
- Prodej RD 4+2 Němčice, poz. 403 m2, na bydlení i rekreaci… NC – 1 150.000 Kč

- Prodej bytu 3+1 Blansko – Zborovecká, 2.p., převod do OV… NC – 1 579.000 Kč

- Prodej DB 2+1 Blansko – 9. května, 58 m2, 1. NP, ihned volný...NC – 1 069.000 Kč

- Prodej DB 2+1 Blansko – Nám.Republiky, 3.p., 58 m2, výtah…NC – 1 200.000 Kč

- Prodej bytu 1+1 OV Blansko – Dvorská, 4.p., 38 m2, balkon … NC – 850.000 Kč 

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 12.500 Kč/m.

- Nájem RD 3+1 Blansko - Obůrka, 103 m2, 1.p., volný…NC – 6.000 Kč/měs.+ ink.

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ BYTY A DOMY K  PRODEJI

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

 Již tuto sobotu se všem milovníkům rockových legend otevřou brány rájecké sokolovny. Odehraje 
se tu v pořadí již devátý rockový ples, který mají na svědomí soukromí pořadatelé z Blanska. Ani 
letos nebude nouze o skvělou zábavu. Starat se o ni budou hudební skupiny z našeho okresu, ale 
především hlavní host večera  – česká bigbítová legenda Radim Hladík se skupinou Blue Effect.

IX. Rockový ples
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Téma: sprejeři v Blansku - str. 2 Dětský karneval v Horní Lhotě - str. 6

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

rockovém plese budou předskokani HD Acoustic, Blue 
Effect vystoupí v plné parádě s koncertem „elektric-
kým“.
 Jako poslední se na pódiu objeví kolem půlnoci 
skupina Třetí Zuby. Boskovická kapela vznikla již v roce 
1997 a hraje rock let sedmdesátých jako třeba Deep 
Purple, Jimi Hendrix, Carlos Santana, Uriah Heep, 
Jethro Tull…, sem tam i něco z pozdějších let (Ozzy, 
Gary Moore, Satriani, Mr. Big). Vzhledem k tomu, že 
na rockový ples chodí převážně dospělé obecenstvo, 
bude kapela Třetí zuby tou správnou tečkou za veče-
rem plným legendárního bigbítu.
 Mnoho z vás možná bude váhat, co si na takový 
ples obléci. Vězte, že na rockový ples do Rájce chodí 
lidé oblékaní velmi různorodě. Ženy na sebe nemusí 
navlékat klasické plesové róby, ale pokud v nich 
přijdou, chybu rozhodně neudělají. Taktéž pánové 
mohou doma nechat motýlka a bílé rukavice, nicméně 
kravatou a sakem nic nepokazí. Dobře se však budou 
cítit i bez vázanky. Džíny jsou samozřejmě nepřístojné.
 Jelikož v předprodeji zbývá posledních pár vstu-
penek, neváhejte ani vy zamířit o tomto víkendu, 
konkrétně v sobotu 7.3., do sokolovny v Rájci-Jestřebí 
na IX. rockový ples se skupinami HD Acoustic, Blue 
Effect a Třetí Zuby. Užijete si spoustu uvolněné zábavy, 
k dispozici vám bude bohatá tombola, teplé večeře, 
bary plné pití a dokonce odvoz na ples i z plesu, který 
zabezpečí Taxi Florenti: za sympatických 69,- Kč vás 
přiveze z Blanska do Rájce a zase odveze zpátky 
(mimo trasu Blansko – Rájec platí 20% sleva z běž-
ného ceniku). Nenechte si ujít největší pařbu plesové 
sezóny. Již tuto sobotu ve 20 hodin!

-mumma-

 Stalo se již zvykem, že první břez-
nová sobota patří v Rájci-Jestřebí 
rockovému plesu. Jde o událost, 
která je mezi širokou veřejností velice 
oblíbená, zejména proto, že jde o ples 
velmi netradiční. Sice na něm nechybí 
to, co na žádném jiném plese (dobré 
jídlo i pití, hudba, tanec i tombola), 
ovšem samotné pojetí večera připo-
míná spíše rockový festival. 
 Na pódiu se i letos vystřídají tři 
kapely. Celý večer otevře skupina 
HD Acoustic – blanenská formace, 
která má ve svém repertoáru písně 
od legendárních českých zpěváků 
a skupin. Jak již název napovídá, 
kapela má všechny písně zpracovány 
akusticky, zní velmi netradičně a pro 
posluchače i tanečníky zajímavě. HD Acoustic hrají 
ve složení: Miloš Pernica (akustická kytara), Martin 
Štěpánek (akustická kytara), Martin Müller (akustická 
baskytara) a Dominik Pernica (cajon). Přestože páno-
vé hrají akusticky, jejich vystoupení nechybí šťáva a 
energie, která jistě naladí diváky na tu správnou vlnu. 
Pro hlavní hvězdu večera se tak stanou důstojnou 
předkapelou.
 Ještě před vystoupením skupiny Blue Effect se v 
sále objeví sportovní exhibice blanenských parkouris-
tů a biketrialistů – partičky, která si říká Pulse Family. 
Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž 
základem je schopnost dostat se z bodu A do bodu 
B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a 
účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Laicky 
řečeno – jde o umění překonávat překážky pomocí 
různých triků, přemetů, salt apod. Exhibici povede 
blanenský borec Martin Kakáč, kterého veřejnost 
zná především jako výborného biketrialistu. Budeme 
svědky show, ve které jsou sami diváci zapojeni do 
děje.
 To hlavní přijde ve 22 hodin. Na tento čas je naplá-
nováno vystoupení skupiny Blue Effect. Kapela byla 
založena již roku 1968, přičemž z původní sestavy 
zbyl pouze Radim Hladík, legendární kytarista, kterého 
není třeba představovat. Zbytek kapely nyní doplňují 
spíše mladší muzikanti: Václav Zima (bicí), Vojta Říha 
(basa) a Honza Křížek – zpěvák, kytarista a zároveň 
hráč na klávesové nástroje, živočišnou energií nabitý 
lídr Blue Effectu. V repertoáru nebudou chybět písně 
jako Čajovna nebo Sluneční hrob. Blue Effect v sou-
časnosti vystupuje jak s akustickým, tak elektrickým 
koncertním provedením svých skladeb. A jelikož na 

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Pro mladý pár, který má 

schválenou hypotéku, hle-

dáme ke koupi byt 1+1 s bal-

konem nebo lodžií v cenru 

města Blanska, popř. Sever. 

mob.: 605 785 653

HLEDÁME!

HLEDÁME!

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 800 000,- Kč

RD 2+1 po modernizaci, možnost půdní 

vestavby. Ihned k nastěhování. 

mob.: 734 386 371 

Újezd u Boskovic Blansko

cena: 740 000,- Kč                         

Byt OV 1+1 (30m2) v cihlovém 

bytovém domě

mob.: 777 857 738 

cena: 956 000,- Kč

Jedinečný stav. pozemek o výměře 

1195 m2, jižní orientace, všechny IS.

mob.: 777 857 739 

Olomučany
Pro klientku s připrave-

nou hotovostí hledáme ke 

koupi byt 2+1 v Blansku.

Za nabídky předem dě-

kujeme! 

mob.: 605 163 333

Skupina HD AcousticSkupina HD Acoustic
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Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek
Jsi povinen...

 Už jsem kdysi naznačoval paralelu se žábou 
ve vařící vodě... Když žábu hodíte do vařící vody, 
vyskočí... Když ji ve vodě pomalu zahříváte, uvaří 
se...
 A stejné je to v našem okolí. Místo toho, aby 
legislativní vůdcové bojovali za lepší a radostnější 
podmínky pro naši všeobecnou práci, rozhodují 
se dnes a denně pro opak. V uctivém vleku EU 
přichází jedna rána za druhou... 

Povinné zvýšení minimální mzdy. 
Přísnější regulace zbraní. 
Zákazy kouření.  
Povinnost zveřejňovat alergeny v jídlech. 
Povinnost zveřejňovat kalorickou hodnotu jídla. 
Povinnost mít registrační pokladnu. 
Zákaz výkupu druhotných surovin za hotové. 
Zmatky v DPH, kde nikdo už ani netuší, do které 
kategorie spadá.
Povinnost vydat účtenku kupujícímu. 
Povinnost kupujícího si účtenku vzít.
Zákazy, příkazy, omezení...
Jen tak dál, soudruzi...
Vzhůru ke světlým zítřkům, pod vedením (a sem 
si laskavý čtenář může dosadit koho chce)...

 Pan Babiš nám tvrdí, že některé z jeho myšle-
nek jsou natolik revoluční, že na ně nezapome-
neme. Při vší úctě, nelze zapomenout (a hlavně 
by se nemělo) na Lenina, Stalina, Hitlera, či 
Gottwalda. A jejich přínos lidstvu nebyl také nijak 
pozitivní.
 Možná si na mne vzpomenete, až budete všich-
ni mít za povinost si nechat vpíchnout pod kůži 
třeba čip. To pak přece bude všechno jednodušší, 
nebo ne? Občanský průkaz, řidičák, pracovní his-
torie, stav konta, bydliště, vlastněné nemovitosti, 
to vše lze vměstnat do mikroskopického tělíska, 
díky kterému nás ovládnou tak, jak bychom si 
nikdy nepřáli.
 Já vím, zní to zatím jako sci-fi , ale měli bychom 
být na pozoru... Malá omezení mohou vyústit v ta 
větší. Rozhodne-li se EU nebo náš establishment, 
že kouření škodí zdraví a tím pádem je zakáže, co 
nastane příště? Ukusování bůčku také na zdraví 
nepřidá. Můžeme vyhlásit prohibici, protože chlast 
prokazatelně škodí. Stav mých kolen svědčí o 
tom, že by se měl zakázat lední hokej. O smrti 
na silnicích ani nemluvím.
 Já vím, možná jsem spoustu z vás naštval (pro 
nemožnost použití jiného slova)... Ale pokuste se 
zamyslet nad tím, co jsem napsal. Bez emocí, s 
čistou myslí...
Hezký den... 

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

TÉMA: 
Sprejeři v Blansku

I sprejeři se dělí na dobré a špatné

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

Z nové jarní kolekce 
vybíráme

-  celokožená
-  vyměkčené 
 provětrávané stélky
 pro měkký krok 
-  neklouzavá podešev

Z nové jarní kolekce Z nové jarní kolekce 
vybírámevybíráme

- celokožená
-  vyměkčené 
 provětrávané stélky

 Na jedné straně pouliční umění, na straně druhé vandalství. Pro sprejery zá-
bava, majitelé nemovitostí se však vůbec nebaví. Každopádně poškozování cizí 
věci je trestný čin. Sprejeři se pohybují na tenkém ledě a mohou být potrestáni 
až jedním rokem odnětí svobody. 

 Poničených fasád 
přibývá. Minulý ví-
kend policisté za-
znamenali pospre-
jovanou cihlovou 
zeď občerstvení v 
Horní Palavě, fasá-
du bytového domu 
na náměstí Míru 
v Blansku a omít-
ku trafostanice na 
Smetanově náměstí 
v Adamově.  Majite-
lům těchto nemo-
vitostí vznikají de-
setitisícové škody. 
„Jen v těchto třech 
konkrétních přípa-
dech je likvidace 
následků působení 
barvy odhadována 
na pětasedmdesát 
tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Petr Nečesánek. 
 Blanenský starosta Ivo Polák považuje sprejerství 
za velký problém, který trápí občany města. Již na 
začátku letošního roku předeslal, že se touto proble-
matikou budou zastupitelé více zabývat. „Dvacátého 
pátého března budu přítomen na poradě s Městskou 
policií, kde budeme diskutovat o možných opatře-
ních,“ slíbil Polák. Kamerový systém rozmístěný po 
městě není dostačující, jelikož výtržníci jsou většinou 
zakukleni a není jim vidět do tváře. „Pokud jej ne-
chytíte za ruku, je těžké pachatele později usvědčit,“ 
upozornil starosta. Podle něj je jedním z možných 
řešení vytipovat si dny a noci, kdy sprejeři řádí nej-
více, a v té době posílit policejní hlídky ve městě. 
„Naráží to potom na nutnost přesčasů strážníků a 
dalších fi nančních výdajů,“ sdělil Polák. Je ovšem 
přesvědčen, že něco se udělat musí.  

 A něco může udělat každý z nás. Policejní mluvčí 
vyzývá veřejnost, aby nebyla netečná. „Apelujeme 
na všímavost občanů, aby neváhali volat policii v 
okamžiku, kdy uvidí někoho při činu,“ zdůraznil Ne-
česánek. Je dobré si uvědomit, že je to trestný čin a 
každý má právo takového hříšníka zadržet. 
 Kdo má potřebu vyřádit se se sprejem v ruce, může 
využít legální plochy u Ředitelství ČKD. Pravděpo-
dobně to však není dostačující opatření, protože i 
nadále se objevují kresby na vlacích i ve městě na 
domech. Výjimkou nejsou hyzdící nápisy jedním 
sprejem, které však nemají s pouličním uměním nic 
společného. Ba naopak, právě těchto přibývá. 
 Co je tedy hnacím motorem pro pachatele do-
pouštět se opakovaně této trestné činnosti? Touha 
po dobrodružství, adrenalinu, nebo jen rebelství a 
vzdor vůči společnosti? „Je to především zábava,“ 

odpověděl bývalý sprejer z Blanska, jehož se 
redakce rozhodla ponechat v anonymitě. Po-
dle něj každý „maluje“ z jiného podnětu a najde 
si vlastní důvod, proč to dělat. Pohnutky k této 
činnosti jsou v podstatě stále stejné od samé-
ho počátku, co se graffi ti objevilo. Adrenalin 
nebo vzdor jsou jen některé z mnoha faktorů, 
které dělají sprejerství zábavným. „Pak je tu 
ale ještě skupina sprejerů, kteří to dělají jen 
proto, že je to moderní nebo že se přitom cítí 
drsně. Většinou u toho ani nevydrží tak dlouho, 
aby začali graffi ti trošku rozumět. Ono to totiž 
není jen o tom vzít sprej a jít čmárat, kam mě 
napadne. A to je přesně ta skupina, která dělá 
ty nejhorší věci. Nemají žádné meze a počmá-
rají, co jim přijde pod ruku,“ vysvětlil sprejer.  

-mha-

 Je všude. Na domech, vlacích, kontejnerech, sloupech, dopravních značkách. I na zámecké zdi v 
Blansku. Pro jedny součást kultury, pro druhé trn v oku. Pro jedny umění, pro druhé klikyháky. Ve-
řejnost se s ním asi nesmíří. Alespoň ne majitelé poškozených domů. Graffi ti k nám přišlo na konci 
80. a na začátku 90. let minulého století z Ameriky. Tuto neřest zřejmě jen tak nevymýtíme. Co je 
však pro společnost horší? Sprejeři nebo opilí řidiči, o nichž jsem psala v minulém vydání Monitoru? 
Srovnávat hrušky s jablky nejde a stavět věc do této roviny by byl čistý alibismus, protože pak by 
neudělal nikdo nic. Čeká nás zřejmě ještě dlouhá cesta hledání kompromisů… Proč to tedy sprejeři 
dělají? Jeden z těch bývalých se krátce zmínil o svých pohnutkách.  

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Dne 09.03.2015 od 07:00 do 15:00 - Blansko
Ulice Bezručova od kruhového objezdu po ul. Krátká 
pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátká obě strany 
ulice po dům č.o. 52 kromě objektů č.o. 31 (PČR) a 
č.o. 33 (učiliště), ulice Čelakovského dům č.o. 1, ulice 
Dobrovského, ulice Dvorská od kruhového objezdu po 
ul. Čelakovského levá strana ulice (lichá čísla), ulice 
Jiráskova, ulice Konečná, ulice Krátká dům č.o. 1, 
ulice Křížkovského od ul. Dvorská po domy č.o. 44 a 
47, ulice Mánesova od ul. Bezručova po d.č. 23, ulice 
Pražská dům č.o. 4 (služebna plynáren), ulice Příční, 
ulice Příkrá, ulice Sukova, ulice Tylova.
Dne 10.03.2015 od 07:00 do 15:00 - Blansko
Ulice Dvorská objekt č. 1415/26 (ZŠ) včetně přistavěné 
kotelny, ulice Dvorská objekt č.p. 2268 (Telefonica 02).
Dne 12.03.2015 od 07:00 do 15:00 - Dolní Lhota
Objekt č.p. 177 (MŠ), objekt parc. č. 70/1.
Dne 13.03.2015 od 07:00 do 15:00 - Těchov
Chatová oblast Češkovice.
Dne 17.03.2015 od 08:00 do 09:00 - Blansko
Areál fy. Služby Blansko - útulek pro psy u rozvodny 
110/220kV.
Dne 20.03.2015 od 08:00 do 10:00 - Blansko
Ulice Okružní, domy č.o. 45- 53 (lichá čísla), ulice Pe-
kařská, domy č.o. 8- 44 (sudá čísla), ulice Sloupečník 
od domů č.o. 5 a 18 po domy č.o. 75 a 92
Dne 23.03.2015 od 08:00 do 10:00 - Blansko
Ulice Mlýnská od ul. Poříčí po ul. Bezručova, ulice Poříčí 
- domy č. 2 - 14 (sudá čísla) + autobazar, ulice Divišova, 
ulice U Vodárny, ulice Krátká kromě domu č.o. 1, ulice 
Žalkovského, ulice Družstevní, ulice A. Skotáka, ulice 
K.J.Mašky, ulice Vodní od ul. Mlýnská po ul. K.J.Mašky 
a sudá čísla části ulice Vodní odbočující z ul. Rožmi-
tálova (domy č.o. 4, 6, 8, 10, 12), ulice Bezručova od 
Nám. Svobody po ul. Krátká - levá strana - lichá čísla 
1 - 15, část Náměstí Svobody od obchodního domu po 
Městský úřad (domy č.o. 3,4, ..... 7, 8, 8a, 8b).

-měú-

Vzpomínka
 Léta běží,však vzpo-
mínky a smutek v srdcích 
zůstávají stále.

 Dne 16.3.2015 to 
bude 20 let, kdy nás na-
vždy opustila naše milo-
vaná maminka, manželka 
a babička paní Jitka Skři-
vanová

 S láskou vzpomínají manžel Zdeněk, dcery Jitka, 
Silvie a Šárka s rodinami.

Světový den poezie a 
„blanenský básníkovník“

 V loňském roce jsme s vámi udělali takový malý 
pokus.  Jistě si vzpomenete na básněmi ověšený strom 
v parku na náměstí Svobody, kterým jsme se zapojili do 
celostátní akce s názvem Guerilla Poetring. „Básnění“ 
začalo 21. března 2014. Tento den byl věnován Svě-
tovému dni poezie, za přispění a podpory Organizace 
OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Jejím záměrem je 
soustředění se na udržení psaní poezie v celém světě, 
stejně jako podpora jejího čtení.
 A my jsme v knihovně rozhodli, že půjdeme s trendem 
a s heslem „trocha poezie nikoho nezabije“ vás poezií 
také obdaříme. Vyzdobili jsme výše zmíněný strom a 
netrpělivě čekali, co vy na to. A dočkali jsme se! Akce 
měla obrovský úspěch, již první den byly básně roze-
brány, o což nám samozřejmě šlo.
 Na základě těchto pozitivních zkušeností jsme se 
shodli, že budeme v akci pokračovat i letos a na stej-
ném místě. Takže si můžete už nyní zapsat do diáře: 
„20. - 21. března 2015 – park na náměstí Svobody – jít 
si utrhnout báseň!!!“.  Těšíte se?
 Akce se koná v rámci celostátního projektu BŘEZEN 
- MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2015.

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

Nabízíme prostory k provo-

zování novinového stánku 

umístěného na lukrativním 

místě ve vstupním vestibulu 

Nemocnice Blansko.

Bližší informace:

516 838 143, Ing. Straka.

 Jak jste se dostal ke graffi ti?  
 Se spolužákem na základce jsme to začali zkoušet, pro-
tože se nám to líbilo a pak už jsem u toho na nějakou dobu 
zůstal.
 Jak by vám bylo, kdyby někdo posprejoval váš rodinný 
dům? 
 Vytočilo by mě to. Ve městě, jako je Blansko, je něco takového 
naprosto zbytečné. Je milion jiných možných míst a je škoda dělat 
škodu obyčejným konkrétním lidem. Jiné je to ve velkých městech, 
tam ti kluci potřebují mít jména všude, i na těch rodinných domech. 
 Co vás na tom lákalo? 
 Bavilo mě to a rád jsem viděl na ulici svoje jméno. 
 Co říkáte na nic neříkající klikyháky na domech? Nekazí 
jméno skutečným graffi ťákům? 
 Asi nekazí, protože oni také píšou po domech. Ale pro laika je 
to vše nic neříkající klikyhák, člověk z komunity v nich rozeznává 
dobré od špatných. V Blansku však z obrovské většiny převládají 
jen ty špatné. Ale zas kdyby tu byly jen dobré, taky to veřejnost 
stejně štve. „Klikyháky“ jen tak nezmizí.
 Co byste vzkázal mladým sprejerům?
Ať to vlastně ani radši nedělají. 

Připravila Marie Hasoňová
Foto Klára Kučerová, Marie Hasoňová
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Na kávě s Jarmilou Jurovou
Jarmila Jurová
Vedoucí blanenského psího útulku

Sponzor rubriky:

 Jako vedoucí blanenského útulku denně pra-
cujete se zvířaty. Máte k nim blízko odjakživa? 
 Dá se to tak říct. I když v Blansku bydlím od 
mala, moje dětství ovlivnily Žerůtky u Lysic a strávila 
jsem v nich svoje dětství, odmala tak mám 
ráda zvířata a louky a pole a lány. Někdy kolem 
desátého roku jsem začala jezdit na koních a na-
konec jsem si pořídila prvního psa. To mi bylo tak 
pětadvacet. 
 
 Co školy a vzdělání? Ty taky ovlivnila láska ke 
zvířatům? 
 Kdyby to šlo, ráda bych, ale rodiče byli zásadně 
proti. Původně jsem plánovala zemědělskou školu, 
ale nakonec mám úplné středoškolské vzdělání 
ekonomicko-obchodního směru. 

 V blanenském útulku pracujete už 6,5 roku. Co 
se všechno za tu dobu přihodilo? 

 Útulek po celou dobu provozují Služby Blansko, 
s. r. o. na tom se nezměnilo nic, jsem stále jediný 
zaměstnanec. Vlastně mám pocit, že se nic zvláštní-
ho nestalo, ten čas mi hrozně rychle utekl. Psi pořád 
přicházejí a odcházejí, člověka ten koloběh dost 
pohltí. Pokud už vidím nějakou změnu, tak v tom, 
že přibývá týraných psů, lidé se čím dál tím častěji 
zbavují psů s hendikepem, nemocných a starých. 
Vnímám to jako odraz stavu společnosti, toho, jak 
se společnost chová k těm slabším a bezmocným.
 Pozitivní změnou v útulku, abychom nebyli zas 
tak pesimističtí, je naopak lepší vybavení. Přibyly 
vytápěné kotce, což jsem nesmírně uvítala. Pro 
krátkosrsté psy nebo šťěňátka v zimě je to v velká 
výhoda. Také nám přibyl ještě jeden kotec pro město 
Adamov, které má s městem Blanskem smlouvu a 
vozí odchycené psy k nám. I přesto platí, že jsme 
stále vytíženi. Jsme jediné zařízení tohoto typu na 
okrese. 

 Který z pejsků, co vám prošli útulkem, vám v 
paměti utkvěl nejvíce? 
 Těch případů bylo víc. Dá se říct, že každý rok 
jsou takové dva – tři. Z poslední doby se mi vyba-

ví pejsek Štístko, kterého 
městská policie Adamov 
našla hozeného v kanálu. 
Když se k nám dostal, byl 
ve velmi špatném stavu a 
nevěděli jsme, zda vůbec 
přežije. Nakonec přežil, 
ale přes veškerou léčbu 
a snahu zůstal na obě oči 
slepý. Se Štístkem jsem 
prožila pět měsíců. Díky 
tomu, že se k nám dostal 
jako štěně, byl ovšem vý-
borně socializovaný. Neměl 
problémy s jinými psy ani s 
dětmi. Majitelka, která si ho 
vzala, říká, že tak hodného 
psa ještě neměla. Pejsek 
dneska bydlí v rodinném 
domku a má se výborně. 
Další případ je Tlapka, to 
byl shodou okolností taky 
pejsek z Adamova, který 

měl po srážce s vlakem zhmožděné nervy. Přes 
veškerou léčbu se nepodařilo činnost nervů obnovit, 
takže nakonec bylo třeba nohu amputovat. I tento 
pejsek si našel domov – vzali si ho moc hodní lidé, 
kteří už mají dva adoptované psy, a tak si řekli, že 
udělají dobrý skutek, a vzali si hendikepované zvíře. 
Byla jsem moc ráda, není to totiž vůbec samozřejmé. 

 Lidé chtějí hlavně zdravé psy? 
 To máte tak: většina lidí si představuje, že přijde 
do útulku a tam vyběhne milý, čistotný, vychovaný 
pejsek, zdravý a bezproblémový, a ještě bude
vděčný, ale ono to tak není. V útulku jsou psi často 
smutní, zklamaní, nebo staří. Stává se mi, že přijde 
zájemce, který mi pak řekne, že si to představoval 
jinak, že pes není tak pěkný jako na fotce. Že běhá 
moc nebo běhá málo, a to pro něj není. Obecně 
mám pocit, že lidské představy o psech jsou zdrojem 
problémů. 

 Jak to myslíte? 
 Hodně lidí si pořizuje pejska jako módní doplněk, 
protože ho má nějaká celebrita, nebo proto, že ho má 
soused, a přitom o něm nic neví. Nebo si ho pořídí 
podle obrázku nebo reklamy, kde je tak roztomilý. 
Pak si neví rady a chodí si ke mně do útulku pro 
radu. Nechápou, že každé plemeno má svoje dané 
vlastnosti, které je nutné vzít v úvahu už při výběru. 
V útulku vidím, že lidi vyhazují psy právě proto, že 
nesplnili očekávání. Když jsem nastoupila do útulku, 
byly tam tak tři čtvrtiny oříšků a čtvrtina pejsků bez 
průkazu původu. Dneska je poměr opačný a v útulku 
se dá najít jakékoliv plemeno. 

 Je s tím vůbec možné nějako bojovat? 
 Nejjednodušším řešením by bylo povinné čipování. 
Dále pak to, aby lidé neprodukovali psy bez průkazu 
původu. Hodně se mluví o množírnách psů, všichni 
vědí, že je to špatné, ale málo kdo si uvědomí, že 
„množitel“ není jen ten, kdo má statek se spoustou 
fen a štěňat, ale je to každý, kdo připustí, aby fena 
měla štěňata bez průkazu původu, i když je to jen 
jeden vrh a pejsci jsou odchovaní třeba v bytě. Jsou 
to štěňata rodičů, co nebyli uchovněni a u kterých 
není jisté, zda nejsou nositeli nějaké vady. Každé 
takové štěně je potenciální problém. Bohužel, u nás 
mají lidé strašně rádi pohádky, takže budou věřit 

Boccia 
s Kamilem Vašíčkem

Nemocnice Blansko:
Zdarma vyšetří ledviny

pohádce o nadpočetném štěňátku z vrhu, které už 
nedostalo průkaz, nebo o tom, že oba rodiče měli 
průkaz původu, ale majitelům se už nechtělo řešit 
další papíry kvůli štěňatům. Česká republika je v 
Evropě na špici pokud jde o počet štěňat bez prů-
kazu původu. A pokud se postoj lidí nezmění, lepší 
to nebude. 

 Zmiňovala jste čipování. Myslíte si, že v boji s 
bezprizornými zvířaty může něco změnit? 
 Čipování je výborná věc, pokud majitel splní 
všechno, co má. Nejde totiž jen o to, že nechá psovi 
aplikovat čip, ale musí tento čip také zaregistrovat, ať 
už v národním registru zvířat, veterinárním registru 
nebo v jakémkoliv ze čtyř registrů v ČR. Mně se 
nejvíce osvědčuje veterinární registr, kde už majitel 
nemusí po aplikaci čipu u veterináře za nic dalšího 
platit a registraci má v ceně. Bohužel jsou čipy pro-
dejné na internetu i s aplikační jehlou a někteří lidé, 
hlavně z měst, kde platí čipovací povinnost, si psa 
načipují sami. Čip už pak ale nikde nezaregistrují, 
čímž se ztrácí smysl čipování. 

 Zkusme trochu veseleji: stalo se za těch šest 
let něco, co vás pobavilo nebo rozesmálo? 
 To je těžké říct, už jsem si po těch letech na leccos 
zvykla. Třeba na to, že lidé volají do psího útulku 
kvůli kočkám. To už beru jako normální. Ale už se 
mi stalo, že se mě pán ptal, proč nemáme kotec pro 
ježky, a asi největší rarita byly kozy. To mi takhle 
jednou ve čtvrt na sedm ráno pán volal, že mi veze 
kozy. Myslela jsem, že si ze mě vystřelil některý z 
mých známých, ale ne – to pán ráno jel z práce přes 
Jedovnice, uviděl u cesty dvě malé kamerunské kozy, 
došel k názoru, že jsou opuštěné, naložil je do auta 
a odvezl si je do bytu. Majitel se samozřejmě našel 
– zoufalý, že mu kozy ponechané na pastvě někdo 
ukradl. 

 Na závěr povídání nad kávou se obvykle ptám 
na touhy přání a sny. Jaké jsou ty vaše? 
 Jako vedoucí blanenského psího útulku mám 
poměrně prosté přání, aby opuštěných, týraných a 
bezprizorných psů bylo co nejméně, nebo aby jich 
alespoň rok od roku ubývalo. 

-kkuc- 

 Zahrajte si paralympijský sport boccia a podpořte Kamila Vašíčka na jeho cestách při reprezentaci 
České republiky v zahraničí!

 Loňské léto stovky blanenských podpořily Kamila 
Vašíčka, hendikepovaného sportovce, v jeho snu 
zúčastnit se mezinárodního turnaje v Pekingu. Pro 
letošní rok má Kamil Vašíček další plány: rád by re-
prezentoval Českou republiku na Evropském poháru 
ve Španělsku a kvalifi koval se na letní Paralympiádu 
v Rio de Janeiru v roce 2016. Jeho přátelé se proto 
rozhodli uspořádat exhibiční turnaj, jehož výtěžek 
bude věnován právě na tento účel. A protože se 
mnoho lidí loni ptalo, co to vlastně je ta boccia, bude 
si každý moci tuto hru v rámci 
turnaje vyzkoušet. 
 Akce se koná v sobotu 7. 
3. 2015 od 13.00 v tělocvičně 
Centra Kociánka Brno. Vstup-
né i startovné (100 Kč děti, 200 
Kč dospělí) bude věnováno na 
Kamilovu účast na Evropském 
poháru ve Španělsku. 
 Součástí setkání je i neofi -
ciální soutěž o nejnápaditější 
občerstvení. Fantazii se meze 
nekladou. Bábovky, chlebíč-
ky, jednohubky, dorty, můžete 
zkrátka přinést, cokoliv vás 
napadne. Vítěz vybraný neofi -
ciální porotou získá hodnotný 
dárek. 

Program:
13:00 Začátek akce
13:10 Vysvětlení pravidel a ukázka hry, zkouška hry
14:00 Začátek turnaje dospělí, začátek turnaje 
pro děti
15:30 Výzva "Tomáš a Kamil"

Více informací na:
www.czechsportguru.cz/tym/kamil-vasicek

-kkuc-

K - BANDK - BAND
 - široký repertoár
 - zkušenosti
 - rozumná cena

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

734 514 325
734 514 325  Odběr moči a krve. Tak málo stačí k základnímu vyšetření ledvin. Komu záleží na jeho 

zdravotním stavu, může se dostavit ve čtvrtek 12. března do blanenské nemocnice a nechat 
si vyšetřit funkci ledvin. 

 Záludností selhávání ledvin je, že nemusí 
bolet. Člověk tedy ani nepozná, že trpí chro-
nickým onemocněním. Proto je dobré věnovat 
pár minut preventivnímu vyšetření, které vám 
provedou zdravotníci na nefrologickém oddělení 
v blanenské nemocnici. Toto oddělení se na-
chází v přízemí lůžkové části nemocnice. Stačí 
přijít nalačno mezi 7. a 14. hodinou se vzorkem 
středního proudu ranní moči, případně se odběr 
provede na místě. Kromě vyšetření moči je třeba 
odebrat ještě vzorek krve. 
 „Chronické onemocnění ledvin je postupná 

ztráta funkce ledvin vedoucí k jejich selhání. 
To pak může skončit náhradou funkce ledvin v 
podobě hemodialýzy, peritoneální dialýzy nebo 
transplantace. Včasná diagnóza může pomoci 
potřebě nahradit funkci ledvin předcházet nebo 
ji výrazně oddálit,“ uvedla tisková mluvčí nemoc-
nice Kateřina Ostrá. 
 Bezplatné odběry se budou dělat v rámci 
Světového dne ledvin.  Slogan pro rok 2015 zní: 
„Zdravé ledviny pro všechny“. 

-mha-
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Blanenská dvěstěpadesátka 
již po devatenácté 

Preventivní onkologický 
program v Nemocnici Blansko  

DATUM: 
MÍSTO KONÁNÍ: Dělnický dům Blansko
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Foto Cápal, Rožmitálova 2a, 678 01 Blansko

16. 3. 2015 v 19.30 h

 Umíte si představit, jak náročná je záchrana tonoucího člověka? Co všechno musejí vodní 
záchranáři zvládnout? To vše přiblížila soutěž vodních záchranářů Blanenská dvěstěpadesátka, 
která se uskutečnila v sobotu 28. února v krytých lázních. 

 Proč dvěstěpadesátka? Soutěžící museli zdolat 
trasu 250 metrů. Pět různých padesátimetrových 
úseků prověřilo zdatnost a připravenost záchra-
nářů, protože disciplíny jsou vymyšleny tak, aby 
nutily člověka měnit schéma dýchání. 
 Na začátku disciplíny soutěžící skočí do vody 
v pracovním oděvu, v němž má uplavat padesát 
metrů a následně si oděv ve vodě svléct, aniž by 
se držel břehu. „Zásah je někdy potřeba provést 
i v oblečení a ve vodě si je vysvléct,“ vysvětlil 
podobnost soutěže s praxí jeden z organizátorů 
Lubomír Pokorný. V jednom z dalších úseků musí 
závodník ve vodě táhnout padesátilitrový barel 
naplněný vodou, který simuluje tělo zachraňova-
ného člověka. 
 Zúčastnilo se šedesát osm závodníků z celé 
republiky. „Svou délkou a náročností je to ojedi-
nělý závod v naší republice,“ řekl Pokorný. Závod 
se koná již po devatenácté a rekord v něm letos 
nepadl. Nejpočetnější byla výprava z Blanska s 

patnácti soutěžícími. Oproti minulým ročníkům 
došlo k nárůstu štafet, kdy si dvěstěpadesáti-
metrovou trasu rozdělilo mezi sebe vždy pět 
závodníků. Nejstarší štafeta měla v součtu 240 
let a nejmladší 92 let. Z největší dálky přijel tým 
ze Sokolova. 
 A co je účelem takové soutěže? Je to setkání, 
které slouží mezi záchranáři především k porov-
návání se ve fyzické i psychické připravenosti a k 
výměně zkušeností. Ve všech koutech republiky 
je nějaká vodní plocha nebo akvapark, a na nich 
je nutný dohled. Veřejnost má při soutěži možnost 
nahlédnout do zákulisí záchranářství, vidět nároč-
nost tohoto poslání a odvážlivci z řad veřejnosti 
si dokonce mohou trasu sami vyzkoušet. „Úloha 
vodní záchranné služby je zejména působit pre-
ventivně, až pak zachraňovat,“ zdůraznil organi-
zátor soutěže.  

-mha-

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

 Preventivní onkologický program je novinka, kterou Nemocnice Blansko nabízí. Zahrnuje komplex-
ní klinické vyšetření onkologem s podrobnou anamnézou a spektrum laboratorních, rentgenových 
a ultrazvukových vyšetření se zaměřením na záchyt nejčastějších nádorových onemocnění. Tato 
vyšetření nabízí blanenská nemocnice svým klientům „pod jednou střechou“, a to v rámci jedné 
návštěvy. Návštěva trvá maximálně 2 hodiny.

Pro koho je program určen?
 Vyšetření je určeno jak pro 
subjektivně zdravého člověka, 
který žádné potíže nepociťu-
je, ale rád by se nechal tzv. 
"proklepnout", tak pro pokrevní 
příbuzné onkologického pacien-
ta, kde je vždy zvýšené riziko. 
Program je vhodný i pro maxi-
málně pracovně vytížené lidi, 
kteří nemají čas trávit dlouhou 
dobu u lékařů. 

Co obsahuje balíček Preven-
tivního onkologického pro-
gramu? 
- anamnéza s lékařem (je 
vhodné si předem připravit in-
formace z rodinné anamnézy 
týkající se onkologických one-
mocnění, případně jiných sle-
dovaných onemocnění v rodině) 
- EKG vyšetření
- změření krevního tlaku, pulsu 
- odběry krve, vyšetření moče 
(zkumavka Vám bude zaslána 
poštou) – krevní obraz, kom-
pletní biochemie včetně jaterních a ledvinných 
funkcí, sedimentace, tukový metabolismus, CRP, 
řídící hormon štítné žlázy TSH, tumorové markery 
- test stolice na vyšetření skrytého krvácení (taktéž 
vám bude zasláno poštou)
- vyšetření konečníku 
- rentgen plic (jestliže jste ho neměli za poslední 
rok)
- ultrazvuk břicha (ledviny, játra, slinivka, žlučník, 
žlučové cesty, močový měchýř, prostata, děloha, 
vaječníky, slezina)
- ultrazvuk prsou (u žen) 
- kožní vyšetření zaměřené na prevenci melanomu 

Cena programu? 
 Cena balíčku je 4 500,- Kč. Je možné zakoupit i 
dárkový poukaz.

Kde nás najdete?
 Ambulance se nachází v ambulantní chodbě v 
lůžkové části nemocnice ve 3. patře vpravo vedle 
centrálního příjmu. Po dobu vyšetření vám zajistíme 
vyhrazené parkovací stání v areálu nemocnice. 

Výsledek: 
 Vyhotovená zpráva včetně všech výsledků a 
vyhodnocení možných rizik Vám bude zaslána do-
poručeně poštou na Vaši adresu nebo po domluvě 
lze i jinak.
 V případě příznivého výsledku Vám současně 
doporučíme vhodný interval pro další preventivní 
prohlídku. Pokud lékař zhodnotí průkaz rizikových 
změn, doporučíme Vám současně další postup, tzn. 
doplňující vyšetření. V případě jakéhokoli pozitivního 
nálezu se samozřejmě o klienty postaráme. 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kon-
taktovat!
 e-mail: prevence@nemobk.cz
 mobil: 722 062 438
 Ofi ciálními tvářemi Preventivního onkologického 
programu v Nemocnici Blansko jsou zpěvačka 
Tereza Kerndlová a brněnský fotbalista Petr Švan-
cara. Oba si programem na vlastní kůži prošli a oba 
vzkazují jedno: „Zdraví je nejcennější co máte! Přijďte 
včas!“.

-ko-
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Očima občanů

Fotoseriál: Přišlo jaro!
S prvním březnovým týdnem přišly jak vydatné deště, tak také slunce; počasí se vůbec 
chovalo spíše aprílově. Jak fotografi e naznačují, jaro se přesto začalo projevovat v plné 
své kráse. Nezbývá než si přát, aby další týdny byly voňavé, krásné, plné slunce.

Přijímá nové zaměstnance:

* LAKÝRNÍK

* BRUSIČ 

* SVÁŘEČ

* OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU
Kontakt:  Personální oddělení METRA BLANSKO a.s.

  Pražská 7, 678 64 Blansko, tel.: 515 554 201

  email: nabor@metra.cz www.metrafab.cz

Nabízíme:

- Plat odpovídající Vašim zkušenostem

- Stabilní práci v pracovním poměru

- Firemní stravování, dovolenou navíc,

příspěvek na penzijní připojištění

TOP AUTOSALON BLANSKO 
získal ocenění

 Důležité ocenění získal v uplynulých dnech TOP AUTOSALON BLANSKO. V soutěži pořádané automo-
bilkou Škoda Auto Mladá Boleslav se stal nejlepším prodejcem, a to v kategorii do 240 prodaných vozidel 
značky Škoda ročně. Toto první místo si přitom obhájil již čtvrtý rok po sobě. 

 "Ceny si velmi vážíme. Klademe důraz především 
na spokojeného zákazníka, kterému nabízíme kom-
plexní služby. Ty začínají již při poradenství před 
koupí vozu, pokračují nákupem auta a nejrůznějšího 
příslušenství. Pomáháme s výběrem nejvhodnějšího 
pojištění a fi nancování, zajišťujeme servisování vozi-
del. Řidiči mohou samozřejmě s naší pomocí počítat, i 

když je na cestách zaskočí dopravní nehoda (odtahová 
služba, zastoupení v jednání s pojišťovnou, zapůjčení 
náhradního vozidla a následná oprava - klempírna, 
lakovna)," řekl k ocenění ředitel TOP AUTOSALONU 
BLANSKO Zdeněk Němec.
 Společnost nabízí své služby již patnáct let a patří 
mezi zhruba 260 tzv. plnohodnotných prodejců vozidel 
tovární značky Škoda v České republice. Jsou to fi rmy, 
které kromě prodeje těchto vozů nabízejí také jejich 
servis. 
 Soutěží se snaží automobilka Škoda Auto motivovat 
prodejce k lepším výkonům a celkově zkvalitňovat au-
tomobilový trh. Rozhodující v ní nejsou jen ekonomické 
výsledky prodejců, ale automobilka si zjišťuje různými 
průzkumy také to, nakolik jsou zákazníci se službami 
prodejců spokojeni. Vyhodnocení soutěže prodejců se 
koná vždy počátkem kalendářního roku. 
 Pokud právě nyní uvažujete o koupi nového vozu 
značky Škoda, bezesporu byste měli zavítat do TOP 
AUTOSALONU BLANSKO, kde Vám představí novinku 
na českém autobilovém trhu, kterou je již třetí generace 
vozidla Škoda Fabia. Ve srovnání s předchozími přines-
la celou řadu technických inovací, včetně moderního 
designu. Její výroba začala loni v srpnu. Fábií první 
generace se prodalo1,8 milionu kusů a druhé gene-
race přibližně 1,7 milionu. Již nyní je zájem veřejnosti 
o fábie třetí generace tak velký, že i třetí řada tohoto 
typu vozidla bude bezpochyby úspěšná. 
 Motoristé, kteří mají zájem o prostornější vozidlo, si 
mohou počkat do června, kdy se začne prodávat třetí 
generace vozidla Škoda Superb. Od září by měla být 
v autosalonu již i v provedení combi.
 Za tým pracovníků TOP AUTOSALONU BLANSKO 
se na Vaši návštěvu těší

ředitel, ing. Zdeněk Němec

Blanenský "pan" 
bezdomovec 3

 V posledních dvou číslech Monitoru se vyjad-
řovali sousedé pana Kašpaříka k jeho působení 
v zahrádkářské oblasti Hluchov a také byly 
zveřejněny závažné problémy, které on způ-
sobuje. Jedná se o dodržování hygienických, 
bezpečnostních předpisů a ukládání panelů 
na městském pozemku. Zveřejněné fotografi e 
o smetišti na jeho zahrádce jsou dostatečně 
výmluvné. Zajisté je to podnět pro MÚ Blansko, 
odbor nebo komisi pro veřejný pořádek.
 Obdobné problémy s panem Kašpaříkem 
máme my, obyvatelé domu Náměstí Republiky 
6, 8 a Wanklovo nám. 2. Tento muž často vyse-
dává u obchodu Albert na Rožmitálově nám. i s 
lahví alkoholu, z které popíjí. Tak jako napadá 
vulgárně ženy v zahrádkářské oblasti, pořikuje 
i vulgárně na ženy, které okolo obchodu pro-
cházejí. Kromě toho chodí vykonávat tělesnou 
potřebu k boční stěně Alberta, a dokonce ke 
kontejnerům, které jsou u našeho domu.
 Stal se případ, že byl u těchto kontejnerú 
přistižen a následně slušně požádán, aby 
chodil na veřejné WC u MÚ, které je nedaleko. 
Ale on napadl velmi sprostými slovy dotyčného 
občana, a to v přítomnosti dětí, které kolem 
procházely.
 Je nutné upozornit na zákaz konzumace 
alkoholických nápojů v těchto místech a poru-
šování znění občanského zákoníku, zakazující 
vykonávat tělesnou potřebu na veřejnosti, nota 
bene v přítomnosti chodců a dětí. Otázka mrav-
nosti by měla být krédem každého slušného 
člověka.
 Máme za to, že městská policie by měla čas-
těji dohlížet v této frekventované části města na 

dodržování veřejného pořádku a tyto přestupky 
náležitě oceňovat.

Obyvatelé domu Nám. Republiky 6,8 a 
Wanklovo nám. 2

Značka pro invalidy
na Divišově ulici

 Zase ta značka na Divišově ulici! Již několik 
měsíců si zde připadáme jako v Kocourkově. 
Napřed se objeví na ulici Divišově v křižovatce 
na silnici značka pro invalidy. Všichni kroutí 
hlavou, co to má znamenat? Zatím je neplatná, 
ale málokdo si tam troufne parkovat. 
 Po první kritice se za několik měsíců objeví 
i značka svislá a značka pro invalidy začíná 
platit. 
 Po další kritice pracovník technických služeb 
značku  odstraňuje, ale stožár zůstává. Tak se 
ptáme odpovědných pracovníků: co bude dál? 
Asi není něco v pořádku. 
 A tak, milí občané, hlavně ti, kteří hledáte 
místo na zaparkování na tak frekventované 
ulici, když třeba vezete dítka do školky, nebojte 
se na této značce zaparkovat, opět neplatí! 
Ptáme se znovu odpovědných pracovníků: ne-
bylo byl lepší jednou provždy tento spor uzavřít 
tím, že necháte zase vše odstranit, a to jak ze 
silnice, tak  stožár z chodníku? Za co platíme 
úředníky z našich daní, když několik měsíců 
nejsou schopni vyřešit tak banální záležitost a 
dát vše do pořádku?
 Tyč, na které byla značka, nikomu nechybí? 
Nebo čekáte, až ji někdo odveze do sběru? 
Věříme, že už konečně zvítězí zdravý rozum 
a někomu konečně dojde, že umístit na tomto 
místě značku pro invalidy byl holý nesmysl.

-jn-

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová
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Dětský karneval
v Horní Lhotě

První ples SDH Blansko 
dopadl na výbornou

  Sál mateřského centra v Horní Lhotě v neděli 1. března zněl hudbou a smíchem, jak je už dobrým 
zvykem na mnoha akcích, které pořádají Hornolhotské maminky. Téměř 50 krásně vyšňořených 
masek si užilo veselé rejdění při tanci, s chutí se účastnilo připravených soutěží, z nichž asi nej-
větší ohlas měla módní přehlídka, na kterou děti vystrojily rodiče do bláznivých kostýmů tak, jak 
to ke správné karnevalové taškařici patří. 

 Celé odpoledne prová-
zela oblíbená hornolhotská 
skupina Rockfór (Kaštánci), 
kterou publikum vůbec ne-
chtělo pustit z pódia. Děti 
doprovázeli nejen rodiče, ale 
i prarodiče a všichni společ-
ně byli zapojeni do veselí. 
 Další hornolhotskou spe-
cialitou je Plyšákobraní. 
Spočívá v tom, že se do-
prosřed sálu vysype pytel 
s plyšovými hračkami, se 
kterými už si děti doma ne-
hrají, ale přesto mohou ještě 
udělat radost, což se poda-
řilo. Každý si vybral svého 
plyšáčka a rozzářené oči 
dětí mluvily za vše. Rodiče 
potom přispějí do charita-
tivní pokladničky libovolným 
obnosem. 
 Výtěžek z Plyšákobraní, 
vstupného a dobrovolného 
i sponzorského příspěvku 
dosáhl výše 6 000 Kč. Tato 
charitativní sbírka je letos 
určena Jakubovi Sedláčkovi 
ze Zbýšova. Více se mů-
žete dočíst na webových 
stránkách Hornolhotských 
maminek. 
 Nikomu se nechtělo domů, 
a to je ta největší odměna 
pro pořadatele.

-J-

 V sobotu 21.února 2015 proběhl v Dělnickém domě historicky první ples dobrovolných hasičů 
okrsku Blansko. O dobrou hudbu se postarala skupina Medium. Hned při vstupu hasiči v historických 
uniformách nabídli nově příchozím chleba se sádlem na dobré promaštění žaludku. Bylo to třeba, 
protože uvnitř je čekalo bohaté občerstvení. Točené pivo se stalo prvním lákadlem. 
 Bar byl plný dobrého 
moravského vína, sli-
vovice i různých likérů 
včetně nealkoholických 
nápojů. Kdo se nestih-
nul doma najíst, mohl 
si dát hasičský guláš, 
nebo řízek s brambo-
rovým salátem.
 Celý večer byl pak 
plný překvapení.o před-
tančení se postarala ta-
neční skupina Drahan. 
Hned po prvním tanci 
byl vyhlášen trubkou 
polach a přijeli do sálu 
hasiči z Obůrky s ruční 
stříkačkou "Máňou" a 
předvedli jak asi vypa-
dalo hašení před 100 
lety. Kluci v historických 
kostýmech i helmách 
sklidili velký aplaus. Signálem na trubku nastoupili 
hasiči v uniformách a byla vyhlášena hasičská vo-
lenka. "Máňu" potom zaparkovali v přísálí a zájemci 
se s ní mohli vyfotit.
 Následovalo vystoupení dua IN FLAMENUS. To 
začalo tancem ženy s obrovským hadem. Všichni v 
sále sledovali, jak se had omotává kolem celého její-
ho těla. Po pár písních už všichni dychtivě očekávali 
hlavní hřeb večera, ohňovou show.
 Za emotivních zvuků bubnů skupina IN Flamenus 
předvedla dechberoucí "Boj s drakem a  tanec s 
ohněm".
 Všude létaly plameny a všem v sále bylo pěkně 
horko. Žádné nebezpečí však nehrozilo, protože pří-
mo na místě vše jistila zásahová jednotka s hasícími 
přístroji. 
 V průběhu celého večera byly k dispozici losy na 

tombolu plnou skvělých cen. Hlavní výhry se losovaly 
přímo v sále. Každý si přišel na své a nikdo neodešel 
s prázdnou. 
 O půlnoci proběhla dražba hokejky kapitána 
Komety Brno. Cena se vyšplhala až na 22 tisíc. 
Úspěšný dražitel si hrdě odnášel cennou trofej.
 Po půlnoci ještě všechny čekalo na podiu překva-
pení. Vystoupení velitelů jednotek a jejich "pánvič-
ková show".
 Tímto plesem jsme chtěli alespoň trochu přiblížit 
veřejnosti práci dobrovolných hasičů v okolí. Již na 
podzim jsme říkali, že to bude ples, jaký blanenská 
veřejnost ještě neviděla. Troufám si říci, že se vše 
vydařilo podle očekávání, sál byl zaplněn do posled-
ního místa a všichni odcházeli plní dojmů i nových.
zážitků.

Jaroslav Wutka - velitel SDH Obůrka



76. března 2015

* 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 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Zahradu v Horní Lhotě 472 m2. Elektřina, užitková voda, 
bouda, možnost chaty. Bez RK. Tel. 605470474.
* Pěkný byt 1+1 do OV na ulici Chelčického. Cena 
785.000,-. Tel. 776117788.
* Z důvodu stěhování TV SONY Trinitron, velmi pěkný 
obraz, cena 900 Kč. Tel. 605374967.
* Sádrový reliéf "Jízda králů" na motivy Joži Úprky, rozměr 
120x70 cm, cena 350 Kč. Tel. 728855630.
* Kolečkové brusle vel. 38/39 za 350 Kč a klec pro malé 
hlodavce za 250 Kč. Tel. 722650359.
* Akvária 150 l a 25 l - vhodná i na terária. Cena dohodou. 
Zn. zrušení pěstírny. Tel. 775223136.
* Dvě 20'' dětská horská kola Norco, velmi zachovalá (i 
jednotlivě). 12 rychlostí, barva oranžovočerná. Možnost 
velkého výškového nastavení. Vhodné pro děti 8 - 10 let. 
Tel. 608852502.
* Nový herní stůl - fotbálek, ping pong, kulečník, rozměry 
107x57x71. Cena 1.600,- Kč, tel. 603939492.
* Regál 1800 x 900 x 450 mm, zcela nový, kovový, pozin-
kovaný. 5 polic - dřevotříska. Montáž bez šroubů. Max. 
nosnost 175 kg/polici. 500 Kč. Tel. 737802235.
* Zachovalou kovovou postel za třetinu původní ceny. 
Tel. 733579600.
* Sadu selského nábytku - stůl, 3x židle, lavice a polička. 
Nábytek je vyroben z bukového dřeva, velmi málo pou-
žívaný. Možnost vidět. Tel. 723570163.
* Jawa Mustang za 7500 Kč a Pionýr za 6 tis. Kč. Tel. 
605529478.
* 2+1 Adamov - střed do OV. Volný. Tel. 603158246.
* Garáž v Blansku na ulici Divišova. Tel. 725864374.
* Starší, ale funkční rotoped s displejem (měří tep, rych-
lost, čas, kalorie). js.bk@email.cz
* Závěs do dět. pokoje červený s autíčky v258cm, š142 
cm za 50 Kč. Poličku do koupelny ve tvaru kytky - 3 patra 
za 100 Kč. Trojpolštář kostkovaný d150 cm, v50 cm jako 
dekorace na sedačku apod. za 100 Kč. 2x molit. matrace 
65 x 40 cm - kus za 50 Kč. Tel. 722650359

* Pronajmu  v RD v Bk pokoj pro 2 studenty(tky), nebo 
1 dospělého(lou). V domě vše k dispozici. abckiosk@
seznam.cz
* Pronajmu garáž na Podlesí u herny stolního tenisu. Je 
plně podsklepená s montážní šachtou. Cena : 700 Kč/
měsíc. Tel. 604774922.
* Daruje někdo výbavičku pro miminko? Cokoliv, i jídelní 
židličku, hračky, kočárek pro panenku, i z půdy. Tel. 
731084464.
* Nabízím dlouhodobý pronájem bytu 1+1 v centru města 
Blanska bez RK, volný od 4/2015. Tel. 739610951.
* Pronajmu garáž na ulici 9. května (u autobusové zastáv-
ky). Volná ihned. Tel. 736746540.
* Koupím pick up. Levný, i v horším stavu. Tel. 605529478.
* Pronajmu garáž v Blansku na Severu. Volná ihned. Tel. 
601234556.
* Pronajmu garáž na Písečné, ul. Pod Javory od 1.4.2015. 
Tel. 606272543.
* Daruje někdo kalendáříky, svatební oznámení, nálepky 
z čokoládek KRAS Království zvířat a gramodesky? Tel. 
731084464.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem 
na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Dalibor Janda - Zlaté disco - narozeninový speciál 
- 21.3.2015, Klub Mlýn Dolní Lhota. Host: Sláva 
Bloch - Óčko Gold DJ. Cena 200 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 11.-14.6.2015 v 18 hod. 
Cena 350 Kč.
11.6. Sloupsko-šošůvské jeskyně – Lubomír 
Brabec 
12.6. Kateřinská jeskyně – Hradišťan a Jiří Pavlica 
(Lidové tóny)
13.6. Kateřinská jeskyně – Spirituál kvintet (Jes-
kynní spirituály)
14.6. Jeskyně Výpustek – Jaroslav Svěcený s 
Cikánskými Diablami
Divadelní představení Zase ta sborovna – 8.4.2015 
v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 220 Kč, 
s klubovou kartou KSMB 200 Kč.
Divadelní představení Z louže pod okap – 
11.5.2015 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. 
Cena 220 Kč, s klubovou kartou KSMB 200 Kč
Při zakoupení vstupenek na obě výše uvedená 
divadelní představení je cena za obě představení 
330 Kč.
Ticketpro:
26.3.2015 - Helena Vondráčková, Brno
15.6.2015 – Roxette, Ostrava
21.-22.8.2015 - Finlandia Mácháč, Máchovo jezero
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo
Ticketstream:
23.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Rondo
14.-16.8.2015 - Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival
Ticket Art:
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Addams Family – Hudební divadlo Karlín
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Dracula – Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Ke 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke jsou v 
prodeji následující suvenýry:
Svíčka Karolina Meineke – cena 60 Kč.
Hrnek Karlina Meineke – cena 110 Kč.
Kalendář Blansko 2015 – Blanenské šlépěje Ka-
roliny Meineke -  nástěnný kalendář představuje 
ve 12 obrazech životní příběh Karoliny Meineke, 
od jejíhož úmrtí uběhne letos 200 let. 
Cena 85 Kč.
DVD Karolina Meineke – s životem Karoliny Me-
ineke seznamují diváka dva fi lmy v produkci bla-
nenského studia Audiovisual Královský portrét bez 
zlaceného rámu a Vzdušné zámky. Cena 150 Kč.
Křížové kameny Blanenska, autor Mgr. Eva Ne-
časová. Publikace přináší nejen soupis křížových 
kamenů, ale také bohatou obrazovou dokumentaci 
a pověsti, jimiž je většina památných kamenů 
opředena. Cena 155 Kč.
KLUBOVÁ KARTA KSMB – cena 200,- Kč. Karta 
opravňuje držitele ke slevám a dalším výhodám na 
akce KSMB a jeho partnerů. Držitelé mají možnost 
zakoupit si vstupenky na akce KSMB dva dny před 
zahájením ofi ciálního předprodeje.

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

-MaT-

Blansko očima dětí
 Jak vidí své město naše děti? Dovedou ocenit 
hezká místa v Blansku? Kam naopak raději necho-
dí? Jak vnímají svoje okolí? To bychom se mohli 
dozvědět díky soutěži mladých fotografů, kterou 
Městská knihovna Blansko připravila na letošní 
jaro. 
 Je určena zájemcům do 15 let. Každé z dětí 
(nemusí být čtenářem naší knihovny) má možnost 
zaslat maximálně dvě vlastní fotografi e, kterými 
přiblíží svůj pohled na Blansko. Během jarních 
měsíců si mohou nafotit snímky, z nich pak vybrat 
po jednom do každé ze dvou kategorií: 
CO SE MI V BLANSKU LÍBÍ?
CO SE MI V BLANSKU NELÍBÍ?
 Je možné se zúčastnit soutěže jen v jedné ka-
tegorii, pak účastník zašle pouze jednu fotografi i. 
Podmínkou účasti v soutěži je přihláška, kterou 
rodiče (zákonní zástupci) účastníků vyjádří souhlas 
se zveřejněním snímků, a doručení přihlášky do 
dětského oddělení Městské knihovny Blansko. Tato 
přihláška je k dispozici v dětském oddělení Městské 
knihovny Blansko a je jí možno také stáhnout z 
webu knihovny www.knihovnablansko.cz.
 Snímky zasílejte elektronicky nebo předejte 
osobně v knihovně od 1. května 2015! Ze zasla-
ných snímků vybere porota nejlepší a zveřejní 
je na webu knihovny. O vítězích v jednotlivých 
kategoriích rozhodne hlasování veřejnosti na webu 
knihovny. 
Vítězové budou odměněni a jejich snímky vysta-
veny v prostorách knihovny a prezentovány na 
webu blanenské knihovny. 
 Garantem soutěže, který poskytne veškeré 
bližší informace je paní Drahoslava Křivánková 
(krivankova@mk.blansko.cz, tel. 516410101) z 
dětského oddělení Městské knihovny Blansko.

Drahoslava Křivánková, 
Městská knihovna Blansko

Masaryk run

!!! LEVNĚJŠÍ !!!!!! LEVNĚJŠÍ !!!
v BAZARU STROJŮ 

A NÁBYTKU
V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! NEŽ VYMYŠLENÉ !!!!!! NEŽ VYMYŠLENÉ !!!
DRAŠAR 602 882 227

Blanenské gymnázium 
zve na ples

 V pátek 20. 3. od 20 hodin se uskuteční v 
blanenském Dělnickém domě 66. ples Gymnázia 
Blansko. Ples zahájí polonéza maturitního ročníku, 
dále proběhne slavnostní dekorování maturitních 
tříd šerpami. K tanci i poslechu budou hrát Prorock 
a Dj Sweet, připravuje se bohatá tombola. Předpro-
dej vstupenek začne v pondělí 16. 3. na gymnáziu, 
zajišťuje dr. Kopřiva. Podrobnější informace o 
plese a době předprodeje budou zveřejněny na 
www.gymbk.cz.

-gb-

Bazar výtvarného 
materiálu

 Máte doma přebytky korálků, knofl íků, klubíček, 
látek, barviček a dalších výtvarných potřeb? Nebo 
naopak sháníte levný materiál pro svoje tvoření? Pak 
právě pro vás je určen umělecko výtvarný bazar, který 
se uskuteční v sobotu 7. března od 14 do 17 hodin v 
DDM Blansko na Údolní ulici. 
 Tato burza je první v pořadí a měla by se konat 
každou první sobotu v měsíci, bude-li o ni zájem. 
Více informací na www.ddmblansko.cz, kde najdete 
kontakty pro případnou rezervaci prodejního místa, 
kterou lze provádět do 6. března.                   -mha-

 Pojďme si oběhnout Masarykův okruh! Unikátní běžecký závod Masaryk run Zdravotní pojišťovny 
211 zažil brněnský automotodrom poprvé před rokem. Letos 11. dubna už to bude celodenní akce 
pro sportovce, nadšence i fanoušky okruhu, kteří chtějí zažít netradiční sportovní den na závodní 
trati. „Když už máme celý Masarykův okruh k dispozici, chtěli jsme ho maximálně využít. Přidali jsme 
závody na inline bruslích a na koloběžkách a také běžecké štafety. Ti, kteří koloběžku nevlastní, si ji 
můžou půjčit přes on-line rezervaci na webu www.masarykrun.cz. Každý se může projet v elektromo-
bilu, sledovat leteckou akrobacii nebo soutěžit v parkování. Děti si užijí spoustu zábavy i doprovodný 
program,“ vybírá z pestré nabídky ředitel závodu Tomáš Mokrý.  Se svým týmem připravil akci pro 
závodníky i jejich doprovod, pro lidi každého věku i kondice.

 Březen je poslední měsíc, ve 
kterém běží online registrace za 
zvýhodněné startovné. Kapacita je 
pro tento rok dva tisíce míst, pro při-
hlášené závodníky jsou připravené 
zajímavé soutěže a pestrý startovní 
balíček. Obsahuje medaili, bohaté 
občerstvení, slevy na nákupy a 
také na ubytování, poukaz do aqua-
parku, dárky od partnerů, šatnu, 
úschovnu i parkování. Závodníci 
mají zdarma také masáže, tejpo-
vání, k dispozici jsou i sprchy, které 
zvyšují komfort účastníků závodu. 
„Pro všechny registrované jsme 
právě spustili facebookovou soutěž 
o ceny v hodnotě 20 000 korun,“ 
upozorňuje Tomáš Mokrý. Podrob-
nosti najdou na www.facebook.com/masarykrun.  
 Oproti loňsku přibyly nové kategorie. Závod bude 
také pro inlajnisty a koloběžkáře. „Nová je i běžecká 
štafeta na 2x 5 kilometrů, zájem o ni nás mile pře-
kvapil. Polovinu času věnujeme dětským závodům 
ve všech disciplínách. Tenhle model jsme úspěšně 
vyzkoušeli už vloni na Blanenské desítce,“ přibližuje 
Mokrý. Nudit se nebudou ani ti, co zrovna nechtějí 
běžet nebo jezdit na bruslích. „K zapůjčení jsou 
připraveny koloběžky, na kterých si můžou zájemci 
závod odjet,“ přidává Mokrý. Stejně tak si můžou 
běžci vyzkoušet klidně i v závodě letošní modely 
běžecké obuvi.
 Ty, co doprovodí závodníky, nebo si přijdou jen 
prohlédnout okruh, čeká bohatý program. Hlavním 
bodem je letecká akrobatická show Martina Šonky. 
Na nebi nad Masarykovým okruhem se objeví mezi 
jednou a druhou hodinou odpolední před běžeckými 
závody. Automobilovým fanouškům přijdou vhod 
vystavené vozy s možností předváděcích jízd a 
testování elektromobilu. Generální partner akce 
připravuje soutěž Zaparkuj a vyhraj o nejpřesnější 
zaparkování.  Všichni ostatní můžou využít ochut-
návku nápojů a dalších produktů nebo si nechat 
změřit stav těla na přístroji In Body, popřípadě si 
zkontrolovat tlak. Děti si užijí skákací hrady, soutěže, 
motokáry a další atrakce. K dispozici bude i trenažér 
formule 1 Automotodromu Brno, ten měl při prvním 
ročníku Masaryk runu obrovský úspěch.

 Pořadatelé aktuálně jednají s dopravním podnikem 
o nasazení speciální autobusové linky s odjezdem 
z Mendlova náměstí. Informace najdou účastníci 
v průběhu března na www.masarykrun.cz a www.
facebook.com/masarykrun. „Na webu závodu jsme 
zveřejnili grafi cké návrhy pamětní medaile pro 
všechny účastníky hlavního závodu na 10 km včetně 
štafet a také vizualizaci ofi ciálního funkčního trička, 
startovního čísla a multifunkčního šátku, který zís-
kalo prvních 900 přihlášených sportovců,“ zmiňuje 
nejžhavější novinky Mokrý.
 Pokud přilétáte do Brna letadlem, ukáže se pod 
vámi typický klikyhák Masarykova okruhu. Jiné město 
takovou závodní dráhu uprostřed krásné přírody 
nemá. Vydat se pěšky nebo na koloběžce po závodní 
dráze není tak jednoduché, ani obvyklé. Masaryk run 
tuto možnost nabízí jako jediný podnik svého druhu 
v republice. V letech 1987 až 1989 se na tehdejší 
nové Grand prix běžel Maraton přátelství. Běžci se 
pak na závodní dráhu dostali až vloni při premiéro-
vém ročníku Masaryk runu. Pořadatelé by chtěli mít 
ze závodu, který spojuje motoristický symbol Brna s 
běžeckým světem, tradici. Nárůst zájemců je v tom 
podporuje. „Těšíme se na to, že se všichni sejdeme 
v sobotu 11. dubna na Automotodromu v brněnských 
Ostrovačicích,“ zvou pořadatelé na druhý ročník 
závodu Masaryk run Zdravotní pojišťovny 211.

Zdroj: Masaryk run * www.masarykrun.cz
www.facebook.com/masarykrun

DÁLE ...
ZUBA¤SKÉ POHÁDKY
O STRA· IDLECH , ZV Í¤ATECH A VùCECH ,
PAC I ENTECH PANA DOKTORA ZUBE JDY

Příznivci výtvarného umění,
Skupina malých mladých výtvarníků,

která pracuje pod Všudybýlkem Blansko
si vás dovoluje pozvat na výstavu ilustrací

Galerie města Blanska od 15. do 18. března 2015.
Slavnostní zahájení výstavy spojené s vernisáží

se uskuteční 15. března 2015 v 16.00.
Na setkání s vámi se těší výtvarníci i doktor Zubejda.
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

6. března 20158

 Únorový squashový turnaj navštívilo 16 soutě-
žících, tedy ideální počet hráčů na využití všech 
4 kurtů squash centra. 
 Ve dvou základních skupinách po 8 hráčích 
jsme v utkáních na dva sety do 11 bodů postup-
ně budovali nasazení hráčů do osmifi nálového 
vyřazovacího pavouka. Co set to bod, a tak se 
stalo, že na A1 byl nasazen Jiří Vybíhal a na B1 
Jan Zezula – vítězové obou skupin. Ve vyřazo-
vacím pavouku jsme hráli na dva vítězné sety 
dle mezinárodních pravidel. Vítězové postupovali 
pavoukem nahoru a poražení dolů, všichni však 
hráli až do závěrečného vyhodnocení. Stínem 

turnaje bylo zranění kotníku jednoho z favoritů 
Jaromíra Matala, rentgen nenašel zlomeninu, 
a tak v tom neštěstí bylo alespoň trochu štěstí. 
Vyřazovací utkání stále pokračovala. Do fi nále 
o 1. – 2. místo nastoupili hráči, kteří o sobě dali 
vědět svým vítězstvím ve skupinách. Jan Zezula 
oplatil svou porážku z lednového turnaje Jiřímu 
Vybíhalovi 2:0 (11:9, 11:7).
 V zápase o třetí příčku Jiří Pánek zdolal La-
dislava Musila 2:0 (11:7, 11:7). V utkání o páté 
místo šťastnější Tomáš Wágner oplatil Pavlu 
Procházkovi lednovou porážku 2:1 (11:8, 8:11, 
11:7). Úspěch jmen Jiří dovršil Jirka Bárta ve 
střetnutí o 7. místo, kdy porazil Matěje Bartoně 
2:0 (11:7, 11:8).
 Lze si jen přát, aby zájem o naše turnaje nekle-
sl a udržel si poslední čísla. Neváhejte, nebojte 
se přijít se svou squashovou kůží na turnaj. Jen 
tak si zdokonalíte své squashové dovednosti. 
Důkazem jsou nová jména, která se vyskytují v 
našich článcích. Ceny do turnajů zabezpečuje 
pro všechny ČAD Blansko a. s.. Startovné je 
neměnné 200,- Kč. Ten příští bude v sobotu 21. 
března 2015 od 13:00 hodin. Těšíme se na vás.

-rl-

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

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

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

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

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

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojefabiacombi.cz

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

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

DOD ambulancí klinické 
logopedie

 Nemocnice Blansko pořádá již tradičně v am-
bulancích klinické logopedie DEN OTEVŘENÝCH   
DVEŘÍ, a to v úterý 17. března 2015 v čase od 8:00 
do 17:00 hodin.
 Široká laická i odborná veřejnost bude mít možnost 
prohlédnout si prostory logopedické ambulance 1 v 
3. patře budovy polikliniky i prostory logopedické am-
bulance 2 v pavilonu u vjezdu do nemocnice. Zajímá 
vás, zda vaše dítě nepotřebuje péči klinického logo-
peda? Chcete se ujistit, že vaše dítě vyslovuje vše 
správně? Neváhejte a přijďte se podívat a zeptat na 
vše, co vás zajímá, v rámci komunikace a narušení 
komunikační schopnosti.
 Orientační vyšetření stojí 160,- Kč. Můžete se 
objednat předem na určitou hodinu (tel. 516 838 391, 
516 838 393).

 Logopedická ambulance 1 (3. patro budova poli-
kliniky, tel. 516 838 391) - Mgr. Miroslava Dyčková  
(dyckova@nemobk.cz), Mgr. Lucie Gašičová  (gasi-
cova@nemobk.cz) - nabízí informace o programech:
• KUPOZ – kurz pozornosti, 
• KUPREV – kurz prevence,
• HYPO - příprava pro předškolní děti, 
• KUMOT - rozvoj sociálních dovedností 
 a komunikace

 Logopedická ambulance 2 (pavilon u vjezdu do 
nemocnice, tel. 516 838 393) - Mgr. Hana Linhartová 
(linhartova@nemobk.cz) nabízí informace o progra-
mech: 
- Edukačně stimulační skupinky – příprava pro 
předškolní děti,
- Maxík  -  příprava pro předškolní děti,
- KUPOZ – kurz pozornosti, 
- KUPREV – kurz prevence.

 Den otevřených dveří je každoročně pořádán v 
rámci Evropského dne logopedie. Evropský den lo-
gopedie je vyhlášen Stálou styčnou komisí logopedů 
Evropské unie (se zkratkou CPLOL). Bližší informace 
ohledně Evropského dne logopedie najdete na www.
klinickalogopedie.cz.

-ko-

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 16. března 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

,

oodiin
oodin

A!!!A!!!

pradelnablansko@seznam.cz

Stolní tenis KST Blansko
1. liga ženy
 Po přesvědčivém vítězství nad Sokolem Líšeň 
drží blanenské ženy stále první místo v prvoligové 
tabulce. Jediný bod ztratila Renata Pavlicová po 
dramatickém boji s Babákovou.
 Velmi důležité utkání sehraje Blansko 7.3. od 
13:30, když hostí v tabulce druhý SKST Hodonín B. 
V případě výhry se velmi přiblíží k účasti ve fi nále 
play off 1.ligy. 
KST GMC Blansko – Sokol Líšeň 9:1
Body: Slezáková 3,5 Chajda 3 Pavlicová 2,5

2. liga muži
 Za velmi nepříjemnou ztrátu lze považovat domácí 
remízu Blanenského A-týmu s posledním Sokolem 
Vracov. Za domácí po půlroční pauze nastoupil Lu-
káš Svoboda, který vystřídal Pavla Čáka hrajícího 
s teplotou. Bohužel půlroční tréninkové manko bylo 
na Lukášovi znát, nicméně jeho návrat do týmu je 
příslibem pro další důležitá utkání v boji o udržení 
2.ligy.
KST Blansko – Sokol Vracov 9:9

Body: Dudík 3,5 Přikryl Aleš 3,5 Svoboda 1 Kvíčala 
David 1

3.liga muži
 V kombinované sestavě nestačilo Blansko na 
svého soupeře z Brna. Velmi potěšitelný je ale 
výkon Jiřího Přikryla, který dokázal vyhrát dvě ze tří 
utkání. 
Sokol Brno I – KST Blansko B 10:3
Body: Přikryl Jiří 2 Zukal 1 Mikula 0

KS2 muži
 Dramatické utkání sehrál blanenský C tým proti 
druhé Kuřimi. Domácí prohráli obě úvodní čtyřhry 
a bohužel se  jim toto manko  již do konce utkání 
zlikvidovat nepodařilo. O výsledku také rozhodly 
pevnější nervy hráčů hostujícího celku, když z osmi 
pětisetových bitev vyhrála Kuřim hned šest.
KST Blansko C – SK Kuřim A 7:10
Body: Voráč 3 Polívka Martin 2 Zukal 2 Babušík 1

-vory-

Notebook ACER Aspire
- N2840, 500GB, 
- 2GB, 15.6“ LED, 
- Wi-Fi, BT, USB3.0, 
- HDMI, WIN8.1

Mobil Lenovo A328 
- 4.5“LCD 
- 4jádro
- 1GB RAM 
- GPS, WI-FI, BT

Platí pouze při
předložení inzerátu!!!

ireire

7.999,- Kč7.999,- Kč

6.666,- Kč 6.666,- Kč 

3.299,- Kč3.299,- Kč

2.499,- Kč 2.499,- Kč 


