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

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

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtah, záloha 10%...NC – od 943 tis. Kč 
- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2 , přízemí, výloha, WC...NC – 1 350.000 Kč
- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 3.500 Kč vč. ink. 
- Výstavba RD 2+1 Blansko – Češkovice, + poz. 400 m2, „na klíč“...NC – 1,59 mil.Kč 
- Užívání bytu 1+kk Blansko – Na Pískách, 28 m2, 2.NP. výtah. ..NC – 5.800 Kč vč. ink. 
HLEDÁME   PRO  NAŠE  KLIENTY  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

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

	 Pomalu,	ale	jistě	se	blíží	konec	zimního	období.	Byla	to	opět	tak	trochu	podivná	zima,	
která	do	našeho	regionu	přinesla	pouze	pár	bílých	dní,	minimum	chumelenic	a	vůbec	mi	
nepřipomněla	mé	dětství,	v	němž	jsme	leden	i	únor	trávili	na	saních,	na	bobech,	stavěním	
sněhuláka	a	sněhovými	bitvami.	Inu,	to	se	nedá	nic	dělat	-	počasí	neporučíme,	a	když	
už	jsou	poslední	zimy	takto	mírné,	může	nás	těšit	alespoň	fakt,	že	toho	míň	protopíme.	
Vždyť	na	hory	si	můžeme	zajet	autem,	není	to	daleko	a	naše	malá	zemička	má	tu	výhodu,	
že	tu	máme	alespoň	nějaké	kopce,	na	kterých	se	můžeme	vyřádit.
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jsem.	Už	ani	nevím,	jak	jsem	se	dostal	dolů,	ale	nebylo	
to	zase	tak	špatné.	Sice	mne	po	cestě	předjížděly	děti	
a	moje	dívka	stačila	dvakrát	znovu	vyjet	nahoru	a	dojet	
mě,	ale	nevadí!	Hlavní	je,	že	jsem	se	vůbec	doplazil	
dolů.	To	vše	jsem	absolvoval	ještě	několikrát,	než	mne	
žena	ušetřila	dalšímu	trápení	a	zavelela	k	odchodu.
	 Druhý	 den	 jsme	 vyrazili	 na	 Praděd.	 Vůbec	 jsem	
nevěděl,	co	mne	čeká,	ale	když	jsem	viděl	svoji	natě-
šenou	dívku,	překonal	 jsem	veškeré	fyzické	bolesti,	
které	se	po	prvním	dni	dostavily	a	ochotně	odjel	do	
neznáma.	Když	 si	 na	 to	 zpětně	 vzpomenu	 -	musel	
jsem	být	neskutečně	zamilovaný	trouba…
	 Na	rozlyžování	jsme	šli	na	menší	sjezdovku,	na	kte-
ré	byla	poma	-	pro	mne	dosud	nevyzkoušený	systém.	
Napoprvé	to	nevyšlo,	pod	zadek	jsem	talíř	nedostal,	
a	tak	jsem	byl	nucen	se	nahoru	nechat	vyvézt	velmi	
zvláštním	 stylem:	 s	 vystrčeným	 zadkem	 a	 tažným	
systémem	v	obou	rukách.	No	nic,	zkusíme	to	znovu.	
Když	 jsem	však	ani	 napotřetí	 nenasoukal	 pomu	na	
správné	místo	a	přihlížející	lyžaři	už	si	o	mně	začali	
zjevně	myslet,	že	jsem	dostal	jen	vycházky	na	víkend,	
tento	systém	jsem	vzdal.
	 „Jestli	se	na	to	cítíš,	jdeme	na	černou!“	zavelela	má	
drahá.	Nechtělo	se	mi,	ale	přece	nebudu	protestovat.	
V	jejích	očích	přece	musím	být	odvážný	a	neohrožený!	
Nahoře	na	sjezdovce	se	mi	 rozklepala	kolena	a	při	
pohledu	dolů	se	mi	chtělo	plakat.	Žena	opět	zmizela	
jako	raketa	a	na	mne	bylo,	abych	se	se	situací	nějak	
popral.	Kopec	jsem	nakonec	„sjel“	tím	způsobem,	že	
jsem	vždycky	pět	metrů	slanil	pluhem	a	dalších	dvacet	
pokračoval	po	hubě.	Nezbývalo	než	jít	s	pravdou	ven	a	
na	pokraji	veškerých	sil	přiznat	sobě	i	milované	dívce,	
že	je	potřeba	trochu	zvolnit	a	klást	si	nižší	cíle.
	 Po	 týdnu	stráveném	na	horách	 jsem	se	nakonec	
přece	jen	naučil	lyžovat,	a	přestože	můj	„kakáč	styl“	
hlasitě	obdivovala	stále	ještě	spousta	lyžařů,	byl	jsem	
šťastný.	 Už	 jen	 proto,	 že	můžu	 vyhovět	 své	 drahé	
polovičce	a	dopřát	jí	zimní	dovolenou.	Dodnes	na	ly-
žování	hledím	s	velkým	respektem	jako	na	sport,	který	
mi	nebyl	souzen	a	který	se	nikdy	pořádně	nenaučím.	
Na	to,	abych	jel	s	rodinou	jednou	za	rok	na	týden	na	
hory,	to	však	bohatě	stačí.	A	vůbec	mi	nevadí,	že	moje	
děti	už	od	pěti	let	umí	lyžovat	lépe	než	já.

Martin	Müller

	 Lyžování	 je	 bezesporu	
krásný	 sport.	 Zajímá	 tisíce	
lidí	 z	 naší	 republiky,	 kteří	
každoročně	okupují	veškeré	
sjízdné	kopce	u	nás	a	nevá-
hají	 za	 tento	 koníček	 utratit	
nemalé	peníze.	Pravda	je,	že	
naše	hory	 jsou	sice	krásné,	
ale	 je	 jich	 málo,	 sjezdovky	
jsou	krátké	a	 jejich	kapacita	
zdaleka	 nedokáže	 uspoko-
jit	 všechny	 lyžomily.	 A	 tak	
spoustě	z	nás	nezbyde	než	
se	trpělivě	postavit	do	fronty	
a	pro	pár	minut	potěšení	če-
kat	 leckdy	 i	 několik	 desítek	
nekonečných	minut.	
	 Jako	malý	 jsem	k	 tomuto	
sportu	 nebyl	 veden,	 ani	 v	
pozdějším	věku	mě	nenapad-
lo,	že	bych	mohl	někdy	lyžovat.	Potom	přišla	sedmá	
třída	a	s	ní	lyžařský	výcvik.	Byl	jsem	samozřejmě	zařa-
zen	do	posledního	družstva,	ale	do	konce	týdne	jsem	
už	kopec	sjel.	Sice	ne	příliš	stylově,	avšak	vzhledem	k	
mým	předešlým	zkušenostem	jsem	byl	rád,	že	většinu	
jízdy	absolvovuji	po	něčem	jiném,	než	jsou	hýždě	či	
obličej.	 Další	 lyžařská	 zkušenost	 přišla	 v	 šestnácti,	
tentokrát	 to	byl	obdobný	kurs	s	gymnáziem.	Odsud	
mám	spoustu	krásných	vzpomínek:	noční	výpravy	za	
děvčaty,	 půlnoční	 pyžamový	mejdan	 na	 sjezdovce,	
nespecifikované	 množství	 zkonzumovaného	 piva,	
cholerického	lyžařského	instruktora	a	kopec	legrace,	
které	jsme	si	coby	študáci	užívali	plnými	doušky.	Jen	
ty	lyže	mi	ani	na	podruhé	příliš	k	srdci	nepřirostly.
	 Vše	se	mělo	změnit	až	o	mnoho	let	později,	kdy	jsem	
začal	velmi	vážnou	známost	s	dívkou,	kterou	jsem	si	o	
pár	let	později	vzal	za	ženu.	K	mému	překvapení	jsem	
po	pár	měsících	randění	zjistil,	že	velikou	vášní	mé	
drahé	jsou	právě	sjezdové	lyže.	„Miláčku,	pojedeme	na	
hory!“	zněl	návrh.	Na	lyžích	jsem	nestál	snad	deset	let,	
ale	pokud	si	chci	přízeň	dívky	udržet,	budu	se	muset	
překonat.	S	velkými	obavami	jsem	s	ní	tedy	odcestoval	
do	Jeseníků,	ale	kdybych	věděl,	co	mne	čeká,	možná	
bych	raději	zůstal	doma.
	 Moje	milovaná	hned	první	den	obula	lyžáky	a	vy-
razili	jsme	na	svah.	Mé	námitky,	že	prší,	byly	odbyty	
mávnutím	ruky	a	poznámkou,	že	snad	nejsem	z	cukru.	
Polkl	jsem	lehkou	urážku	a	neochotně	se	nasoukal	do	
bot.	Pod	sjezdovkou	se	krčilo	asi	pětadvacet	obdobně	
chorobně	závislých	lyžařů,	kteří	nedbaje	počasí	čekali	
na	lanovku.	Mé	nohy	nezvyklé	dlouhých	prken	se	jen	
velmi	 neochotně	 smýkaly	 v	mokrém	 sněhu	 a	 první	
neštěstí	 na	 sebe	 nenechalo	 dlouho	 čekat.	 Bohužel	
jsem	s	sebou	k	zemi	vzal	taky	dva	další	lyžaře,	což	mi	
bylo	velice	líto.	Na	otázku:	„Co	to	proboha	provádíte?“	
jsem	jednomu	z	nich	odpověděl,	že	pokud	si	nevšiml,	
zrovna	 tančím	valčík.	Žena	mne	chlácholila,	ať	si	z	
toho	nic	nedělám,	hlavně	ať	sebou	hodím,	a	dovlekla	
mne	k	sedačce.	
	 Když	jsme	přijeli	nahoru	na	sjezdovku,	zmocnila	se	
mne	hrůza.	Přece	jen	jsem	na	tom	nestál	roky	a	matně	
se	mi	vybavovalo,	že	ani	při	poslední	zkušenosti	jsem	
se	s	lyžemi	moc	nespřátelil.	Moje	drahá	utrousila:	„Pá	
dole!“	a	zmizela	takovou	rychlostí,	že	jsem	jí	nestihl	ani	
zamávat.	Ale	co	-	kdo	se	bojí,	nesmí	do	lesa!	Vyrazil	

Další číslo Monitoru vychází
v pátek 18. března 2016

Rozšířený balíček programů na 4 měsíce ZDARMA
při užívání po dobu 12 měsíců

Sledování již ODVYSÍLANÝCH pořadů
NAHRÁVÁNÍ pořadů, filmů a seriálů
PAUZA právě probíhajícího programu
www.fpobk.cz
tel.: 516 418 763
Smetanova 4, Blansko
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Nové koště dobře mete?! Víte?
nevíte?

Eugène Ionesco: 
NOSOROŽEC

„Svět patří jim, pro nás už není místo…“ 
	 Nacházíme	se	v	malém,	klidném	městečku.	Život	
zde	běží	tak,	jako	kdekoliv	jinde	–	lidé	chodí	do	práce,	
po	práci	posedí	v	kavárně	nebo	nakupují,	procházejí	
se,	zdraví	se,	smějí	se…	Nic	neobvyklého.	Ačkoliv	
-	něco	neobvyklého	se	vlastně	čas	od	času	projde	
po	 náměstí	 –	 nosorožec.	A	 takový	 nosorožec	 na	
svobodě	je	divná	věc.	A	toho	prachu,	co	kolem	sebe	
nadělá...	
	 Divadlo	 Kolárka	 se	 představí	 v	 tragikomickém	
podobenství	o	proměně	lidského	druhu	v	druh	noso-
rožčí.	O	proměně	směšné	a	absurdní,	která	je	však	
lidmi	přijímána	s	naprostou	samozřejmostí.:
	 Nosorožec	se	volně	potuluje	městem…	Nosorožci	
se	volně	potulují	městem…	A	pan	Boef	nepřišel	do	
práce,	 protože	 se	 stal	 nosorožcem	 (omluvte	 ho,	
prosím	 vás!)…	 A	 starému	 známému	 moralistovi	
Janovi	na	čele	vyrašil	roh	a	pan	Dudard	by	měl	chuť	
posnídat	v	trávě	a	ve	stádu	nosorožců	pobíhá	jeden	
se	slamákem	–	není	to	snad	Logikův	slamáček?	Že	
by	se	už	i	Logik	stal	…	?	
	 A	stádo	se	zvětšuje…	Lidé	se	navzájem	odcizují,	
nosorožci	se	srocují,	názory	se	sjednocují…	Nikdo	
z	řady	nevystoupí.	Až	pouze	jeden	člověk	zůstává	
člověkem.	A	to,	pozor,	není	žádný	hrdina.	No	jak	tohle	
dopadne?	

Úprava	a	režie:	Zuzana	Patráková
Scénografie:	Jolana	Chalupová
Hudba:	Kateřina	Reichová
Dramaturgická	supervize:	Eva	Petrželová
Asistent	režie:	Jan	

Hrají:	Jan,	Nikola,	Barbora,	Klára,	Tereza,	Michaela,	
Kateřina,	Leona,	Vladislava

Premiéra:
17.	března	2016

-kkuc-

Drakoneček – den her
	 Již	 tradiční	 závody	 na	 maxi	 autodráze	 pořádá	
skautské	 středisko	 „Srdce	 na	 dlani“	 v	 Dělnickém	
domě	v	sobotu	5.	března	od	13:00	do	17:30	hod.	
Pořadatelé	zvou	děti	ve	věku	od	6	do	14	let.	Budou	
mít	možnost	zahrát	si	různé	hry,	zajezdit	si	na	malých	
okruzích	 i	 na	maxi	 autodráze,	 zúčastnit	 se	 Velké	
ceny	Blanska	a	vyhrát	nějaké	ceny.	Kvalifikace	na	
Velkou	cenu	a	hraní	her	bude	od	13:00	do	15:30	hod.	
a	hlavní	závod	se	uskuteční	od	16:30	hod.

-mha- 

Otužilci se ponoří  
do lomu v Šošůvce

	 Pátý	 ročník	 otužileckého	 plavání	 v	 šošůvském	
lomu	 se	 uskuteční	 v	 neděli	 6.	 března	 v	 13.30.	
Pořadatelé	 lákají	na	pěknou	podívanou	a	 také	na	
významné	osobnosti	zimního	a	dálkového	plavání,	
mezi	nimiž	bude	například	Michal	Moravec	z	vedení	
oddílu	Fides	Brno	nebo	služebně	nejstarší	otužilec	
Bedřich	Hanuš.	„Z	místních	otužilců	můžeme	uvést	
manžele	Pelikánovy	z	Černé	Hory,	manžele	Markovy	
z	 Blanska,	 či	 Pavla	 Mikuláška	 z	 Těchova,“	 uvedl	
jeden	z	pořadatelů	Andrej	Dzuba	ze	Šošůvky.	Okolí	
šošůvského	 lomu	poskytuje	 dostatečný	 výhled	na	
plavce	 a	 diváci	 se	 zároveň	 budou	moci	 dozvědět	
zajímavosti	ze	světa	zimního	plavání	a	informace	o	
správném	otužování.	

-mha-

Přerušení dodávky 
elektřiny

Dne	15.03.2016	od	07:00	do	13:00	-	Těchov

Vypnutá	budou	odběrná	místa	na	pozemku	parcelní	
číslo	1335/10,	1335/11,	1335/13,	1335/7,	1335/27,	
1335/28,	1335/29,	1335/20	a	dům	číslo	popisné	343

-měú-

Freddieho sloupek
Trocha  
slušnosti…

	 Snad	mi	dnes	laskavý	čtenář	trochu	porozumí	a	
moje	slova	jej	donutí	k	zamyšlení	a	nikoli	k	hněvu	
vůči	mé	osobě…
	 Za	prvé	musím	podotknout,	že	si	vážím	každé	
lidské	 činnosti,	 mimo	 činnosti	 politické.	 Většina	
lidských	 činností	 totiž	 dokáže	 jistým	 (byť	 někdy	
zvláštním)	způsobem	obohatit	naši	společnost.
	 Za	druhé	 jsem	si	všimnul,	že	spousta	 lidí	(a	 já	
nejsem	 výjimkou)	 se	 uchyluje	 ke	 zkratkovitému	
myšlení	 a	 rychlým	 závěrům,	 které	 nejsou	 ničím	
podloženy.	Například:	muž,	potácející	se	setmělou	
ulicí,	evidentně	pod	vlivem	omamného	moku,	budí	
u	 pozorovatelů	 úplně	 jiný	 dojem	 je-li	 oblečen	 do	
nevzhledných	postarších	hadrů,	než	by	tomu	bylo	
v	případě,	 že	má	na	sobě	oblek	a	bohémsky	za	
ním	vlaje	šál.	V	prvním	případě	usoudíme,	že	jde	o	
„ožralé	individuum,	co	prochlastá	i	poslední	peníze“.	
V	případě	druhém	se	pak	nejspíš	smířlivě	pousmě-
jeme	a	pomyslíme	si	něco	o	vydařené	podnikové	
oslavě,	či	plesu.
	 Stejně	tak	je	to	i	se	službami.	Již	mnohokrát	jsem	
kritizoval	nejrůznější	instituce,	či	jejich	pracovníky	
za	to,	že	jsou	neochotní,	nevstřícní,	líní,	prostě	se	
tváří	při	výkonu	své	služby	náramně	otráveně.	Za	
tím	 si	 stojím.	Ostatně,	 i	můj	 vrozený	 výraz	 tváře	
vypadá	často,	jako	by	mi	stál	na	noze	slon	a	bylo	
mi	to	nepříjemné.	Omlouvám	se.
	 Jeden	 z	 mých	 přátel	 mě	 nedávno	 požádal	 o	
pomoc.	 V	 restauraci,	 která	 mu	 byla	 svěřena	 do	
opatrování	měl	příliš	mnoho	práce,	než	aby	ji	zastal	
sám,	a	tak	jsem	se	tedy	(k	překvapení	mnohých)	
ocitl	za	výčepním	pultem	a	při	obsluhování	hostů.	
Jaká	to	škola	života…
	 Kdysi	dávno,	v	daleké	Kanadě,	jsem	si	podobným	
způsobem	přivydělával,	takže	práce	tohoto	druhu	
pro	mne	nebyla	novinkou.	Co	se	pro	mne	ale	no-
vinkou	stalo,	je	chování	místních	lidí.	NAPROSTÁ	
většina	 návštěvníků	 restaurace	 má	 obsluhující	
personál	za	osobní	sluhy,	v	některých	případech	
snad	 i	za	něco	horšího.	A	tak	 lze	pozorovat	 jevy,	
které	 by	 učitelé	 etikety	 a	 slušných	 mravů	 mohli	
uvádět	 jako	 odstrašující	 příklad.	 Ano,	 zákazník	
má	VŽDYCKY	pravdu.	Zákazník	platí	a	má	právo	
na	příslušný	servis.	Ale	nikde	není	psáno,	 že	by	
neměly	v	podobných	vztazích	(zákazník/obsluha)	
platit	pravidla	slušného	chování.
	 Především	mi	tedy	za	těch	pár	dní,	u	některých	
„pacientů“	chybělo:	pozdrav	při	vstupu	do	zařízení	
nebo	odpověď	na	pozdrav,	kouzelné	slovíčko	PRO-
SÍM,	uznalé	slovíčko	DĚKUJI,	zásady	stolování	a	
vzájemné	komunikace.
	 Víte,	i	ten	obsluhující	„pinkl“,	kterým	mne	jedna	
slečna	výsměšně	počastovala,	může	mít	vystudo-
vány	2	vysoké	školy.	A	i	kdyby	neměl,	tak	má	právo	
na	to,	aby	se	k	němu	zákazník	choval	slušně	a	bez	
předsudků.	Divili	byste	se,	kolik	 jsem	za	 tu	chvíli	
mé	 (podotýkám	nezištné)	 pomoci	 zpozoroval	 lidí	
jinak	 obecně	 vážených,	 vzdělaných	 a	 na	 úrovni,	
kteří	se	ve	své	omezenosti	ukázali	jako	lidé,	kterým	
není	blízká	jakákoli	úcta	k	práci	druhého.	Na	první	
místo	totiž	kladou	především	sami	sebe	(já	to	chci	
HNED!)	nebo	se	chovají	jako	vandráci	(proč	bych	se	
natáhl	k	popelníku,	když	můžu	vajgl	hodit	na	zem,	
on	to	někdo	uklidí!).	Někteřé	z	„celebrit“	dokonce	
nepotřebují	ani	peníze,	jsou-li	zvyklí,	že	jim	všechno	
prochází	a	„vše	je	nějak	zařízeno“.
	 Je	mi	z	naší	společnosti	smutno.	A	to	prohlašuji	
při	plném	vědomí	 toho,	že	 já	sám	mám	v	oblasti	
(například	mezilidských	vztahů)	velmi	často	meze-
ry	také.	Na	rozdíl	od	některých	si	to	však	dokážu	
přiznat.

	 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 certifikovanou obuv!!!
Nová kolekce jaro 2016 již v prodeji.

	 Když	jsem	se	dozvěděl	o	tom,	že	na	KSMB	od	ledna	nastoupila	nová	kulturní	referentka,	přijal	jsem	
tuto	zprávu	poměrně	pozitivně.	Kulturu	v	našem	městě	kulturní	středisko	v	posledních	letech	nevede	
příliš	dobře,	o	čemž	jsem	se	v	několika	předchozích	měsících	mnohokrát	na	stránkách	Monitoru	zmínil.	
Už	proto	jsem	byl	velmi	zvědavý,	jak	šikovná	bude	nová	pracovnice.	Po	dvou	měsících	jejího	působení	
v	kanceláři	KSMB	se	toho	příliš	neudálo,	vlastně	je	to	poměrně	krátká	doba,	ale	v	posledních	dnech	se	
odehrála	na	sociální	síti	Facebook	výměna	názorů,	o	kterou	bych	se	se	čtenáři	Monitoru	rád	podělil,	
aby	se	alespoň	okrajově	seznámili	s	pracovnicí,	která	v	našem	městě	bude	do	značné	míry	ovlivňovat	
kulturní	dění.
	 Vše	 začalo	 pří-
spěvkem	 Tomáše	
Mokrého,	 majitele	
reklamní	 a	 pro-
dukční	 agentury	
team	agency,	která	
v	 našem	 regionu	
soukromě	 pořádá	
několik	 kulturních	
a	 sportovních	 akcí	
za	 rok.	 Příspěvek	
se	 týkal	 akce	 Fes-
tival	vín,	která	má	v	
Blansku	proběhnout	
v	 dubnu	 letošního	
roku	 a	 pod	 níž	 je	
podepsaná	 firma	
BLUE	FUN	společ-
ně	s	naším	KSMB.	
BLUE	FUN	 je	spo-
lečnost,	 která	 pro-
vozuje	 celoročně	
bary	v	Dělnickém	domě,	na	starosti	je	má	společník	
této	společnosti,	pan	Nezval.

Tomáš	Mokrý:	„Nevím, z jakého důvodu městská 
příspěvková organizace (KSMB) pořádá v Blansku 
tuto akci?! Nemá od minulého roku město Blansko 
již dvě pěkné akce s tématikou vína, které zajišt'ují 
soukromí pořadatelé? Čekal bych spíš, že KSMB 
nebude mít potřebu kopírovat již existující akce a 
bude vytvářet nové, které tu nemáme, nebo jen 
zdokonalovat již tradiční městské akce…“ 

	 Na	to	konto	se	ozvalo	několik	lidí,	kteří	s	názorem	
Tomáše	Mokrého	vesměs	souhlasili.

KSMB: „Dobrý den, děkuji vám za vaše příspěvky. 
Jen chci uvést informace na pravou míru. Akci Fes-
tival vín pořádá taktéž soukromý subjekt pouze za 
podpory KSMB. Nevidím na tom nic špatného. Pokud 
nás někdo osloví s nápadem, byť třeba konkurenč-
ním, a chce ho pojmout svým zpusobem, proč mu 
to neumožnit? Vždy je to na domluvě a spolupráci.“

Tomáš	Mokrý: „Pouze za podpory? Dovolím si zde 
uveřejnit text události založené KSMB: ‚...kterou 
pořádá za podpory města Blanska Kulturní středisko 
města Blanska společně s Blue Fun s.r.o.’ Tady se 
píše, že pořadatelem je KSMB a na webu se to tak 
také tváří. Tzn., že náklady uhradí KSMB (pronájem 
sálu, tisk plakátů, lístečků...) a zisk z prodeje vína pů-
jde na soukromý subjekt? Hlavně bych chtěl vysvětlit 
jednu věc... Proč KSMB je pořadatelem (nebo spolu-
pořadatelem) akce, která v Blansku již je? Resp. dvě 
velice stejné obsahově (pořadatelsky a programově 
určitě lepší). Chtělo by to, aby KSMB, když jej někdo 
osloví (jak píšete), se podívalo, co se v Blansku již 
pořádá. Potom by bylo asi logické se věnovat raději 
zlepšování stávajících akcí (zabíjačka, dětský den, 
Martin, rozsvěcení stromu...). Závěrem… Já to jako 
"špatné" vidím, když se podílíte na kopírování jiných 
akcí ve městě. Kdyby to byl jen soukromý subjekt, 
který si to celé zaplatí a nese sám rizika, tak to chápu. 
Je to podnikatelský záměr. No, snad se něco stane a 
KSMB začne fungovat jinak a lépe. Aktuálně se nám 
tam tvoří kulturní mafie.“ 

KSMB:	„Ano, máte pravdu, že je to tam takto uve-
dené, ale pouze z toho důvodu, že jsou to naše 
stránky a na našich stránkách bude vždy na prvním 
místě KSMB, a ne soukromé subjekty. Na otázku, 
proč stejný projekt, jako už tady je, vám odpovím jen 
jedno: nevlastníte žádný patent na tuto akci, a proto 
nechápu vaši rozhořčenou reakci. Myslím, že kon-
kurence je v konání akcí v našem městě přínosem 
a naši občané se mohou rozhodnout a ohodnotit, co 
se jim více zamlouvá. Na další vaši otázku ohledně 
spolupráce jsem vám již odpověděla, že KSMB se 
spolupráci nebrání, ať je to soukromý subjekt ten 
či onen. Naopak bych chtěla vyzvat tyto subjekty 
ke spolupráci a ne, že to bude pořád stejné jako 
předchozí roky. Také vám děkuji za upozornění, že 
mám co zlepšovat, a věřte, že se budu opravdu sna-
žit. Jsem ráda, že jste to napsal zrovna vy, protože 
víte, jak jsou tyto věci náročné. A ještě jednu věc k 
financování. Je na každém, jestli jde do projektu sám 
za sebe a chce být vidět jenom on, anebo jestli se 
zapojí více subjektů.“

Martin	Müller:	„V době, kdy nejvyšší zástupci Blan-
ska hovoří nahlas o maximální podpoře ze strany 
vedení města soukromým pořadatelům, se mi vaše 
argumenty zdají naprosto zcestné. Můžete mi na-
psat, o jakou podporu KSMB konkrétně se na této 
akci bude jednat? Pokud je to tak, jak píše Tomáš, 
bude to hodně smutné, ale vůbec bych se tomu nedi-
vil. Zrovna vy, paní Sokolová, byste si měla ujasnit, za 
který tým budete kopat. Buď zůstat u pana Nezvala 
v baru nebo pořádat kulturu v Blansku. Jsem moc 

zvědavý, čím nás překvapíte. Zatím to vypadá tak, 
že z křesla KSMB přihráváte kšeft soukromníkovi, 
který vede podnik o patro výš. Říká se tomu střet 
zájmů a já to vnímám jako hodně nefér.“
Pozn.	Paní	Sokolová	ve	svém	volném	čase	pracuje	
v	baru	v	Dělnickém	domě,	a	to	již	delší	dobu.

KSMB: „Dobrý den, pane Mullere, já vám děkuji za 
váš názor. Na vysvětlenou, co se týká projektu Fes-
tival vín. Tento projekt vznikl za mé nepřítomnosti, 
kdy jsem ještě na KSMB nepracovala. Co se týká 
spolupráce na projektech, tak je to vždy na domluvě. 
A co se týká mé spolupráce s p. Nezvalem (provo-
zovatel barů v Dělnickém domě, pozn. redakce), 
tak ta je opravdu jen u akcí, které jsou pořádané, 
a podotýkám, netýkají se KSMB. Jsem si vědoma, 
že nemůžu pracovat na hromadných akcích, které 
spolupořádá KSMB. To by byl ten střet zájmů, o kte-
rém píšete. Na druhou stranu ve svém volném čase 
já můžu pracovat, kde chci, a myslím, že je to má 
soukromá věc. Já pracuji ráda a práce se nebojím. 
S podporou z mé strany může počítat každý, kdo má 
dobrý nápad a stojí o naši podporu. Ne každý ale 
chce, a pak se to tu rozmazává. Samozřejmě nikoho 
do spolupráce nenutím, ale jsou subjekty, které o to 
stojí. Co se týká baru, k této věci já se vyjadřovat 
nebudu a ani to v mé kompetenci není. Dle informací, 
co se ke mně dostala, je to každoroční téma. Věřte, 
že se budu snažit pro kulturu udělat, co budu moci, a 
to nestranně. Děkuji a přeji všem pěkný den.“

Martin	Müller:	„Hezký den, paní Sokolová. Dovolte 
mi ještě jednu poznámku. Osobně se domnívám, že 
když pracovník KSMB v pracovní době dělá nábor 
brigádníků do baru, který vede soukromý subjekt, pak 
se rozhodně o střet zájmů jedná. Asi před měsícem 
jsem viděl text podepsaný přímo vámi, dokonce 
tam bylo uvedeno "kulturní referentka", ve kterém 
jste sháněla brigádníky do baru na ples. O pracovní 
době se zmiňuji proto, že jste tam přímo psala, že 
se zájemci za vámi mohou dostavit do kanceláře na 
KSMB. Nezlobte se, ale tohle mi normální nepřipadá. 
A to, že jedna z prvních vašich aktivit na KSMB bude 
přímá podpora subjektu, pro který ve svém volném 
čase pracujete, se mi nelíbí už vůbec. A jak vidíte, 
nejsem sám, komu to přijde nefér. O tom, že celá 
akce je kopií jiných úspěšných podniků v našem 
městě a že ji pořádá firma, v níž jeden ze společníků 
má potíže se zákonem, polemizovat nechci. Nic proti 
vám nemám - naopak vám přeji spoustu dobrých 
nápadů a budu se těšit, že pozvednete kulturu v 
našem městě. Tímto způsobem však ne.“
Pozn.	 Paní	 Sokolová	 v	 lednu	 veřejně	 vybírala	 do	
baru	brigádníky	jménem	KSMB.	O	panu	Nezvalovi	
je	v	obchodním	rejstříku	uvedeno,	že	je	společníkem	
firmy	BLUE	FUN	s	poznámkou,	že	na	základě	exe-
kučního	příkazu	došlo	k	postižení	obchodního	podílu	
společníka	ve	společnosti.

	 Další	reakci	už	paní	Sokolová	nezveřejnila.	Škoda.	
Třeba	bychom	se	dozvěděli,	jak	to	všechno	je	doo-
pravdy.	Zatím	můžeme	polemizovat	pouze	nad	tím,	
jakým	způsobem	se	paní	Sokolová	na	místo	kulturní	
referentky	bez	jakéhokoli	výběrového	řízení	dostala,	
nad	 tím,	 jak	velké	 jsou	 její	zkušenosti	a	ambice	v	
oboru	kultury,	když	dosud	pracovala	úplně	na	jiném	
místě,	jak	moc	hraje	její	funkce	do	noty	současnému	
provozovateli	barů	v	Dělnickém	domě.	Otázek	se	na-
bízí	skutečně	mnoho	a	odpovědí	se	nám	nedostalo,	
protože	KSMB	již	léta	mlčí	a	na	příspěvky	v	médiích	
nereaguje.	 Udělejte	 si	 obrázek	 sami.	 Možná	 se	
pravda	ukrývá	někde	mezi	řádky,	které	jste	si	právě	
přečetli.	Já	žádné	závěry	zatím	dělat	nechci.

Martin	Müller

Pozn.	Citace	byly	pravopisně	opraveny.	Celou	dis-
kusi	s	dalšími	příspěvky	najdete	na	síti	Facebook	na	
zdi	Tomáše	Mokrého.	
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Na kávě se Stanislavem Komínkem
Se	Stanislavem	Komínkem	z	Blanska	jsem	si	při	zázvorovém	čaji	povídala	o	fair	trade	i	globálních	
souvislostech	a	ovlivňování	životů	lidí	na	celém	světě.	Tvrdí,	že	jsme	v	podstatě	první	generací,	
která	může	významně	ovlivňovat	věci	v	globálním	měřítku.	„Jsme	ti,	na	které	jsme	čekali,	tak	s	tím	
musíme	dobře	nakládat,“	říká	expert	na	kampaně	a	fair	trade	z	organizace	NaZemi.

Sponzor rubriky:

	 Můžete	vysvětlit,	co	je	to	fair	trade?	
	 Je	to	takový	obchod,	který	umožňuje	lidem	uživit	
se	vlastní	prací	za	důstojných	podmínek.	Většinou	
jsou	do	systému	fair	trade	zapojeni	pěstitelé	kávy,	
kakaa,	čaje,	cukrové	třtiny.	Rozvoj	a	prosperita	zá-
padního	světa	jsou	už	od	dob	kolonizace	postaveny	
na	zneužívání	 lidí	v	zemích	globálního	Jihu.	Když	
chceme	levné	banány	nebo	trička,	musí	na	tom	ně-
kdo	být	bitý.		Více	než	polovina	lidí	na	naší	planetě	
žije	pod	hranicí	chudoby.	

	 Jak	z	toho	ven?	
	 Není	 to	 jednoduché	 a	 vyžaduje	 to	 systémovou	
změnu.	Důležitá	je	také	osobní	zodpovědnost	spo-
třebitelů,	aby	se	zamýšleli	nad	tím,	co	kupují	a	co	
podporují	 svým	nákupem.	Máme	obrovskou	moc.	
S	každou	korunou,	kterou	vydáme,	si	vytváříme	svět,	
jaký	chceme,	aby	byl.	Když	chceme	podpořit	míst-
ního	farmáře,	nakupujeme	u	něj.	Když	nakoupíme	
tričko	za	stovku,	znamená	to,	že	ho	šily	za	děsných	
podmínek	ženy	a	dívky	někde	v	Bangladéši,	vydělaly	
si	sotva	na	rýži	a	na	ubytování	v	malém	přístřešku	a	
neměly	třeba	možnost	vidět	ani	vlastní	děti,	protože	
přicházely	domů	až	v	noci.	Pokud	si	koupíme	eticky	
vyrobené	tričko,	máme	možnost	podpořit	to,	aby	se	
zaměstnanci	dokázali	uživit	vlastní	prací,	viděli	svoje	
děti,	mohli	 podporovat	 jejich	 vzdělání;	 to	 je	 velmi	
důležité.	

	 Jak	poznáme	fairtradové	výrobky?	
	 U	některých	věcí	 je	 to	 jednodušší,	 základní	ze-
mědělské	 komodity	 jako	 káva,	 kakao,	 rýže	 nebo	
bavlna	 nesou	 modrozelenou	 certifikační	 známku	
systému	Fairtrade	International.	Fairtradové	výrobky	
jsou	i	bez	této	známky	Fairtrade,	musí	být	ale	ob-
chodovány	členy	Světové	fairtradové	organizace.	U	
některých	produktů	je	to	s	etickou	výrobou	obtížné,	
když	si	koupíte	třeba	biotričko,	neznamená,	že	na	
něm	nepracovaly	děti	a	že	šičky	nebyly	zneužívány.	
Ale	existuje	několik	firem,	které	jsou	členy	různých	

důvěryhodných	nezávislých	více-
stranných	iniciativ.	

	 Lze	 v	 Blansku	 nakupovat	
férově?	
	 V	 Blansku	 se	 dá	 podporovat	
lokální	výroba,	můžeme	kupovat	
produkty	 od	 místních	 farmářů,	
v	 obchodě	 můžeme	 preferovat	
fairtradovou	 kávu.	 Spousta	 věcí	
se	dá	nakoupit	přes	internet.	Fair-
tradovou	 kávu	 si	 lze	 v	 Blansku	
dát	 jen	 v	 pizzerii	 Pizzazz.	 Ale	
třeba	město	Brno	má	zájem	stát	
se	 Fairtradovým	 městem,	 což	
znamená	splnit	několik	kritérií,	a	
jedním	 z	 nich	 i	 dostatek	 obcho-
dů	 a	 restaurací	 s	 fairtradovými	
výrobky.	V	Brně	je	přes	padesát	
takových	obchodů	a	přes	dvacet	
restaurací.	 Fair	 trade	 zde	 má	
podporu	aktivistů	i	místních	politiků.	

	 Máte	nějaký	domácí	chov?
	 Obecně	nerad	nakupuji	a	jsem	rád,	když	si	nějaké	
věci	můžu	sám	vyrobit	nebo	vypěstovat.	Samozřejmě	
v	běžných	podmínkách	ve	městě	to	není	jednoduché.	
Chtěl	bych	mít	třeba	ovce	a	úly	se	včelami,	ale	pokud	
člověk	má	dělit	čas	mezi	rodinu,	práci	a	koníčky,	na	
domácí	chov	už	potom	čas	nemá.	Ale	máme	slepice.	
Postavil	jsem	kurník	ze	starých	desek.	Zašel	jsem	do	
sběrného	dvora,	zaplatil	stovku	a	pobral	jsem	staré	
obývákové	skříně,	z	nichž	jsem	kurník	postavil.	Takže	
mám	radost	i	z	toho,	že	jsem	nemusel	podporovat	
nějakou	 zbytečnou	 výrobu	 dřevotřískových	 desek	
někde	v	Ikea	nebo	v	Bauhausu.	
	 Je	to	zároveň	edukativní	prvek	–	protože	máme	
malé	děti,	přijde	mi	důležité,	aby	věděly,	odkud	věci	
pocházejí,	aby	měly	k	věcem	okolo	vztah.	To	je	také	
jednou	z	nadějí	do	budoucna,	že	se	lidé	snaží	mít	
zase	vztah	k	věcem,	nejenom	je	slepě	konzumovat.	
Vědomí,	odkud	věci	pocházejí,	kdo	za	tím	stojí,	ko-
lik	energie	někoho	stálo	je	vyrobit	–	to	spoustu	lidí	
zajímá.	

	 Mají	lidé	dostatečné	povědomí	o	fair	trade?	
	 Pořád	se	to	týká	jen	určitého	procenta	lidí,	kteří	
se	o	problematiku	zajímají.	Spousta	 lidí	 řeší	 čistě	
provozní	záležitosti,	ať	už	z	důvodů	ekonomických,	
záměrné	 ignorance	 či	 kapacity	 schopností	 vůbec	
vnímat	další	souvislosti.	Počet	zájemců	o	fair	trade	
stoupá,	ale	nikdy	nebude	stoprocentní.	Ale	třeba	ve	
Velké	Británii	40	%	cukru	nebo	20	%	květin	v	Ně-
mecku	 je	 fairtradových.	 V	 Evropském	 parlamentu	
pijí	 jenom	 fairtradovou	 kávu	 a	 čaje,	 v	 roce	 2015	
tam	snědli	na	jednáních	celkem	5	tun	fairtradových	
banánů.	

	 Co	vás	překvapilo	na	návštěvě	v	Guatemale?
	 Už	 jsem	 předtím	 navštívil	 pěstitelská	 družstva	
v	Peru,	takže	už	mě	to	zase	moc	nešokovalo.	Bydlel	
jsem	v	hotelu,	u	kterého	před	rokem	postříleli	řidiče	
kamionu,	a	za	rohem	sídlila	místní	narkomafie.	Běžní	
lidé	tam	žijí	spokojeně,	rodiny	pospolu.	Mluvil	jsem	
s	domorodými	mayskými	Indiány	z	různých	kmenů.	
Dnes	pěstují	skvělou	vysokohorskou	arabiku	a	chtějí	
se	tím	uživit.	Mají	silný	vztah	k	půdě,	oproti	přistě-
hovalcům	z	jiných	částí	země	by	na	svůj	pozemek	
nedaly	žádné	chemikálie.	
	 Potěšila	 mě	 laskavost	 a	 dobrota	 lidí,	 kteří	 tam	
žijí.	I	s	málem	jsou	velmi	spokojení,	usměvaví,	rádi	
pomáhají	 druhým.	 Překvapilo	 mě,	 jak	 tam	 dobře	
funguje	družstevnictví.	Pěstitelská	družstva	v	Latin-
ské	Americe	mají	třeba	dvě	stě	až	dva	tisíce	členů,	
kteří	vzájemně	spolupracují.	Družstva	 jim	opravdu	
pomáhají,	všichni	 jejich	členové	mají	možnost	de-

	 V	Blansku	pořádáte	dvě	důležité	akce…
	 V	naší	organizaci	NaZemi	koordinujeme	dvě	celo-
republikové	akce,	s	ženou	se	do	nich	snažíme	zapojit	
i	Blansko.	Férová	snídaně	se	koná	už	pět	let,	a	loni	
jsme	poprvé	přidali	Výstavu	na	stromech.	Do	Féro-
vé	snídaně	se	v	loňském	roce	zapojilo	s	Blanskem	
přes	sto	třicet	míst	v	České	republice.	Lidé	na	tomto	
piknikovém	happeningu	vyjadřují	podporu	lokálním	
a	fairtradovým	pěstitelům.	

 Co	je	náplní	vaší	práce	v	organizaci	NaZemi?
	 Mám	to	velmi	pestré.	Jednak	koordinuji	zmíněné	
celorepublikové	akce,	a	jednak	jsem	ve	spojení	se	
stovkami	lidí	v	České	republice,	kteří	se	snaží	zvyšo-
vat	povědomí	o	fair	trade	a	globálních	souvislostech,	
o	pracovních	podmínkách	v	zemích	Afriky,	Latinské	
Ameriky	 a	Asie.	 Kromě	 toho	 vytvářím	 propagační	
materiály,	jsem	v	kontaktu	se	zástupci	měst	a	škol.	
Snažím	 se	 je	 motivovat	 k	 tomu,	 aby	 podporovali	
odpovědnou	 spotřebu	 a	 z	 veřejných	 prostředků	
nekupovali	dětskou	práci.	

	 Jak	vznikla	Výstava	na	stromech?	
	 Před	dvěma	lety	jsem	byl	v	Guatemale,	kdy	nás	
doprovázel	štáb	České	televize	na	cestě	za	pěsti-
teli	 kávy,	 a	 protože	 oni	 spíš	 natáčeli,	 já	 jsem	 fotil	
a	dělal	 rozhovory.	A	z	 těch	 fotek	 jsme	se	 rozhodli	
udělat	výstavu.	Říkal	jsem	si,	že	by	byla	škoda,	aby	
výstava	byla	pouze	na	jednom	místě,	a	že	by	bylo	
pěkné,	aby	ji	vidělo	co	nejvíce	lidí,	kteří	by	se	mohli	s	
problematikou	seznámit.	Dostali	jsme	nápad,	jak	akci	
dostat	na	co	nejvíce	míst.	Nakonec	visela	plakátová	
výstava	celý	říjnový	týden	současně	v	čtyřiceti	osmi	
parcích	naší	republiky.

	 To	byl	váš	nápad?	
	 Ano,	a	celý	koncept	mi	přijde	jako	revoluční,	ještě	
jsem	se	s	tím	nikde	ve	světě	nesetkal,	že	by	někdo	
koordinoval	 výstavu,	 která	 je	 současně	 na	 tolika	
místech	v	jednom	okamžiku.	

Sbírka věcí
možných i nemožných

Pronájem kanceláří, 
skladových a obchodních 
prostor v Blansku na Pražské ulici

ambroz@atgraphic.cz
www.halablansko.cz

mokraticky	rozhodovat	o	tom,	kdo	bude	ve	vedení	
družstva,	 jak	se	 rozdělí	 volné	peníze,	do	čeho	se	
bude	investovat.	

	 Všechno	souvisí	se	vším…	
	 Každý	z	nás	ovlivňuje	chod	naší	planety.	Pěkná	
propojení	 se	 ukazují	 v	 době	 zvýšené	migrace	 do	
Evropy,	protože	důvody,	které	vedou	k	tomu,	aby	lidé	
opouštěli	své	domovy,	velmi	často	souvisí	s	naším	
způsobem	života.	Důvody	nejsou	jen	čistě	ekonomic-
ké	nebo	postavené	jen	na	ozbrojených	konfliktech	
-	my	jsme	mimochodem	významní	dodavatelé	zbraní	
do	zemí,	kde	konflikty	 jsou,	takže	to	zase	ovlivňu-
jeme.	 Jedním	 z	 hlavních	 důvodů	 jsou	 klimatické	
změny.	Tím,	 že	 využíváme	 fosilní	 paliva,	 jezdíme	
auty,	 podporujeme	 neudržitelný	 ekonomický	 růst	
a	obrovskou	spotřebu,	i	tím,	že	jíme	v	takové	míře	
maso,	se	podílíme	na	zvyšování	rychlosti	globálního	
oteplování.	Například	krávy	 totiž	produkují	metan,	
který	je	jednou	z	příčin	zmenšování	ozonové	vrstvy.	
Velmi	zjednodušeně	řečeno	–	tím,	že	si	dám	steak,	
způsobím,	 že	 sem	 přijde	 další	 člověk	 z	 východní	
Afriky,	protože	se	mu	tam	vysuší	pozemky,	na	kterých	
dlouhodobě	hospodařil	a	už	není	možné	tam	něco	
vypěstovat.	Je	donucen	opustit	svou	zemi	a	jít	tam,	
kde	se	může	uživit.	
	 Tím,	že	lidé	vlivem	klimatických	změn	ztrácejí	svo-
je	políčka,	dochází	k	sociálním	třenicím	a	ozbrojeným	
konfliktům.	V	současné	době	je	v	pohybu	miliarda	
lidí.	Každý	sedmý	člověk	se	někam	přesunuje.	Tento	
jev	nelze	změnit	a	je	potřeba	se	tomu	přizpůsobit.	
Podle	mě	 tou	hlavní	 výzvou	do	budoucna	 je,	 aby	
pedagogové	budoucí	generaci	připravovali	na	život	
v	globalizovaném	světě.	Aby	posilovali	 její	kritické	
myšlení,	schopnost	komunikace,	nenásilného	řešení	
problémů	a	spolupráce.	

	 Jste	vegetarián?	
	 Nejsem	vegetarián,	když	mi	někdo	nabídne	jídlo	
z	masa,	sním	je,	ale	sám	s	masem	nevařím.	Použí-
vám	zeleninu	a	různé	luštěniny,	rád	vařím	různá	karí.	

	 Vaše	další	aktivity?
	 Hraji	basket	za	muže	Blansko.	Letos	jsme	první	
v	tabulce	a	asi	postoupíme	do	vyšší	soutěže.	Taky	
rád	rybařím.	A	nejdůležitější	je	pro	mě	samozřejmě	
rodina.	

	 Na	co	byste	chtěl	pozvat	blanenské	občany?	
	 Bude	 zase	 Férová	 snídaně,	 a	 to	 dopoledne	 v	
sobotu	14.	května	v	zámeckém	parku.	Kdo	si	bude	
chtít	jít	zapiknikovat,	ať	vezme	své	kamarády,	deku,	
košík	s	dobrotami	od	místních	pěstitelů	a	do	konvice	
fairtradový	čaj.	

Marie	Hasoňová

	 Oblečení,	nádobí,	hračky,	knihy.	Vše	použité,	to	však	nevadí.	Poslouží	ještě	někomu	jinému.	Prostory	
staré	fary	v	Blansku	se	o	víkendu	proměnily	ve	sběrné	místo	různých	věcí,	které	lidé	už	doma	nepotře-
bovali,	ale	které	by	se	mohly	hodit	někomu	jinému.	

	 Skupina	mladých	lidí	přinášené	
věci	třídila,	cenila	a	připravovala	na	
převoz	do	Dělnického	domu.	Tam	
se	budou	prodávat	za	symbolické	
ceny	na	deváté	charitativní	módní	
přehlídce	v	sobotu	2.	dubna	odpo-
ledne.	
	 „Dostali	jsme	spoustu	oblečení,	
boty,	nádobí,	plyšáky,	gramofonové	
desky	 i	 knihy.	 Dokonce	 máme	 i	
gramofon,“	upozornila	 jedna	z	or-
ganizátorek	akce	Marie	Jahodová.	
Gramofon	 bude	 pravděpodobně	
jedním	z	předmětů	dražby.	Dále	se	
obvykle	dále	draží	například	dorty,	
velké	plyšáky,	květiny.	
	 „Všechno	se	neprodá,	ale	věci,	
které	 zbydou,	 věnujeme	 charitě.	
Ničím	 se	 neplýtvá,“	 ujistila	 Jaho-
dová.	 Oblečení	 se	 tedy	 odveze	
do	charitního	šatníku.	Nádobí	 také	uvítají	v	 různých	
sociálních	zařízeních.	
	 „Návštěvníci	 módní	 přehlídky	 se	 mohou	 těšit	 na	
blešího	trh,	krásné	modelky	a	modely,	prodej	předvádě-
ných	kousků	oblečení,	kavárničku	s	domácími	zákusky,	
prodej	řemeslných	výrobků,“	pozvala	organizátorka.	

Dealeři naděje navštíví 
Ukrajinu

	 Výtěžek	 z	 prodeje	 vybraných	 věcí	 na	 charitativní	
módní	přehlídce	bude	použit	na	pomoc	v	ukrajinské	
vesnici	Čechohrad,	která	leží	asi	dvě	stě	kilometrů	od	
Doněcku,	kde	stále	probíhá	občanská	válka,	a	necelých	
sto	kilometrů	od	Krymu,	který	byl	předloni	připojen	k	
Rusku.	Situace	tamních	obyvatel	nebyla	ani	předtím	
nikterak	růžová	a	v	poslední	době	se	 ještě	zhoršila.	
„Peníze,	 které	 na	 přehlídce	 každoročně	 získáváme,	
místním	slouží	 především	 jako	prostředek	k	 získání	
léků,	základních	hygienických	potřeb	nebo	zdravotní	
péče,“	uvedla	Marie	Jahodová.	

	 Běžný	důchod	obyvatel	Čechohradu	činí	kolem	1000	
hřiven,	což	v	přepočtu	vychází	zhruba	stejně	jako	naše	
koruny.	„Zdravotní	péče	ovšem	například	není	hrazená	
státem,	 a	 pokud	 se	 člověk	 dostane	 do	 nemocnice,	
nejenže	platí	za	lůžko,	ale	nedostává	ani	stravu.	Každá	
koruna	proto	těmto	lidem	ulehčí	mnoho	problémů,“	ujis-
tila	Jahodová.	Řádové	sestry	z	Velehradu,	které	jezdí	
na	Ukrajinu	pomáhat,	vyhodnotí	situaci	a	nakoupí	to,	co	
lidé	právě	nejvíce	potřebují.	Organizátorům	přehlídky	
vše	řádně	vyúčtují.	V	minulosti	se	obyvatelům	vesnice	
pořídila	mimo	jiné	například	lednice.	
	 Dealeři	naděje,	jak	se	organizátoři	přehlídky	nazýva-
jí,	letos	v	září	Čechohrad	navštíví	a	zdokumentují	život	
tamních	obyvatel.	 „Chceme	na	vlastní	oči	 zjistit,	 jak	
situace	vypadá,	a	zdokumentovat	život	obyvatel.	Pokud	
by	se	ovšem	stalo,	že	by	se	situace	změnila	natolik,	že	
by	nebylo	možné	do	Čechohradu	vyrazit,	financování	
pomoci	 to	 nijak	 neohrozí.	 Peníze	 z	 přehlídky	 totiž	
doručíme	na	místo	tak	jako	každý	rok	prostřednictvím	
řádových	sester	z	Velehradu.	Naše	přítomnost	bude	
mít	hlavně	dokumentační	funkci	a	bude	pomocí	pouze	
doplňující,“	doplnila	dealerka	naděje.	

-mha-
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Fotoseriál: Zabíjačka v Blansku
„Už	nemůže	chrochtat,“	pronesla	asi	čtyřletá	holčička,	když	viděla	visícího	čuníka	
připraveného	k	porcování.	Bohužel	blahem	právě	nechrochtali	ani	návštěvníci	zabi-
jačkových	hodů	v	Blansku.	V	poledne	už	nebyla	ani	polévka,	a	kdo	toužil	po	teplém	
občerstvení,	měl	smůlu.	Štěstí,	že	městská	zabíjačka	nepřilákala	žádné	velké	davy.

Školka v lese
	 O	tom,	že	existují	lesní	mateřské	školy,	vědí	v	současné	době	již	mnozí	z	vás.	O	těchto	zařízeních	
je	však	stále	ještě	mnoho	informací,	které	mohou	být	zajímavé	pro	laickou	i	odbornou	veřejnost.	
Kladete	si	otázku,	jak	je	možné	vzdělávat	děti	v	přírodě	po	celý	rok	a	za	jakéhokoliv	počasí?	Nebo	zda	
jsou	lesní	mateřské	školy	vůbec	schopné	připravit	děti	na	úspěšný	vstup	do	života?	Prostřednictvím	
tohoto	článku	vám	představíme,	jak	to	chodí	v	LMŠ	Permoník	v	Černé	Hoře.	Dozvíte	se,	co	je	pro	tuto	
školku	charakteristické	a	čím	se	v	současné	době	odlišuje	od	klasických	kamenných	mateřských	
škol.

	 Lesní	 mateřská	 škola	
Permoník	funguje	v	Černé	
Hoře	 již	 rok	 a	 půl.	 Za	 tu	
dobu	 jsme	 prošli	 svým	
vývojem	 a	 hřeje	 nás	 jis-
tota,	 že	 máme	 dětem	 i	
jejich	 rodičům	 co	 nabíd-
nout.	 V	 současné	 době	
je	to	zejména	individuální	
přístup	v	malém	kolektivu	
dětí	 a	 tým	 citlivých	 prů-
vodců,	 jehož	 součástí	 je	
i	 kvalifikovaný	 pedagog,	
který	dohlíží	na	všestran-
nou	přípravu	dětí	do	školy.	
V	 neposlední	 řadě	 i	 pří-
jemné	 zázemí	 zateplené	
mongolské	 jurty	 v	 přímé	
blízkosti	 lesů,	 luk,	 polí	 a	
říčky	 Býkovky.	 Děti	 se	 u	
nás	 od	 svých	 průvodců	
„učí“	 zejména	 autentič-
nosti,	 radosti	z	pohybu	a	
procesu	tvoření.	Stavba	programu	na	jednotlivé	dny	
se	odvíjí	v	první	řadě	z	aktuálního	zájmu,	vývojových	
potřeb	dětí	a	proměnlivosti	přírody.	Se	změnami	se	
tak	počítá,	neboť	podnětů	ze	strany	dětí	si	vážíme,	
ctíme,	a	coby	jejich	průvodci	na	cestách	k	poznání,	
je	 s	 respektem	 podporujeme.	 V	 sounáležitosti	 s	
přírodou	se	snažíme	vytvořit	prostředí	vhodné	pro	
zdravý	vývoj	a	rozvoj	osobnosti	každého	dítěte.

Jak	připravujeme	v	Permoníku	děti	na	život?
	 Jako	v	jiných	lesních	mateřských	školách	i	v	Per-
moníkovi	se	 řídíme	heslem	„Žádné	špatné	počasí	
není,	 chce	 to	 jen	 správné	 oblečení.“	 Je	 báječné	
zmoknout,	 projít	 si	 blátem	 nebo	 zaskákat	 v	 kalu-
žích.	Ve	spolupráci	s	rodinami	posilujeme	odolnost	
dětí	postupným	posouváním	jejich	hranic	osobního	
komfortu,	čímž	přispíváme	nejen	k	odolnosti	dětí	vůči	
nemocem,	ale	i	k	jejich	přizpůsobivosti	ke	změnám.	
Pochopitelně	i	naše	děti	bývají	nemocné.	Nemoci	se	
však	na	čerstvém	vzduchu	a	v	malém	kolektivu	šíří	
podstatně	pomaleji.
	 Vše	intuitivně,	formou	prožitku	a	příběhů,	kterými	
lze	obsáhnout	vše,	co	nás	obklopuje.	Umožňujeme	
dětem	zapojit	se	do	každodenního	dění	ve	školce,	
aby	se	tak	mohly	podílet	na	péči	o	prostředí,	v	kte-
rém	se	pohybují,	a	prožily	si	tak	skutečnou	hodnotu	
práce	a	věcí,	které	jejím	prostřednictvím	lze	získat.	
Hodnoty,	o	které	se	při	práci	s	dětmi	opíráme,	jsou	
svobodné	vyjádření	svých	potřeb	a	emocí,	význam	
komunikace	a	sdílení,	respekt	vůči	sobě,	druhým	i	
přírodě	a	sounáležitost	s	ní.

Jak	připravujeme	v	Permoníku	děti	na	školu?
	 Přípravu	na	školu	vnímáme	jako	připravenost	na	
život,	takže	i	mnoho	z	našich	„předškolních“	aktivit	

vychází	více	z	běžných	každodenních	činností,	než	
jen	z	plnění	pracovních	listů.
	 Je	známo,	že	v	posledních	letech	narůstá	počet	
dětí	s	odkladem	školní	docházky	zejména	z	důvodů	
nedostatečné	emoční,	sociální	a	jazykové	zralosti.	
Dbáme	 proto	 zejména	 na	 podporu	 samostatnosti	
dětí,	 čímž	 jim	 postupně	 napomáháme	 v	 mnoha	
dalších	oblastech	jejich	vývoje	(zejména	jemná	mo-
torika,	která	je	fyziologicky	úzce	spjatá	s	rozvojem	
řeči).
	 Vzhledem	k	malému	počtu	dětí	ve	skupině	máme	
více	možností,	jak	individuálně	pracovat	s	dětmi.

Cena	za	svobodu
	 Často	narážíme	i	na	otázku	výše	školného.	Ceny	
v	lesních	mateřských	školách	jsou	různé.	Vzhledem	
k	 tomu,	 že	 lesní	 mateřské	 školy	 aktuálně	 nemají	
finanční	 podporu	 ze	 strany	 státu,	 je	 jejich	 provoz	
hrazen	především	ze	školného,	které	si	rodiče	platí.	
Je	 to	cena	za	svobodu	a	kvalitu.	Někteří	z	Vás	si	
mohou	říci,	že	ceny	jsou	dost	vysoké.	Ovšem	co	je	
to	vlastně	„dost“?
		 Chcete-li	 se	 tedy	 dozvědět,	 jak	 to	 doopravdy	 v	
naší	školce	chodí,	můžete	za	námi	přijít	ve	čtvrtek	
14.	4.	2016	v	9	hod.	na	Den	otevřené	branky,	kdy	
máte	možnost	zúčastnit	se	dopoledního	programu	v	
terénu	s	našimi	průvodci.	Sportovní	obuv,	oblečení	
a	svačinu	s	sebou!	Zároveň	Vám	v	tento	den	rádi	
poskytneme	další	informace	ohledně	chodu	školky	
v	našem	zázemí,	a	to	v	době	od	9	do	12	hod.	a	od	
15	do	17	hod.
		 Přejeme	 Vám	 i	 Vašim	 dětem	 mnoho	 radosti	 a	
spokojenosti	z	cest,	pro	které	se	ve	svých	životech	
rozhodnete.

Tým	LMŠ	Permoník,	Černá	Hora

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

www.k-band.cz

734 514 325

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

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

	 Mezinárodní	federace	nadací	pro	nemoci	ledvin	(International	Federation	of	Kidney	Foundations)	
a	Mezinárodní	nefrologická	společnost	(International	Society	of	Nephrology)	vyhlásily	letos	opět	
Světový	den	ledvin.	Již	tradičně	tento	den	připadá	na	druhý	čtvrtek	v	měsíci	březnu	(tentokrát	
10.3.2016)	a	jeho	cílem	je	zvýšit	informovanost	zdravotníků	a	laické	veřejnosti	o	nemocech	ledvin,	
jejich	včasné	diagnostice	a	možnostech	léčby.	I	nefrologické	oddělení	Nemocnice	Blansko	se	
kampaně	Světový	den	ledvin	letos	účastní,	a	to	již	osmým	rokem.

	 Ledviny	jsou	životně	důležitým	orgánem.	Filtrací	
krve	odstraňují	z	těla	odpadní	produkty	metaboli-
smu	a	udržují	stabilitu	vnitřního	prostředí.	Každý	
den	očistí	180	litrů	krve,	což	znamená,	že	pročistí	
všechnu	krev	až	50x	za	den.	Věděli	 jste	ale,	že	
chronická	onemocnění	ledvin	postihují	10	%	světo-
vé	populace?	Že	chronickým	onemocněním	ledvin	
trpí	1	z	5	mužů	a	1	ze	4	žen	ve	věku	65	až	74	let,	
zatímco	ve	věkové	kategorii	nad	75	let	trpí	různě	
závažným	chronickým	onemocněním	ledvin	celá	
polovina	lidí?	Při	péči	o	dlouhodobé	zdraví	ledvin	
je	zapotřebí	především	nepodceňovat	prevenci.
	 V	České	republice	je	odhadem	asi	5	%	obyva-
tel	 s	 významně	 sníženou	 filtrační	 funkcí	 ledvin:	
Nemocní	se	sníženou	funkcí	ledvin	mají	zvýšené	
riziko	onemocnění	srdce	a	cév	(infarktu	myokar-
du,	 srdečního	 selhání,	 cévní	 mozkové	 příhody,	
ischemické	choroby	dolních	končetin)	a	jsou	také	
ohroženi	vývojem	selhání	 ledvin,	které	vyžaduje	
náhradu	 jejich	 funkce	 dialýzou	 či	 transplantací.	
Většina	 pacientů	 s	 chronickým	 onemocněním	

ledvin	 se	 nemusí	 selhání	 ledvin	 dožít,	 protože	
umírá	předčasně	na	kardiovaskulární	onemocně-
ní.	Časný	záchyt	chronického	onemocnění	ledvin	
je	proto	extrémně	důležitý.	Vyšetření	bílkoviny	v	
moči	a	stanovení	filtrační	funkce	ledvin	je	snadné	
a	levné.	Včasná	diagnóza	může	pomoci	potřebě	
nahradit	funkci	ledvin	předcházet	nebo	ji	výrazně	
oddálit.
		 Nechat	si	bezplatně	vyšetřit	funkci	svých	ledvin	
(vyšetřením	moči	a	krve)	máte	možnost	i	Vy!	Na	
nefrologickém	 oddělení	 Nemocnice	 Blansko	 ve	
čtvrtek	10.3.2016.
	 Pokud	 se	 pro	 vyšetření	 rozhodnete,	 přijďte	
nalačno	se	vzorkem	středního	proudu	ranní	moči	
(popřípadě	proveďte	odběr	na	místě).	Odběry	(gly-
kémie	nalačno,	kreatinin,	M+S,	propočet	odhadu	
GFR	dle	CKD	EPI	se	zhodnocením	stadia	CKD)	
budeme	provádět	od	7.00	do	14.00	hodin.		
	 Selhávání	 ledvin	v	počátečním	stadiu	obvykle	
nepoznáte!	Věnujte	pár	minut	prevenci.

-ko-

	 RH	FAKTOR	je	pěvecká	soutěž	pro	začínající	i	pokročilé	zpěváky	existující	již	od	roku	2008.	Soutěž	
pořádá	Střední	pedagogická	škola	Boskovice,	příspěvková	organizace	a	Sdružení	rodičů	Střední	
pedagogické	školy	Boskovice	ve	spolupráci	s	Městem	Boskovice,	KZMB	a	dalšími	partnery.	

	 Finále	 již	 9.	 ročníku	
se	uskuteční	12.	5.	2016	
od	 18:00	 hodin	 v	 sále	
Zámeckého	 skleníku	
Boskovice.	 Finalisté	 a	
návštěvníci	 se	 mohou	
těšit	na	patrona	soutěže	
PETRA	 BENDE,	 živou	
kapelu	 „Dvě	 a	 půl	 pro-
mile“,	originální	kovanou	
sošku	 ptáka	 RHáka	 z	
dílny	 uměleckého	 ko-
váře,	 společnou	 píseň	
s	Petrem	Bende.	V	od-
borné	 porotě	 zasedne	
Petr	 Bende,	 Hana	 Kor-
čáková	 dipl.um.,	 Mgr.	
Tomáš	 Pléha,	 Mgr.	 Jiří	
Marek.	 Nebude	 chy-
bět	 ani	 divácká	 soutěž	
a	v	přestávce	vystoupení	
Petra	Bende.	Celým	finále	bude	provázet	Daniela	
Krahulcová.	Uzávěrka	přihlášek	je	6.	3.	2016.	Ne-
váhejte	se	přihlásit.	Veškeré	informace	najdete	na:	
www.rhfaktor.cz.

	 Srdečně	zvou	hlavní	organizátoři.	Přijďte	povzbu-
dit	vaše	želízka	v	ohni.

Mgr.	at	Bc.	Michal	Pernica,	Jiří	Korčák,	
Bronislav	Šmatera

Foto: B. Šmatera
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Macochismus v galerii

Většinu přestupků řeší na místě

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

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

• komplexní vyšetření dutiny ústní
• odstranění zubního kamene a pigmentací
• ošetření citlivých zubních krčků
• výživové poradenství
• nácvik vhodné techniky čištění, motivace
• leštění zubů, hloubkové čištění
• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

  ORDINACE  DENTÁLNÍ  HYGIENY

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství 

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace 

• leštění zubů 

• hloubkové čištění 

• bělení zubů 

• aplikace dentálního šperku

B. Němcové 15 , Blansko        /        tel. :732 247 239
                              www.fordent.cz

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.
B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

OD 1.1.2016 - 30.11.2016 VZP PŘISPÍVÁ AŽ 1000,- NA DENTÁLNÍ HYGIENU!

Doučováním k lepším známkám 
Agentura, která v Blansku chyběla

	 Doučování	studentů	ZŠ	a	SŠ	v	Blansku	a	okolí	zajišťuje	nová	vzdělávací	agentura	Jasno.	
Agentura	se	sídlem	v	Blansku,	Smetanova	6	se	specializuje	na	matematiku,	fyziku,	anglický	a	
český	jazyk.	V	budoucnu	se	počítá	se	rozšířením	předmětů	o	německý	a	francouzský	jazyk	a	
chemii.	

	 Nápad	 na	 vznik	 agentury	 vzešel	 přímo	 od	
rodičů,	 kteří	 postrádali	 možnost,	 jak	 poskytnout	
svým	dětem	kvalitní	doplňkové	vzdělání,	případně	
důkladnou	 přípravu	 na	 přijímací	 zkoušky	 na	 SŠ	
nebo	VŠ.	
	 Princip	je	naprosto	jednoduchý.	Rodiče	si	mohou	
vybrat,	zda	bude	doučování	probíhat	v	prostorách	
agentury	nebo	přímo	u	nich	doma.	Elektronickou	
poštou	 na	 adresu	 doucovani@uzmamjasno.cz	
zašlou	 poptávku	 (poptávaný	 předmět,	 časové	
možnosti,	kde	by	měla	výuka	probíhat	a	počet	stu-
dentů)	a	následně	jim	pracovník	agentury	nabídne	
lektora	 dle	 poptávky.	 Zákazníci	 si	mohou	 vybrat	
jednorázové	nebo	soustavné	doučování.	
	 Devízou	 agentury	 je	 individuální	 přístup	 ke	
studentům.	Mohou	se	přihlásit	 jak	jednotlivci,	tak	
skupina	kamarádů,	kteří	potřebují	dovysvětlit	určité	
učivo,	připravit	na	maturitu,		jazykové	nebo	přijímací	
zkoušky.
	 Lektoři	 jsou	odborníci	na	dané	předměty,	mají	

zkušenostmi	s	doučováním	a	díky	svému	nasazení	
dopomohli	již	řadě	studentů	k	lepším	známkám	či	k	
přijetí	na	vytouženou	střední	nebo	vysokou	školu.	
	 Cena	výuky	je	pohyblivá.	Odvíjí	se	od	zvolené-
ho	předmětu,	počtu	zakoupených	lekcí,	případně	
kombinací	 více	 předmětů	 a	 počtu	 studentů.	 Po	
konkretizaci	 potřebných	 údajů	 (předmět,	 počet	
účastníku	a	počet	lekcí)	Vám	pracovník	agentury	
zašle	cenovou	nabídku.
	 Vedle	 doučování	 nabízí	 agentura	 studentům	 i	
pomoc	s	domácími	úkoly	do	výše	uvedených	před-
mětů	(např.	esej	nebo	projekt	do	angličtiny,	slohová	
práce	do	češtiny,	početní	příklady	do	matematiky	
nebo	fyziky).
	 Více	 informací	 naleznete	 na	 webových	 strán-
kách:	 www.uzmamjasno.cz	 nebo	 pište	 na:	 
doucovani@uzmamjasno.cz.
 
	 Společně	k	lepším	známkám!

Vzdělávací	agentura	Jasno

	 V	Galerii	města	Blanska	lze	nyní	zhlédnout	novou	výstavu	s	názvem	Macochismus.	Setkání	čtyř	
autorů	žijících	v	Praze,	Brně	a	Berlíně,	kteří	mají	odlišná	tvůrčí	východiska,	je	hledáním	společných	
paralel	a	pojítek.	Výstava	potrvá	do	23.	března.	

	 Olejomalby,	 prostorové	
instalace	 a	 videoprojekce	
vytvořili	 Karíma	 Al-Mukh-
tarová,	 Matěj	 Smrkovský,	
David	Helán	a	Jan	Theodor	
Urant.	Zaměřili	se	na	oblast	
Moravského	krasu	a	na	in-
terpretaci	 jejích	 tradičních	
legend	 i	 aktuální	 podoby.	
Macochismus	 je	 krátkodo-
bá	 experimentální	 životní	
a	umělecká	praxe,	která	do	
Blanska	a	 jeho	okolí	přiro-
zeně	zapadá.	
	 Prostorová	 instalace	vy-
tváří	 zákoutí	 pomyslných	
ruin,	vyzařujících	pocit	zma-
ru	 a	 zániku.	 David	 Helán	
je	mimo	jiné	autorem	slov-
níkových	 hesel	 a	 Karíma	
Al-Mukhtarová	 upozorňuje	
na	možnost	vlastního	dotváření	sériově	vyráběných	
produktů,	 kterým	 vdechne	 osobitost	 a	 originalitu.	
Dává	důraz	na	 ruční	práce,	díky	nimž	 lze	sériové	
výrobky	oživit.	Matěj	Smrkovský	se	zaměřuje	na	au-

diální	rovinu	vnímání	a	Jan	Theodor	Urant	vystavuje	
obrazy	–	triptych	na	dřevě	znázorňuje	emocionální	
vyjádření	krajiny.	

-mha-

	 Městská	policie	Blansko	zaznamenala	v	roce	2015	
celkem	2606	událostí,	z	toho	1821	přestupků	a	28	
trestných	 činů,	 nebo	 podezření	 z	 jejich	 spáchání.	
Trestné	činy	byly	předány	Policii	ČR	k	dalšímu	do-
šetření	a	dalším	opatřením.	
	 Tři	 čtvrtiny	 přestupků	 (1390)	 byly	 řešeny	 hned	
na	místě	v	blokovém	řízení.	Formou	domluvy	bylo	
vyřízeno	317	přestupků.	„Snažíme	se	většinu	pro-
blémů	vyřešit	hned	na	místě,	abychom	nadměrně	
nezatěžovali	 správní	 orgány	města,“	 uvedl	 ředitel	
městské	policie	Martin	Lepka.	

	 Největší	počet	přestupků	(74%)	se	týkal	dopravy.	
Nejen	rychlost,	ale	i	porušování	zákazových	značek	
–	 zákaz	 stání,	 zastavení,	 jízda	 v	 jednosměrkách,	
přičemž	překročení	povolené	rychlosti	se	dopustilo	
62	řidičů,	což	je	pouhých	5	%	z	celkového	množství	
přestupků	v	dopravě.	
	 V	loňském	roce	Městská	policie	Blansko	vybrala	
celkem	na	pokutách	částku	589	400	korun.	V	uply-
nulých	letech	se	tato	částka	pohybovala	kolem	520	
tisíc	korun.	

-mha-



Blíží se barmanský svátek
5. března 2016
Rájec - Jestřebí

Soutěž o ceny, jídlo, pití a skvělá nálada.
Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!

rosomÁk
Olympic revival

akcent
Blansko

Předprodej v IC Rájec - Jestřebí od 18. ledna. 
Cena 350,- Kč. Rezervace na tel. 516 432 191.

rockovÝ 
plesx. 

aleš brichta
s kapelou AB PROJECT

Dlouhodobě prosperující firma se sídlem 
v Blansku nabízí volné pracovní místo  
na pozici 

REFERENT/ka 
zákaznického servisu 

pro Slovensko.
Požadujeme: 
- slovenský jazyk 
 na úrovni rodilého mluvčího
- znalost práce na PC (MS Office) 
- komunikační a organizační
 dovednosti

Znalost českého jazyka 
není podmínkou!! 

Nástup ihned. 

Informace na tel.: 

702 209 792

KOUPÍM 
BYT 

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

Hledám ke koupi 

DŮM 

se zahradou. 

Tel. 728 996 814

	 16.	března	se	v	Dělnickém	domě	v	Blansku	uskuteční	jedna	z	hlavních	gastronomických	akcí	měs-
ta	–	barmanská	soutěž	Amundsen	cup.	Jedná	se	o	tradiční	akci,	konanou	vždy	na	jaře,	jejíž	letošní	
ročník	bude	již	třináctý.	

	 Autorem	námětu	
a	 hlavním	 pořada-
telem	 soutěže	 je	
Střední	 škola	 gas-
tronomická,	 s.r.o.	
Blansko.	 Soutěž	
spadá	do	kategorie	
junior,	 tj.	 soutěžící	
do	 21	 let,	 má	 pů-
sobnost	nad	rámec	
Jihomoravského	
kraje	 (účastní	 se	
mladí	 barmani	
také	 z	 Vysočiny,	
Olomouckého	 a	
Zlínského	 kraje),	
je	 jedinou	 akcí	
svého	druhu	v	bla-
nenském	 regionu	
a	 tamtéž	 jedinou	
akcí	s	barmanským	
zaměřením.
	 Akce	 trvá	 celý	
den	 a	 kromě	 samotné	 soutěže	 se	 po	 celou	 dobu	
odehrávají	v	místě	konání	další	akce	–	prezentace	
garantů	a	partnerů	soutěže,	míchání	nápojů	pro	ve-
řejnost,	akce	zaměřené	na	popularizaci	barmanství	a	
nápojové	gastronomie,	ale	rovněž	různé	doprovodné	
programy	 a	 prezentace	 (poradenství	 a	 bezplatné	
aktivity	 pro	 veřejnost,	 např.	 líčení,	 ochutnávky,	
seznamování	s	produkty	apod.).		Vstup	je	zdarma	a	
každý	návštěvník	navíc	obdrží	slosovatelný	kupon	
o	zajímavé	ceny.	Jste	tedy	srdečně	zváni!
	 Jako	malou	ochutnávku	připravované	akce	zve-
řejňujeme	recepturu	jednoho	z	loňských	soutěžních	
drinků,	 a	 to	 přímo	 toho	 vítězného!	 Jeho	 autorem	
je	student	Střední	naší	školy	Petr	Hlaváček	a	jeho	
název	zní	„Banánové	pokušení“.
	 První	místo	za	tento	nápoj	bylo	zcela	zaslouže-
né.	Nejen,	že	Petr	skvěle	obstál	v	technické	části,	
v	níž	se	hodnotí	profesionální	příprava	koktejlu	dle	
přísných	 pravidel	 obvyklých	 na	 podobných	 soutě-
žích	(např.	limit	pro	přípravu	pěti	porcí	je	pouhých	
7	minut!),	ale	především	se	mu	podařilo	vymyslet	a	

náležitě	dotvořit	harmonický	komplex	vzhledu,	vůně	
a	 chuti,	 která	 komisi	 i	 návštěvníky	 okouzlila	 svou	
neotřelostí	a	odvážným	pojetím.

Na	přípravu	jedné	porce	nápoje	je	zapotřebí:
0,02	l	bílého	Key	rumu
0,02	l	vodky	Amundsen	apple
0,01	l	skořicového	sirupu
0,01	l	sirupu	s	příchutí	bílé	čokolády
0,05	l	banánového	džusu
	 Všechny	 suroviny	 se	 promíchají	 v	 šejkru	 a	 po	
nalití	do	sklenice	se	posypou	strouhanou	čokoládou	
a	ozdobí	kolečky	banánu.

	 Tolik	k	vítěznému	nápoji	loňského	ročníku	a	nyní	
už	popřejme	hodně	zdaru	tomu	letošnímu.	A	přede-
vším	-	na	viděnou	ve	středu	16.	března	po	desáté	
hodině	dopolední	v	blanenském	Dělnickém	domě	při	
třinácté	barmanské	soutěži	Amundsen	cup!

Martin	Jaglář
Střední	škola	gastronomická,	s.r.o.	Blansko

Foto: Klára Kučerová
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Caitlin Moranová: 
Morantologie

	 Britská	 novinářka	
a	 televizní	 moderátorka	
Caitlin	Moranová	věnovala	
osmnáct	 let	 své	 kariéry	
psaní	 sloupků	 do	 deníku	
Times	 jako	 recenzentka	
i	 jako	 autorka	 nejčteněj-
ší	části	novin,	satirického	
sloupku	o	slavných	osob-
nostech.	
	 Brněnské	nakladatel-
ství	Host	pohotově	vydalo	
sbírku	 jejích	 nejlepších	
sloupků	 pod	 výstižným	
názvem	„Morantologie“.

	 Vtipná,	 anglicky	 jízlivá,	 jazykově	 a	 stylisticky	
dokonale	 vybavená	 autorka	 glosuje	 s	 nadhledem	
anglo-americkou	společenskou,	kulturní	a	politickou	
scénu.	
	 Jde	do	klubu	s	Lady	Gaga,	pláče	na	kytaře	Paula	
McCartneyho,	 prahne	 po	 setkání	 se	 Sherlockem	
Holmesem	 v	 podání	 Benedicta	 Cumberbatcha,	
zamýšlí	se	nad	zbytečnou	smrtí	zpěvačky	Amy	Wi-
nehouseové,	dumá	nad	knihovnami,	jsou-li	opravdu	
katedrálami	duše,	popisuje	svůj	pozdní	příchod	na	
Downing	Street	ke	Gordonu	Brownovi.	Nechybí	po-
střehy	o	sociálním	státu,	chudobě	a	také	televizním	
seriálu	Panství	Downton.	Všímá	si	zaměstnanecké	
politiky	pro	ženy,	přistěhovalce	i	menšiny.	
	 Její	pohled	na	citlivá	místa	západní	společnosti	je	
ostrý,	neobvykle	otevřený,	autentický.	Skvělá	stylist-
ka,	zamyšlená	a	zamýšlející	se	filozofka,	hloubá	nad	
osudem	svým	i	všeho	lidstva.	Především	výjimečná	
novinářka	s	originálním	pohledem	na	současný	svět.		

Březnové Hudební toulky
	 Zdeněk	Svěrák	je	populární	český	dramatik,	spi-
sovatel,	scenárista,	herec	a	autor	písňových	textů.	
Po	studiích	na	Vysoké	škole	pedagogické	vystřídal	
několik	 zaměstnání.	Nejprve	 byl	 učitelem,	 později	

se	 stal	 redaktorem	Československého	 rozhlasu	 a	
také	pracoval	 jako	 scénárista	 ve	Filmovém	studiu	
na	Barrandově.
	 Je	 spoluzakladatelem	 a	 uměleckým	 vedoucím	
Divadla	 Járy	 Cimrmana.	 Samostatně	 napsal	 scé-
náře	k	filmům	Vrchní,	prchni,	Obecná	škola,	Kolja,	
Tmavomodrý	svět	a	Vratné	lahve.	Je	také	autorem	
rozhlasových	pohádek	a	televizních	komedií.
	 O	životě	a	díle	Zdeňka	Svěráka	si	přijďte	poslech-
nout	 do	multifunkční	místnosti	 „Kulturka“	Městské	
knihovny	Blansko	v	úterý	8.	března	2016	od	17	hodin.

Když přijede Irena 
Fuchsová do Blanska...

	 ...a	jakože	přijede!	V	rámci	celostátní	akce	Březen	
–	měsíc	čtenářů	si	vás	Městská	knihovna	Blansko	
dovoluje	pozvat	na	setkání,	besedu,	autogramiádu	
a	příjemné	přátelské	popovídání	se	spisovatelkou	a	
divadelní	nápovědou,	paní	Irenou	Fuchsovou.	
	 Přijďte	si	v	pátek	18.	března	2016	odpočnout	po	
pracovním	shonu	uplynulého	týdne,	vychutnat	si	jistě	
milou	atmosféru	a	nechat	se	nabít	energií	na	nad-
cházející	víkend.	Beseda	začíná	v	16,30	hodin,	ale	
pokud	máte	možnost,	klidně	dorazte	dřív	–	můžete	
si	nechat	podepsat	knihy,	nebo	jen	tak	prohodit	pár	
slov	s	paní	Fuchsovou.
	 A	chcete-li,	stavte	se	do	blanenské	knihovny	už	
teď,	v	oddělení	pro	dospělé	čtenáře	na	vás	čekají	
autorčiny	knihy,	které	si	můžete	zapůjčit,	ať	víte,	do	
čeho	jdete.	Přejeme	příjemné	počtení	a	těšíme	se	
na	vaši	hojnou	účast!

Petr Fiala v knihovně
	 Pozvání	Městské	knihovny	Blansko	přijal	vysoko-
školský	pedagog,	politolog,	politik	a	také	publikující	
autor		prof.	PhDr.	Petr	Fiala,	Ph.D.,	LL.M.
	 V	pondělí	21.	března	2015	od	17	hodin	vystoupí	
na	besedě	v	KULTURCE	blanenské	knihovny.	Akce	
je	 příspěvkem	k	 celostátnímu	projektu	BŘEZEN	 -	
MĚSÍC	ČTENÁŘŮ	2016.

Připravila	Městská	knihovna	Blansko

Pozvánky do blanenské knihovny

kn
ih

a

Posledních pár vstupenek na místě v den konání akce!
Volejte tel. 606 728 334 
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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.	
* Inzerce	BEZ	REALITKY	na	internetu:	vyu-
žijte	zdarma	služeb	na	www.mikark.cz
*	Rekonstrukce	koupelen,	obklady,	dlažby,
zednické	práce.	Tel.	724249530.
*	BMS	computers	&	MAX	mobile,	Bezručova	
5,	Blansko,	tel.	516411805,	608112112,	pro-
dej	a	servis	mobilních	telefonů,	navigací	a	
příslušenství,	odvirování	počítačů	atd.
*	Hledáme	stavební	pozemek	cca	4000	m2 
pro	 sídlo	 firmy	 +	 skladu,	 nebo	 sklad	 na	
prodej	 cca	 2000	m2.	 Blansko	 a	 okolí.	 Tel.	
516410914,	602531832.
*	Kosmetické	Studio	Sothys	-	profesionální,
francouzská	 kosmetika.	 Laser	 Lasocare,	
vizážistika,	 líčení.	 Tovární	 6	 Blansko,	 tel.:	
777228239.	www.ivona.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

*	Levně	 loňský	kvalitní	med	přímo	od	včelaře	z	čisté	
přírody	Blanenska.	Cena	:	120,-	Kč/kg	-	květový	/svět-
lý/,	140,-Kč/kg	-	lesní	/tmavý/		po	1	a	5	kg.	Po	domluvě	
dovezu	 větší	 množství	 do	 Blanska	 a	 Boskovic.	 Tel.	
723967473.
*	Nové	nenošené	dámské	pyžamo	vel.	XL.	,	nový	neno-
šený	župan	vel.	XL-XXL	a	nové	bílé	botasky	na	suchý	
zip	č.	36,	kus	100	kč.	Tel.	608526518.
*	Z	důvodu	prodeje	zahrádky	nabízím	sušičku	ovoce	typ	
MOS	-	02	za	400,-	Kč.	Výborný	stav,	pův.	cena	990,-	Kč.	
Zájemci	předvedu	v	chodu.	Tel.	516416628.	
*	Za	nákupní	cenu,	tj.	670,-	Kč/bal.	(balení	=	5	kg)	směs	
na	pečení	bezlepkového	chleba,	výrobce	Nominal.	Mám	
jedno	balení	na	chléb	s	lněnou	vlákninou	a	jedno	balení	
na	chléb	rustikální.	Tel.	777023769.
*	Starou	kombinovanou	lednici	značky	Ardo	za	250	Kč.	
Starší	mikrovlnnou	troubu	za	250	a	starou	kuchyňskou	
linku	za	odvoz.	Tel.	720318131.

*	Koupím	lešení,	HAKI,	trubkové	.	Tel.	731670781.
*	 Hledáme	 pronájem	 zahrady	 k	 pěstování	 sezonní	
zeleniny	a	příležitostnému	grilování,	pouze	v	Blansku.	
Tel.	72176100.
*	Koupím	kuchyňskou	linku	+	el.sporák.	Jen	levně.	Tel.	
602724073,	516418118.
*	Pronajmu	dlouhodobě	1	pokoj	v	bytě	3+1	Blansko–	
Zborovce.	Cena	3300/měs.	Tel.	739546123.
*	Kdo	za	odvoz	nabídne	starší	dětský	kočárek,	hluboký?	
Nebo	 jen	 náhradní	 výsuvné	 kolečko,	 obruč	 z	 pryže.	
Děkuji,	nabídky	prosím	na	tel.	723875356.
*	Pronajmu	byt	3+1	na	sídlišti	Sever.	Cena	5500,-	Kč/
měsíc	 +	 inkaso.	 Byt	 je	 po	 rekonstrukci.	 Volný	 ihned.	
Tel.	604275982.
*	 Nabízím	 k	 dlouhodobému	 pronájmu	 větší	 zahradu	
u	Letovic	1km	od	přehrady	Křetínky.	Tel.	602882227.

      PRODEJ

      RŮZNÉ

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 
monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 
SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMU
NEBYTOVÝ	PROSTOR	85	m2 

ZKOLAUDOVÁN	JAKO	KAVÁRNA
VHODNÉ	I	PRO	KANCELÁŘE,	
SKLAD	NEBO	PŘESTAVBU	
NA	BEZBARIÉROVÝ	BYT	

DVORSKÁ 38 BK
Tel.	-	602	882	227

Blanenská 250: 
vytrvalost a odhodlání

Basketbalistky vezou výhru z Brna

Blanka oznamuje
Aktuální	předprodej:
Jarní	ples	Tanečního	studia	M	–	12.3.2016	ve	20:00	hod,	
Dělnický	dům.	Cena	220	Kč.
SEMAFOR	–	J.	Suchý	a	J.	Molavcová	–	21.3.2016	v	19:30	
hod,	Dělnický	dům.	Cena	300	Kč.
Karel	Plíhal	–	6.4.2016	v	19.30	hod,	Kino	Blansko,	Cena	
200	Kč	v	předprodeji,	230	na	místě.
Věra	Špinarová	a	Adam	Pavlík	Band	–	21.4.2016	v	19:30	
hod,	Dělnický	dům.	Cena	390	Kč.
HVĚZDA	–	Show	Evy	Holubové	–	4.5.2016	v	19:00	hod,	
Dělnický	dům.	Cena	270-330	Kč.
Partička	–	24.5.2016	ve	20:00	hod,	Dělnický	dům.	Cena	
430	Kč.
Čarovné	tóny	Macochy	–	9.-12.6.2016,	vždy	v	18:00	hod.	
Cena	390	Kč.
J.	 Svěcený	 a	 L.	 Horák	 –	Argentinské	 tango	 (Kateřinská	
jeskyně)
Hradišťan	a	Jiří	Pavlica	–	Lidové	písně	(Kateřinská	jeskyně)
Jiří	Stivín	–	Jazzové	inspirace	(Punkevní	jeskyně)
Spirituál	kvintet	–	Výběr	z	tvorby	(Jeskyně	Výpustek)
MORAVA	PARK	FEST	–	2.7.2016	ve	12:00	hod,	Zámecký	
park	v	Blansku.	Cena	390	Kč	(do	31.3.2016,	následně	se	
bude	zvyšovat).	Vystoupí:	Olympic,	Mandrage,	Mňága	a	
Žďorp,	Marek	Ztracený,	Dara	Rolins,	Slza,	Reservoar	Dogz	
a	DJ	Pavel	Cejnar.
Aktuálně	v	prodeji:
Pohádky	nejen	mezi	stromy	–	kniha	blanenské	autorky	Ing.	
Dany	Münsterové.	Ilustrované	pohádky	pro	děti,	ve	kterých	
víla	Deniska	objevuje	svět	stromů	a	jejich	skřítků.	Každá	
pohádka	má	i	vlastní	omalovánku.	Cena	299	Kč.
DOTISK	–	publikace	Pavla	Svobody	Blanenský	chodec	a	
Bejvávalo.	Pro	velký	zájem	byl	proveden	poslední	dotisk	
těchto	 oblíbených	 publikací.	 Omezené	 množství.	 Cena	
250	Kč.
Výroční	 turistická	 známka	 –	 880.	 výročí	 první	 zmínky	 o	
městě.	Cena	30	Kč.
Hrnek	k	880.	výročí	–	s	portrétem	Jindřicha	Zdíka.	Cena	
110	Kč.
Kluk	ze	starého	Blanska	–	autor	Jaroslav	Kočí.	Druhý	díl	
publikace	představující	život	na	starém	Blansku	v	průběhu	
minulého	století.	Cena	50	Kč.
Likéry	a	pálenky	z	Moravského	krasu	–	deset	druhů	pálenek	
se	značkou	regionálního	produktu	z	Moravského	krasu	z	
produkce	 Lihovaru	 a	 likérky	Vančura	 z	Rudice.	Vybrané	
pálenky	mají	etikety	s	regionálními	motivy.	Tip	na	zajímavý	
dárek	z	Moravského	krasu!

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

-MaT-

	 Cílem	trenérů	Blanska	bylo,	aby	hráčky	ihned	od	
úvodu	prvního	zápasu	držely	soupeře	pod	 tlakem	
pressingové	obrany	po	celém	hřišti,	aby	si	tak	brzy	
vytvořily	náskok	a	bylo	možné	prostřídat	co	nejvíce	
hráček.	Tento	cíl	se	však	nepodařilo	zcela	naplnit.	
Hráčky	nedokázaly	soupeře	dostat	pod	tlak	a	ten	si	
vytvářel	řadu	střeleckých	pozic	po	protiútocích.	Aby	
jim	Blansko	zamezilo,	začalo	dělat	velké	množství	
často	nesmyslných	faulů,	a	posílat	tak	soupeře	na	
čáru	trestného	hodu.	Naštěstí	se	však	soupeřkám	
nedařilo	 trestné	hody	proměňovat	 a	 to	 blanenské	
hráčky	 zachránilo.	 Ty	 po	 slabším	 úvodu	 zlepšily	
svoji	hru	a	pomalu	navyšovaly	svoje	vedení.	V	půl-
ce	zápasu	vedly	o	17	bodů,	rozhodující	náskok	si	
blanenské	hráčky	udělaly	šňůrou	dvanácti	bodů	na	
začátku	druhého	poločasu.	Střelecky	táhla	Blansko	
Horáková	(18	bodů).	Po	prostřídání	základní	sestavy	
se	však	hráčkám	z	lavičky	nedařilo	a	soupeřky	začaly	
nebezpečně	stahovat.	Navíc	se	vyfaulovala	jedna	z	
klíčových	hráček	Šmerdová.	V	koncovce	se	ale	na	
hřiště	vrátila	dobře	hrající	základní	sestava	a	pojistila	
vítězství	na	konečných	71:52.	
		 	Nástup	do	druhého	zápasu	
se	 Blansku	 vydařil	 a	 vypra-
covalo	si	vedení	o	10	bodů,	
poločasový	 náskok	 Blanska	
činil	13	bodů.	V	poločase	se	
však	 děvčata	 přestaly	 plně	
soustředit	 na	 hru	 a	 soupeř	
toho	využil	k	rychlému	snížení	
náskoku.	 Hráčky	 Blanska	 v	
prvních	minutách	třetí	čtvrtiny	
vypadaly	úplně	bezradně,	na-
víc	se	opět	vyfaulovala	do	té	
doby	dobře	hrající	Šmerdová	
(13	bodů).	Hráčky	se	pak	se	
ale	„probudily“	a		paradoxně	
to	 byla	 právě	 sestava	 z	 la-
vičky,	která	v	prvním	zápase	
málem	ztratila	vysoké	vedení,	
kdo	 zápas	 Blansku	 zachrá-
nil.	Dobře	zahrála	především	

	 Hráčky	basketbalového	družstva	BK	Blansko	konečně	prolomily	smůlu,	kterou	měly	na	hřištích	sou-
peřů	a	ukořistily	dvě	cenné	výhry	proti	týmu	Valosun	KP	Brno	v	nadregionální	soutěži	kategorie	U15.

Svěráková	a	Macháčková,	 které	nastřílely	 většinu	
svých	 bodů	 právě	 v	 této	 klíčové	 části	 utkání.	 V	
poslední	čtvrtině	už	Blansko	jen	udržovalo	příjemný	
náskok,	 a	 přestože	 to	 nebyl	 jednoduchý	 zápas,	
konečný	výsledek	78:55	hovoří	jasně	ve	prospěch	
Blanska.	
	 27.	 února	 vycestují	 hráčky	 Blanska	 k	 dalším	
zápasům	opět	do	Brna,	 tentokrát	se	ovšem	utkají	
s	týmem	Žabiny,	který	zatím	s	náskokem	drží	první	
místo	v	tabulce.	
Valosun	KP	Brno	„B“	x	BK	Blansko	
1.	zápas	-	52:71
střelkyně	Blanska:	Horáková	18	bodů;	Streitová		14;	
Stloukalová	 13b;	 Šmerdová	 10b;	 Čermáková	 8b;	
Vyklická	4b;	Macháčková	a	Dvořáková	2b
2.	zápas-	55:78	
střelkyně	 Blanska:	 Streitová	 14bodů;	 Šmerdová	
13b;	Horáková	10b;	Svěráková	9b;	Stloukalová	8b;	
Čermáková	a	Macháčková	6b;		Vyklická	a	Matušková	
5b;	Dvořáková	2b

Mgr.	Lukáš	Buřt

Tým U15. Foto Pavel Zouhar

	 Závodníci	si	sáhli	nejen	na	dno	bazénu,	ale	také	na	
dno	svých	sil.	Třikrát	hodit	záchrannou	pěnovou	pod-
kovu	na	terč	v	podobě	bójky,	jako	by	házeli	záchranu	
tonoucímu	člověku.	V	pracovním	oděvu	uplavat	pade-
sát	metrů,	kombinézu	následně	svléknout	ve	vodě	a	
vyhodit	na	břeh.	Dalších	padesát	metrů	plavání,	poté	
padesátka	plavání	s	cihlou	vylovenou	ze	čtyřmetrové	
hloubky.	Čtvrtou	pětinu	uplavat	s	barelem	představu-
jícím	 lidské	 tělo.	V	poslední	padesátimetrové	části	
ještě	vylovit	puk	z	dvoumetrové	hloubky.	
	 Legrace	 to	 skutečně	 není	 a	 plavci	 musejí	 mít	
pořádnou	kondici,	aby	závod	dokončili.	Ne	každému	
se	to	podaří,	ale	ti	nejlepší	to	zvládnou	zhruba	za	pět	
minut.	Letos	závodilo	celkem	pětašedesát	profesi-
onálních	 nebo	 dobrovolnických	
vodních	záchranářů	a	sedm	sou-
těžících	v	 kategorii	OPEN,	mezi	
nimiž	byla	i	Miroslava	Křesálková	
z	Litvínova.	„Nejtěžší	pro	mě	bylo	
plavat	se	šnorchlem	a	ploutvemi,“	
sdělila	plavkyně	bezprostředně	po	
závodu,	kterého	se	zúčastnila	již	
potřetí.	 Se	 svým	 výkonem	 příliš	
spokojená	nebyla,	nicméně	závod	
dokončila.	
	 Pro	někoho	bylo	nejtěžší	plavat	
s	 barelem,	 pro	 Davida	 Kutálka	
z	Frýdku	Místku	bylo	nejtěžší	vů-
bec	vydržet.	"Nejhorší	je,	že	jsou	
všechny	disciplíny	hned	po	sobě,"	
řekl	 vyčerpaný,	 ale	 spokojený	
mladý	 muž.	 "Jezdím	 se	 hlavně	
účastnit,"	odpověděl	s	úsměvem	
na	otázku,	jak	se	mu	dařilo.	
	 Blanenská	 dvěstěpadesátka	

má	simulovat	 jednotlivé	úkony	při	záchranářských	
akcích	 ve	 vodě.	 Svoje	 síly	 každoročně	 poměřují	
záchranáři	z	celé	republiky.	Kromě	hlavního	závodu	
někteří	závodníci	utvořili	štafetová	pětičlenná	druž-
stva	 a	 dali	 si	 ještě	 štafetu,	 která	 obnášela	 stejné	
disciplíny,	 jako	 u	 závodu	 jednotlivců,	 jen	 se	 o	 ně	
podělili.	
	 Letos	 trasu	 nejrychleji	 zvládl	 Michal	 Špaček	
z	Blanska	s	časem	4:49,62.	Na	druhém	místě	v	cel-
kovém	pořadí	skončil	Jakub	Piňos	z	Brna	a	bron-
zovou	medaili	obdržel	Tomáš	Křesálek	z	Těrlicka.	
Rekord	z	roku	2009	nebyl	překonán.	Michal	Špaček	
tenkrát	celou	trať	zvládl	za	4:29,86	min.	
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- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

	 O	náročnosti	plavání	v	pracovní	kombinéze	vědí	své	vodní	záchranáři,	kteří	se	zúčastnili	soutěže	
Blanenská	dvěstěpadesátka.	Její	dvacátý	ročník	se	uskutečnil	v	sobotu	27.	února.	

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

stolaře/truhláře  na výrobu nábytku
a pracovníka na pozici: 
obsluha stroje na olepování 
nábytkových hran

Nástup možný ihned.

Tel.: 721864102, 724859434 

Cesta Norskem 
v blanenské knihovně

	 Poslední	únorový	den	-	letos	29.,	jsme	se	vydali	
s	mladým	cestovatelem	a	průvodcem	na	cestu	po	
Norsku.	Za	necelé	dvě	hodiny	jsme	ušli,	ujeli	a	uletěli	
bezpočet	kilometrů,	podívali	jsme	se	do	známých	i	
méně	známých	národních	parků,	do	měst	a	měste-
ček,	stejně	jako	do	hor	ve	výše	zmiňovaném	Norsku.	
Poutavé	 vyprávění	 z	 cest	 doplňovaly	 autentické	
fotografie	našeho	průvodce,	kterým	byl	pan	Michal	
Hubert.	Náš	pomyslný	zájezd,	čítající	úctyhodných	
75	účastníků,	mu	 tímto	 velice	 děkuje	 a	 už	 teď	 se	
těšíme	na	další	putování,	které	s	Michalem	v	brzké	
době	naplánujeme.
	 Akce	proběhla	v	rámci	celostátního	projektu	BŘE-
ZEN	-	MĚSÍC	ČTENÁŘŮ	2016.

Mgr.	Bc.	Iveta	Pernicová,	DiS.,
Městská	knihovna	Blansko
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

4. března 20168

	 Únorový	 squashový	 turnaj	 zaznamenal	 nejnižší	
účast	soutěžících	za	poslední	roky.	Bylo	až	nesku-
tečné,	kolik	z	přihlášených	hráčů	se	v	den	turnaje	
odhlásilo.	Z	této	nemilé	a	nečekané	skutečnosti	jsme	
přešli	na	turnaj	jedné	skupiny.	Každý	s	každým	na	
dva	vítězné	sety	do	11	bodů.	Turnaj	byl	velmi	ná-
ročný,	každý	zápas	byl	na	doraz	a	o	nějaké	taktice	
nebyla	řeč.	S	tou	se	setkáváme	velmi	často,	když	
využíváme	vyřazovacího		pavouka.
	 Turnaj	byl	sice	náročný,	ale	velmi	spravedlivý.	Z	
36	 utkání,	 která	 proběhla,	 jich	 plných	 19	 skončilo	
výsledkem	2:1	a	jen	17	výsledkem	2:0.	O	umístění	
na	1.-2.,	3.-4.,	5.-6.	 i	7.-8.	místě	při	 rovnosti	bodů	

rozhodl	vzájemný	zápas.	Jan	Zezula	udolal	Jakuba	
Sedláčka	2:1	(8:11,	11:9,	11:9)	a	obhájil	první	místo	
z	 lednového	 turnaje.	Třetí	místo	si	 zajistil	 Jaromír	
Matal	po	vítězství	nad	Ladislavem	Musilem	2:1	(1:11,	
14:12,	11:9).	Páté	místo	vybojoval		Ondřej	Mikulášek,	
který	porazil	Jiřího	Pánka	2:0	(11:7,	11:9).
	 Věřím,	 že	 březnový	 squashový	 turnaj,	 který	
proběhne	v	sobotu	19.března	od	13:00	přivítá	opět	
tradiční	počet	hráčů	na	který	jsme	si	zvykli	v	turnajích	
předešlých.	Samozřejmě,	že	přivítáme	rádi	také	vás	
nově	příchozí.	Startovné	je	neměnné	stále	200Kč.	
Ceny	pro	všechny	aktivní	hráče	jsou	zabezpečeny	
firmou	ČAD	Blansko	a.s.
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Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě 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:

Výměny a opravy autoskel 
PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

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

skodaplus.cz

DŮVĚŘUJTE.
PROVĚŘUJEME MY
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PRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 - 720 324 425

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

Iva	Müllerová
Dvorská	28,
Blansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

pradelnablansko@seznam.cz

PRODEJ    počítačů, notebooků, mobilních telefonů

SERVIS    vyčištění, odvirování počítačů a notebooků

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

Stolní tenis KST Blansko
1.	liga	ženy
	 Ženy	KST	GMC	Blansko	si	nejprve	v	předehrá-
vaném	utkání	poradily	s	SKST	Vlašim	C,	aby	poté	
v	 přímém	souboji	 o	 druhou	příčku	 těsně	podlehly	
SKST	Vlašim	B.	Utkání	s	B	týmem	Vlašimi	zřejmě	
rozhodla	úvodní	čtyřhra,	když	Ševčíková	s	Pavlico-
vou	vedly	v	pátém	rozhodujícím	setu	již	6:0	a	přesto	
nedokázaly	utkání	dovést	do	vítězného	konce.	Po-
stup	do	finále	první	ligy	tak	nemá	Blansko	již	ve	svých	
rukou	a	musí	doufat,	že	Vlašim	B	v	závěrečných	dvou	
utkáních	základní	části	alespoň	jedenkrát	prohraje.
KST	GMC	Blansko	-		SKST	Vlašim	C		8:2
Body:	Chajda	3	Pavlicová	3	Ševčíková	2
KST	GMC	Blansko	-	SKST	Vlašim	B	4:6
Body:	Chajda	3	Pavlicová	1	Ševčíková	0

2.	liga	muži
	 Soupeře	z	horní	poloviny	tabulky	hostili	o	víkendu	
muži	KST	Blansko.	Remíza	s	Ostravou	a	výhra	nad	
Havířovem	znamenají	posun	na	devátou	příčku	ta-
bulky.	Tuto	nesestupovou	pozici	bude	Blansko	muset	
uhájit	v	posledním	dvoukole	na	stolech	posledního	
Přerova	a	třetího	Zlína.
KST	Blansko	–	TJ	Ostrava	KST	C	9:9
Body:	Svoboda	Lukáš	st.	3,5	Dudík	3	Přikryl	Aleš	
2,5	Vybíral	0
KST	Blansko	–	SKST	Baník	Havířov	C	10:7
Body:	Svoboda	Lukáš	st.	4	Dudík	3	Přikryl	2	Veselý	1

Divize	muži
	 Přímý	souboj	o	setrvání	v	divizi	se	Sokolem	Brno	
B		zvládl	blanenský	B	tým	na	výbornou.	Ani	násled-
ná	prohra	v	Holáskách	nemění	nic	na	tom,	že	má	
Blansko	záchranu	soutěže	ve	svých	rukou.
	 Pokud	v	posledních	dvou	utkáních	porazí	doma	
Znojmo	a	Tišnov,	nemusí	se	již	na	výsledky	svých	
přímých	soupeřů	ohlížet.
TJ	Sokol	Brno	I	B	–	KST	Blansko	B	5:10
Body:	 Veselý	 3,5	 Mikula	 2,5	 Kvíčala	 David	 2,5	
Voráč	1,5
TJ	Holásky	–	KST	Blansko	B	10:2
Body:	Voráč	1	Kvíčala	David	1	Přikryl	Jiří	0	Polívka	
Martin	0

KS2
	 Venkovními	výhrami	nad	čtvrtými	Řeznovicemi	a	
šestou	Kuřimí	udělalo	blanenské	céčko	velký	krok	
k	postupu	do	Krajské	soutěže	1.	Tento	postup	je	ale	
ještě	třeba	potvrdit	ve	dvou	závěrečných	domácích	
utkáních	s	desátými	Hlubočany	a	posledními	Hostě-
rádkami.
MK	Řeznovice	C	–	KST	Blansko	C	8:10
Body:	Polívka	Martin	3,5	Zukal	2,5	Svoboda	Lukáš	
ml.	2	Kaluža	2
SK	Kuřim	–	KST	Blansko	C	3:10
Body:	Svoboda	Lukáš	ml.	 2,5	Kaluža	2,5	Polívka	
Martin	2,5	Zukal	2,5
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Sestra sympatie z naší nemocnice
	 Soutěž	SESTRA	SYMPATIE	pořádá	agentura	We	Make	Media	s.r.o.	ve	spolupráci	s	Českou	asociací	
sester	jako	program	na	prevenci	syndromu	vyhoření	nelékařských	pracovníků	ve	zdravotnictví.	Nahlásit	
se	může	kterákoli	zdravotní	sestra,	nezáleží	na	věku	ani	velikosti,	nehledá	se	modelka,	ale	sympatická	
osobnost.	Celé	klání	se	nese	v	duchu	motta	-	Krása	má	mnoho	podob.	
	 Do	letošního	ročníku	se	přihlásila	sestřička	kardio-
logické	ambulance	Nemocnice	Blansko	–	paní	Lucie	
Odehnalová.	Soutěž	probíhala	ve	třech	kolech.	Prvním	
i	druhým	kolem	prošla	Lucie	Odehnalová	pomocí	SMS	
zpráv	od	veřejnosti	a	postoupila	tak	do	třetího,	finálové-
ho,	kola.	Finále	proběhlo	12.	února	2016	v	Národním	
domě	v	Praze	na	Vinohradech	jako	součást	programu	
7.	Reprezentačního	plesu	sester	-	Sestry	na	sál.	Ses-
tru	Sympatie	zde	vybírala	desetičlenná	
porota	složená	z	významných	osobností.	
Lucie	Odehnalová,	blanenská	sestřička,	
se	umístila	na	krásném	třetím	místě	a	za	
to	jí	patří	obrovská	gratulace.	Její	vynika-
jící	výsledek	byl	dozajista	zasloužený,	a	
kdo	kardiologickou	ambulanci	v	Nemoc-
nici	Blansko	navštěvuje,	jistě	to	potvrdí.	
Velké	poděkování	patří	Lucii	Odehnalové	
i	 od	 vedení	 Nemocnice	 Blansko,	 a	 to	
za	ukázkovou	reprezentaci	nemocnice.	
Víme,	že	v	blanenské	nemocnici	pracuje	
celá	řada	sympatických	sestřiček,	Lucii	
však	patří	poděkování	za	její	odvahu	a	
elán,	s	kterým	se	do	soutěže	pustila.
	 Lucie	si	ze	soutěže	odnáší	krásné	třetí	

místo,	ale	 také	řadu	krásných	zážitků	a	zkušeností.	
Účast	v	dalším	ročníku	doporučuje	 i	všem	ostatním	
sestřičkám.
Sestra	sympatie	2015:
1.	místo	-	Petra	Hašlíková	–	Kyjov
2.	místo	-		Martina	Brzobohatá	-	Mladá	Boleslav
3.	místo	-		Lucie	Odehnalová	-	Blansko
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