myslím si, že dnes to mají mladé rodiny s dětmi
horší než dřív především proto, že řada z nich nekončí v zaměstnání, jak jsme končívali my, třeba ve
tři nebo o půl čtvrté, ale až v šest nebo v sedm hodin
večer. Takže znám rodiny s malými dětmi, kteří třeba
tatínka přes týden téměř nevidí. Tak v tom si myslím,
že to dnes mají horší. I když já jsem taky dvakrát týdně byla v úředních hodinách v práci do šesti. Rodiče
jsou víc zaměstnaní. A také děti mají víc kroužků,
než jsme mívali my, takže i ta funkce prarodiče často
spočívá hlavně v tom, že dělá tak trošku taxikáře a
dopravuje děti do kroužků a z kroužků…
A aby děti mohly chodit do kroužků, tak rodiče
na to musejí vydělat, a být déle v práci…
Ano, a máte věčný koloběh.
-mha-

Sponzor rubriky:

Pýcha předchází
náraz
Jako řidička nemám problém s jízdou na sněhu.
Zvykla jsem si. V našich končinách, kde se silnice
nesolí, to ani jinak nejde, pokud je člověk nucen
vozit děti do kroužků a podobně. Také minulý
týden jsem celkem v pohodě zvládla cestu ze
Sloupu směrem na Blansko až k Těchovu, kdy
zavátá silnice skoro nebyla vidět.
Zastávám názor, že auto je nebezpečnější
v létě, kdy si člověk dovolí jet rychleji, a pokud
nastane nějaká nepředvídaná situace, při níž řidič
havaruje, je mnohem více ohrožen na životě kvůli
nárazu v rychlé jízdě. V zimě na sněhu jezdíme
třicítkou čtyřicítkou a případná nehoda má při troše
štěstí většinou důsledek takový, že auto skončí v
příkopě v měkké závěji, odkud je někdo vytáhne
a může jet dál. To by ale u té silnice nesměly být
naskládány dřevěné klády.
Cestou jsem se pyšně pochvalovala, jak dobře
cestu na sněhu zvládám. Mnoho žen ani v zimě
raději nejezdí. Asi jsem se více pohroužila do
těchto sebestředných myšlenek, že jsem si neuvědomila zásadní rozdíl mezi zavátou silnicí a
rozsolenou břečkou. Ta byla totiž na Těchově. Na
první pohled vypadala silnice bez sněhu lépe, a
protože jsem pospíchala, trochu jsem si dovolila
zrychlit. Ale neshrnutá břečka je mnohem zrádnější než sněhové jazyky. Pravděpodobně když jsem
chtěla zpomalit před zatáčkou a přibrzdila jsem,
kola vypověděla službu a odmítla spolupráci s
volantem. Auto jelo navzdory mým příkazům rovně
a skončilo v hromadě klád. Jednu jsem i posunula
jejich majitelům do vjezdu, že nemohli vyjet svým
autem.
Všechny pochvalné myšlenky se rázem změnily.
Ale byly to takové vteřiny, že ani nevím, na co
jsem myslela. Snad jsem věděla jen to, že s tím
už nic nenadělám a odevzdaně jsem čekala, jak
to dopadne. Nic se nám naštěstí nestalo, mně
ani dětem, které jsem vezla. Ale auto jelo svou
poslední jízdu.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat přivolaným
blanenským hasičům, kteří se chovali naprosto
profesionálně a pomohli nejen mně, ale také obyvatelům domu se zablokovaným vjezdem. Kládu
totiž motorovou pilou rozřezali a uvolnili cestu.
Poradili mi, co mám dělat. Naše auto doslova
vlastnoručně vynesli z příkopy a připravili pro
odtahovou službu. Umožnili dětem sednout si do
vyhřátého hasičského auta, kde počkaly, až si pro
nás přijede táta.
Jsem sice na sebe naštvaná, protože nyní už
jsou silnice suché, a kdybych zvládla tuto jízdu,
bylo by to v pohodě. Ale poučení si odnáším. Naštěstí to bylo bez následků na zdraví a bez škody
na cizím autě. To by totiž bylo mnohem horší.
Příště budu opatrnější. Opravdu je lépe přijet na
sjednanou schůzku později než vůbec…
Teď budeme muset nějaký čas jezdit autobusem. Je to sice méně pohodlné, nemůžu udělat ve
městě větší nákup (něco jsem přece jen nakoupila,
ale dalších několik dní jsem se sotva hýbala, jak
jsem měla namožené tělo od těžkých tašek) a
jsme časově vázáni na spoje. Zpohodlněli jsme.
Na druhou stranu – když jsem ráno spěchala
na autobus kolem našeho zaparkovaného auta
čekajícího na kupce na náhradní díly, pomyslela
jsem si, že nějaké výhody hromadná doprava taky
přece jen má. Nemusím oškrabávat a rozmrazovat zamrzlá okna a ve městě nemám starost s
parkováním a placením parkovného. Ke všemu
jsem zjistila, že v autobuse je volně přístupné
internetové připojení! To mě opravdu překvapilo,
přitom novinka už to asi nebude. Můžu si tím pádem například vyřídit ranní mailovou poštu, což
bych v autě vážně nemohla…
-mha-
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Hasičům pomáhají k záchraně
životů defibrilátory
Automatizovaný externí deﬁbrilátor. Tak se nazývá krabička, která dokáže zachránit lidský život.
A tyto deﬁbrilátory mají od května loňského roku vybrané jednotky požární ochrany na Blanensku.
Na místa, kam se zdravotnická záchranná služba není schopna dostat již
během pár minut, může nyní v případě
podezření na srdeční selhání vyslat
hasiče, kteří mohou zahájit oživování.
„Projekt se spustil 1.5.2014 na základě spolupráce mezi zdravotnickou
záchrannou službou a hasičským záchranným sborem, kdy se vytipovaly
oblasti, které mají dojezdové časy na
hranici limitu stanoveného zákonem.
Neznamená to, že by záchranáři nedodrželi stanovený čas, ale už se to
blíži hranici, kdy to nemusí být úplně
optimální, pokud se jedná o záchranu
životů,“ objasnil ředitel územního odboru Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského kraje v Blansku Martin
Oujezský.
Následně byly osloveny jednotky sboru dobrovolných hasičů, které jsou těmto oblastem
nejblíže, a to jak profesionální, tak dobrovolné jednotky. Vzájemně se domluvili na tom, které jednotky
pro to budou nejvhodnější z hlediska co nejkratšího
dojezdového času. Deﬁbrilátor mají tedy ve výbavě
kromě Blanska také v Kunštátě, Rájci, Adamově,
Lysicích, Olešnici a Jedovnicích.
Zdravotníci proškolili hasiče, kteří pak dostali do
výbavy deﬁbrilátor. Projekt je ﬁnancován z dotací

Jihomoravského kraje a postupně se do systému
zapojily i obce, kde už si deﬁbrilátor pořídili dříve.
Pokud operační středisko záchranné zdravotnické
služby přijme tísňové volání, kde je hlášen příznak
poruchy srdečního rytmu, kontaktuje informační
operační středisko hasičů s žádostí o výjezd s
deﬁbrilátorem. „Myslím si, že se to velmi úspěšně
rozjelo – v loňském roce bylo v blanenském okrese
třiadvacet výjezdů a letos již další tři zásahy, takže
od počátku projektu je to dvacet šest zásahů. Šest
osob se díky tomu podařilo zachránit,“ řekl ředitel
blanenských hasičů.
Hasiči v žádném případě nesuplují lékařskou
pomoc, ale jde spíše o jakýsi nadstandard pro zachraňovaného člověka. Při zástavě srdce totiž každá
minuta hraje roli a dává větší šanci na záchranu
života. Hasičům bylo poskytnuto speciální zaškolení,
ale automatický deﬁbrilátor je zhotovený tak, že i laik
je schopen jej účinně použít. Zachránce je naváděn
namluveným návodem, jak má postupovat. Přístroj
díky elektrodám sám vyhodnotí, zdali má vydat
elektrický šok či nikoli.
Pro požárníky je to nová zkušenost také v tom
ohledu, že vyjedou zachraňovat člověka v jejich
blízkém okolí. Je proto pravděpodobné, že jej znají
osobně. Je to tedy něco jiného, než když vyjedou například k autonehodě cizích lidí. „Může to mít dopad
na psychiku člověka,“ naznačil Oujezský úskalí této
služby. Ale je přesvědčen, že je to krok správným
směrem.
Deﬁbrilátory budou moci co nevidět používat také
strážníci státní policie. „Už je máme, ale v současné
době ještě procházíme školením,“ sdělil mluvčí policie Petr Nečesánek.
-mha-

Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko - japonská ﬁrma s dlouholetou tradicí TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku, pracující v oblasti výroby
elektronických výdejních stojanů pro čerpací stanice pohonných hmot

hledá

VÝVOJOVÉHO INŽENÝRA
Co nabízíme:
* práci v oblasti vývoje elektroniky výdejních stojanů pohonných
hmot a řídících a pokladních systémů pro čerpací stanice
* zajímavá práce s nejmodernějšími technologiemi
* zajímavé platové i pracovní podmínky

Co požadujeme:

DATUM:

16. 3. 2015 v 19.30 h

MÍSTO KONÁNÍ:
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:

Dělnický dům Blansko

Foto Cápal, Rožmitálova 2a, 678 01 Blansko

* znalost programování v jazyce C/C++
* VŠ vzdělání v oboru elektro - praxe výhodou
* samostatnost, flexibilitu
* znalost anglického jazyka

Zájemci, hlaste se osobně, písemně
nebo telefonicky na adrese:
TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko
telefon: 516 428 411, mob: 602 216 286
e-mail: info@tatsuno-europe.com, www. tatsuno-europe.com
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Fotoseriál: Zdravotnický ples
Pátek 13. ani chřipková epidemie neodradily blanenské příznivce plesové sezóny od
účasti na tradičním Zdravotnickém plese. I letos se celá akce nesla v duchu výtečné zábavy s kapelou Velvet, ﬁtstudiem Cvič s námi CZ, nechyběla bohatá tombola, předtančení
charismatického tanečního páru a půlnoční vystoupení kouzelníka Magic R.
Třešničkou na dortu bylo losování hlavní tomboly, která nejenže byla napěchována
hodnotnými výhrami, ale moderování se osobně zhostila nová tvář preventivního onkologického programu Nemocnice Blansko - bývalý fotbalista Zbrojovky Brno Petr Švancara.
O oblíbenosti tohoto plesu svědčila také návštěvnost. Sál byl zaplněný do posledního
místa a spokojení návštěvníci jen neradi opouštěli taneční parket.

Očima občanů
Přerostlé stromy
Obecné ohrožení z přerostlých a nahlých stromů
Procházejícími občany jsme my obyvatelé RD často
upozorňováni na nebezpečí z přerostlých stromů.
Stromy rostou na ulici Sadová v Blansku, v zahradě
vily paní Filoušové, číslo 13.
Vzhledem k nevyzpytatelnosti počasí, kdy dochází při bouřkách a větrech k polomům stromů v
celé ČR, se cítíme ohroženi ve svých RD v každé
bouřce. Rovněž hrozí obecné ohrožení při silném
provozu na ulici Sadová. Z tohoto důvodu jsme se
obrátili na pana starostu L. Toufara dne 12.8.2013

dopisem a osobním jednáním o pomoc k zajištění
urychlené nápravy. Výsledkem jednání byl mimo
jiné dopis z MěÚ Blansko ze dne 22.8.2013, kde
je uvedeno - citace ing. M. Vítka: „Paní Filoušová k
tomu sdělila, že s odstraněním stromů počítá v roce
2014. S tímto ovšem zásadně nesouhlasí dcera paní
Filoušové, která ale není majitelkou dřevin.
Paní Filoušová byla dále seznámena s tím,
že na kácení stromů nepotřebuje žádná
povolení.“ Konec opisu.
Dále se v dopise uvádí, že Město Blansko
nemá žádné pravomoci, aby kácení stromů
nařídilo. Platí ovšem tohle i při obecném
ohrožení? Při osobním jednání bylo pracovníkem z Odboru komunální údržby ing.
Vítkem doporučeno vybrat z okolních RD po
10 000 Kč na kácení, čímž můžeme zabránit
rozbití RD a ohrožení svých životů. Tento
návrh ovšem nenašel pochopení obyvatel
RD. Při posledním čištění rýn po bouřce
od navátých šišek a odstraňování větví ze
střechy přišlo od pokrývačů na 400 Kč.
Opět upozorňujeme na nebezpečnou
situaci a doufáme, že náprava přijde včas,

než bude pozdě. Široká veřejnost by se mohla k této
problematice vyjádřit.
MK

Nebezpečná výsadba
keřů
Vysekávání trávy a větví kolem silnic je dobře
ověřená zkušenost, která zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Jiného názoru je ovšem pracovník
MěÚ Blansko ing. Vítek - Odbor komunální údržby.
Na připomínku k odstranění keřů na křižovatce
Sadová - Stařeckého svým dopisem ze
dne 22.8.2013 sděluje, že „jsou tyto keře
pravidelně udržovány“. Tato údržba je
patrna na snímku. Výška keřů na spodním
konci je 90 cm, na horním už 110 cm. Z
keřů vyrůstají další keře vysoké a široké
přes 2m! Keře tam vysázely dvě soukromé
osoby na pozemku města. Přijíždějící auto
je vidět až na poslední chvíli. Snímek byl
pořízen z okénka osobního automobilu,
který dával přednost vozidlům na hlavní
silnici.
V létě nám bylo slíbeno, že na
podzim budou keře podstatně sníženy.
Jak je vidět, ale žádné snížení nebylo
provedeno. Vlastní keře měly vliv už na
řadu vážných dopravních nehod. Přitom
je v Blansku tolik míst, kde by se keře
daly vysázet, aniž by přitom někomu překážely. Jako příklad uvádím dlouhý pás
travnatého porostu na Sadové ulici naproti
bazaru na ulici Hybešova ke kinu apod. Stačilo by
něco udělat pro zvýšení bezpečnosti občanů. O
novou výsadbu keřů se zajímal i bývalý starosta ing.
Toufar, ale zřejmě ani on nic neprosadil. Obracíme
se na veřejnost k posouzení a vyjádření.
MK

Fotoseriál: Od stavení ke stavení
Od stavení ke stavení chodí masopustní průvod, aby odehnal zlou moc ze vsi a zajistil
hospodáři úrodu a ochranu před ohněm a vším neštěstím. Letos na Těchově, kde pro vás
fotoseriál připravovala Klára Kučerová.
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Reakce - polemiky
Ze zahrádky
pod mostem
Tak lze krátce a výstižně charakterizovat změnu
života „starousedlíků“ zahrádkářů v lokalitě Hluchov
po vydání souhlasu užívání některých chat k trvalému
pobytu. Bez příjezdové komunikace, rozvodů pitné
vody, elektřiny, plynu a zajištění odpadů - imisí. Pro
vysvětlení je tento termín podle nového občanského
zákoníku "pronikání účinků činnosti konané na jedné
nemovitosti na nemovitost druhou, kterými vás mohou
sousedi obtěžovat".
Nabízí se otázka, zdali příslušné orgány jednaly při
vydání souhlasu v souladu se stavebním zákonem,
s požadavky na zajištění zdravotnické dostupnosti,
požární ochrany a ochrany životního prostředí.
Jaké řešení doporučuje občanský zákoník při nepořádku?
"Pokud váš soused zanedbává svůj pozemek a vás
trápí pohled na"skládku" na jeho zahradě, pach a třeba
potkani, začněte jednat a na souseda tlačit, aby věc
dal do pořádku." To jsme udělali nesčetněkrát, obrátili
jsme se stížností i na MěNV ale dopadli jsme stejně,
jako když vážený Pan Menšík v jednom silvestrovském
pořadu coby slepička vytlačoval vajíčko.
Jako poslední možnost řešení občanský zákoník
doporučuje: "Pokud soused nic neudělá, suďte se." K
čemu je nám potom celá řada všech možných odborů
a organizací, jednajících v souladu se zákony, ale bez
kompetencí a možnosti něco vyřešit.
V úvodu jsem částečně naznačil, proč se vlastně
řešením nepořádku zabývám. Důvodem toho je trochu
opožděně zveřejněný seriál Blanenský "pan" bezdomovec, v mnoha výrocích nepravdivý a s fotograﬁemi,
zachycujícími jen to "hezčí".
Na bývalé uspořádané a upravené zahradě se v
současnosti nachází pobočka skladového hospodářství
z Horní Lhoty, uvnitř chaty vybavení pouťové střelnice.
Ale to je věc vkusu majitele.
Horší ale je, že při trochu neopatrnosti nebo požití
alkoholu hrozí majiteli nebezpečí uhoření od hořící
svíčky nebo rozpálených kamen a vzniku požáru i
okolních nemovitostí. A toto v návaznosti na výše uvedené skutečnosti svědčí o nezodpovědnosti orgánů,

udělujících souhlas užívání chaty k trvalému pobytu,
zodpovídajících a provádějících kontrolu životního
prostředí.
Ale co je ve zveřejněném seriálu podstatně zavádějící je to, že si pan Kašpařík v rozhovoru plete
pojem „sousedé“ a autor mu asi v rámci získání větší
popularity věří všemu bez jakéhokoliv ověření. Jakou
představu si o sousedech, kteří jsou dosti závažně
napadáni, ale kterých se to vůbec netýká, udělá čtenář
po přečtení? Přesně nevím, jak lze tak nezodpovědné jednání autora označit, ale minimálně se jedná o
nepravdivou pomluvu a nactiutrhání. Měl by se za to
aspoň omluvit. Vedle zájmu o to, jestli si pan Kašpařík
polepšil od doby, kdy ještě žil pod mostem by mohl také
projevit zájem a zveřejnit, jak si od té doby polepšili
ostatní tamní zahrádkáři.
Abych si ověřil své názory a mínění, ale nejen své
a udělal si pravdivý obrázek o panu Kašpaříkovi, přehrál jsem si video ČT KROTITELÉ DLUHŮ. Líčí jeho
život pod mostem a anabázi po lepším životě, klidu,
zvířatech, přírodě. Jeho přehnaně milým chováním
a vystupováním si nebyl v průběhu natáčení jistý ani
ﬁnanční poradce, který si raději vše ověřoval v blanenské charitě. Později poznal, že dělal dobře, ale v konečné fázi zbytečně. Při prohlídce všech tří nabízených
nemovitostí, na které ho poradci rozváželi, plesalo jeho
srdce radostí a obdivem nad tamním klidem a přírodou.
Po jeho konečném rozhodnutí a ujednání s poradci se
neubránil slzám. A jaký byl výsledek jejich snahy o radu
a pomoc? Pan Kašpařík uzavřenou dohodu nedodržel a
akceptoval nabídku jiné realitní kanceláře. Video už toto
jednání neokomentovalo. Uvažujeme o pozvání ČT,
aby tento příběh dokončila reportáží ze současnosti.
A tak nakonec pan Kašpařík skončil, jak sám říká,
mezi lidmi, které nemá rád on a oni zase jeho. Snad
by se jim to možná i podařilo, kdyby jenom neříkal, ale
dělal to, co říkal jeho táta: "Jsi člověk, chovej se jako
člověk a jako člověk i odejdi."
-ol-

Blanenský
„pan“ bezdomovec 2
Vážená redakce, chceme se vyjádřit k reportáži "pan

bezdomovec 2", která vyšla v posledním čísle Monitoru.
Jsme sousedé pana Kašpaříka a ve druhém dílu
reportáže jsme byli veřejně neprávem napadeni. Co o
sobě říká pan Kašpařík, může a nemusí být pravda, to
si asi reportér nemusí zjišťovat, jak je to doopravdy. Ale
v reportáži nejsou jen věci, které říká o sobě, jsou tam
pomluvy a nepravdivé napadání jiných lidí, sousedů.
To považujeme za urážku, popř. utrhání na cti. Jediná
pravda je, že sousedi nemají pana Kašpaříka rádi, Ne
pouze sousedi, ale v podstatě nikdo z té části zahrádek.
Chování pana Kašpaříka vůči ostatním uživatelům
kolonie, ale i mimo ni, při jeho cestách do města je
vulgární a sprosté. Hlasitě a zejména bezdůvodně
napadá sprostými výrazy své okolí, zejména však
osamocené ženy pracující na svých zahrádkách.
Od sousedů mu žádná voda neteče, je to pomluva.
Nevíme, co myslí tím, že sousedé mají špatně udělaný
odtok. On si neuvědomuje, že bydlí v zahrádkářské
chatce. Sousedé pozemek skutečně užívají jako
zahrádku. Chatka slouží jen pro uchování nářadí a
ukrytí se před špatným počasím, ale tyto chatky nejsou
určeny k trvalému bydlení. Takže žádná kanalizace
zde zavedena nebyla. Chatka sousedů byla řádně
zkolaudovaná jako zahrádkářská, stejně tak jako jeho
chatka. Podle kolaudačního rozhodnutí má být chatka
využívaná pouze k účelu uvedenému v rozhodnutí. O
trvalém bydlení zde není zmínka. Myslíme si, že tato
nemovitost neměla být prodána na trvalé bydlení,
není tomu přizpůsobena. Není tam zavedena ani voda
ani elektřina. Má být používána jen pro rekreační a
oddychové účely, což také sousedé pana Kašpaříka
činí. 30 let tam žádné mokro nebylo, ale těch 30 let
pozemek byl skutečně zahradou. Za poslední tři roky,
co pozemek vlastní pan Kašpařík, se ze zahrady stal
sběrný dvůr, pozemek zpustnul, zarostl plevelem,
který se samozřejmě rozmnožuje na ostatní pozemky.
Okolo pozemku tohoto majitele se šíří, zejména v létě,
nepříjemný zápach ze zbytků jídla a z nádob s vodou,
ve kterých jsou patrně umývány nádoby na vaření či
prány textilie. Z článku ovšem vyzní, že pan Kašpařík je
strašný chudák. V jakém prostředí vlastně musí vinou
sousedů žít. Stav je v podstatě opačný. Ceny našich
sousedních pozemků klesly k nule a jsou díky němu v
podstatě neprodatelné. Je zajímavé, že v tomto případě
nikomu nevadí, že má na pozemcích města uloženou
část posbíraného haraburdí. V jiných případech městská policie okamžitě projevuje svoji aktivitu. Zde však
jako by byli slepí nebo až sem nedohlédnou.
Další nařčení je velmi závažné, v podstatě na hranici
trestného činu. Konstatování, že jej soused zbil, je hrubé obvinění, které se naprosto nezakládá na pravdě.
Možná ho někde někdo opravdu zbil, ale my sousedé
to nebyli. Je to sprosté, a jak je patrné z obrázku, který
máme k dispozici, k oné újmě došel z úplně jiné příčiny.

Víme, v jakém stavu se vrací z návštěvy města, kolik sil
ho stojí udržet se na nohou, kolik nadávek při tom jde
do okolí. Pak se samozřejmě lehce stane, že upadne na
tvář, a jak je jemu blízké, svede to na souseda. Stejně
tak je naprostý nesmysl, že mu závidíme, nemáme totiž
co mu závidět, takže už vůbec nemůže být pravda, že
nás živil a dal nám nějaké vybavení do baráku.
Pan Kašpařík je vulgární, zejména po tom, co byl
na problémy soužití upozorněn. Používá barvitou škálu
lží a smyšlenek, takže věrohodnost jeho argumentů je
nulová. Užívání vlastního pozemku nás, sousedů, je
vzniklou situací hodně ztížené až demotivující. Z úhledně spravované zahrady pan Kašpařík udělal jako mávnutím proutku smetiště. Není ošetřena otázka likvidace
zbytků stravy a exkrementů jeho psa. V kolaudačním
rozhodnutí je uvedeno, že v průběhu užívání chatky
budou provozovatelem plně respektovány příslušné
hygienické, požární a bezpečnostní předpisy. Je toto
u pana Kašpaříka dodržováno? Aby jednou nevyhořela
jeho chata i s chatou sousedů, protože ty chatky jsou
v těsné blízkosti. Problémem je samozřejmě i uložený
materiál na městském pozemku před zahradou, který
brání v průjezdu nejen vozidel údržby elektrorozvodných zařízení, ale i případných vozů IZS.
Ona ta celá reportáž v posledním čísle Monitoru
působí tak, že pan Kašpařík je strašně hodný a uznalý
pán a sousedé jsou zmetci, kteří mu ubližují, nepřejí
mu nic dobrého a dělají mu samé naschvály, tlučou
ho, a přitom je to právě naopak. Proto se my, sousedé,
kteří byli neprávem veřejně napadeni, tímto článkem
bráníme.
Sousedé z vedlejší zahrádky

Redakční dovětek
Když jsme od Radka Opatřila převzali reportáže o
panu Kašpaříkovi, zdaleka jsme netušili, jaký rozruch
způsobí. Materiál nám přišel pro čtenáře zajímavý, a
tak jsme jej otiskli. Hluchov je poměrně rozsáhlá oblast
a slovo soused nemusí vždy znamenat toho, kdo je v
přímém kontaktu. Sousedů je v kolonii dost na to, než
aby někteří z nich údajné pomluvy pana Kašpaříka
vztahovali na sebe.
Pokud jsme otištěním reportáží přesto někomu
způsobili škodu, potom se omlouváme, tohle nebyl
náš záměr. V reportážích byla použita pouze citace a
také nebyl nikdo jmenován, na nikoho nebylo ukázáno
prstem. O tom, která strana má pravdu, si nyní může
každý čtenář udělat obrázek sám. Nám šlo pouze o
sondu do života člověka bez domova, o zachycení
reality, ve které každý den žije. Fotografie také byly
doplněny autentickou výpovědí pana Kašpaříka.
Martin Müller, vydavatel
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Řádkovou inzerci posílejte emailem
na monitor@monitor-bk.cz,
případně pomocí SMS na tel.
606 728 334. Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, prodej a servis mobilních telefonů, navigací a
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné společenské události. Bezručova 1, Blansko,
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Kadeřnice Světlana Břoušková je tu od ledna opět pro Vás každý pracovní den včetně
soboty! Možnost objednání na tel. 776765223.

PRODEJ
* Zahradu v Horní Lhotě 472 m2. Elektřina, užitková
voda, bouda, možnost chaty. Bez RK. Tel. 605470474.
* Sklopnou postel. Plocha lůžka 160 x 200 cm. Levně.
Tel. 724032366.
* Větší množství knih - harlekýnek. Cena dohodou levně. Tel. 728679250.
* TV LG-29FA33PX 100Hz, PIPza 1000 Kč a pultový
mrazák 200l iberna za 500 Kč. Tel. 605165633.
* Zachovalou, snadno přenosnou el. troubu s grilem.
Reproduktor. sestavu 25-35 W, 40-20 000 Hz, Z= 8
ohm, cena dohodou. Tel. 607679142 po 18. hod.
* Opel ASTRA KOMBI, tažné, eko, rok 98, streš. nosiče,
nový olej a těsnění, za 22 tis. Kč. Tel. 605529478.
* Pěkný byt 1+1 do OV na ulici Chelčického 32. Cena
785.000,-. Tel. 776117788.
* Rozkládací křeslo - cihlová barva. Tel. 724571371.
* Bílé ložnicové skříně s nástavci, posuvné dveře (2ks).
Za odvoz. Tel. 724571371.
Piano Fluger & Pianino - Fabrik gebruder hansmann.
Tel. 721571371.
* Nevyužitý DVD JVC, PC 1.299,-, nyní 450,- a 2 ks
zcela nových záclon 100% polyester o rozměrech: šířka
- 136cm a výška - 233cm. Tel. 737900946.
* Motorovou pilu, v záruce, použitou jednou. Cena 1800
Kč. Tel. 730910741.
* Byt 1+1, Údolní 15, cena 700 000,-Kč. Tel. 605948989.
* Starší televizi SONY Trinitron KV-25RE10K, plně
funkční v perfektním stavu, cena 2.000,- Kč. Tel.
728855630.
* Za symbolickou cenu zachovalou ložnici z roku 1950.
Tel. 721376155.
* Selský nábytek z borovice šířka 140 cm, spodní díl s
mycím dřezem, 3 skříňky, vrchní díl na zavěšení se 2
broušenými skly na dvířkách. Tel. 721376155.

!!!NEUVĚŘITELNÉ!!!
v BAZARU STROJŮ
A NÁBYTKU
V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! CHCÍPL PES !!!
DRAŠAR 602 882 227

RŮZNÉ
* Pronájem skladovací haly v BK. Tel. 777744888.
* Hledám pokoj v Blansku. Možnost použít WC. Jsem
pracující, je mi 38 let. Tel. 704789143.
* Koberec 5x3m za odvoz a zatahovací stěnu velkou
4 m za vaši cenu. Tel. 605529478.
* Byt 1+1, 55 m2 k pronájmu, Písečná, volný ihned,
8.200,- Kč/m vč.inkasa, tel. 724791204.
* Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 1+1 v centru
města Blanska bez RK za 8000 Kč měsíčně včetně
inkasa, byt je volný od 4/2015. Tel. 739610951.
* Daruji stojatou lampu v. 150 cm. Na chatu či chalupu
za sladkosti, kalendáříky, samolepky z kras čokoládek
Království zvířat nebo gramodesky. Tel. 731084464.
* Hledám levný podnájem 1+1 v Blansku, mimo RK.
Tel. 776073629.
* přenechám invalidní vozík - zdarma. Tel. 721376155.

BLANKA OZNAMUJE

IX. ROCKOVÝ
PLES
7. března 2015
od 20 hodin

Aktuální předprodej:
Ples dobrovolných hasičů – 21.2.2015 ve 20 hod,
Dělnický dům. Cena 150,- Kč
Ticketpro:
Smokie - 20.2.2015, Sonocentrum Brno
Roxette – 15.6.2015, Ostrava
Finlandia Mácháč – 21.-22.8.2015, Máchovo
jezero
Lord of the Dance – 28.10.2015, Hala Rondo
Ticketstream:
23.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Hala
Rondo
14.-16.8.2015 - Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival

Rájec - Jestřebí

BLUE EFFECT
* HD Acoustic
- akustickej rock

legendární
česká kapela
s Radimem
Hladíkem

* TŘETÍ zuby
- skvělej bigbít na závěr
Soutěž o ceny, 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.

Ticket Art:
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Addams Family – Hudební divadlo Karlín
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Dracula – Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Ke 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke jsou v
prodeji následující suvenýry:
Svíčka Karolina Meineke – cena 60 Kč.
Hrnek Karlina Meineke – cena 110 Kč.
Kalendář Blansko 2015 – Blanenské šlépěje Karoliny Meineke - nástěnný kalendář představuje
ve 12 obrazech životní příběh Karoliny Meineke,
od jejíhož úmrtí uběhne letos 200 let. Cena 85 Kč.
DVD Karolina Meineke – s životem Karoliny Meineke seznamují diváka dva ﬁlmy v produkci blanenského studia Audiovisual Královský portrét bez
zlaceného rámu a Vzdušné zámky. Cena 150 Kč.
Křížové kameny Blanenska, autor Mgr. Eva Nečasová. Publikace přináší nejen soupis křížových
kamenů, ale také bohatou obrazovou dokumentaci
a pověsti, jimiž je většina památných kamenů
opředena. Cena 155 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 oﬁciálního předprodeje.
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-

Basketbalistky neuspěly
ve Šlapanicích
Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko-japonská ﬁrma s dlouholetou tradicí
TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku, pracující v oblasti výroby elektronických výdejních stojanů pro čerpací stanice pohonných hmot

hledá zájemce na pozici

Business development manager
Požadujeme:

Náplň práce:

* SŠ/VŠ vzdělání
* praxe na obdobné pozici
velkou výhodou
* plynulá znalost angličtiny
podmínkou
* znalost ruštiny velkou výhodou
* PC skills
* odolnost vůči stresu
* velmi dobré obchodní
a vyjednávací dovednosti
* výborné prezentační schopnosti
* schopnost přesvědčit a vytvořit
dlouhodobé vztahy
* orientace a výsledky
* časová flexibilita
* ochota cestovat
* řidičský průkaz sk.B ( aktivní řidič )

* obchodní aktivity ve svěřeném
regionu zahraničí
* plnění plánů
* komunikace se zákazníky
* využívání obchodních příležitostí
* péče o stávající klienty
* monitoring trhu
* reporting vedení společnosti
* komunikace s obchodním týmem
* časté cestování po Evropě

Zájemci, hlaste se osobně,
písemně nebo telefonicky
na adrese:

Nabízíme:
* pozici, na které se budete moci
realizovat a která Vás bude bavit
* motivující platové podmínky
* zajímavý plat
* výbornou pracovní příležitost
v mezinárodní společnosti
* profesní rozvoj
* škála zaměstnaneckých benefitů

TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko
telefon: 516 428 411, mob: 606 637 468
e-mail: info@tatsuno-europe.com, www. tatsuno-europe.com

Po prvních vítězstvích v soutěži OP2 žen, byly
blanenské hráčky natěšené na dalšího soupeře a
možnost získat více bodů do tabulky. Soupeřem byly
brněnské Šlapanice, se kterými se Blansko již utkalo
v úvodu sezóny. BK Blansko chtělo Šlapanicím vrátit
porážky z předchozích zápasů, ani tentokrát na ně
však nestačilo.
V prvním zápase Blansko dlouho hledalo svoji bojovnost a nasazení v obraně, kterými se hráčky prezentovaly v předchozích utkáních. Soupeř blanenské
holky ničil přesnou střelbou a větší zkušeností pod
košem. Hráčky Blanska se často zbrkle zbavovaly
míče a dělaly spoustu chyb. Střelecky se výrazněji
prosadily jen Kohútová s 10 body a Slugeňová se
13, která však většinu bodů nastřílela až v závěru
zápasu za rozhodnutého stavu. Konečný výsledek
76:58 pro Šlapanice.
Ve druhém zápase však Blansko zlepšilo obranu a
rázem se začalo více dařit také v útoku. Po vyrovnaném úvodu však Blansko propadlo ve druhé čtvrtině,
ve které nastřílelo pouhé 4 body, a v poločase tak
vedly Šlapanice 30:19. Blansko však opět zvýšilo
svůj nápor a dostalo se zpět do zápasu. V závěru se
dokonce dostalo do tříbodového vedení, nakonec se
však po lépe zvládnuté koncovce a několika sporným
výrokům rozhodčích radovaly Šlapanice z výhry o
pouhé dva body 59:57. Pochvalu za střelecký výkon
si zaslouží hlavně Sedláková s 15 body a nejmladší
hráčka Zouharová, která nastřílela 11 bodů. Nedařilo
se tentokrát opoře Kohútové, která sice svým nasazením vybojovala několik doskoků a získaných míčů,
ale střelecky se trápila a v rozhodující chvíli v závěru
utkání neproměnila klíčové trestné hody.
Blansko teď čeká měsíční pauza, ve které se budou trenéři snažit zapracovat na útočných herních
kombinacích a zvýšit tak šance na úspěch v dalším
průběhu sezóny.
1. zápas
Valosun Sokol Šlapanice x BK Blansko- 76:58
střelkyně Blanska: Slugeňová 13b, Kohútová 10;
Sedláková 8; Formánková K. 5; Formánková Z.,
Zouharová, Čermáková, Šmerdová J. a Maňoušková
4; Riznerová 2
2. zápas
Valosun Sokol Šlapanice x BK Blansko- 59:57
střelkyně Blanska: Sedláková 15b, Zouharová 11,
Kohútová a Čermáková 6, Formánková Z. a Slugeňová 5, Šmerdová J. 4, Maňoušková a Formánková
K. 2, Buřtová 1
Bc. Lukáš Buřt
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Stolní tenis KST Blansko

1. liga ženy
Dvě výhry na stolech soupeřek z našeho hlavního
města a zaváhání Hodonína v Hradci Králové znamenají, že se ženy KST GMC Blansko 5 kol před
koncem základní části posunuly na první místo
prvoligové tabulky. V sobotu si Blansko přesvědčivě
poradilo s pátým celkem tabulky Slovanem Bohnice,
v neděli pak v přímém souboji o čelo tabulky zdolalo
nejtěsnějším rozdílem El Niňo Praha.
Výhru režírovala skvěle hrající Marie Chajda, která
ani jednou nepoznala hořkost porážky.
Slovan Bohnice – KST GMC Blansko 2:8
Body: Pavlicová 3,5 Chajda 3 Ševčíková 1,5

2. liga muži
TJ Nový Jičín – KST Blansko 10:2
Body: Dudík 2 Přikryl Aleš 0 Kvíčala David 0 Procházka 0
SKST Baník Havířov C – KST Blansko 10:4
Body: Dudík 2,5 Přikryl Aleš 1,5 Kvíčala David 0
Procházka 0
3. liga muži
KST Blansko B – TJ Agrotec Hustopeče 0:10
Body: Mikula 0 Bako 0 Vybíral 0 Polívka Martin 0

SQUASH

KST Blansko B – TJ Sokol Lanžhot 6:10
Body: Vybíral 3,5 Bako 2,5 Polívka 0

SF SKK El Niňo Praha – KST GMC Blansko 4:6
Body: Chajda 3,5 Pavlicová 2,5 Ševčíková 0
V kontrastu se skvělými výkony žen jsou výsledky
blanenských mužů. Ani jeden z týmů nedokázal o
víkendu získat byť jediný bod. Menší omluvou může
být pouze to, že všechna družstva nastoupila ve
značně kombinovaných sestavách.

KS2 muži
TJ Sokol Židenice – KST Blansko C 10:8
Body: Polívka Martin 3,5 Voráč 2,5 Kutil Šimon 1,5
Procházka 0,5
TJ Cemo Mokrá – KST Blansko C 10:7
Body: Voráč 3 Procházka 2 Němec 1 Ševčíková 1
-vory-

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 2. března 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

I když počet hráčů na lednovém squashovém
turnaji nesplnil naše očekávání, soutěžícím přál
a přinesl jim tradiční počet setů a těm nejlepším
i počet bodů do našich doprovodných soutěží.
Soutěž „Turnajový Mág“, kde připisujeme
skutečně odehrané sety, tak trochu změnila svou
tvář. Z čela zmizela jména dřívějších leaderů této
soutěže a objevila se zde jména nová. Ve vedení
je sice Jakub Sedláček s 57 sety, ale další jména
jsou jména noviců. Druhé místo sdílí dvojice
Jiří Bárta, Tomáš Wágner mající 56 setů. Čtvrtý
Pavel Procházka má 55 a pátý Jaromír Matal
53 setů. Ještě šestý Ivo Graffy s 51 sety pokořil

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

hranici 50 setů. V soutěži je vedeno zatím 25
hráčů.
V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“ , kde bodujeme vždy 10 nejlepších, je v
čele Jan Zezula mající 44 bodů. Jaromír Matal
na místě druhém vybojoval 42 bodů. Třetí je vítěz
lednového turnaje Jiří Vybíhal se 40 body.Ještě
čtvrtý Jakub Sedláček s 28 body drží kontakt.
Další hráči již vykazují větší ztráty a bude jen na
nich, jak v dalších turnajích budou bodovat. První
možnost budou mít již 21. února od 13. hodin.
Startovné je neměnné 200 Kč. Jste všichni zváni,
nebojte se o svou squashovou kůži, u nás si ji
můžete jen a jen zkvalitnit. Ceny do turnajů jsou
vždy připraveny pro všechny účastníky turnajů.
PROVOZNÍ DOBA ÚNOR 2015:
Po - Pá
07:00 – 21:00
So, ne
14:00 – 19:00

NEPŘEHLÉ

DNU T ELN Á

Blanenská 250ka
Stáhněte si interaktivní
katalog do svého
mobilního zařízení.

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití
protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým vozem
ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.
* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

mojefabiacombi.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

Téměř každý ví, jak významné pro naše město
jsou slovní spojení voda, plavat, pomoci, zachránit.
Méně se ale ví, že se v našem městě každý únor pořádají závody vodních záchranářů zvané Blanenská
dvěstěpadesátka. Závod ve sdružené záchranářské
disciplíně je složen z nejrůznějších plaveckých dovedností a technik, které by měl plavčík samozřejmě
zvládnout v co nejkratším čase. Hod záchrannou
pomůckou, plavání v mokrém oděvu, s ploutvemi, s
břemenem – to vše v 250 metrech. Kromě poměření
sil jednotlivců (není podmínkou být členem VZS,
proto máme také kategorii OPEN) jsou pro letošní,
již 19. ročník, novinkou štafety. Pokud tedy vytrvale
,,brázdíte“ bazény na kondičním plavání a chcete
zkusit něco nového, nebo se jen přijít podívat a povzbudit, jste 28. 2. 2015 vítáni. Podrobnosti závodu
na internetových stránkách www.vzs-blansko.cz.
Tereza Dostálová

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Výměny a opravy autoskel
PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění
čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:
Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o.
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

PRÁDELNA, MANDL

pradelnablansko@seznam.cz

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!
A!!!

30% SLEVA

na odvirování
nebo vyčištění
počítače - notebooku

Platí do konce března pouze při předložení tohoto inzerátu.
 606 720 933 - 720 324 425
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