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Hudební masakry jsou dalším fenoménem, který v posledních měsících hýbe inter-
netovou komunitou. Jde o internetový blog hudebního publicisty, textaře a interpreta 
folkové hudby Jardy Konáše, který najdete nejen na stránkách www.hudebnimasakry.
cz, ale i na internetové televizi stream.cz. Autor se tu pravidelně věnuje nejrůznějším 
absurditám, extravagancím i totálním omylům v oblasti české hudby a týden co týden 
zásobuje český lid svými postřehy, názory a kritikou. Neváhá si vzít na paškál ani slavné 
české interprety, kteří jsou v oblibě široké veřejnosti už několik let. Otázkou zůstává, 
zda je správné, že se názorem jediného člověka nechají unést tisíce lidí.
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Oáza klidu na dosah ruky - str. 4 Okna od Wilmara - str. 5

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Lucie Vondráčková, 
Lucie Bílá, Maxim Tur-
bulenc, skupina Turbo. 
Jen velice strohý výčet 
osobností, které zmínil 
ve svém pravidelném se-
riálu Hudební masakry 
Jarda Konáš. Pravdou 
je, že ve většině přípa-
dů tyto známé osobnosti 
nevytahuje a věnuje se 
spíše neznámým inter-
pretům, kteří přešlápli 
a bez kapky soudnosti 
pustili do veřejného svě-
ta internetu své nahráv-
ky, při jejichž poslechu 
i člověk bez hudebního 
sluchu pozná, že je to 
těsně vedle. 
 Osobně Hudební ma-
sakry nesleduji pravidelně a důvodů je hned něko-
lik. Předně nepatřím mezi lidi, kteří si dobrovolně 
nechají narušovat svůj hudební vkus pro mne 
opravdu nekvalitní muzikou. Masochistické sklony 
jsem na sobě dosud žádné nepocítil, a pokud se 
mi něco nelíbí, pak to nevyhledávám. Dalším dů-
vodem je fakt, že posměvačnost a škodolibost také 
nepatří mezi mé vlastnosti, na rozdíl od několika 
tisíc fandů Hudebních masakrů, kteří doslova dych-
tí po dalších epizodách. Poslední důvod je zcela 
prozaický – s autorem Jardou Konášem v mnoha 
věcech nesouhlasím. Jde pouze o názor jediného 
člověka, který coby nezvaný kritik neváhá s klidem 
plivnout na kohokoli, dokonce i na interpreta, který 
několik let pilně pracoval na své kariéře a byl za 
to odměněn například Českým slavíkem. Když se 
dívám na několikatisícový dav příznivců tohoto 
kanálu, je mi smutno z toho, jací jsme škodolibí. 
 První věc, kterou nás náš pan učitel v hudební 
výchově učil, byla ta, že hudba má základní dě-
lení – dobrá a špatná. A co je dobré pro jednoho, 
nemusí být dobré pro toho druhého. Totéž platí ve 
všech směrech bez výjimky. Pokud zjistím, že mi 
v  restauraci nechutná, už mě tam neuvidí, i kdyby 
tam vařil sám Zdeněk Pohlreich. Nebudu si přece 
kazit chuť a náladu! A o hudbě to platí dvojnásob; 
vždyť hudební vkus je příliš subjektivní, než aby 
právo na její hodnocení náleželo jen jedinému 

člověku. Ať si každý vybere, co mu chutná nejvíc.
 Na druhou stranu – soudnosti je taky zapotřebí. 
Jestliže se pohybujete na internetu, na sociálních 
sítích nebo alespoň na Youtube, jistě vám neuniklo, 
že přísloví "co Čech, to muzikant", platí čím dál tím 
více. Muziku dnes dělá skoro každý a na kvalitě 
je to bohužel znát. Důkazem tohoto tvrzení může 
být pro někoho i TV Šlágr, jež nás denně zásobuje 
občas těžko uvěřitelnými písněmi. Chápu, že drtivá 
většina diváků této televize jsou starší lidé a tento 
typ písní si nemají kde jinde poslechnout, ale žer-
ty stranou – alespoň základní pravidla jako jsou 
intonace a rytmus by v hudbě měla být dodržena. 
Vždyť u seniorů tolik oblíbené dechovky jsou ve 
většině případů solidně odvedenou muzikantskou 
prací, tak proč se nechat opít rohlíkem v podobě 
nekvalitně provedených a špatně zazpívaných 
písniček?
 Vím, že slova jako úspěch a sláva dnes nemusí 
jít ruku v ruce s uměním a vkusem, ale občas by 
opravdu některým rádoby muzikantům neškodilo 
nechat svůj výtvor posoudit několika nezávislými 
zdroji, než jej vypustí na svět. Ušetřili by si tak u 
většiny populace ostudu a posměšky, kterými jsou 
potom častováni. A také názor jednoho pisálka, 
který si na jejich hudbě samolibě týden co týden v 
Hudebních masakrech s chutí zgustne.

-mumma-

NABÍZÍME : 
- Byt OV 3+kk s garáží Blansko – Jasanová, 86 m2, 1.p., novostavba...NC- 2 190.000 Kč 
- Byt OV 2+1 Blansko – Chelčického, 54 m2, 1.p., nízké měs. náklady...NC- 1 049.000 Kč 
- DB 2+1 Blansko – centrum, 56 m2, 4.p., původní stav, balkon, výtah...NC- 979.000 Kč 
- RD 2+1 Němčice, poz. 162 m2, IS, obyvatelný, zahájená rekonstrukce...NC- 339.000 Kč
- Komerční objekt Blansko + STP, poz. 1.554 m2, dobrý stav, volný...NC- 5 939.000 Kč 
- Pronájem 6-ti pokojů Blansko, 150 m2, 16 lůžek vybavené...NC- 18.000 Kč měs. vč. ink.

POPTÁVÁME :
- Pro lékaře nájem vybaveného bytu 3+1 Blansko centrum nebo Severod 9/2014.
- Pro investora koupi bytu 2-3+1 v OV v centru Blanska (i ve špatném stavu).

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  NEBO  PRONÁJEM

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

RD Vilémovice

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 2 300 000,- Kč

Novostavba RD 4+1 s garáží a zahradou. 

Plocha pozemku 1 068 m2.

mob.: 777 857 739 

RD Suchý RD Blansko

cena: 2 000 000,- Kč                         

Prodej řadového RD 2+1 s dvorem a slunnou zahradou, lokalita Staré Blansko. Jedná se o cihlový 

dům po celkové rekonstrukci, kde je možné obytnou plochu rožšířit půdní vestavbou.

mob.: 777 857 740 

cena: 5,5 mil. Kč vč. provize                         

Prostorný RD se třemi samostatnými bytovými jednotkami a apartmánem 2+kk nad dvojgaráží.

Krásná zahrada. Vhodný k bydlení i podnikání. Celková plocha pozemku 1 959 m2.

mob.: 777 857 739 



Víte?
nevíte?

Karneval rozvířily 
vějíře

 Předposlední únorový týden se to v blanenském 
SENIOR centru změnilo k nepoznání. Výzdoba 
domova a veškeré aktivity s jeho obyvateli se totiž 
zaměřily na karnevalovou tradici. Celý týden se nesl 
ve znamení masek, masopustních tradic, samby, 
rozpustilé muziky a barevné výzdoby. Navíc ve středu 
19. února 2014 se konal jeden opravdový karneval 
přímo v prostorách domova. Ten letošní byl vějířový a 
každý, kdo karneval navštívil, dostal právě papírový 
vějíř jako vstupenku. Byl doplněný krajkou a vyrobily 
ho šikovné obyvatelky a aktivizační pracovnice do-
mova. 
 Na karnevale nesměla chybět pěkná hudba. O 
tu letošní se postaral pan Rychnovský, který zavítal 
k nám do domova poprvé a zajisté ne naposled. 
V už tradiční tombole, které se účastnil každý z 
přítomných obyvatel, bylo bezmála sedmdesát cen. 
Ty se podařilo nasbírat jen díky dobrovolným darům 
pracovníků SENIOR centra Blansko. Jim a všem 
obyvatelům patří poděkování za pěkně vydařenou 
akci a povedenou výzdobu. 
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Schůze zahrádkářů
 Výbor ZO ČZS Blansko Vás srdečně zve na Výroční 
členskou schůzi, která se koná dne 15.3.2014 od 9.00 
v Domě zahrádkářů Blansko ul. Křižkovského 59.

-z-

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Dne 10.03.2014 od 07:00 do 15:00 Blansko
Vypnutá oblast: areál fy OMOS
Dne 12.03.2014 od 07:00 do 15:00 Blansko
 Vypnutá oblast: areál fy. Pyrotek napájený z odbě-
ratelské trafostanice Blansko- Pyrotek (č. 702155)
Dne 12.03.2014 od 07:00 do 15:00 Blansko, Dolní 
Lhota
 Vypnutá oblast: ulice Zborovec, restaurace Rulí-
šek, rekreační oblast, Zborovce, areály fi rem SBD 
Macocha, TATSUNO BENČ, garáže na ul. Pražská 
v sousedství fy SBD Macocha, areál fy. MS TRADE, 
Jiřina Konečná napájený z odběratelské trafostanice 
Blansko - OSP (č. 320378), areál fi rmy KT Progres 
napájený z odběratelské trafostanice Blansko - Pro-
gres (č. 320576), areál fi rmy ISAN Radiátory napá-
jený z odběratelská trafostanice Blansko- Univa (č. 
320380), areál fi rmy OMOS napájený z odběratelské 
trafostanice Blansko- Omos (č. 702171), fotovoltaic-
ká elektrárna napojená z odběratelské trafostanice 
Blansko - FVE Newland (č.702170), vodárna MKZ 
směr Dolní Lhota, domky a chaty u trati ČD směr 
Dolní Lhota.
Dne 17.03.2014 od 07:00 do 15:00 Suchdol, Tě-
chov, Lažánky
 Vypnutá oblast: Punkevní jeskyně napájené z od-
běratelské trafostanice Suchdol - Punkevní jeskyně 
(č. 320628), lokalita u hotelu Skalní mlýn, oblast 
kolem rybárny, domů č.p. 54, 140,35, 161- u řeky 
Punkvy za ČKD směr Skalní Mlýn
Dne 17.03.2014 od 09:00 do 16:00 Blansko
 Vypnutá oblast: Ulice Pod Strání- domy č.o. 14, 
16, 18, 20.
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON

Blanenské Popelky

Mládež v akci v Blansku

K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

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

7. března 20142

 Organizace této konkrétní výměny „MAYLO in 
Action“ Labour Market and Youth, již se zúčastnili 
mladí lidé z Polska, Litvy i Slovenska, se ujala nefor-
mální dobrovolnická skupina mladých lidí, studentů 
a absolventů Masarykovy a Mendlovy univerzity v 
Brně a Vysoké školy ekonomické v Praze. Aktuálním 
tématem setkání se stala nezaměstnanosti mládeže 
v České republice a participujících zemích, podpo-
ra kreativity a podnikavosti mladých lidí, kteří bez 
ohledu na zemi svého původu mají jedno společné: 
nechtějí v dnešní době jen přežívat, ale touží získat 
práci, která je bude naplňovat. Tématem setkání se 
proto stalo získávání informací o uplatnění mladých 
lidí na trhu práce v České republice, které bylo rea-
lizováno formou dotazování v ulicích Brna a Prahy. A 
protože část organizačního týmu pochází z Blanska, 
bylo jen přirozené, že se součástí programu stala 
návštěva blanenského regionu a Moravského krasu.
 „Velké díky patří Městu Blansku a místostarostovi 
Jiřímu Crhovi za vřelé přivítání na radnici a zejména 
pomoc s dopravou. Rádi bychom poděkovali také 

ČKD Blansko SMALL HYDRO, 
s. r. o. za sponzorský dar, který 
umožnil realizaci projektu. Za 
spolupráci děkujeme Úřadu práce 
v Blansku, Mendelově univerzitě, 
za vlídné přijetí zástupcům EU-
RES v Brně a Ministerstvu práce 
a sociálních věcí v Praze. V ne-
poslední řadě musíme poděkovat 
fi rmě S.M.K. a. s. za poskytnutí 
jízdy vláčkem do Punkevních jes-
kyní, Správě jeskyní Moravského 
krasu za vstup a prohlídku Pun-
kevních jeskyní, Pivovaru Černá 
hora za exkurzi v jejich pivovaru, 
Krajskému úřadu Jihomoravské-
ho kraje a Pražské informační 
službě – Prague City Tourism za 
poskytnutí propagačních materiá-
lů. No a zvláštní poděkování bych 
ráda poslala do hotelu Olberg v 
Olomučanech, kde se o nás moc 

pěkně starali,“ říká hlavní organizátorka výměny Mgr. 
Petra Špačková. Nadšené komentáře účastníků, kte-
ré po ukončení akce začaly plnit mailovou schránku 
organizátorů, jsou ostatně víc než výmluvné.

„It was good, really good. People were good and all 
project was amazing!“
Dovilė Lekarauskaitė from Lithuania
„Great experience, a week passed like one day. We 
were working all the time and had fun. So I didn't get 
chance to complain.“
Joanna Szymanek from Poland
"Im happy I could spend whole week with all these 
awesome guys who prepared for us all day long 
program and others from Poland and Lithuania. I 
would say just big Thank you to organizers, people 
from employment institutions and ministry for their 
time and a lot of information. Was my pleasure to 
be with you. Maylo in action forever in my mind!! :-)"
Ivana Baginová from Slovakia

-red-

 Žlutá, modrá, zelená, šedivá a černá, ale hlavně červená a oranžová. Ta přijdou zvlášť, protože je za 
ně víc peněz. O čem je řeč? No přece o víčkách od PET lahví.
 Do prodejny Pompo na blanenském náměstí Svo-
body je lidé nosí po kusech i po pytlích, přičemž každý 
příspěvek je třeba prohlédnout, zbavit nevhodných 
předmětů, jež se mezi víčka tu a tam zatoulají, a roz-
třídit. Přátelé a příznivci Šárky Adámkové a její malé 
Elišky se tak pravidelně mění v novodobé Popelky 
usedající k pestrobarevným hromádkám plastu, a 
probírají a třídí, skoro jako za starých časů, kdy se po 
večerech loupal hrách, a dralo peří.
 Příběh malé Elišky, jejíž rodina se sběrem víček 
snaží sehnat peníze na specializovanou rehabilitaci 
a postavit tříapůlletou holčičku po mozkové obrně 
opět na nohy, zaujal média a chytil lidi za srdce. Snad 
i díky tomu se věci od samého začátku rozběhly víc 
než slibným tempem a sklad hračkářství Pompo, které 
se stalo hlavním sběrným místem, začaly plnit pytle 
přetékající barevnými plastovými kolečky.
 „Někdo přinese víček jen pár, někdo doveze několik 
pytlů, jako teď nedávno z Bukoviny a Bukovinky. Obojí 
je pomoc, které si moc vážíme. Na množství nezáleží, 
ale někdy mám pocit, že ti, co donesou hrstku, z toho 
mají o to větší radost,“ říká Zuzana Machová, vedoucí 
prodejny Pompo a hlavní organizátorka celé akce.
 Kromě ochoty a solidarity sběračů – vždyť víčka 
chodí Elišce Kabátové i poštou často z dost velké 
dálky – překvapil organizátory zájem lidí o možnost 
přispět na Eliščinu léčbu fi nanční částkou.
 „Když se na účtu sešla první tisícovka, byli jsme 
z toho celí pryč. Štědrost lidí nás hrozně dojala. To 
se sběr víček teprve rozbíhal a všechno bylo nové,“ 
vypráví Zuzka Machová.
 Finanční stránku věci vzal pod svá křídla Nadační 

fond Veronika z nedalekého Ráječka, který se zavázal 
uvolnit prostředky pouze na předem stanovený účel, 
neboli Eliščinu léčbu, a dává tak záruku, že dary budou 
požity v souladu s původním záměrem dárců. ČSOB, a. 
s., číslo účtu: 228 743 425 / 0300, variabilní symbol: 
140202

-kkuc-

 Mladí lidé, kteří 28. února zaplnili vestibul blanenské radnice, výjimečně nepatřili k žádné ze svateb, 
kterým tyto prostory obvykle slouží. Šlo o účastníky mezinárodní výměny mládeže v rámci programu 
Mládež v akci, který je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální 
či kulturní prostředí, z něhož pocházejí. Smyslem programu, fi nancovaného z prostředků Evropské 
unie, je posílit zapojení mladých lidí do společnosti, podpořit vzájemné porozumění mezi mladými 
lidmi z různých zemí a podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti mládeže.

Freddieho sloupek
Kašílek...

 Psal jsem naposledy o Olympijských hrách 
a o tom, jak moc si vážím sportovců na nich 
soutěžících. O to víc, že po jakémkoli vlastním 
sportovním výkonu se mi tak nejak hůře vstává z 
postele, bolí mě záda či kolena a nově se přidal i 
„golfový loket“ (to je vážně diagnóza). Když mě pak 
chytne drobné nachlazení, v hokejovém žargonu 
„kašílek“, tak radši nevylezu z postele a popíjím 
odvar ze „slivovičníku lékařského“. Až se mi občas 
zdá, jestli nejsem náhodou hypochondr. Ale snad 
ne.
 Olympiáda dopadla pro naše barvy nadmíru 
úspěšně. Co se týká medailí, celkového umís-
tění nebo povzbudivých výsledků mimo stupně 
vítězů, třeba u Ondřeje Banka. A psaly se i silné 
příběhy, jak jsem naznačoval už minule. Ole Einar 
Bjørndalen se stal nejlepším medailistou historie, 
Šárka Strachová (Záhrobská) se rozloučila s ka-
riérou pod pěti kruhy, Martina Sáblíková se ocitla 
mezi českými sportovními legendami (i když si to 
nechce připustit). Spousta lidí pak objevila díky 
našim reprezentantkám „zlatý“ snowboard, sport, 
který občas bolí. Takže zatímco Eva Samková 
nám vehnala do očí slzy radosti, Ester Ledecká 
se s podobnými slzami prala na svahu, když si 
plnila svůj olympijský sen s bolestí zad a nevzdala 
závod. O Šárce Pančochové jsem už psal. Její 
pád skončil šťastně, na rozdíl od jiného, když 
Maria Komissarovová, skikrosařka ochrnula ve 23 
letech při jiném pádu. I takový je sport. Krásný na 
straně jedné a neskutečně krutý na straně druhé. 
Ten poslední případ jasně vypovídá o tom, že 
medaile jsou ve světle našich životů opravdu asi 
jen bezvýznamnou „plackou“.
 „Hlavní“ Hry jsou u konce, teď se budou v Soči 
prát o medaile mnozí z těch, kteří si svůj velký boj 
mnohdy vybojovali: tělesně postižení sportovci se 
sejdou na Paralympijských Hrách a jejich víra v 
sebe sama a touha po sportu je jedním velkým 
vítězstvím už před vlastním zahájením paralym-
pijských soutěží.
 O hokeji se zmíním jindy. Takže dnes jen okrajo-
vě: podle Jaromíra Jágra byly Hry v Soči jedním z 
jeho nejkrásnějších zážitků, když samozřejmě nej-
spíš odhlédl od zklamání z hry našeho hokejového 
týmu. Proč ne? Hodně lidí se Her bálo, Rusové 
však dokázali organizační stránku věci zvládnout 
na výbornou, byť za velmi, opravdu velmi mnoho 
Rublíků. Nezbývá, než jim pogratulovat.
 Je to ostatně (nejspíš) na hodně dlouho, co se 
mi něco, v čem jsou zapleteni Rusové bude líbit. 
Jejich vojáci na Krymu ve mně jen utvrdili můj 
vztah k této velké a pěkné zemi, bohužel s tako-
vým prapodivným vztahem k demokracii, pokud 
se o něčem takovém v případě jejich prezidenta 
(a bývalého podplukovníka sovětské KGB) vůbec 
dá hovořit.
 Srovnání s rokem 1968 a tanky Varšavské 
smlouvy u nás se přímo nabízí, byť nepopírám, že 
se tehdejší svět a ten dnešní značně lišily, jak co 
se politické, tak ekonomické situace týče. Rusové 
se nikdy nesmířili s rozpadem jejich Sovětského 
impéria a každoroční velebení vůdců s krví na 
jejich rukách, jako byli Uljanov-Lenin, či Džugašvili-
-Stalin o tom jen vypovídá.
 Můj každoroční kašílek si tedy na Krym nejspíš 
vyléčit nepojedu, byť jsem slyšel, jak krásný tento 
poloostrov je. Byl by ještě krásnější, kdyby nebylo 
tanků a vojáků udatné ruské armády.
 A nenechte se mýlit. Rozhodně nechci, aby se 
tam ocitly i tanky jiné. Jen bych si přál, aby se 
Krym stal opět oázou turistiky a dovolených. Jen 
nevím, co s tím a nejsem v tom nejspíš sám...
 Hezký den.

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Buďte zodpovědní 
ke svým dětem! 

Kupujte certifi kovanou obuv!!!

e svý děte !

K jt tifik b !!!

734 514 325
734 514 325
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Na kávě s Mirkem Chrástkou
 V uplynulém víkendu proběhl v Rájci – Jestřebí 
VIII. Rockový ples, na který přijala pozvání skupina 
Turbo. Měl jsem to štěstí a strávil příjemnou půl-
hodinku ve společnosti zpěváka a kytaristy Mirka 
Chrástky. Když jsme se dali do řeči, zjistil jsem, že 
Mirek je velmi komunikativní, a tak jsem se rozhodl, 
že se o naši debatu podělím i se čtenáři Monitoru. 
 
 Jaké je tvoje hudební vzdělání?
 Možná by někdo čekal, že teď tady začnu sypat 
z rukávu hudební školu, konzervatoř, akademii… 
Asi zklamu, ale jsem pravý a čistokrevný samouk. 
Prý i John Lennon nikdy neuměl noty. Ono je to asi 
nějak tak, že psát a počítat umí téměř každý, ale 
to neznamená, že každý může být spisovatel nebo 
matematik. S muzikou je to stejný. Naučit se noty 
ještě z nikoho neudělalo úspěšného a uznávaného 
hudebníka. Je to o talentu, schopnostech a tím, co 
máš v krku. A těmi schopnostmi tě buď příroda ob-
daří, anebo neobdaří. Kytara a zpívání mne chytly 
natolik za srdce, že jsem se už v 10 letech začal o 
muziku zajímat, sbírat první zkušenosti a učit se. Po 
založení první kapely někdy v roce 1980 jsem tehdy 
ještě za Bolševika musel prokázat znalost not a hu-
dební nauky. Složil jsem kapelnické zkoušky a pak už 
šel vlastní cestou. Později jsem se vzdělával formou 
výuky z videokazet a posléze i z DVD. Materiálu bylo 
dostatek, a když se člověku chce a má zájem, najde 
si vzor a jde, jak se říká, v jeho šlépějích.

 Jak ses dostal ke skupině Turbo?
 Na velmi krátkou otázku přijde velmi dlouhá 
odpověď. Skupina Turbo mne oslovila poprvé už 
v roce 1986 prostřednictvím tehdejšího dvorního 
textaře a manažera Ládi Vostárka. Bylo to v době, 
kdy jsem vyhrál celostátní Festival politické písně v 
Sokolově se songem „Volá Hirošima“. Nikdy jsem 
nebyl politicky angažován v žádné straně, avšak v 
té době to byla jediná cesta, jak se dostat ze sklepa 
na světlo a začít hrát před lidmi. Festival jsem se 
svou tehdejší skupinou Skelet vyhrál a song „Volá 
Hirošima“ byl v té době doslova trhákem. Vyhrál 
jsem cenu publika, cenu poroty za pěvecký výkon a 

Miroslav Chrástka 
 * 1965, zpěvák, kytarista, 
 frontman skupiny Turbo

celkové umístění bylo na druhém místě (a to jen z 
toho důvodu, že jsme hráli na tehdejší dobu docela 
tvrdý rock a neměli zas až tak politicky opěvné texty, 
co by chválili Komunistický režim). Ale přesto to byl 
nečekaný triumf a Láďa Vostárek mi dal okamžitě 
„lano“ a nabídl angažmá. Jednak ve mně viděl talent, 
a skupina Turbo měla navíc veliký průšvih na turné po 
Sovětském svazu. Já svým vítězstvím na Festivalu 
politické písně měl jaksi hodit světlo na zakázanou 
kapelu Turbo a pomoci jejímu návratu na scénu. 
 Nabídku jsem přijal a během půl roku odehrál s 
Turbem desítky koncertů; bylo to na společném turné 
s kapelou Elán. Pro mladého a vyjukaného kluka to 
byl docela slušný mazec. Vystoupit v Košicích na 
Stadionu před davem 30 ti tisíci fanoušky byl doslova 
masakr. 
 Po půlroce jsem odešel. Byla to spíše vůle Ládi 
Vostárka, než celého „Turba“. Mému odchodu do 
ústraní napomohl ale i fakt, že se mi rozpadala 
rodina a já ve snaze ji udržet pohromadě raději volil 
amatérskou činnost před profesionální. Dnes vím, že 
to byla obrovská životní chyba. Kdyby šel vrátit čas 
zpět, kdybych měl ten rozum a zkušenosti, co mám 
nyní, zůstal bych a makal na sobě.
 Rodina se mi stejně rozpadla, a tak mi nezbylo v 
životě nic jiného, než zase ta kytara a mikrofon. Asi 
mi to bylo souzené. Prošel jsem dalším vývojem a 
založil dalších několik kapel. Za zmínku stojí Mac 
Beth. Tento můj projekt začal velmi podporovat Petr 
Janda z kapely Olympic a vydali jsme několik CD u 
nás, ale i v zahraničí, zejména v německy mluvících 
zemích a v exotickém a po rockové muzice nadrže-
ném Japonsku. Přišla spolupráce s Karlem Gottem 
a najednou se zase začaly roztáčet ta pomyslná 
kola stroje, ze kterého už nešlo vystoupit. Byl jsem 
defi nitivně pohlcen muzikou. Personální neshody 
časem i ten zářící Mac Beth rozpustily, já rozjel další 
projekty a začal podnikat. 
 Přišla revoluce. Začalo se dařit, postavil jsem si 
úspěšnou fi rmu, sice malou, ale byl jsem spokojen, 
že stojím na svých nohách. V té době se opět po 
osmileté pauze dalo dohromady Turbo a krátce 
po úspěšném tažení a vyprodaných sálech se stal 
největší průšvih, co Turbo mohlo potkat. Frontman 
a lídr Turba Richard Kybic vážně onemocněl rako-
vinou a po několikaměsíčním boji nádoru na mozku 
podlehl. Byla to strašná rána. Ale kluci se jen tak 
bez boje nechtěli vzdát, a tak mi Jirka Lang zavolal, 
jestli bych to po Richardovi nechtěl zkusit. Přiznám 

Sponzor rubriky:

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
Druhý díl: 1960 – 1965

 Nastěhovali mne společně s babičkou k Hebel-
kům do nového bytu na L.Janáčka nad protiletecký 
kryt a narodil se druhý brácha Vladek. Při karibské 
krizi jsem poprvé v životě viděl, jak se všichni do-
spěláci kolem mne báli. 
 Teplá voda tekla někdy i 2 x týdně, ale to se 
pokládalo za normální, protože se muselo šetřit 
a také uhelné prázdniny byly u školáků oblíbeny. 
Horší to bylo s regulací zboží. Často jsem musel 
pro babičku, která vařila pro celou rodinu, stát u 
sámošky ve frontách na různé potraviny.
 První školní léta v Erbenově škole jsem prožíval 
ve třídě, kterou nám nakonec rozdělili a polovinu 

kamarádů poslali na jiné. Přišli jsme tak o spolužáky 
jako Jarůšek, Pospíšil a další. Mezi školou, naším 
domem na Janáčkové a bytovkami 9. května a 
Chelčického byl v akcích „Z“ upraven park, ve kte-
rém jsme všechny děcka v létě stanovali a v zimě 
sáňkovali. Probíhaly tu i školní aktivity. Paráda pro 
rodiče, protože ti z okna zavolali až večer, aby nás 
nakrmili a uložili ke spánku. 

Nyní
 Jak jsem uvedl, moc se mi nelíbila obchodní síť 
v Blansku, pokud se to tak dá z dnešního pohledu, 

vůbec nazvat. Když mluvím 
se známými odjinud, pamatují 
si u nás jen hodně supermar-
ketů, případně asijské obcho-
dy a tržnice. Asi by to také 
nějakou „regulaci“ umístění 
obchodů a služeb chtělo. Ve 
světě se o licence na podni-
katelské aktivity starají hospo-
dářské komory a většinou se 
nestane, aby jeden obchodník 
díky dumpingovým cenám, 
často i nezdaněného zboží, li-
kvidoval toho druhého. Město 
má v tomto smyslu jen malý 
vliv, protože pronajímá pro 
podnikání jen několik nemo-
vitostí, ale někdo by začít měl.

Miloš Polák

se dobrovolně, že se mi moc 
nechtělo. Po Ríšovi jít hrát byl 
neskutečně těžký úkol. Po 14 
dnech rozmýšlení jsem nakonec 
kývnul a šel do toho. Bylo by 
na dlouho se rozepisovat, jak 
to bylo těžké a kolikrát jsem i 
uvažoval, že to vzdám. Dneska 
jsem tady dvanáctý rok a je to 
bezva parta, hodně se hraje. Ne-
měnil bych. Jedině možná… to 
kdyby zavolali AC/DC (smích).

 Je Turbo jediná kapela, ve 
které působíš?
 V současné době ano. Ale tu 
a tam někdo přichází s nápady 
něco starého oprášit. A jelikož 
jsem pro každou legraci, nikdy 
neříkám nikdy. Ovšem jen jako 
paralela Turba. V této kapele jsem příliš dlouho na 
to, abych odcházel bez vážnějšího důvodu.

 Kolikrát ročně stojíte na pódiu? Je o Turbo 
velký zájem? Kolik km ročně najezdíte?
 Letos to vypadá na úctyhodných 70 koncertů, 
což samo o sobě vypovídá, že o Turbo zájem je. Na 
dnešní dobu je to velmi hodně, obzvláště bavíme-li 
se o tak malé republice, jako je ta naše. Já osobně 
najezdím za muzikou tak 60 - 70 tisíc kilometrů za 
rok. Ale je to dáno hlavně tím, že bydlím v Aši, v 
nejzápadnějším městě České republiky. Odtud je 
daleko úplně kamkoliv se vydám, krom sousedního 
Německa. Sem to mám asi 1 km :-)

 Je muzika tvoje hlavní zaměstnání nebo děláš 
ještě něco jiného?
 Muziku beru jako prioritu. Ovšem zadní vrátka je 
dobře mít mírně pootevřená. Člověk nikdy neví, co 
se může přihodit a spoléhat jen na jednu věc se mi 
ve svém věku nechce. Takže v týdnu podnikám a 
víkendy s kapelou.

 Máš nějaké hudební vzory? Případně – jaká 
muzika se ti líbí nebo tě inspiruje?
 Seznam kapel a interpretů by se sem pravděpo-
dobně nevešel. Každý z hudebních vzorů mi vydrží 
tak 3 roky, pak jdu zase dál a přibírám ke svým 
stálicím další. Dnes se dá říct, že je to velmi počet-
ná rocková rodina. Ovšem nejsem jen zarputilým 
rockerem, co jiné styly neuznává. Hudbu vnímám 
jako poselství, jako něco, co se dá nazvat jazykem, 
kterému rozumí celý svět a klíčem k srdci každého 
jedince. A pak je úplně jedno, kdo na co hraje… Dů-
ležité je, jak na to hraje, co z něho vyzařuje a jestli 
mu to posluchač věří, či nikoliv. 

 Dokážu se odvázat i u vážné hudby, jazz mne nijak 
neurazí a udělá ve správný čas tu správnou náladu. 
A když slyším Philla Colinse, Erica Claptona, Stinga 
či Bryana Adamse, nebo kvílet kytarového mága 
Steveho Vaie, je mi to úplně jedno. Jdu po kvalitě a 
té se mi u těchto jmenovaných vždy dostane.

 A co nějaký nesplněný hudební sen? 
 Sen??? Nevím… S Nazareth jsme odehráli asi 
pětadvacet koncertů, se Slade tři, se Suzi Quatro 
taky několik. Zahrál jsem si i se Scorpions. Jsem 
vlastně spokojený muž :-) Ale rozhodně si přeji hodně 
dlouho hrát, aby sloužilo hlavně to zdraví a jednou 
třeba možná vyprodat Lucernu, dá-li Pánbůh. S AC/
DC na Strahově by to asi taky nebylo špatný, ale 
to jsou cíle tak pohádkové, že se nad nimi ve svém 
zralém věku příliš nerozptyluji (smích).

 Co plány do budoucna? Bude nová deska, 
případně nějaké speciální turné?
 Plány jsou jasný. Hrát, až se z nás bude kouřit. 
Rozdávat lidem radost, dokud budou fanoušci o 
Turbo stát. Nová deska doufám, že také bude. Zatím 
není důvod na ní nepracovat. No a plán číslo jedna? 
Vyhlížet Štěstí, a jakmile bude na obzoru, vyrazit mu 
naproti.

-mumma-

You Dream We Run???
 Dobrý den, jmenujeme se Zdenka a Petr Klimešovi a jsme rodiče Matýska Klimeše. V červnu loň-
ského roku nás synovec přihlásil do prvního ročníku charitativní akce You Dream We Run Blansko. 
Cílem této akce bylo splnit sen někomu, kdo má nějaké životní trápení. Náš, tehdy tříletý Matýsek, je 
částečný autista, má syndrom ADHD a velmi silné epileptické záchvaty.

 Ani jsme v to nedoufali, ale od lidí, kteří se zúčast-
nili a hlasovali, získal náš Matýsek většinu hlasů. 
V tu chvíli jsme získali výtěžek akce 62. 000 Kč na 
splnění snu. Byli jsme šťastní a zároveň jsme tomu 
nemohli uvěřit.
 Snad ještě víc než z výhry, jsme byli nadšení tím, 
kolik cizích lidí nás podpořilo, že je v Blansku tolik 
dobrotivých srdcí, kterým není osud našeho Matýska 
lhostejný. Najednou jsme cítili, že v tom nejsme sami 
a byli jsme za to moc vděční. 
 O to větším zklamáním pro nás bylo, čeho jsme se 
dočkali od jednoho z organizátorů akce pana Roma-
na Jančiara a jeho přítelkyně Hany Hřebíčkové. To, 
čím jsme si především kvůli panu Jančiarovi prošli, 
bychom nepřáli nikomu. Přesto jsme se rozhodli 
o tom pomlčet, abychom kvůli jednomu člověku 
neuškodili tak krásné akci, která by mohla pomoci 
někomu dalšímu, jako jsme my. 

 Bohužel jsme se dozvěděli, že 
tento člověk, Roman Jančiar, chce 
akci opět pořádat. Vážíme se kaž-
dého z Vás, kdo jste nás podpořili, 
kdo jste věnovali svůj čas i peníze, 
aby mohl být našemu Matýskovi 
splněn sen. Proto si myslíme, že 
bychom měli o panu Jančiarovi říci 
pravdu. 
 Až do začátku října, více jak 3 
měsíce po akci, jsme měli obavu, 
zda vůbec výtěžek z celé akce 
uvidíme. Pan Jančiar s námi zpo-
čátku vůbec nekomunikoval. Poz-
ději, když jsme ho na začátku září 
poprvé žádali, abychom vyřešili náš 
sen, nás slovně napadal, urážel, 
lhal. Jeho přítelkyně Hana Hřebíč-
ková dokonce neváhala vzít si do 
úst našeho nemocného Matýska. 
Byli jsme z toho velmi zdrcení a 
psychicky na dně. Zjistili jsme, že si 
pan Jančiar bez vědomí ostatních 
organizátorů nechal již v srpnu 
převést peníze na účet své přítel-

kyně Hany Hřebíčkové. Trvalo přes měsíc, než jsme 
pana Jančiara za pomoci obrovského tlaku a pomoci 
skutečně slušných a poctivých lidí přesvědčili, aby 
peníze z účtu své přítelkyně uvolnil a poslal je na náš 
sen. I když od pana Jančiara pár tisíc chybělo, členo-
vé organizačního výboru tento schodek dorovnali ze 
svého. Přesto jsme si ve chvílích, kdy náš Matýsek 
ležel po dvouhodinovém záchvatu na ARU, užili díky 
panu Jančiarovi hodně krušných dní i nocí. 
 Je nám neskonale líto, že někdo dokáže tak 
ušlechtilou myšlenku takovým způsobem zneužít. 
Že dokáže zneužít neštěstí a bezbrannosti druhých. 
 Věříme, že lidé, kteří mohou ovlivnit to, zda pan 
Jančiar akci opět uspořádá, nedopustí, aby se 
podobná situace opakovala, aby si další výherci s 
těžce nemocným dítětem nemuseli vytrpět od pana 
Jančiara to co my.

Zdeňka a Petr Klimešovi
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Fotoseriál: V Šebrově 
rozkvetly orchideje!

Oáza klidu na dosah ruky

 Tradiční výstava orchidejí a tulipánů v Šebrově každým rokem láká stovky blanenských návštěvníků 
toužících se po dlouhé zimě potěšit pohledem na pestré barvy květů.
 Přestože se letošní zima zdržela ve Spojených státech a do Evropy vůbec nedorazila, návštěvnost 
nebyla o nic menší. Zájmu kupujících se těšily jak jarní dekorace, tak i primule, šlechtěné sedmikrásky 
a bylinky. Děti nejvíce ocenily malé ptačí ZOO s právě vylíhlými kuřátky.

-kkuc-

NATIVI GARDEN s.r.o.

Bukovice 18, Lomnice u T.

Tel. 737779602

info@nativigarden.cz 

www.nativigarden.cz

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ

SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE

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

Společnost VIA-REK a.s. vás zve 
do nových prostor relaxace Manta Studio.

Nabízíme:
• Kadeřnictví
• Pedikúru
• Manikúru
• Masáže
• Peeling nohou za pomocí
 rybiček Garra Ruff a 
• jiné nadstandardní služby.

www.manta-studio.cz  
tel: 734 756 072
e-mail: mantastudio@via-rek.cz
ul. Old. Blažka 145, Rájec-Jestřebí

 Musím se s vámi podělit o jeden velice příjemný zážitek, kterého se mi dostalo asi před týdnem. 
Zajímám se často o dění v Blansku i okolí a jakmile se doslechnu o nějakém novém obchůdku či pro-
vozovně, rád se vydám poznat či vyzkoušet něco nového. A proto když mi do schránky přistál letáček 
nově otevřeného Manta Studia v Rájci – Jestřebí, zvedl jsem telefon, objednal jsem se, sbalil manželku 
a vyrazil s vidinou příjemně stráveného odpoledne vstříc novým zážitkům.

 Manta Studio se nachází v ulici Oldřich Blažka v 
Rájci – Jestřebí, poměrně blízko vlakové zastávky 
a je dobře označeno, takže jej v pohodě najdete. 
Docela jsem uvítal, že je takovéto zařízení mimo 
centrum Blanska; do Rájce je to pět minut autem a 
říkal jsem si, že nás aspoň nebude rušit hluk z ulice 
a projíždějící vozidla. Při vstupu do studia nás omá-
mila nádherná vůně kosmetiky a přivítala usměvavá 
slečna, která už nás očekávala. Na první pohled bylo 
vidět, že se na vybavení a designu interiéru nešet-
řilo. Vše je tu krásně čisťounké, voňavé a třpytí se 
novotou.
 Prospekt sliboval oázu klidu s nadstandardními 
službami, ale znáte to – když je něco na papíře, 
nemusí to nutně znamenat, že je to pravda. První 
dojem byl více než dobrý, tak jsem se o to víc těšil na 
procedury, které jsme si objednali. Zatímco manželky 
se ujala mladá paní kadeřnice, já jsem se přesunul 
do zadních prostor na pedikúru. Doufám, že nepatříte 
k těm, co si o mužích chodících na pedikúru myslí 
něco špatného – jde o běžnou záležitost rozšířenou 
jak mezi ženami, tak i muži. 
 Nejvíce jsem byl zvědavý na rybičky Garra Ruffa, 
které jsem ještě nikdy neviděl, a které byly rovněž 
zmiňovány na letáčku jako jedna z forem péče o or-
ganismus. Přátelé, bylo to prostě skvělé! Poté, co mi 
očistili a vydezinfi kovali chodidla, jsem se následně 
přesunul do pohodlné sedačky, u které stála průsvit-
ná vodní nádrž plná malinkatých tmavých rybiček. 
Jakmile jsem nohy ponořil do vody, rybky začaly 
pracovat. První pocit byl velice zvláštní a chvilku 
jsem si na lechtivé tvorečky zvykal, ale po několika 
minutách jsem si to náramně užíval. Pokud jste něco 
podobného ještě nezkusili, pak neváhejte – tohle je 
jedna z věcí, které prostě musíte zažít! Po půlhodině 
jsem měl kůži na nohou krásně jemnou a pedikérka 
mohla celý proces péče o chodidla dokončit.
 Měl jsem objednanou ještě masáž. Ze všech 
možných tipů, které studio Manta nabízí, jsem si 
vybral relaxační masáž šíje a zad. Pán, který na mně 
pracoval, byl velice citlivý a šikovný. Pod jeho rukama 
jsem se dokázal skutečně uvolnit a po hodině jsem 
se cítil jako znovuzrozený. Během našeho rozhovoru 
jsem se něco dozvěděl o moderní Dornově metodě 
a Breussově masáži, které pan masér rovněž umí a 
umínil jsem si, že je v budoucnu vyzkouším. 

 Jelikož manželka si objednala účes včetně barvy a 
k tomu ještě manikúru, měl jsem ještě dostatek času, 
a tak jsem zbylou dobu strávil při šálku dobré kávy v 
útulném křesle četbou z časopisu. Mohl jsem si ales-
poň lépe prohlédnout prostředí Manta studia a užít si 
pohodové atmosféry, která tu vládne. Moje žena byla 
nakonec velice spokojená jak s prací paní kadeřnice, 
tak s použitou kosmetikou a v neposlední řadě také 
se službami manikérky. Domluvila se s pracovnicemi 
studia, že příští týden přijde na účes a ještě i na líčení, 
jelikož jdeme na ples a chce vypadat dobře.
 Při odchodu jsme obdrželi klubové kartičky, na 
které se nám načetly body, které budeme v budoucnu 
moci využít na nákup kosmetiky nebo na služby. Jsem 
za ně rád, jelikož jsem přesvědčený, že je využiju. 
Také nám bylo doporučeno sledovat výhodné akce, 

které se objevují téměř každý měsíc. 
Pokud to zajímá i vás, najděte si na 
Facebooku Studio Manta nebo klik-
něte rovnou na www.manta-studio.
cz
 Odjížděli jsme odsud s dobrým 
pocitem, zregenerovaní a spokojení. 
A jen tak mezi námi – v poměru cel-
kového přístupu, vysokého nadstan-
dardu vybavení studia i kvality služeb 
si troufám říci, že ceny jsou tu více 
než přijatelné. Mám radost z toho, 
že i v malém městě může vzniknout 
něco na takto vysoké úrovni. Už teď 
vím, že se do této oázy klidu, kterou 
mám přímo na dosah ruky, budu 
velice rád vracet.

-r-

EXOTIKA – LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENYEXOTIKA – LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
Egypt 10.990* Tunis 9.990 * Emiráty 13.990 

Kapverdy 18.990 * Thajsko 26.490       
Dominikana 29.990 * ZANZIBAR * MALEDIVY

1. MOMENT PRODLOUŽEN - SLEVY STIHNETE:
Časové *Věrnostní *Rodiny až 2 děti pobyt ZDARMA*Časové *Věrnostní *Rodiny až 2 děti pobyt ZDARMA*

Senioři +55: velký výběr zájezdů!Senioři +55: velký výběr zájezdů!
TIP: Londýn, let. Brno, 17.-21.4., 8.990!TIP: Londýn, let. Brno, 17.-21.4., 8.990!

Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS!

TIP: Londýn, let. Brno, 17.-21.4., 8.990!

Uzávěrka dalšího Monitoru je 17. března!Uzávěrka dalšího Monitoru je 17. března!



7. března 2014 5

Okna od Wilmara

Fotoseriál: Ostatky na Blanensku
 Když přijde fašaňk, ostatky čili masopust, každý ví, že je za dveřmi popeleční středa a do Velikonoc tak zbývá už jen 40 dní. K přerušené tradici se vrací stále více obcí, a tak masopustní průvody 
maškar byly v sobotu k potkání v Dolní Lhotě, na Těchově, v Šebrově i Adamově. Přinášíme foto z Těchova a Dolní Lhoty. Foto: Radek Opatřil.

 „Na okně seděla kočka, byl horký letní den…“ Skladba Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra ve většině z 
nás evokuje dobrou náladu, pohodu, léto a slunce. Možná na vás ale při pohledu na domácího maz-
líka sedícího na starém oprýskaném okně přijdou myšlenky docela opačné. Potřebujete nová okna? 
Mám pro vás tip! Jděte k Wilmarovi. Nebojte se, nejde o žádného německého podnikatele, nýbrž o 
známou blanenskou společnost s tradicí, která vyrábí kvalitní okna. A nejen to!
 Společnost Wilmar je tu již 
devátým rokem. Za tu dobu 
prošla dlouhou cestu, na kte-
ré můžeme dnes vidět mnoho 
spokojených zákazníků, opra-
vené školy, školky, hotely, ale 
samozřejmě rodinné domy, 
byty, bytové domy, komerční i 
nekomerční objekty. Původně 
Wilmar začal jako malá fi rmič-
ka, která realizovala montáž 
oken, později si začali okna 
sami vyrábět a dnes už působí 
téměř po celé republice. Tento 
fakt také znamenal v poslední 
době jednu velice podstatnou 
změnu – přestěhování výroby 
do větších prostor v Čechách. 
To znamená především velké 
plus pro zákazníky – mohou 
tak uspokojit jak kvalitou nabízeného sortimentu, 
tak cenou. Přece jen je veliký rozdíl, když vám okna 
namontuje jiná fi rma, která nemá vlastní výrobu, 
nakupuje bůhví kde, a i když se nakonec možná do-
stane na cenu, která vám bude vyhovovat, poznáte 
výsledek především na kvalitě. 
 S Wilmarem se prostě můžete spolehnout na kva-
litní zpracování, které probíhá přímo v naší republice, 
také na velmi dobrý servis, neboť servisní technici 
jsou přímo z Blanska a jelikož se vše zpracovává ve 
velkém, tak je i doba dodání velmi krátká. Ale Wilmar 
– to nejsou jen plastová okna, ale také dřevěná nebo 
hliníková. Vybrat si můžete z desítek různých dekorů 
a barev a z hlediska tvaru neexistuje prakticky nic, s 
čím by si ve fi rmě neporadili. Wilmara nezajímají jen 
velké zakázky, profesionálně a individuálně přistupují 
i k těm menším.

 K oknům samozřejmě patří také příslušenství – 
sítě proti hmyzu, vnitřní a vnější parapety, žaluzie, 
rolety a další stínící technika. Jejich ceny jsou přímo 
ohromující – levněji tyto prvky nekoupíte v žádném 
supermarketu! Majitelé společnosti pečlivě sledují 
módní trendy, takže pokud zrovna stavíte dům svých 
snů, naplní směle vaše představy do nejmenšího 
detailu.
 Samostatnou kapitolou jsou dveře, které fi rma 
také dodává. Jestliže tedy plánujete výměnu starých 
dveří nebo pořízení zcela nových do novostavby, 
neváhejte Wilmara oslovit. Nabízí jak obložky kovo-
vých zárubní bez bourání, tak i klasické obložky do 
nových stavebních otvorů; to vše v mnoha barvách 
i použitých materiálech – od těch nejlevnějších až 
po masiv. Udělají jak dveře interiérové, tak i vstupní 
dveře do bytu, do domu, od obyčejných až po bez-

pečnostní s hlukovou úpravou. K tomu všemu 
si můžete vybrat z několika stovek typů kování.
 Já sám okna i dveře od Wilmara doma 
mám a jsem s nimi naprosto spokojen. Kdykoli 
jsem potřeboval, zajistila fi rma kvalitní a rychlý 
servis, nic pro ni nebyl problém. A co vy? 
Chcete mít nová okna či dveře? Navštivte fi rmu 
Wilmar na ulici Smetanova 6 (vedle Centra 
Ježek) nebo se podívejte na www.wilmar.cz, 
kde se dozvíte více informací. 
 Vsaďte na kvalitu, která se nabízí jen pár 
kroků od vás. A až budou za pár týdnů nová 
okna na svém místě, bude na nich vaše kočka 
vypadat přesně jako v té slavné písničce…

-r-

50% sleva 
na plastová okna od Wilmara.
Platnost kupónu do 31.3.2014
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Reakce - polemiky

S Pavlem do kina
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana

 Co jsem zatím ve svém nepravidelném fi lmovém okénku opomíjel, byly fi lmy pro celou rodinu a 
především pro děti.  Po vynikajícím Lego příběhu je tu další animovaná podívaná, na kterou můžou 
rodiče vzít své malé ratolesti, a nebudou se s nimi nudit. Animák nám totiž nabízí všechno, po čem 
můžeme toužit.
 Máme tu geniálního psa vynálezce-objevitele. Malého klučinu a blonďatou holčičku, která ho nemá ráda. 
Zatím to zní jako klasický fi lm, ale zkuste přidat cestování časem, starý Egypt, Řecko, Tróju, pár Francouzů 
a ideální mišmaš je na světě. Právě na Shermanově touze udělat dojem na svou spolužačku Penny je celá 
zápletka postavená. To on ji vezme na výlet strojem času a geniálnímu panu Peabodymu nezbývá, než se 
vydat všechno napravit. 
 Pokud jste tedy z nějakého důvodu nestihli výše zmíněný Lego příběh a chcete si udělat s dětmi hezký 
víkend návštěvou kina a tohoto kouzelného animáku, určitě nic nezkazíte. Blanenské kino jej uvádí osmého, 
devátého, desátého a třiadvacátého března. Šancí tudíž bude víc než dost.
 -sko-

Hodnocení: 75%

Důchodci v kaufl anduDůchodci v kaufl andu
 Snažím se zvyknout si na to, jaké nálady vůči 
důchodcům vytvářejí dnešní novináři: Když se nám 
přidá 40 Kč měsíčně, národ se dozví, o kolik miliard 
to připraví náš státní rozpočet a že to budou splácet 
ještě naše děti, vnoučata atd. Když se současně 
přidá státním zaměstnancům v průměru přes 300 
Kč měsíčně, hned jsme upozorněni, že to ve sku-
tečnosti není tolik, protože vlivem infl ace je reálná 
hodnota podstatně nižší. 
 Novináři na tom zkrátka s charakterem nikdy 
nebyli růžově. Ale to, co jsem četl v posledním 
čísle Monitoru pod názvem "Na nákupech", i z toho 
dnešního neurvalého postoje vůči starým lidem 
vyčnívá.
 Patřím k důchodcům, kteří dělají týdenní nákup 
v Kaufl andu ve čtvrtek ráno. Adventních kalendářů 
jsem si tam před Vánocemi všiml, a v duchu jsem 
se divil, že se to nekupuje. Babky handrkující se o 
kávu jsem tam neviděl. Občas stojím ve frontě na 
uzeniny, ale pokud někdo předbíhá, jsou to úplně 
jiné kategorie kupujících (mohl bych je upřesnit, ale 
nechci sklouznout do podobného zevšeobecňování 
jako autor). Pokud vidím u někoho plný vozík např. 
zlevněného mléka nebo cukru, obvykle nevypadá 
jako důchodce a tipuji ho na provozovatele obchůd-
ku někde na dědině.
 Věřím tomu Vašemu -sko-, že to všechno, o 
čem píše, tam viděl. Problém je v tom, že předvedl 
tento výběr extrémů jako charakteristiku určité ka-
tegorie obyvatelstva. On na ten průzkum šel s tím, 
že předem věděl, jací důchodci jsou, a šel si tam 
jenom najít pro to takové argumenty, které mu do 
té téze zapadaly. Objektivně můžu říct, že mi občas 
taky vadí starý člověk, který se úzkým průchodem 
pohybuje tak, že mě zdržuje. 
 Když ale vidím, že se obtížně pohybuje, je to 
pro mě mnohem přijatelnější než když se mnohem 
mladší lidé v nějaké ulici zapovídají, zatarasí prů-
chod vozíky a vůbec neberou na vědomí, že někdo 
potřebuje projít.
 A co se týče těch dvoutisícovek - opravdu nejsme 
rádi, když je dostaneme v důchodu. Ale posloužily 
k tomu, že si je zaujatá obrazotvornost autora 
rozmnožila.
 Zkusil jsem si představit, jak se na ten svůj 
výtvor bude Váš -sko- dívat, až bude v našem 
věku. Jenže možná se nezastydí, protože takovým 
charakterům se dnes daří. Takže jestli se o sebe 
v duchu dnešních zásad "postará", bude se moci 
i v pokročilém věku vyjadřovat pohrdlivě o lidech, 
kteří musí zvažovat svoje životní náklady.

Ing. Ladislav Polák

Národní paměťNárodní paměť
 V minulém vydání Monitoru mě potěšil článek 
s názvem Vzkaz pro naše volené a voliče. Pan 
Novotný se v něm víc než oprávněně pozastavoval 
nad chováním KSČM a jejich vyjádření k okupaci 
v roce 1968. Je to už víc než čtyřicet let od této 
neblahé události a zdá se, že národ zapomenul. A 
v zapomínání jsme opravdoví přeborníci. Je to totiž 
čtyřiašedesát let, co byla v rámci komunistických 
procesů popravena Milada Horáková. Učí se o tom, 
občas se o tom i mluví, ale asi je to pořád málo, 
protože národ zapomíná, jak to bylo a s klidem volí 
lidi, jako například Martu Semelovou.
 Tato poslankyně za KSČM byla už několikrát 
zmíněna v médiích kvůli svým výrokům na adre-

su komunistického režimu v padesátých letech 
nebo své zcela nezakrytému obdivu Klementa 
Gottwalda. Naposledy si vysloužila pozornost 
svými výroky právě o Miladě Horákové. Podle 
Semelové totiž její přiznání nebylo vynucené. Z 
toho se člověku dělá špatně od žaludku. Útěchou 
může být, že na paní Semelovou bylo podáno 
trestní oznámení.
 Svobodu projevu máme pevně zakotvenou v 
ústavě, máme právo na názor i jeho vyjádření, ale 
všechno má své meze. Myslím si, že veřejným 
popíráním zvěrstev, která se tu děla nejen během 
padesátých let, ale i během celého období totality, 
dáváme mladším generacím, mladším než já sám, 
špatný příklad. Po dvacítce už by měl mít člověk 
dost rozumu a dostatek zdrojů, aby si udělal na věc 
vlastní názor. Pokud ale nějaký puberťák uslyší, že 
proces s Horákovou byl zcela oprávněný a přijme 
ten názor za své, je to špatně. A lidi zapomínají. 
Národ zapomíná.
 Šedesát let od Horákové, čtyřicet od okupace 
vojsky Varšavské smlouvy, dvacet let od slavné 
Sametové revoluce. KSČM je třetí nejsilnější stra-
nou, která měla po volbách skoro patnáct procent 
hlasů. Říkám si dnes a denně, co jsme udělali 
špatně, že lidé už zapomněli na to, čeho se minulý 
režim dopouštěl a nechají v poslanecké sněmovně 
vykládat předsedu KSČM o tom, že okupace v 
osmašedesátém nebyla okupace, poslankyni za 
KSČM necháme vyvracet fakta ohledně komunisty 
vedených procesů.
 Třeba ještě není pozdě s tím něco udělat. Pokud 
si myslíte, že tyhle věci by se opakovat neměly, 
mluvte o tom. Mluvte o tom denně, mluvte o tom s 
mladšími ročníky. Dodejte jim fakta a ukažte jim, co 
se tu běžně dělo. Národ zapomíná a to by neměl.

-sko-

Na nákupechNa nákupech
 Dobrý den, ráda bych zareagovala na článek v 
Monitoru 4/2014 - "Na nákupech". Jsem dvojná-
sobná matka na rodičovské "dovolené" a přiznám 
se, že na pravidelné čtení Monitoru mi moc času 
nezbývá. Číslo 4 jsem si ale pročetla náhodou na 
internetu ještě dřív, než nám bylo doručeno do 
schránky. Již úvod zmíněného článku mi vykreslil 
na tváři úsměv. Když jsem ho dočítala, už jsem se 
smála tak nahlas, že se mi skoro povedlo probudit 
oba kluky, kteří vzácně spali oba zároveň. Tímto 
skládám poklonu autorovi, protože při čtení novin 
jsem se už dlouho takhle nepobavila. Možná by si 
ale měl pořídit nějaké ochranné maskování, pro-
tože počítám, že pokud ho některý z blanenských 
důchodců pozná někde na ulici, mohlo by mu jít i 
o zdraví :)
 Ještě bych autorovi článku doporučila návštěvu 
Lidlu v pondělí či ve čtvrtek před sedmou ráno, když 
se do akční nabídky dostane dětské oblečení. Hou-
fy hysterických matek odsouvajících i cizí kočárky 
proto, aby se prodraly co nejblíž košům se zbožím a 
pobraly od každého kusu oděvu rovnou tři velikosti. 
Sama jsem se tohoto mateřského klání odhodlala 
účastnit jednou, ale nakonec jsem nenašla odvahu. 
Jen jsem s vyvalenýma očima pozorovala dění z 
bezpečné vzdálenosti, stačilo.
 Celkem by mě zajímalo, kolik záporných reakcí 
na článek Vám dorazí a vsadila bych se, že jich 
nebude málo, protože blanenští (nejen) důchodci 
jsou lidé aktivní. Nicméně hlavu vzhůru, není na 
světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem ;)

Martina Němcová
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte 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, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Hodinový manžel Blansko Milan Mikloš. 
Tel. 601500498.
* DOOR FINANCIAL, hotovostní půjčky do 
domáctnosti. Od 5 do 50 tisíc. Vhodné pro 
zaměstnané, důchodce, ženy na mateřské. 
Pro Blansko a okolí. Tel. 777467463.
* Hledám ke koupi RD se zahradou v okr. 
Blansko. Tel. 606321101.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 1+1 na Písečné. Bez RK. Cena: 850000,- Kč. Tel. 721187004.
* Poslední loňský kvalitní med od včelaře za 120,- Kč/kg,  po 
5 kg. Po domluvě dovezu do BK a Boskovic. Tel. 723967473.
* Pneumatiky 215. 70 R 15 C letní 4 kusy za 2500 Kč.Tel. 
731754384.
* Dřevo na topení, 1m za 800 Kč. Nařezané na 30, 40, 50 cm, 
za 110 Kč. Tel. 776555273.
* Pánské bílomodré kopačkyUMBRO vel.8, kožené, nenošené, 
za 420 Kč. Dále pánské sportovní boty Lonsdale kožené, 
barvamodrá, vel. 8 za 380 Kč, dále chlapeckou bundu vel. 
9-11let na jaro, podzim za 200 Kč. Tel. 605263222.
* Téměř nové sáně, polštář a přikrývku z ovčí vlny a indukční 
varnou desku. Tel. 737900946.
* Větší čistou sbírku známek "PROTEKTORÁTU" na alb. 
listech a v albech a razítkovanou sbírku známek SSSR r. 
1962-79 v albu a obálkách dle roků. Tel. 723878473.
* Okno zdvoj. š.150, v.120 cm,1 křídlo, (otevírací a sklápěcí), 
jako nové. Cena 1550,- Kč. Dále dveře venk.ztrojené š. 85, v. 
200cm, 2/3 sklo, jako nové. Cena 1150,- Kč. Tel. 737622786. 
* Garáž. vrata š.240, v.195 cm, klasická kovová, zakázková 
práce, zevnitř dobře zatepleno, nově natřeno, bezpečnostní 
zámek.Cena 2.200,- Kč. Tel. 737622786.
* Motorový vyžínač RYOBI 700R. Funkční, servisovaný, návod 
a doklad o koupení. PC 2990.- , nyní 1.500,- Kč. Dále štípací 
kužel za 350.- Kč . Tel. 608845408.
* Fiat Punto 1.1 5-dveřový. Tažné, rok 95. Eko uhrazeno. Za 
17500 Kč. Tel. 605529478.
* ČZ 175 typ 477/1 r.v.1972 stk 07/14, cena 7000 Kč. Pojízdná. 
Tel. 603172353.
* Gramodesky The Beatles, John Lennon, Olympic, Karel 
Kryl, Jaroslav Hutka, Tublatanka, ACDC, Elán, Peter Nagy a 
spoustu dalších. Cenu nabídněte. Tel. 739669422.

* Zachovalou Fabii, dobrý techn.stav, menší obsah, ne tmavé 
barvy. Tel. 732756634.
* Pejska, malého vzrůstu, vhodný k malým dětem. Třeba i 
štěně.Nabídněte. Tel. 732756634.
* Dětské jízdní kolo, zachovalé, pro 4-leté dítě. Tel. 
603230671, 732756634.
* Garáž v Blansku v blízkosti ulice Erbenova a 9.května, 
možnost i výměny za garáž u zastávky ČD. Tel. 723886646.

* Dva inval. důchodci hledaji podnájem jednopokoj. bytu do 
6000 Kč vč. ink. Tel. 728676480.
* Pronajmu částečně zařízený byt 1+1 za 7.000,- Kč včetně 
záloh. Tel. 739594667.
* Mladá rodina s dětmi hledá k pronájmu zahradu za údržbu 
v Blansku a okolí. Tel. 777317214.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu byt 2+1 v Šebrově. Nájem 4 500 Kč + inkaso. 
Tel. 732489326.
* Kdo se ujme opuštěného 5letého jezevčíka? Odešla mu 
panička. Tel. 776253578.
* Pronajmu byt 1+kk v Blansku po rekonstrukci. Upřed-
nostňuji dlouhodobý pronájem. Volný od dubna. Pouze 
nekuřáci! Nájemné 7 000Kč včetně inkasa + vratná kauce. 
Tel. 777593529.
* Pronajmu garáž u restaurace Sýpka. Tel. 605165633.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Hana Zagorová a Boom!Band, host Petr Rezek – 
15.5.2014 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
600,-/450,- Kč.
Ticketpro:
4.-5.6.2014 LUCIE 2014, Brno – Kajot Aréna
8.6.2014 IRONMAIDEN, Brno – Velodrom
18.6.2014 Bryan Adams, Brno – Velodrom
Ticketstream:
26.-27.4. Festival otevřených sklepů – Jaro pod 
Pálavou
2.8.2014 Kryštof Kemp – Mikulov
15.-17.8. Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival
Ticket Art:
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
AIDA – Praha, Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Ročenka 2013 Galerie města Blanska – nabízí ohléd-
nutí za všemi výstavami instalovanými v blanenské 
galerii v minulém roce. Jako dárek k ní dostanete 
loňskou ročenku a publikaci k 10. výročí galerie. 
Cena 70,- Kč.
Sborník Muzea Blansko 2013 – pravidelná ročenka 
obsahuje studie a články z historie Blanska a Morav-
ského krasu nejen regionálních autorů. Cena 65,- Kč. 
ZDARMA - kalendáře fi rmy Metra Blansko. Kalendář 
je ve formátu A3 a obsahuje originální historické 
produktové fotografi e.

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

Blanenská dvěstěpadesátka

Lesem se psem

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na moni-

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

 V sedmém přípravném utkání, hraném za jarního počasí, porazili fotbalisté FK Blansko 6. celek 
krajského přeboru Jevišovice poměrem 3:2. O výsledku rozhodli svěřenci trenéra Hajského v prvním 
poločase, v němž se dvakrát prosadil Jan Koudelka a jednou Jan Trtílek.

 Fotbalisté FK Blansko, kteří od pátku do neděle 
absolvují soutředění v Rosicích, o jehož průběhu 
vás budeme informovat v samostatném článku, se-
hráli v sobotu na umělé trávě ZŠ Janouškova v Brně 
přípravné utkání proti 6. celku krajského přeboru 
Jevišovicím. 
 V prvním poločase udávali noty utkání svěřenci 
kouče Hajského. Ti si již v průběhu úvodní čtvrtho-
diny vypracovali tři gólové příležitosti. V 5. min. kryl 
hostující brankář prudkou ránu Trtílka. Ve 14. min. 
pak po akci Buchty a přihrávce Koudelky Trtílkovu 
bombu brankář vytáhl na roh. Po něm míč zakroutil 
Pospíšil přesně na hlavu Čoupka, jehož pokus těsně 
minul pravou tyč. 
 V 18. min. vybídl Koudelka k zakončení Trtílka, ten 
orazítkoval pravou tyč. Ve 25. min. vybojoval Buchta 
rohový kop, 
z něhož již Blanenští profi tovali. Pospíšilův centr 
odvrátili hosté k Janu Koudelkovi, který z hranice 
vápna zakončil přesně - 1:0. 
 V 27. min. se střelec úvodní branky prokličoval až 
do vápna, kde si položil i brankáře, ale míč se mu 
za jeho záda procedit nepodařilo. Za minutu si však 
Koudelka spravil chuť, když jeho přihrávku zužitkoval 
Jan Trtílek, který skóroval levu nohou - 2:0. 
 Vydařenou pětačtyřicetiminutovku korunovali 
fotbalisté Blanska ve 44. minutě. Po ubráněné 
standardce bleskurychle zaútočili, Horáček dal do 
běhu Nečasovi, ten vyzval Jana Koudelku, který míč 
dopravil do branky - 3:0. 
 Po změně stran se role obrátily. Svěřencům trené-
ra Hajského nefungovala kombinace a houževnatý 
soupeř vycítil šanci. 
 V 54. min. se po přetaženém centru z pravé strany 
prosadil křižnou střelou k pravé tyči kapitán Pavel 
Hazucha - 3:1. 
 V 59. min. si pak při rohovém kopu vybral slabší 
chvilku brankář Macháč a volný Vít Jurka rozvlnil síť 
- 3:2. Blansko se do šestnáctky soupeře dostávalo 

ztuha. Až v 81. min. se dravým průnikem prenzento-
val M. Skoupý, který prošel až před brankáře, který 
však střelu z bezprostřední blízkosti kryl. 
 Další přípravné utkání čeká fotbalisty FK Blansko v 
sobotu 8. března, kdy se od 14:00 představí na umělé 
trávě Sparty Brno proti domácímu A týmu, který po 
podzimu okupuje 5. místo tabulky krajského přeboru.

www.fkblansko.cz

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

pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře 

na výrobu nábytku. 

Nástup možný ihned. 

Tel.: 724859434Tel.: 724859434

Dr. Optic Moravia
Wanklovo nám. 4, Blansko

Tel. 777 731 917

 Blansko – V sobotu dvaadvacátého února se v Blanenském krytém bazénu uskutečnil osmnáctý 
ročník plavecké soutěže záchranářů. Už před půl devátou ranní byl bazén obsazen asi padesátkou 
závodníků, kteří se postupně rozcvičovali. Po deváté hodině došlo na slavnostní zahájení, kterého 
se zúčastnil i starosta města Ivo Polák, který nejen popřál všem soutěžícím hodně štěstí, ale také 
přinesl poháry pro poražené jako malou cenu útěchy.

 Jak několikrát padlo z úst pořadatelů, 
závody se těší velké popularitě, ale účast-
níků bohužel postupně ubývá. Po krátkém 
přivítání všech zúčastněných a přednesu 
čestných prohlášení sportovců i rozhodčích 
začaly samotné závody nejmladší muž-
skou kategorií. Celému závodu složenému 
z pěti na sebe navazujících částí už od 
rána přihlížela hrstka diváků na balkonu 
nad bazénem i za sklem v hale. Plavci 
nejprve házejí na bójky, které se snaží 
trefi t, zápasí s plným barelem vody, snaží 
se vylovit cihly ze dna bazénu a plavou 
se šnorchlem a ploutvemi. Novinkou pak 
byla štafeta, kterou se pořadatelé rozhodli 
poprvé vyzkoušet.
 Absolutním vítězem všech kategorií se 
stal Michal Špaček z Blanska, který zá-
roveň drží rekord za nejlepší čas už od roku 2009. 
Náročný závod, který se těší velké popularitě, se do 
Blanska vrátí opět za rok. Pokud jste na podobné akci 

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



ještě nebyli, měli byste příští rok zvážit návštěvu. Je 
to rozhodně zajímavá podívaná.

-sko-

 9. ročníku Pochodu lesem se psem letos počasí 
přálo víc než obvykle – sluníčko a vysloveně jarní 
teploty se postaraly o hojnou účast, a tak na trasu 
vedoucí z Blanska do Horní Lhoty vyrazilo více než 
40 psů a téměř trojnásobný počet psovodů.

 „Pochody lesem jsem začala původně pořádat 
pro naše členy hlavně proto, že v tomhle období se 
obvykle nedá být na cvičáku. Taje sníh, všude jsou 
louže a bláto, tak jsme se aspoň prošli,“ říká Hana 
Rajtšlégrová, vedoucí kynologického klubu Agility 
Blansko.
 Akce na sebe postupně nabalovala další a další 
příznivce, kterých se tak v současnosti na Palavu 
sjíždí více než místních. „Hodně jezdí členové klubu 

francouzských buldočků, ten sídlí v Prostě-
jově. Míváme účastníky z Prahy, bývají tu i 
Brňáci,“ vypočítává vedoucí Agility klubu.
 Její slova potvrzuje poslední z účastníků, 
majitelka dvou kříženců, která i s kamarád-
kou dorazila právě z Brna „Na informaci 
jsme narazily na internetu, tak uvidíme, 
jak to zvládnem s těmi puchýři, co máme 
po včerejšku. To jsme šly kolem přehrady,“ 
směje se sympatická hnědovláska, který 
vzápětí po registraci vyráží po trase dle 
pokynů.
 V cíli na účastníky čekalo občerstvení, 
malý dárek a ukázky z výcviku psů.

-kkuc-

Dobří andělé
 Naše škola OA a SZdŠ Blansko se ochotně a 
aktivně zapojuje do mnoha dobročinných akcí, v 
závěru kalendářního roku jednu akci s charitativním 
posláním dokonce organizujeme sami. Jedná se 
o Ježíškův bazar, jehož podstata je jednoduchá. 
Studenti i zaměstnanci školy nabídnou k prodeji 
drobnosti, které již nechtějí či nepotřebují, ale které 
stále mohou udělat radost někomu jinému.
 V prvním roce se nám po dvacetikorunách či 
dokonce dvoukorunách podařilo vybrat úctyhodných 
6000,- Kč. Druhý ročník byl ještě úspěšnější, na 
dobročinné účely jsme věnovali 7000,- Kč. Letos 
jsme i přes mediálně skloňovanou krizi nasbírali 
6000,- Kč. 
 O příjemci fi nančního příspěvku se pak hlasovalo 
prostřednictvím Facebooku a školní pošty. S velkým 
náskokem zvítězil nadační fond Dobrý anděl.
 Johann Wolfgang Goethe řekl, že člověk je bohatý 
tím, co učinil pro druhé. V tom případě jsme hrdí na 
milionáře studující a pracující na naší škole.

Mgr. Jana Matušková
organizátorka Ježíškova bazaru
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podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Stolní tenis KST Blansko
2.liga muži
 Sobotní zápas s předposledním Vsetínem Blansko 
bez problémů zvládlo, přímý souboj o druhé místo a o 
postu do play off ve Zlíně už bohužel nikoliv. Domácím 
výborně vyšel taktický záměr, když na Luboše Dudíka 
hned v prvním zápase nasadili svého nejlepšího hráče 
Smýkala. Luboš trochu svázaný nervozitou nedokázal 
vzdorovat přesné a tvrdé hře tohoto mladého nadějné-
ho hráče. A když Lukáš Veselý prohrál téměř vyhraný 
proti Liškovi a Luboš v pětisetové bitvě podlehl domá-
címu Čajkovi, bylo o osudu utkání rozhodnuto. Ani dva 
body ze tří utkání skvěle hrajícího Lukáše Svobody na 
Zlín bohužel nestačily. Blansko tak již nemá postup do 
play off ve svých rukou, musí spoléhat na klopýtnutí 
Zlína nebo Ostravy v posledních čtyřech utkáních což 
není ale příliš pravděpodobné.

KST Vsetín – KST Blansko 3:10
Body: Dudík 3,5 Přikryl 3,5 Svoboda 3 Čák 0

KST Zlín – KST Blansko 10:4
Body: Svoboda 2,5 Dudík 1 Veselý 0,5 Přikryl 0

1.liga ženy
KST GMC Blansko – Baník Havířov 2:8
Body: Jirůšková 1 Slezáková 1 Ševčíková 0
 Mladé hráčky z tréninkového centra v Havířově ne-

daly domácím sebemenší šanci na úspěch. Děvčata 
ve věku 15-17 let v Blansku ukázala, že jsou velkým 
příslibem pro český stolní tenis.

KST GMC Blansko – Moravská Slavia Brno 8:2
Body: Jirůšková 3 Slezáková 3 Ševčíková 2
 Proti Moravské Slavii se očekávalo velmi vyrovnané 
utkání, do kterého se Blansku navíc příliš nevyvedl 
vstup, když Ševčíková se Slezákovou prohrály úvodní 
čtyřhru. Pak ale blanenská děvčata šňůrou tří vyhra-
ných utkání v řadě dokázala vývoj otočit a dovést 
zápas k zaslouženému vítězství.

3.liga muži
Dvě veledůležitá domácí vítězství posunula blanenské 
béčko velmi výrazně k záchraně soutěže. V neúplné 
tabulce patří B týmu páté místo a jen totální kolaps v 
posledních čtyřech utkáních by mohl ještě znamenat 
záchranářské starosti.
KST Blansko B – SK Slatina 10:8
Body: Kvíčala David 3  Mikula 2,5 Kvíčala Josef 2,5 
Veselý 2

KST Blansko B – Sokol Lanžhot 10:5
Body: Veselý 4,5 Kvíčala Josef 2,5 Kvíčala David 
1,5 Mikula 1,5

-vory-

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

 Na únorový squashový turnaj v sobotu 22. února 
od 13 hodin přišlo 12 zájemců, z nichž bylo 10 mužů 
a 2 ženy. Objevili se zde i dva noví hráči. Dá se říci, 
že právě probíhající jarní prázdniny dětí v našem 
regionu, účast neovlivnili nějakým podstatným způ-
sobem.
 V celém turnaji jsme hráli na dva vítězné sety do 
11 bodů dle mezinárodních pravidel. Číslo 12 je hned 
po čísle 16 tím nejideálnějším co se týče organizace 
a dále i průběhu turnaje.
 Ve dvou základních skupinách po šesti hráčích 
jsme zahájili rozřazovací boje o co nejlepší nasazení 
do vyřazovacích pavouků. Hráči na pátých a šestých 
místech základních skupin utvořili semifi nálový 
pavouk o 9. – 12. místo. První čtyři z obou skupin 
postoupili do čtvrtfi nálového pavouka. Poražení ve 
čtvrtfi nále bojovali o 5. – 8. místo a vítězové o 1. – 4. 
místo. Tak se stalo, že k trojici lednových semifi nalistů 
se probojoval celkem překvapivě Jaroslav Pánek. V 
semifi nále prohrál s Jakubem Sedláčkem 2:0 (11:8, 
11:6). V druhém zápase nestačil tentokráte Jan Ur-
ban na Nabila Laie 1:2 (10:12, 11:9, 9:11). V utkání o 
3. místo zvítězil Jan Urban nad Jaroslavem Pánkem 
2:1 (11:9, 10:12, 11:9).Vítězem turnaje se stal Nabil 
Lai po vítězství nad Jakubem Sedláčkem 2:0 (11:9, 
11:8).
 Lze si jen přát, aby zájem hráčů o tento turnaj 
neopadal, přicházeli noví a noví zájemci, aby pro-
středky vkládané do těchto turnajů ČAD Blansko a. 
s. v podobě cen do turnajů, akčních slev, slev pro 
hráče na iontové nápoje, čaje apod., byly čerpány, 
jak doposud. Příští březnový turnaj se uskuteční v 
sobotu 22. března 2014 od 13 hodin.

PROVOZNÍ DOBA  - SQUASH BLANSKO:
Po – Pá 07:00 – 21:00
Sobota  14:00 – 19:00
Neděle 14:00 – 19:00

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

Splátkový prodej i bez navýšení

ÍTAČŮ, ÍTAČŮ, 
ních ních
k,k,

   Osm zápasů 
   přineslo osm výher
 Stoprocentní bilanci znamenající osm výher z osmi 
zápasů a celkové skóre 789: 228 přinesl mladým 
blanenským basketbalistům BBK Blansko uplynulý 
víkend.
 Nejmladší družstvo jedenáctiletých si s chutí 
zastřílelo v Brně proti Kohoutům.
Výsledky:
Kohouti Brno : BBK Blansko 4 : 122 (4 : 58) 
Kohouti Brno : BBK Blansko 4 : 125 (2 : 62) 
Body celkem: 
Nečas 37, Křížová 35, Streitová 34, Šmerdová 30, 
Svěráková 24, Berka 23, Ševčík 18, Malík 11, Ježek 

8, Špačková 6, Brandejský 5, Zouhar 4, Matušková 2.

 Podobný průběh měla i všechna čtyři utkání týmu 
do sedmnácti let, který si tak udržel průměr přes 100 
vstřelených bodů na zápas.
Výsledky:
BBK Blansko : Břeclav 117 : 38 
BBK Blansko : Břeclav 111 : 39 
TJ Sokol Podolí : BBK Blansko 31 : 102 (19 : 46) 
TJ Sokol Podolí : BBK Blansko 35 : 109 (12: 57) 
Body proti Podolí celkem: 
Grünwald 52, Zemánek 43, Šmerda 42, Otisk 32, 
Mazáč 24, Zvěřina, Konečný 6, Maksymenko 4, 
Bouda 2. 

 Největší drama tak přinesly souboje třináctiletých 
hráčů proti favorizované Kroměříži. V prvním zápase 
jsme vedli od začátku až do konce a zaslouženě 
vyhráli. Ve druhém jsme prohráli první poločas 23:28, 
ale ten další už byl jednoznačně v naší režii v pomě-
ru 30:11. K vítězství vedlo jednoznačně maximální 
nasazení v obraně i útoku. Na hráčích bylo vidět, že 
nic jiného než výhru neberou," zhodnotil nečekané 
výhry trenér Antonín Zezula.
Výsledky:
BBK Blansko : TJ Slávia Kroměříž 50 : 38 (27 : 12) 
BBK Blansko : TJ Slávia Kroměříž 53 : 39 (23 : 28) 
Body celkem: 
Kučera 27, Musil 22, Ševčík 19, Müller 12, Petrů 
7, Horáková 6, Stloukalová a Streit po 4, Pazour 2. 

-kaj-

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


