
Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 
m2, inž. sítě a stavební povolení k disp., 
krásný výhled  na J-Z... NC – 1.350 Kč/ m2 

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  NAŠE  KLIENTY  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

Prodej bytu 1+1 OV Blansko – Okružní, 
35 m2, 10. NP, výtah, dům po revitalizaci,
potřebná oprava bytu... NC – 899.000 Kč 

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtah, záloha 10%...NC – od 943 tis. Kč 

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2 , přízemí, výloha, WC...NC – 1 350.000 Kč

- Prodej pozemků na RD Černá Hora, až 2.514 m2, IS, + starý RD...NC – 950 Kč/ m2

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

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 3.500 Kč vč. ink. 

- Výstavba RD 2+1 Blansko – Češkovice, + poz. 400 m2, na klíč...NC – 1,59 mil.Kč 

- Užívání bytu 1+kk Blansko – Na Pískách, 28 m2, 2.NP. výtah...NC – 5.800 Kč vč. ink. 

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

Klamání spotřebitelů je téma, které mnohé lidi nezajímá, ale myslím si, že by mělo. Už 
proto jsem rád, že díky internetu má člověk možnost spoustu věcí dohledat a shlédnout 
zajímavé pořady – například A dost! nebo Peklo na talíři. O mnohých aktivitách obchod-
ních řetězců možná ani nevíte, jiné kauzy znáte z médií a jsou probírány tak nahlas a 
v takové míře, že už nám lezou na nervy. Ačkoliv se téma klamání spotřebitelů zdaleka 
netýká pouze potravin, většinou si to s nimi spojujeme a pravdou zůstává, že v této 
oblasti k němu dochází dnes a denně a chci o nich dnes psát i já. 
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

mnohdy ani tolik ne, do paštiky se dávají takové věci, že by 
se vám po jejich výčtu obrátil žaludek a v "taveném sýru" 
je tak málo tuku, že vedle opravdového ementálu by se 
musel stydět. Dokonce jsem viděl uzenou krkovičku, u kte-
ré jsem si byl jistý, že musí obsahovat 100% masa, jenže 
ouha! Údaje na etiketě prozradily, že za slovem AKCE! se 
ukrývá masa jen 85%. Zbytek zřejmě tvořila voda, soudě i 
podle toho, jak celá potravina působila ve vakuovém obalu 
vizuálně.
 Obaly výrobků jsou vůbec samostatnou kapitolou. Věděli 
jste například, že Studentská pečeť (mimochodem jedna 
z mála cukrovinek, které dle mého názoru za desítky let 
prodeje téměř nezměnily svoji chuť) už neváží 200 gra-
mů, ale jen 180 gramů? Samozřejmě, že na obalu je tato 
skutečnost uvedená, ale proč se výrobci rozhodli gramáž 
snížit? To je jednoduché – dvacet gramů jako spotřebitel 
sotva poznáte, ovšem cena je stejná a zisky pro výrobce o 
10% vyšší. Nemile překvapen jsem byl i v případě kelímku 
smetanového sýra nejmenované značky. Nevšiml jsem si 
gramáže na obalu a v domnění, že se nají celá rodina, 
jsem domů přinesl obal o objemu bezmála 3 dl obsahující 
80 g potraviny. Těsně pod uzávěrem zela několikacenti-
metrová díra a dno kelímku bylo rovněž duté. A koření? 
To je úplně k smíchu. Mojí poslední zkušeností bylo velké 
balení majoránky, kdy se v nafouknutém velkém obalu 
krčila malinkatá hrstečka bylinek na dně.
 Dospěli jsme do stádia, kdy si spoustu věcí připravíme 
doma sami. Umíme si pomlet maso, vyrobit klobásky, 
tlačenku i šunku. Domácí pekárnu vlastní vysoké pro-
cento populace, prostředky k výrobě domácího sýra bez 
problémů seženete na internetu a ovoce a zelenina se dá 
sehnat od souseda, případně vypěstovat na své zahradě. 
Je to vykročení tím správným směrem? Vzhledem k tomu, 
že v mnoha případech ani nevíme, co všechno strkáme 
do úst, řekl bych, že ano. Zároveň se však nabízí otázka, 
zda se určitým způsobem nevracíme zpátky do doby, kdy 
obchody neexistovaly a kravka i slepičky byly v každém 
domě. To je samozřejmě extrém, ale stačilo by, kdyby se 
našel alespoň jeden obchod, ke kterému bychom mohli 
mít důvěru.
 Nechci tvrdit, že se dnes nedají koupit dobré výrobky. A 
přestože mezi lidmi panuje názor, že synonymem kvality 
se rozumí vysoká cena, nemusí to být ani zdaleka pravda. 
Člověk však musí být obezřetný, zvídavý a nenechat ze 
sebe dělat blbce. A když už se tak stane, neměl by si to 
nechat líbit a ohlásit podezření z nekalých praktik přísluš-
ným orgánům. Když se však koukám kolem sebe, mívám 
pocit, že mnozí lidé ze sebe nechají dělat blbce často a 
rádi.

Martin Müller

 Za minulého režimu to bylo docela jednoduché. Pamatuji 
se na dlouhou frontu v Blansku na náměstí u masny, která 
se mnohdy táhla až za roh k současné Severce. Přestože 
maminka měla jasnou představu o tom, co by chtěla koupit, 
musela se mnohdy spokojit s tím, co jí bodrá řeznice hodila 
na váhu. Banány a pomeranče byly k dispozici pouze o 
Vánocích a o tom, jak chutná třeba takové kiwi, většina z 
nás nevěděla ani Ň. Ale! V živé paměti mám také nepře-
konatelnou smetanovou polárku, játry vonící játrovku i s 
kouskem sádla na konci či vepřovou šunku, která kupodivu 
nerozmočila papír na kaši, jak se tomu děje dnes, ale 
chutnala a voněla prostě neodolatelně. A málem bych 
zapomněl – čerstvé rohlíky, které tak senzačně křupaly. 
Nikdo se tenkrát nevrtal v tom, odkud tohle všechno po-
chází, jakou to má trvanlivost, o složení ani nemluvě. Výběr 
byl malý, ale dřív jsme prostě jedli potraviny, kterým dnes 
kvalitou a chutí drtivá většina těch dnešních konkurovat 
zdaleka nemůže.
 No jo, ale čas vrátit zpátky nelze a v nastálé spotřební 
džungli, jež se objevila po revoluci, by člověk nejspíš po-
třeboval dokonalý navigační systém a pevné nervy, aby 
se v tom všem vyznal. Regály se prohýbají pod tunami 
potravin, oblečení, obuvi, léků, toaletních papírů, kosme-
tiky a vším možným. Inu – máme se dobře, všeho je dost. 
Jenže všechno stojí peníze, a čím vyšší je nabídka, tím 
více toho dokážeme nakoupit. Možná proto se v rámci 
konkurenčního boje vytahují obchody s cenami mnohdy 
tak nízkými, že nad tím zůstává rozum stát. Je na místě 
ušetřit pár korun nebo bychom si měli naopak připlatit?
 Myslím, že pravda bude někde uprostřed. Třeba já 
osobně ctím pravidlo „Jednou a dost!“. Jestliže koupím 
v obchodě třeba mleté maso a doma při jeho zpracování 
v kuchyni zjistím, že nevoní, má divný tvar a kousky se 
nechtějí rozdělit, už nikdy je nekoupím, i kdyby stálo kilo 
méně než brambory.  Ostatně – po několika zveřejněných 
a mediálně propraných aférách s mletým masem chodím 
raději k řezníkovi; v případě lákavé nabídky v supermarketu 
si buď nechám zajít chuť, nebo si alespoň přečtu etiketu, 
i když je to někdy velice obtížné. Řekli byste, že třeba 
paštika bude obsahovat pár ingrediencí? Chyba lávky! Na 
jejich výčet ve čtyřech jazycích nestačí pomalu ani celá 
krabička a vám nepomůže ani lupa.
 Piškoty, kečupy, adventní kalendáře, mouka… U všeho 
se dá spotřebitel oklamat. Věřili byste, že čokoláda, kterou 
v dobrém úmyslu koupíte dětem v obchodě, nemusí být 
vůbec čokoláda? Je to neuvěřitelné, ale pod názvem 
„čokoládový výrobek“ se ještě nemusí skrývat výrobek 
z čokolády. Na to však přijdete, až když takovou dobrotu 
ochutnáte. Matlá se v ústech a chuť i vůně připomínají spíš 
sladkou umělou hmotu. Některé párky obsahují 30% masa, 

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Nová střecha a  štít, v blízkosti přehrada.

cena: 664.000,- vč. prov. tel: 775 246 549

CHALUPA 2+1 SMOLNÁ U JEVÍČKA, CP 321 M2 BYT 1+1 VELKÉ OPATOVICE, CP 40 M2

Cihla, zděné jádro, nová  okna a el.

cena: 375.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Po část. rekonstrukci, dvůr, garáž, sklep.

cena: u makléřky tel: 775 582 092

RD 4+1 RÁJEC JESTŘEBÍ, CP 469 M2 STP HOŘICE U BLANSKA, CP CCA 5.000 M2

Slunné místo, okraj obce, IS u pozemku.

cena: u makléřky tel: 775 582 092

G



19. února 20162

Blanenský útulek již počtvrté 
převzal dar z Billy

Víte?
nevíte?

Norsko - od jihu 
na sever

 Michal Hubert poprvé navštívil Norsko s kamarády 
v roce 2009 a už tehdy věděl, že se tam musí vrátit. 
Od té doby se v Norsku ocitnul ještě čtyřikrát a každá 
jeho výprava byla jedinečná. Jezdí tam i pracovně 
ve spolupráci s CK Hory. 
 S Michalem se podíváme na ta nejzajímavější 
místa v této úžasné zemi, od jihu až na úplný sever, 
daleko za polární kruh. Nebudou chybět národní 
parky, vodopády, fjordy, hory, sobi, velryby, polární 
záře, léto, zima. A také praktické rady, díky kterým 
se může výprava do Norska stát levnou záležitostí. 
 Cestopisné promítání se uskuteční v pondělí 29. 
února 2016 od 18 hodin v KULTURCE Městské 
knihovny Blansko. 

Mgr. Bc. Iveta Pernicová, DiS., 
Městská knihovna Blansko

Putování se šnekem 
Krasíkem 

 Oddělení pro děti a mládež Městské knihovny 
Blansko zve všechny zájemce na pravidelné se-
tkávání se šnekem Krasíkem v rámci regionálního 
projektu.
 Šnek Krasík se před časem zabydlel v Moravském 
krasu. Pokaždé, když se probudí, tak se ocitne na 
jiném místě v kraji, kde zažije různá dobrodružství. 
 Tyto příběhy si budeme číst ve dnech 22. února, 
21. března a 25. dubna 2016 vždy od 16 hodin v 
multifunkční místnosti Kulturka. 
 S Krasíkem budeme touto formou putovat, ale i 
malovat jeho zážitky.

Bc. Ivana Filoušová,
Městská knihovna Blansko

Pozvání na výstavu
 Přijměte srdečné pozvání na pátek 12.3.2016 v 
18 hodin do Galerie Jonáš na vernisáž výstavy :

SYLVA TOMKOVÁ / KERAMIKA  A KOV 
LUDVA VANĚK / INTARZIE

Výstavy uvede Eva Kupová a Pavel Svoboda.
-ps-

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Dne 22.02.2016 od 07:00 do 15:00 - Horní Lhota
 V Horní Lhotě bude vypnuta jižní část obce - od 
domů č. 143, 9, 8 po konec obce směrem na Blansko.
 V Blansku budou vypnuty: areál fi rmy Technické 
služby Blansko napájený z odběratelské trafostanice
Blansko - Technické služby (č. 320379), areál sběr-
ného dvora napájený z odběratelské trafostanice 
Blansko - Sběrný Dvůr (č. 703140), areál fy. Pyrotek 
napájený z odběratelské trafostanice Blansko - Py-
rotek (č. 702155).
Dne 24.02.2016 od 07:00 do 15:00 - Blansko
 Nová lokalita výstavby RD Na Doubravce - parcely 
č. 486/95, 486/94, 486/93, 486/92 (již v k.ú. Horní 
Lhota).

-měú-

Prázdninové Čtení 
na pokračování

 Městská knihovna Blansko zve všechny děti o 
jarních prázdninách (29. 2. - 4. 3. 2016) do oddělení 
pro děti a mládež. 
 Každý den, kromě středy, od 9 do 10 hodin budou 
knihovnice předčítat z knih Marciana Mortka - Tappi-
ho příhody. 
 Připraveny budou také hádanky, zábavné úkoly i 
tvoření. 

Bc. Ivana Filoušová, 
Městská knihovna Blansko

Freddieho sloupek

Sbírka pro Domov Olga

Uklikám se 
nebo se zblázním…

 Původně jsem chtěl psát o něčem jiném, ale ten 
původně zamýšlený příspěvek ještě „nedozrál“, 
tak si musím vystačit s alternativou.
 Mnozí z vás, kteří denně používají globální 
komunikační sítě Internet, již zcela jistě zaregis-
trovali takovou malou, ale dost otravnou novinku 
v podobě různě formulované zprávy, že ta, či jiná 
stránka (bez výjimky) používá soubory „cookies“, 
a že s touto praktikou souhlasíte… I ptají se 
mě, lidé drazí i drazí méně, co že to znamená… 
Neznamená to nic… Co je Internet Internetem, 
shromaždují se tyto malé soubůrky pro případ 
budoucího použití. A to proto, aby se komunikace 
v budoucnu zrychlila, aby váš nákupní košík v 
e-shopu zachoval informace o tom, co jste ne-
koupili, ale „asi chtěli koupit“, aby na vás mohla 
být podle vašich hledání zacílena reklama anebo 
aby se stránka otevřela tam, kde jste ji opustili.
 Tyto soubory se dají snadno vymazat, pokud 
stojíte o jistou dávku soukromí, ale hláška o jejich 
shromažďování je dost otravná. Vychází z legis-
lativy EU, a její existence je dalším z dlooooouhé 
řady důkazů, že se bruselští úředníci nudí, když 
mají čas na to, aby vymýšleli takové hovadiny. I 
provozovatel mé domény mi před časem poslal 
následující upozornění: 
 „Dobrý den. Evropská Unie vydala nařízení o 
informování návštěvníků webových stránek. Dle 
tohoto nařízení mají být uživatelé internetu upo-
zorněni při sbírání dat pomocí tzv. cookies. Jed-
notlivé evropské země jsou povinny toto nařízení 
implementovat do svých zákonů. Česká republika 
zatím evropské nařízení plně nepřevzala a zatím 
žádnou lištu mít nemusíte, pokud nepoužíváte re-
klamní systém Adsense, Doubleclick nebo pokud 
nemáte specifi cky nastavené Analytics. Pokud se 
ale EU norma projeví v českém právu, budeme 
cookies lištu přidávat skoro na všechny weby.“
 Jejich starost mě potěšila, a proto jsem jim za 
ochotu poděkoval, přičemž jsem nezapomněl 
dodat, že samozřejmě vím, že přidávání „cookie 
hlášky“ není jejich výmyslem, ale „geniální“ my-
šlenkou někoho jiného, nicméně část odpovědi 
obsahovala tato slova:
 „Dobrý den, zdvořile děkuji za upozornění 
ohledně „cookies hlášky“, ke kterému mám pouze 
nasledující komentář: Celá Evropská Unie mi i se 
svými nařízeními může políbit prdel.“
 Bohužel to myslím vážně. Starat se o takovéto 
blbosti namísto vytváření kvalitní a propracované 
legislativy by mělo být jejich úkolem. Ne vytvářet 
právní paskvily, omezovat, regulovat nařizovat a 
co je NEJHORŠÍ, dokonce BEZPRECEDENTNĚ 
porušovat základní lidská práva, jako například 
právo na soukromí (viz tzv. „komínový zákon“).
 DOBRÝ zákonodárce, či politik se totiž vyzna-
čuje stejnou vlastností jako DOBRÝ hokejový 
rozhodčí. O tom hráč na ledě ani neví, protože 
pochopil svoji úlohu. Tou je řídit zápas a zasa-
hovat do něj jen v případech, kdy jsou porušena 
pravidla. Je na ledě součástí hry, ale především 
jako servis pro hráče a ne proto, aby si „leštil“ svo-
je ego a byl hlavní hvězdou celé show. Dobrých 
rozhodčích je pomálu, dobrých politiků bohužel 
ještě míň, pokud takoví vůbec existují. Začínám 
o tom vážně pochybovat…
 
 Ale i tak hezký den!!!

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

P.S.: Omlouvám se laskavým čtenářům za užití 
vulgárního slova, jehož použití však bylo v zájmu 
zachování autenticity mého postoje k části legis-
lativy EU nutné.

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

Rozšířili jsme o novou značku 

Obuv špičkové kvality pro volný 

čas i vysokohorskou turistiku. 

Testováno v Alpách!

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

www.k-band.czwww.k-band.cz
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 „Četla jsem článek 
paní Kratochvílové o 
hendikepované Dášen-
ce a o tom, jak vznikl 
Domov Olga. V dalším 
článku jsem se dočet-
la, že potřebují fi nanční 
podporu, tak mě napadlo 
udělat sbírku,“ vysvětluje 
původ nápadu Machová. 
 Již nyní tedy může 
kdokoliv přinášet do pro-
dejny Pompo různé hy-
gienické či kancelářské 
potřeby. Zaměstnanci a 
klienti stacionáře uvítají 
konkrétně například pa-
pírové kapesníky, toalet-
ní papír, tekuté mýdlo, 
papírové ručníky, látkové 
ručníky i utěrky (nemusí 
být nové). Dále jakékoliv čisticí prostředky a vše pro 
úklid. Pro tvoření v terapeutických dílnách se hodí 
kancelářské potřeby – papír, nůžky, pastelky, štětce, 
barvy, korálky, látky. 
 Nepohrdnou ani sirupy, čaji, marmeládami, cukrem 
či přebytky ze zahrádek, zeleninou a ovocem. Ovoce 
a zeleninu je však nutné donést přímo do Domova 
Olga na Janáčkově ulici v Blansku. 
 Ředitelka stacionáře Jana Kratochvílová je za 
sbírku vděčná. „Jsem ráda, že mladým lidem není 
lhostejné, jak žijí jejich hendikepovaní spoluobčané. 
Vítám každého, kdo je ochoten nás podpořit,“ říká 
Kratochvílová. 
 Darované věci pomohou ušetřit fi nance v rozpočtu 

stacionáře pro mentálně postižené. „V současné 
době mají neziskové organizace problém ufi nanco-
vat provoz. Peníze čerpáme z grantů a z poplatků 
klientů, kteří jsou však v invalidním důchodu. Když 
ušetříme fi nance za materiál do terapeutických dílen 
nebo za hygienické potřeby, můžeme je využít jinak,“ 
vysvětluje ředitelka Domova Olga. 
 „Sbírka by měla být dlouhodobá,“ předpokládá 
Zuzana Machová, která věří, že v Blansku je dost 
ochotných lidí, co budou chtít pomoci. Přispět lze též 
zasláním libovolné částky přímo na účet Domova 
Olga 75757585/2010. Více informací o klientech 
najdete na www.prateledomovaolga.cz. 

-mha-

 Do hračkářství Pompo mohou nyní dobrovolníci nosit různé věci do sbírky pro Domov Olga. Vedoucí 
prodejny Zuzana Machová se tak rozhodla pomoci klientům stacionáře a žádá veřejnost o přispění 
do sbírky. 

 Zastavit se na nákup a přihodit do košíku taky jednu-dvě psí konzervy či pytlík granulí, i když doma 
žádný čtyřnohý kamarád nečeká? Pro část zákazníků prodejny Billa v Blansku se to už stalo běžnou 
rutinou a zvykem, stejně jako se červená plechová krabice za pokladnami, do které mohou dárci psí 
laskominy vkládat, stala stálou součástí interiéru blanenské prodejny Billa. 

 „Akce běží od léta 2014, dá se tak říct, že letos 
vstupujeme do třetího roku,“ říká vedoucí prodejny 
Ivana Kocmanová, která za celým projektem stojí. 
„Samozřejmě jsem to musela projednat s kolektivem, 
ale pro podporu pejsků byla většina. Společnost Billa 
nás podpořila výrobou speciální schránky i tím, že 
sbírku ve svých prostorách dlouhodobě umožňuje,“ 
vysvětlila vedoucí prodejny. 
 Dle jejích slov si už nakupující na možnost obda-
rovat útulek krmením zvykli a přispívají dlouhodobě. 
Díky jejich vytrvalosti a štědrosti mohli zástupci měs-
ta Blanska, místostarosta Ivo Polák, ředitel Služeb 
Blansko, s.r.o. Jiří Charvát a vedoucí psího útulku 
Jarmila Jurová začátkem února již počtvrté převzít  
dar v podobně několik palet plných psích konzerv a 
pamlsků. 
 „Sbírku vnímám jako věc, která blanenskému 

útulku opravdu pomáhá, a jsem velice rád, že společ-
nosti, které působí na území města Blanska, takovéto 
akce dělají. Je to ale i zásluha občanů, kteří co Billy 
chodí nakupovat a blanenskému útulku pomáhají. 
Patří jim za to velké poděkování,“  prohlásil Ivo Polák. 
 Ostatně i díky darům sesbíraným prostřednictvím 
prodejny Billa ušetřil psí útulek fi nanční prostředky, 
které mohly být vynaloženy jinak – třeba na opravu 
vodovodu či vytápění kotců. 
 Této skutečnosti si je víc než dobře vědoma ve-
doucí útulku Jarmila Jurová, která aktivitu společnosti 
Billa rozhodně oceňuje. „Nejde jen o krmení, které 
pro nás samozřejmě znamená přínos. Ceníme si i 
propagace činnosti útulku. Ostatně i díky fotografi -
ím na schránce na krmení jsme našli majitelku pro 
jednoho z našich útulkových pejsků,“ dodává. 
 A co by vedoucí psího útulku ráda vzkázala bla-

nenským? „Za ka-
ždou pomoc jsme 
opravdu vděčni, ale 
já osobně bych si 
nejvíc přála, aby 
každý, kdo si chce 
pořídit pejska, nej-
dřív hodně dobře 
zvážil, zda je to pro 
něj to pravé.  A po-
kud dospěje k názo-
ru, že ano, a pokud 
chce udělat dobrý 
skutek nejenom 
konzervou, pak se 
může pro nějakého 
hodného opuště-
ného pejska stavit 
do útulku,“ uzavírá 
Jarmila Jurová. 

-kkuc-

Linea s.v.d. Blansko, 

provozovna Olomučany

přijme na hlavní 

pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře  na výrobu nábytku

a pracovníka na pozici: 

obsluha stroje na olepování obsluha stroje na olepování 

nábytkových hrannábytkových hran
Nástup možný ihned.

Tel.: 721864102, 724859434 
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Na kávě s Alešem Brichtou
Čas od času se na stránkách Monitoru objeví rozhovor s někým, kdo v našem regionu nežije. Když 
jsem se dozvěděl, že Aleš Brichta má přijet do Rájce - Jestřebí na rockový ples, požádal jsem jej o 
krátký rozhovor a Aleš souhlasil. Rocková legenda, která již několik desetiletí čeří vody českého 
bigbítu, přijede do Rájce s kapelou AB Project 5. března.

Sponzor rubriky:

 Pro začínající kapelu je vždycky těžké se prosadit 
a pro všechny bylo tehdy nejdůležitější vůbec smět 
vylézt na pódium. Něco natočit nebo vydat byla 
naprostá sci-fi . To dnes neexistuje, ale obrovsky 
vzrostla konkurence a dostupnost veškeré i zhraniční 
muziky, takže i udržet se je dnes obrovsky složité. 
Ale podle mě je to vždycky jen o nápadech, výrazu a 
názoru každé skupiny a o její výdrži. Pak už probíhá 
přirozená selekce podle kvality. 
 
 Nedá mi to nezeptat se na tvůj odchod ze sku-
piny Arakain.
 Tohle je pro mne docela ožehavé téma. Ale když 
bych to měl shrnout do jedné věty, pak bych k tomu 
mohl říct jen tohle: Když si někdo léčí své komplexy 
tím, že se k vám chová jako čuně, tak to nevydží 
nikdo. Bylo to zkrátka o některých lidech. 
 
 Na čem pracuješ v současné době?
 Kluci z kapely začínají posílat nápady na nové 
album, které bychom chtěli natočit ještě během 
letošního roku. 

 Kdo všechno hraje ve tvé doprovodné skupině 
Aleš Brichta Project?
 Tohle bych rád upřesnil. AB Project je regulérní 

kapela a ne nějaká doprovodná 
skupina námezdních muzikantů. 
Na bicí hraje Roman Haase a na 
kytaru jeho bráška Zbyněk Haa-
se, což jsou kluci z Ústí nad La-
bem, proto přezdívaní "ústecká 
mafi e". Na basu ostravák z Vít-
kovic, mimo jiné bývalý hokejista 
a fl oorbalový reprezentant Lukáš 
Varaja. A na další kytaru a spolu 
s klávesákem Zdeňkem Vlčem 
můj spoluhráč z Aleš Brichta Trio 
David Vaněk.
 
 Na co se můžou těšit ná-
vštěvníci rockového plesu v 
Rájci?
 Určitě zahrajeme průřez celou 
mojí tvorbou. Od sólovek přes 
Arakain, Hattrick, Zemětřesení 
až po věci AB Bandu a AB Pro-
jectu. Všichni si v playlistu najdou 
to svoje.
 
 Co chystáš do budoucna? 
Rýsuje se nějaké nové album, 
případně větší koncert i s hos-
ty nebo něco podobného?
 Nechte se překvapit. O novin-
kách se dočtete na webu www.
brichta.cz 
 
 Co dělá Aleš Brichta ve chví-
lích volna?
 Válí se v postýlce a přepíná 
sportovní a fi lmové kanály. Chy-
tám jich kolem pěti tisíc :-)

-mumma-

 Aleši, vzpomeneš si, kdy tě oslovila hudba 
vůbec poprvé? Jaká muzika doprovázela tvé 
dospívání?
 S maminkou jsme si zpívali v autě, když jsme se o 
víkendech vraceli od tety z Krkonoš. To byly tehdejší 
rádiové písničky. První muzikou, kterou jsem začal 
poslouchat, byla americká country jako Johnny Cash. 
Někdy v sedmé třídě jsme založili školní kapelu a 
hráli právě věci od Rangers až po toho Cashe. Pak 
přišli Beatles, Simon a Garfunkel a pokračovalo to 
přes Olympic k Jethro Tull, Uriah Heep, Deep Purple, 
Yes, Genesis, Led Zeppelin nebo Black Sabbath a 
my měnili repertoár a začali hrát tvrdší věci. A u té 
tvrdé muziky už jsem zůstal. 
 
 Koho ze současných umělců si rád poslech-
neš? Existuje i tuzemský umělec, jehož cédéčko 
si pustíš doma?
 Já si pustím muziku jedině z CD v autě. V podstatě 
to, co mi kdo dá nebo dostanu od kamarádů. Hlavně 
starší věci, protože mě nic nového moc neoslovuje. Z 
českých tam mám třeba Dymytry, Škwor nebo Dogu. 
 
 Zpíval jsi už za minulého režimu. Bylo těžší se 
tehdy prosadit nebo se dnes udržet? Jak vnímáš 
dobové rozdíly?

Výstava v muzeu: 
Modrá láska Karneval v Kaťáku

 Nejen příznivci tetování mohou do 18. března zavítat do blanenského zámku na výstavu s názvem 
Modrá láska. Výstava o historii a významech tetování se zaměřením na globální a společenské sou-
vislosti je tak první výstavou Muzea Blanenska po přechodu pod jiného zřizovatele. 

 Na zahajovací vernisáži svoje umění předvedl tatér 
Jiří Musil z Blanska, který tetoval svého zákazníka 
přímo v muzejních prostorách před zraky diváků. 
Hlavní myšlenku výstavy představil fotograf Franti-
šek Ortmann, držitel několika ocenění Czech Press 
Photo. 
 Autor taktéž promluvil o lidech na jeho fotografi ích. 
V rámci projektu Tattoo Names fotí tetované osoby, 
přičemž jejich kresby na těle mají vždy nějaký příběh. 
Ten je ztvárněn pomocí tzv. storyboards přiložených 
k fotografi ím. Storyboards jsou komiksem životního 
příběhu vyfotografovaného člověka a vysvětlením 
významu jeho tetování. K fotografi ím je nakreslil Jiří 
Voky Vokálek. 
 „Tattoo names pro mě znamená cestu k respektu 
člověka k člověku,“ řekl o projektu František Ortmann 
s tím, že bychom měli odstoupit od stereotypů a 
na každého tetovaného člověka nepohlížet jako 
na kriminálníka. Právě proto zdůrazňoval profese 
svých modelů; šlo o tetované lidi různých povolání, 

od úředníků, přes modelky či zdravotní sestry, po 
úspěšné manažery nebo rodiče v domácnosti.
 „Snad vám výstava otevře oči a až na ulici potkáte 
někoho tetovaného, tak před ním nebudete utíkat,“ 
shrnul poselství svých fotografi í Ortmann. Jeho další 
díla můžeme vidět i na nosičích českých umělců, na-
příklad Karla Gotta, Leony Machálkové nebo skupiny 
Kabát.

Tetování – láska 
na celý život

 Kromě fotografi í a panelů se zajímavými informace-
mi jsou vystaveny také pomůcky, které tatéři používají 
při práci, a potetované lidské kůže naložené v lihu, jež 
zapůjčil Ústav soudního lékařství při Fakultní nemoc-
nici U sv. Anny v Brně. „Z těchto exponátů je vidět, 
že tetování je nejen na celý život,“ podotkla ředitelka 

muzea Pavlína Komínková.  
 Výstava je doplněná zajímavým 
kvízem z oblasti tetování, je k ní 
připraven animační program pro 
školy a doplňkový program pro děti. 
Návštěvníci muzea se dovědí, kdy 
bylo objeveno nejstarší tetování, k 
jakým se používalo účelům a jaký 
může mít význam pro jeho nositele.
   Textové a obrazové panely zapůjči-
lo muzeum v Boskovicích. Odborné 
texty na panelech zpracoval přední 
český etnolog Martin Rychlík. „S 
panem Rychlíkem budou mít ná-
vštěvníci muzea příležitost se během 
výstavy osobně setkat ve středu 2. 
března od pěti hodin odpoledne na 
přednášce o historii a současnosti 
tetování,“ upozornila Komínková. 
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- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

 Již tradiční Dětský karneval v režii Kolpingovy rodiny Blansko se uskutečnil v neděli 31.1.2016 v 
odpoledních hodinách v sále Katolického domu v Blansku. 

 Pro děti v maskách 
byly připraveny hry, sou-
těže se sladkou odmě-
nou, občerstvení i bo-
hatá tombola. Nejmenší 
děti do 4 let přednesly 
básničku nebo zazpíva-
ly písničku, samozřejmě 
za odměnu. Nechybělo 
ani vyhodnocení masek. 
Odměnu za nejstaršího 
zamaskovaného účast-
níka si odnesla jedna 
z babiček Věra Stará v 
masce včely. Nejmladší 
odměněnou byla 3,5 mě-
síční Barborka Košábko-
vá převlečená za indián-
ku. Jako nejhezčí masky 
(výběr byl jako vždy velmi 
těžký) byly vyhodnoce-
ny a odměněny tři děti: 
Kamila Vondrová (3 roky) – potápěč, Tobiáš Přikryl 
(2 roky) – sněhulák a Tomáš a Míša Flekovi (5 a 2 
roky) – Máša a medvěd. Karneval poprvé výborně 
moderovali Lukáš Vráblík a Helena Sedláková pře-
vlečení za Jeníčka a Mařenku. Zdatně jim pomáhali 

manželé Milana a Vojtěch Mrázkovi jako Manka a 
Rumcajs a také  Martin Dyčka převlečený za Honzu.
 Letošní účast patřila mezi rekordní. Věříme, že se 
přes 400 lidí a lidiček dobře bavilo.

-jk-
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Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Fotoseriál: Fotoseriál: Masopust Téma Československý fi lm ovládlo letošní tradiční ostatky na Těchově. Kromě dlouhodobě ob-
líbených pohádkových postaviček byly k vidění i masky inspirované fi lmem Postřižiny či Ostře 
sledované vlaky. 

NABÍDKA NABÍDKA 
ZAMĚSTNÁNÍZAMĚSTNÁNÍ
Chata Macocha
- číšník/servírka
- úklid a mytí nádobí

Hotel *** Skalní mlýn
- číšník/servírka
- kuchař/kuchařka
- úklid a mytí nádobí

Informace na tel.: 

602 715 129602 715 129

KOUPÍM 
BYT 

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

Hledám ke koupi 

DŮM 

se zahradou. 

Tel. 728 996 814

V roce 2015 vzrostl 
počet úmrtí na silnici

 Nejen v okrese Blansko, ale napříč celou republikou byl rok 2015 ve znamení poklesu trestné čin-
nosti. Ovšem počet lidí, kteří zahynuli na Blanensku při dopravních nehodách, se oproti roku 2014 
zdvojnásobil. 

 Z deseti usmrcených osob bylo pět motorkářů. 
„Dále to byl jeden cyklista pod vlivem alkoholu, jeden 
chodec a tři řidiči osobních motorových vozidel,“ 
sdělil zástupce vedoucího Územního odboru Blan-
sko Policie ČR Jaroslav Hloušek. Celkem bylo na 
Blanensku řešeno 852 dopravních nehod, což je o 
81 více než v roce předchozím. Snížil se ale počet 
těžkých zranění z 23 na 10. 
 Při silničních kontrolách policisté odhalili více osob 
řídících motorové vozidlo pod vlivem alkoholu nebo 
jiné návykové látky, přičemž vzrostl především počet 
řidičů, kteří užili drogy. V alkoholovém opojení řídilo 
celkem 361 řidičů motorových vozidel. 
 „Na nárůstu mají největší podíl řidiči, kteří řídili 
motorové vozidlo pod vlivem jiné drogy. Bylo jich 
odhaleno celkem 159. Zhruba čtyřicetiprocentní 
nárůst činily osoby, které řídily vozidlo pod vlivem 
měkkých drog, zejména konopí, a k šedesátiprocent-
nímu zvýšení došlo u tvrdých drog zejména na bázi 
amfetaminu, jako je pervitin,“ vyjmenoval Hloušek. 
Požití alkoholu bylo zjištěno také u 26 cyklistů. 

 Zvýšení počtu dopravních nehod oproti minulým 
rokům bylo zaznamenáno také v oblasti střetů mo-
torových vozidel s lesní zvěří, kdy v roce 2015 bylo 
takto způsobeno 104 dopravních nehod, což je ve 
srovnání s rokem 2014 o 15 více a v porovnání s 
rokem 2013 o 43 dopravních nehod více. Jedná se 
spíše o méně závažné dopravní nehody způsobené 
narůstajícím provozem v rámci celé České republiky. 

Pokles kriminality 
o dvanáct procent

 Spáchaná trestná činnost, přesněji řečeno ozná-
mená trestná činnost, poklesla oproti roku 2014 o 
dvanáct procent. „Důvody poklesu mohou být různé. 
Může jít o výsledek důrazu na preventivní činnost, 
dále skutečnost, že trestná činnost se přesouvá z 
klasického prostředí do prostředí virtuálního, což 
je především internet, různé sociální sítě. Také ne 

všechny trestné činy jsou ozná-
meny. A v neposlední řadě se 
snažíme aktivně vyhledávat skry-
tou trestnou činnost,“ řekl vedoucí 
Územního odboru Blansko Policie 
ČR Zdeněk Grénar. 
 Trestnou činnost se dařilo o 
něco lépe objasňovat. Podařilo 
se objasnit téměř šedesát procent 
trestných činů. „V porovnání let 
2015 a 2014 nedošlo v oblasti 
územního odboru Blansko ke 
zhoršení bezpečnostní situace. 
K největšímu poklesu spáchaných 
trestných činů došlo v oblasti 
majetkové kriminality, zejména 
u krádeží vloupáním a u kráde-
ží prostých. Pokles spáchaných 
trestných činů byl zaznamenán 
také v oblastech násilné a hospo-
dářské kriminality,“ uvedl Grénar. 

-mha-

Pronájem kanceláří, 
skladových a obchodních skladových a obchodních 

prostor prostor v Blansku na Pražské ulici

ambroz@atgraphic.cz
www.halablansko.czwww.halablansko.cz
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Sbírka věcí možných i nemožných 
pomůže lidem na Ukrajině

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

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

Chytrá záloha již od 500 Kč
Nejširší nabídka First Minute na trhu

17. listopadu, Boskovice, 

Wanklovo nám. 1436/3, Blansko, 

V nabídce nově zájezdy německých 
CK s odletem z Vídně!

ceny

V Rájci vystavují 
kamélie

 Šedesát let. Tolik zhruba mají nejstarší kamélie rostoucí v zámeckém skleníku v Rájci-Jestře-
bí. Jeho návštěvníci se mohou nyní kochat kvetoucími exempláři. Květy různých barev, tvarů a 
velikostí rozzáří také prostory zámku při výstavě, která má název Kamélie – posel jara a bude se 
konat od 4. do 13. března. 

 Kamélie kvetou v 
našich podmínkách 
od Vánoc do dubna. 
„Některé však vykvé-
tají už na podzim, ale 
to se jedná o křížence 
a atypické kamélie,“ 
řekl zámecký zahrad-
ník Evžen Kopecký. 
 Sbírka v rájeckém 
zámku čítá přes čtyři 
sta druhů kamélií. Její 
základ byl položen v 
roce 1973, kdy byla 
do Rájce převezena 
kolekce kamélií, která 
vznikla ve výzkumném 
ústavu okrasného za-
hradnictví v Průhoni-
cích. Bylo to asi sedm-
desát rostlin, přičemž 
do dneška přetrvalo 
šedesát. „Smekám 
klobouk před mými předchůdci, protože nic moc 
o těchto rostlinách nevěděli, moc literatury u nás 
nebylo,“ podotkl zahradník. 
 K základu přibývaly další rostliny, ať už výměnou, 
dary či nákupem, takže současná sbírka obsahuje 
přes dvě stě odrůd světového sortimentu. „Dalších 
více než dvě stě je tu originálních odrůd, které 
vznikly v Rájci,“ doplnil Kopecký. 
 Návštěvníci skleníku si mohou některé kamélie 
také zakoupit. Pěstování této rostliny je v domácích 
podmínkách velmi náročné, nicméně možné je. „Je 
potřeba si zodpovědět dvě základní otázky: Jestli 
na to máte podmínky a zda k tomu máte možnosti. 

Mezi podmínky umístění v době kvetení patří světlé 
a chladné místo o teplotě nula až sedmnáct stupňů. 
Ne více. Krátkodobě kamélie snese i mínus pět 
stupňů. Přes léto je nejlepší místo venku v polostí-
nu na zahrádce. Druhou podmínkou je stálá péče 
– kamélie nesnese ani krátkodobé přeschnutí, ani 
přemokření. Nutná je tedy pravidelná zálivka a 
pravidelná kontrola vlhkého substrátu,“ upozornil 
odborník na kamélie. 
 Zámecký skleník je veřejnosti přístupný v únoru 
a březnu každý den kromě pondělí od 9 do 15 
hodin. 

-mha-

 Knížky, oblečení, bižuterii nebo třeba nepoužívané nádobí mohou lidé darovat na pomoc potřebným. 
Poslední víkend v únoru se opět koná již několikátá Sbírka věcí možných i nemožných na staré faře 
u kostela sv. Martina, na kterou mohou lidé nosit věci, pro které už sami nenajdou využití. Veškeré 
dary se budou prodávat za symbolické částky na deváté charitativní módní přehlídce a získané peníze 
pomohou lidem na Ukrajině.
 „Jsme rádi za každou maličkost, kterou nám lidé 
darují. V minulosti jsme dostali například krásné 
plyšáky, šperky nebo velkou sbírku knih. Jsou to 
často věci, které už lidé nepoužívají a jiným udělají 
velkou radost,“ vysvětlila jedna z organizátorek akce 
Tereza Musilová. Získané věci se budou prodávat 
na charitativní módní přehlídce, která se bude konat 
v blanenském Dělnickém domě 2. dubna. Výtěžek 
celé akce pak pomůže lidem v ukrajinském městečku 
Čechohrad. Dary, které 
se na akci neprodají, 
organizátoři darují bla-
nenské charitě. „Ne-
chceme, aby věci přišly 
nazmar, proto pokud je 
sami neudáme, bude-
me rádi, když pomůžou 
zase dalším lidem,“ do-
plnila Musilová. 
 Sbírka proběhne 27. 
a 28. února v budově 
staré fary u kostela sv. 
Martina, oba dva dny 
od dvou odpoledne do 
šesti hodin večer. Daro-
vat lze opravdu cokoliv, 
co by mohl ještě někdo 
další využít. Sportovní 
nářadí, kuchyňské ná-
dobí, šperky, knihy, ob-
lečení, drobný nábytek, 
keramiku, gramodesky, 

elektroniku, nepoužitou kosmetiku a prakticky cokoliv 
dalšího. „Neužijeme pouze věci nefunkční nebo 
rozbité. Často najdou největšího užití ale i kuriozity, 
v minulosti sklidilo úspěch například velké plyšové 
prase nebo historická kuchařka,“ doplnila organi-
zátorka. Více informací k akci naleznou zájemci na 
internetových stránkách charitativní módní přehlídky 
www.prehlídka.bk.cz. 

Marie Jahodová

ČEKÁŠ NA VÝZVU? CHCEŠ ZKUSIT ZMĚNU?CHCEŠ ZKUSIT ZMĚNU?
DO NAŠÍ VINOTÉKY A SÝRÁRNY U BRÁZDŮ HLEDÁME 

VEDOUCÍ/HO PRODEJNYVEDOUCÍ/HO PRODEJNY
SPOLEHLIVOST, KREATIVITA A DOBRÁ 
NÁLADA - TO JSI PROSTĚ TY!TO JSI PROSTĚ TY! 

Neváhej a pošli životopis na info@ubrazdu.cz

Francie 10.6. - 18.6.2016
ZŠ Jedovnice nabízí 4 místa na doplnění autubusu  

zájezdu do Francie od 10.6. do 18.6.2016

* Polopenze, mobilhomy, 100 m od moře. 

 Oblíbený zájezd zaměřený na kombinaci pobytu u moře a  poznávání památek a zajíma-

vostí jižní Francie (Carcassonne, Avignon, Arles, Pont-du-Gard, Camargue, příroda, kaňony, 

atd. Cena 8.500 Kč. 

Info: Mgr.Dana Hrazdírová, 777 588 644
v odpoledních hodinách.
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Jeanette Winterson: 
Trhlina v čase

 Přátelství, láska a žár-
livost. Dvě mocné entity 
pevně spojující hlavní 
hrdiny příběhu a jedna 
stejně tak silná, ale ničící 
vše v dosahu. A že do-
sáhne pořádně daleko.
 Leo je úspěšný mana-
žer a se svojí ženou, zpě-
vačkou MiMi, má syna a 
další dítě na cestě. Jejich 
nejlepší přítel Xeno vy-
víjí počítačové hry. Zdá 
se, že život je dokonalý. 
Jenže to by ti tři nesměli 
žít ve vztahu vypůjčeném 

ze Zimní pohádky Williama Shakespeara. 
 Koho Xeno miluje víc? Lea, nebo MiMi? A od koho 
zrada bolí víc? Od manželky, či od přítele? Anebo 
je tím nejhorším muž, který sám sobě nalhal, že je 
podváděn, ženu vyhnal a přítele se pokusil zabít? A 
shledají se ještě někdy v dobrém? Nebo aspoň jejich 
děti?
 K zimě se hodí smutná pohádka, říká se v původ-
ním dramatu. Právě atmosféra zlehka našlapující do 
sněhové pokrývky vztahů a snů je největším přínosem 
tohoto remaku. A koho bolí srdce, měl by hledat ztra-
cené jaro a přimět anděly z básní a počítačových her 
znovu létat.

Cyklus přednášek 
„GENEALOGIE“

 Na první čtyři měsíce roku 2016 připravila Městská 
knihovna Blansko pro laiky i poučenější zájemce 
osmidílný cyklus přednášek s výstižným názvem 
„GENEALOGIE“.
 Lektorování se ujme člen Moravské genealogické 
a heraldické společnosti v Brně pan Ing. Jan Kos.

 První přednáška se uskutečnila ve středu 13. 
ledna 2016 a byla věnována Úvodu do genealogie, 
základním pojmům, historickým souvislostem, pře-
hledu pramenů, původcům genealogických informací, 
genealogické literatuře a dějinám české i moravské 
genealogie.
 Druhé setkání bylo naplánováno na středu 20. 
ledna 2016 s následujícím programem: Zpracování 
rodokmenu či rodinné kroniky -  jak začít, co, kde a 
jak hledat; archivy v Čechách a na Moravě; evidence 
informací, jejich uspořádání a využití; vybavení pro 
genealogii.
 Pro únorová pokračování byly vyčleněny tyto termí-
ny - 10. únor 2016 (Původ osobních jmen a příjmení, 
jejich vývoj a předávání; příbuzenství pokrevní a práv-
ní, využití testů DNA; genealogický software a využití 
PC) a 24. únor 2016 (Matriky - dějiny a vývoj, uložení, 
formáty a opisy; mrtvé a živé matriky, matriční zápisy 
křtů, sňatků a úmrtí, jazyk a písmo zápisů, způsoby 
hledání).
 V březnu se fandové genealogie potkají 9. března 
2016 (Písmo, jeho vývoj, používání v genealogických 
zápisech, příklady textů, pravopis) a 23. března 2016 
(Mimomatriční prameny - urbáře, pozemkové knihy, 
katastry, archivy velkostatků, sčítací operáty, domov-
ské listy, policejní přihlášky, obecní a farní kroniky 
atd.;  specifi cké informace o historii - vojenská služba, 
školství).
 Na duben jsme stanovili následující termíny - 6. 
dubna 2016 (Rodopisný výzkum - jak postupovat a jak 
zpracovat výsledky bádání, zpracování rodinné kroni-
ky, genealogické informace na internetu, genealogická 
praxe) a 20. dubna 2016 (Možná úskalí badatelské 
práce – míry, váhy, peníze, zkratky a značky; jazyko-
vé problémy a jejich řešení; genealogické slovníky; 
témata a problémy, na které se nedostalo dříve).
 Přednášky probíhají vždy od 17 hodin v multifunkční 
místnosti KULTURKA blanenské knihovny a jsou zá-
měrně volně koncipovány. To v praxi znamená, že je 
možné vybrat si účast na celém cyklu nebo absolvovat 
jen určitý počet přednášek v závislosti na konkrétním 
obsahu, aniž by se zásadně narušila kontinuita.
 Každá přednáška bude trvat 60 až 75 minut a po ní 
bude možná diskuze. Celý cyklus je bezplatný!

Připravila Městská knihovna Blansko

Pozvánky do blanenské knihovnyknihovny

kn
ih

a
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Rekreační zařízení Vyhlídka hledá pokojské 
na DPP. Tel. 733745329, 734231886.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Korelu, cena 200,- Kč. Tel. 737902404.
* Zahradu na Lomnicku, 677 m2 za 75 tis. Kč. Tel. 605529478.
* Dětské kolo ALPINA 10-13 let (152-168 cm). Shimano, 21 
rychlostí. Odpružená vidlice. Cena 3500 Kč. Tel. 602541129.
* Tyčovou garnýž s příslušenstvím (dekor třešeň), cena 380,- 
Kč, dále vitrínovou skříň se dvěma zásuvkami, PC 7.000,-, nyní 
3.000,- Kč. Tel. 737900946.
* Garáž na ulici 9. května. Tel. 737900946.
* Horské kolo, odpruž. vidlice, polohovací přehazování. Cena 
2500 Kč. Tel. 605529478.
* Zachovalou, čistou celočalouněnou válendu, cena 350 Kč, 
šatní skříně s nástavci + 4 skříňky UNIVERZAL, vše levně. 
Tel. 723502782.

* Pro bydlení nebo kancelář!  Nabízím levně dva velké pokoje 
nebo jeden malý v Dolní Lhotě u Blanska. Tel. 602882227.
* Koupím byt nebo RD v Blansku a okolí. Tel. 603722434.
* Odkoupím zlato a stříbro, pozůstalosti, elektro. Volejte, přijedu. 
Tel. 603722434.
* Pronajmu garáž Zborovce - Sloupečník (u palírny). Tel. 
602724073.
* Pronajmu  v RD v Blansku pokoj pro 1-2 osoby .V domě vše 
k dispozici. Inf: abckiosk@seznam.cz
* Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v Blansku. Platba v hotovosti.
Tel. 777593529.
* Daruji patrové postele. Tel. 605263222.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Bk na Zborovcích. Volná ihned. 
Tel. 775223137.
* Nemá někdo na půdě retro chrastítka, dudlíky, kočárek pro 
panenky, mini kočárky, hračky... Nabídněte, i poškozené. Tel. 
608526518.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ     

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 

SKLAD NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Stolní tenis KST Blansko

Dvě vítězství basketbalistek 
znamenají udržení prvního místa

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Ples dobrovolných hasičů – 26.2.2016 ve 20:00 hod, Děl-
nický dům. Cena 170 Kč s místenkou, 150 Kč bez místenky.
I. Sportovní ples – 27.2.2016 ve 20:00 hod, Dělnický dům. 
Cena 220 Kč
Jarní ples Tanečního studia M – 12.3.2016 ve 20:00 hod, 
Dělnický dům. Cena 220 Kč.
SEMAFOR – J. Suchý a J. Molavcová – 21.3.2016 v 19:30 
hod, Dělnický dům. Cena 300 Kč.
Karel Plíhal – 6.4.2016 v 19.30 hod, Kino Blansko, Cena 
200 Kč v předprodeji, 230 na místě.
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – 21.4.2016 v 19:30 
hod, Dělnický dům. Cena 390 Kč.
HVĚZDA – Show Evy Holubové – 4.5.2016 v 19:00 hod, 
Dělnický dům. Cena 270-330 Kč.
Partička – 24.5.2016 ve 20:00 hod, Dělnický dům. Cena 
430 Kč
Aktuální informace:
Naše informační kancelář zajišťuje od února předprodej 
vstupenek před prodejní systém Colosseum Ticket, který 
nabízí především vstupenky do divadel a koncerty vážné 
hudby. Opět tedy u nás můžete zakoupit vstupenky do 
Janáčkova a Mahenova divadla v Brně, Národního divadla 
v Praze, divadla ABC, Rokoko, Kalich nebo Činoherního 
klubu, ale také na velké kulturní akce jako jsou např. Pražské 
jaro nebo festival Ibérica.
Aktuálně v prodeji:
Kluk ze starého Blanska – autor Jaroslav Kočí. Druhý díl 
publikace představující život na starém Blansku v průběhu 
minulého století. Cena 50 Kč.
Výroční turistická známka – 880. výročí první zmínky o 
městě. Cena 30 Kč.
Kalendář Blansko 2016: 880 let – cestou historie. Stolní 
kalendář mapuje nejvýznamnější události v historii města 
Blanska, obsahuje historické i současné fotografi e města. 
Cena 88 Kč
Karolina Meineke – Sborník k 200. výročí jejího úmrtí. 
Publikace vychází z původní knihy V. Poláka a je doplněna 
o nové poznatky a objevy z jejího života. Cena 200 Kč.
Neuvěřitelné příhody Šneka Krasíka – druhý díl pohádek 
z Moravského krasu. Šnek Krasík představuje ve dvanácti 
nových pohádkách místa Moravského krasu. Cena 160 Kč.
Likéry a pálenky z Moravského krasu – deset druhů pálenek 
se značkou regionálního produktu z Moravského krasu z 
produkce Lihovaru a likérky Vančura z Rudice. Vybrané 
pálenky mají etikety s regionálními motivy. Tip na zajímavý 
dárek z Moravského krasu!

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

-MaT-

HLEDÁ SE

AUTOMECHANIK
na hlavní

pracovní poměr

Tel. 777 744 888

Dlouhodobě prosperující fi rma se sídlem 

v Blansku nabízí volné pracovní místo 

na pozici 

REFERENT/ka 
zákaznického servisu 

pro Slovensko.

Požadujeme: 

- slovenský jazyk 

 na úrovni rodilého mluvčího

- znalost práce na PC (MS Offi  ce) 

- komunikační a organizační

 dovednosti

Znalost českého jazyka 
není podmínkou!! 

Nástup ihned. 

Informace na tel.: 

702 209 792

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAAJAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAAA

AAAA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.

 Útoky Blanenšťačky zakončovaly po pohledných 
kombinacích, které byly podpořeny výbornou střel-
bou ze střední a dlouhé vzdálenosti. Zásluhou 31 
bodů v této části, byl na světelné tabuli poločasový 
výsledek 49:22 pro domácí. Druhý poločas se do-
hrál v klidu na konečný rozdíl ve skore, který vyzněl 
rozdílem 45 bodů pro BK Blansko.

BK Blansko – BK Vyškov 79:34 
(18:12, 49:22, 66:26)

Střelkyně BK Blansko: Kohútová 15, Oláhová 11, 
Formánková K. 10,Lakotová 8, Sedláková 8, Šmer-
dová J. 7, Buřtová 6, Zouharová 5, Slugeňová 4, 
Čermáková 3, Hlavoňová 1, Šmerdová K. 1.

 Ve druhém utkání Vyškov nechtěl opakovat nepří-
znivý výsledek z předešlého zápasu.  Oproti prvnímu 
utkání zvýšily hostující hráčky 
bojovnost. Úspěšnější byly i 
při střelbě ze střední vzdále-
nosti.  Naopak Blansko půso-
bilo ospalým dojmem. Přes-
tože netrefovalo jednoduché 
koše, první čtvrtinu vyhrálo o 
1 bod. Ve druhé čtvrtině hos-
té ještě vzdorovali. Poslední 
tři minuty této části Blansko 
vyhrálo 8:0 a získalo polo-
časové vedení o 6 bodů. Ve 
třetím úseku začalo Blansko 
Vyškovu bodově odskakovat. 
V poslední čtvrtině domácí 
tým soupeři mnoho nepovolil 
a náskok navýšili na koneč-
ných 21 bodů. Basketbalistky 
BK Blansko mohly slavit další 
dvě vítězství na domácí půdě, 
což znamená udržení prvního 

 V neděli 14.2. hostil tým BK Blansko v OP U19+ženy soupeřky z Vyškova. Do utkání vstoupily 
domácí hráčky zodpovědnou obranou. Od prvních minut chtěly bodově odskočit, což se jim dařilo. 
Zlomem celého utkání byla druhá čtvrtina. 

místa v tabulce. V obou utkáních se bodově zapsaly 
všechny hráčky.

BK Blansko – BK Vyškov 65:44 
(19:18, 33:27, 45:35)

Střelkyně Blanska: Formánková K. 9, Šmerdová J. 
9, Oláhová 8, Ríznerová 8, Lakotová 7, Buřtová 5, 
Zouharová 5, Kohútová 4, Sedláková 4, Čermáková 
2, Hlavoňová 2, Slugeňová 2.

Příští utkání hraje BK Blansko v sobotu 27.2.  od 
9,00 a 11,00 hod. na domácí palubovce proti Lan-
žhotu.  Další výsledky, fotky a informace na www.
bkblansko.cz

Text: Ing. Jan Nečas
Foto: Zouhar Pavel

Tým U19Tým U19

1. liga ženy
 Na druhé místo prvoligové tabulky, které zajiš-
ťuje postup do play off , se po dvou venkovních 
vítězstvích opět posunuly ženy KST GMC Blansko.  
Třetí SKST Vlašim B má stejně bodů a tak vzá-
jemný zápas těchto dvou týmů, který se odehraje 
v Blansku v sobotu 27.2. od 13:30,  bude přímým 
soubojem o možnost vyzvat vedoucí Nusle Praha v 
boji o extraligu. Nedělní utkání proti SKST Vlašim C 
předehraje Blansko doma ve středu 17.2. od 17:00.

SF SKK EL Niňo Praha – KST GMC Blansko 2:8
Body: Ševčíková 3 Chajda 3 Pavlicová 2
SKP Sever Ústí nad Labem – KST GMC Blansko 
3:7
Body: Chajda 3 Pavlicová 2,5 Ševčíková 2,5

2. liga muži
 Po dvou venkovních porážkách s týmy ze středu 
tabulky patří pět kol před koncem základní části 
Blansku desátá příčka, která znamená baráž o 
druhou ligu proti stejně umístěnému týmu z „české“ 
druholigové skupiny. Aby se Blansko této baráži 
vyhnulo a posunulo se minimálně na příčku devá-
tou, muselo by o víkendu 27. a 28.2. doma porazit 
C týmy Ostravy a Havířova, což nebude lehkým 
úkolem.

TTC Frýdlant – KST Blansko 10:8
Body: Dudík 3,5 Svoboda 2 Vybíral 1,5 Bako 1
TJ Nový Jičín – KST Blansko 10:5
Body: Bako 2, Dudík 1,5 Svoboda 1 Vybíral 0,5

Divize muži
 Důležité vítězství nad Hodonínem D znamená, 
že má B tým stále reálnou šanci v závěru soutěže 
zabojovat o setrvání v divizi.  Očekávaná porážka  
od lídra soutěže na reálnosti této šance nic nemě-

ní, jelikož jednou prohráli i bezprostřední soupeři 
Blanska v boji o záchranu, což jsou Sokol Brno B 
a MS Brno E.

KST Blansko B – SKST Hodonín D 10:4
Body: Mikula 3,5 Kvíčala 2,5 Zukal 2,5 Voráč 1,5

KST Blansko B – SKST Hodonín C 0:10
Body: Kvíčala Voráč Zukal Polívka Martin 0

KS2 muži
 Díky dvěma domácím vítězstvím se drží bla-
nenské céčko stále na prvním místě tabulky, které 
znamená postup do KSI. Jelikož nezaváhala ani 
druhá Šošůvka, která tak ztrácí na Blansko pouhé 
2 body, bude souboj o postup ještě velmi náročný 
a zajímavý. 

KST Blansko C – TJ Velešovice 10:5
Body: Svoboda 4,5 Procházka 2 Polívka Martin 2 
Kaluža 1,5

KST Blansko C – TJ Cemo Mokrá 10:3
Body: Vybíral 3,5 Kaluža 2,5 Zukal 2,5 Svoboda 1,5   
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

19. února 20168

 I když by se mohlo zdát, že potencionální noví 
hráči již nemají možnost úspěchu v našich dlouhodo-
bých soutěžích Turnajový Mág a Leader, není to tak 
docela pravda. Účastí nových kvalitních hráčů, kteří 
berou našim stálicím body i sety, se naše soutěže 
vyrovnávají. Lednový turnaj je dalším důkazem.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kam připisujeme ode-
hrané sety je zapojeno již 20 hráčů a z toho 14 je 
stále v naději na celkové umístění. Zatím vede Ivo 
Grafy 68 setů, dvojice Richard Derink, Tomáš Wág-
ner má 66 setů. Jiří Pánek 65, Pavel Procházka 64, 
Ladislav Musil 59 a tak bych mohl pokračovat až ke 
14. místu. Následující únorový turnaj jako poslední  

vždy špičku ještě rozšíří. V dalších turnajích pak již 
půjde k zužování špičky této soutěže.
 V soutěži „Turnajový Leader“, kam připisujeme 
body za umístění na prvních 10 místech každého 
turnaje je v čele dvojice Richard Derink a Jan Zezula 
se 40 body. Třetí Jaromír Matal má 34 a čtvrtý Jakub 
Sedláček 32 bodů. Dvojice Ivo Grafy , Tomáš Wágner 
získala 24 bodů. Sedmý Ondřej Mikulášek Vybojoval 
20 bodů.
 V této soutěži zatím bodovalo 15 squashistů. Na 
rozdíl od výše uvedené soutěže „Turnajový Mág“, 
každý nový úspěšný hráč stále může celoroční 
soutěž vyhrát.
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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

Výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

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

skodaplus.cz

DŮVĚŘUJTE.
PROVĚŘUJEME MY

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 300 CK    

DOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – 1. MINUTADOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – 1. MINUTA
* VČASNÉ SLEVY do 29.2* VČASNÉ SLEVY do 29.2 * DĚTI ZDARMA * DĚTI ZDARMA
LETECKÉ POBYTY - i poznávací pro 55+ SENIORY! 

CENY OD 12.490 Kč, POLOPENZE S NÁPOJI
* ŠPANĚLSKO * ANDALUSIE * MALTA * MAR MENOR * MENORCA *

* SARDÍNIE * SICÍLIE * RHODOS * MADEIRA * ČERNÁ HORA * aj. 
PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

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

PRODEJ  PRODEJ      počítačů, notebooků, mobilních telefonů

SERVISSERVIS        vyčištění, odvirování počítačů a notebooků

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

Jubilejní ročník 
Blanenské 250ky

 Již po dvacáté se v sobotu 27.2.2016 setkají čle-
nové vodních záchranářů v blanenských lázních, aby 
poměřili své síly. Závod ve sdružené záchranářské 
disciplíně je složen z nejrůznějších plaveckých do-
vedností 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. Pro ty, co si 
chtějí závod jen vyzkoušet, je k dispozici kategorie 
OPEN, pětičlenné skupiny se mohou účastnit štafeto-
vého závodu. Jubilejní ročník závodu pak doprovází 
plesová zábava v Obecním domě Spešov s účastí 
Rádia Beat. 

 Podrobnosti naleznete na internetových stránkách 
www.vzs-blansko.cz.
 Zveme všechny sportovní nadšence i ty, co přijdou 
povzbudit a pobavit se.

Tereza Dostálová


