
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP., ..NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS ... NC – 229 tis. Kč

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně ... NC – 1,65 mil. Kč

- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace ... NC – 2.500  Kč/m2

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Hledáme menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Jsem od přírody tak trochu fl egmatik, lépe řečeno v jistých směrech nepořádný, trefněji spíš 
bordelář. Některé věci prostě neřeším. A tato moje vlastnost s sebou nese také určitá rizika. 
Jak fatální může být lidská neopatrnost, se ukázalo v mém životě poměrně nedávno. Hlavní 
roli v příběhu hraje jeden český mobilní operátor.

 „Dobře, mám internetové připojení této rychlosti, ale 
jak to u nás doma bude vypadat, když si večer pustíme 
televizi a děti třeba budou chtít brouzdat po internetu, 
koukat na Youtube nebo něco stahovat?“ přednesl jsem 
svoji správnou námitku.
 „Moment, poradím se s techniky,“ odmlčela se sleč-
na. Za tři minuty byla zase na drátě a řekla mi to, co 
jsem si myslel. Toto internetové připojení by stačilo tak 
akorát na tu televizi. Připojení od nich jsem nechtěl, už 
proto, že mým poskytovatelem je Alf servis, jsem s nimi 
spokojený a nevidím důvod blanenského poskytovatele 
internetu opustit jen proto, že je někdo neschopný a 
nezeptá se na zásadní věc ohledně poskytnutí služby.
 „Tak mi sem dejte vaše připojení bezplatně, budu jej 
stejně používat jen za účelem sledování vaší televize,“ 
napadlo mě.
 „To bohužel není možné. Můžeme však modem 
zavést v místě, kde pevná přípojka je,“ odvětila slečna.
 Nebudu vás dlouho napínat. Nakonec jsem svolil k to-
muto náhradnímu řešení a rozhodl jsem se internetovou 
televizí obdarovat kamaráda. Slečna z callcentra měla 
radost, že vše dobře dopadlo a domluvili jsme termín 
montáže zařízení. Pak mi mezi řečí řekla, že si máme 
nachystat 2000 Kč za připojení. Šly na mne mrákoty a 
rozhodl jsem se k ráznému kroku.
 „Chci u vás zrušit veškeré služby, přejdu k jinému 
operátorovi,“ oznámil jsem důrazně. Slečna bez mrk-
nutí oka řekla, že tedy dobře, a že se mám zastavit na 
pobočce, až budu mít všechny potřebné věci.
 Zde mne čekal největší šok. Bylo zjištěno, že na 
všech třech číslech jsou podepsané smlouvy do dubna 
příštího roku. Nebyl jsem si vůbec vědom, že bych něco 
podepisoval, a jelikož pán na pobočce nic nevěděl, volal 
do Prahy na reklamace. Dal mi k uchu paní, která mi 
dost důrazně vysvětlila, že jsem podepsal někdy před 
šesti lety smlouvy, ve kterých se píše, že budou obno-
vovány každé dva roky. Bez těchto smluv by podle jejích 
slov tolik inzerovaný FREE tarif bez jakýchkoli závazků 
stál měsíčně o 150 Kč více. 
 Moc možností mi nezbylo. Automatické obnovování 
smluv jsem samozřejmě ihned zrušil. Co teď? Buď mohu 
vypovědět smlouvy, doplatit za každé číslo částku ve 
výši 14 měsíčních poplatků a odejít k novému operáto-
rovi, nebo poslušně zůstat a počkat si do dubna příštího 
roku.
 Samozřejmě jsem zůstal, za blbost se platí. Zůstala 
bezmoc, vztek, naštvání, zklamání. Vím jistě, že odteď 
si budu pečlivě číst veškeré papíry, které mi kde nabíd-
nou k podpisu. A tak stejně vím, že příští rok v dubnu od 
tohoto modrého operátora po 20 letech odejdu, i kdyby 
mi nabízel služby úplně zadarmo. 

Martin Müller

 S mobilními operátory jsem si užil svoje, obzvlášť s 
jejich technickou podporou nebo telemarketingem. Ten 
je ostatně samostatnou kapitolou, o které si můžeme 
napsat někdy příště. Zaměstnanci nabízející služby 
mobilních operátorů dokážou z člověka během pár 
minut udělat takového blbce, že má chuť jít si hodit 
mašli. 
 Začalo to tím, že jsem v televizi zahlédl reklamu 
na tarif, který sdružoval dohromady tři telefonní čísla 
za dobrý měsíční paušál a k tomu jako bonus službu 
internetové televize. Přišlo mi to výhodné, na internetu 
jsem si ještě zjistil pár věcí, a když jsem pak těsně před 
Vánoci brázdil jeden velký obchoďák v Brně, vzpomněl 
jsem si na lákavou nabídku a navštívil autorizovanou 
prodejnu. 
 Sympaťák v tričku si vzal moje iniciály, nadiktoval 
jsem mu potřebná telefonní čísla a ostatní požadovaná 
data a zhruba za patnáct minut už jsem podepisoval.
 „Co to vlastně podepisuju?“ zeptal jsem se. Přišlo 
mi zvláštní, že se nepodepisuji na papír, ale na elek-
tronickou destičku, a tak jsem chtěl vědět, jestli třeba 
nepodepisuji rozvodové papíry nebo poslední závěť.
 „Je to jen souhlas k tomu, že telefonní čísla pře-
vádíme na jiný tarif,“ usmál se klučina od obrazovky 
počítače a já mu věřil. Proč taky ne? Elektronicky mi 
prý papíry pošlou na email, již podepsané. K náhledu mi 
nic nenabídnul. „Aktivace by měla proběhnout během 
pár dní, zařízení k internetové televizi vám zašleme 
poštou,“ dodal a podal mi ruku na rozloučenou. 
 Tak to šlo hladce, pomyslel jsem si a spokojeně 
odkráčel k východu. Těšil jsem se, že ušetřím nějaké 
peníze a ještě jako bonus získám televizní programy v 
dobré kvalitě za korunu měsíčně.
 Skoro měsíc se nic nedělo. Pak jsem zvedl telefon a 
psal jsem na podporu operátorovi. Bylo mi sděleno, že 
na předělání tarifu mají snad 40 pracovních dní. Tohle 
mi nikdo neřekl, ale skousnul jsem to a čekal dál. Po 
pár dnech přišel dopis, že službu, kterou jsem si objed-
nal, nelze realizovat, a že operátor bude pracovat na 
vhodném náhradním řešení. To už jsem vzal do ruky 
telefon a zavolal do callcentra, co se to vlastně děje.
 „Už to vidím, pane Müllere. Problém se týká inter-
netové televize. Vy nemáte přípojku pevné linky, která 
je k zavedení této služby potřebná,“ povídá slečna v 
telefonu.
 „Na to se mě ale nikdo neptal,“ odpověděl jsem už 
trochu naštvaně. „Tato ‚drobnost‘ mi snad měla být 
sdělena vaším zaměstnancem ještě před podpisem 
smlouvy, ne?“
 „Můžeme ale zapojit televizi bezdrátově na váš in-
ternet, případně vám nabídnout internetové připojení 
od naší společnosti,“ vesele nahodila slečna vhodné 
řešení. „Potřebujeme minimální rychlost 6 GB.“

PETR HAVÍŘ tel./fax: 516/410914
velkoobchod papír-obaly mobil 602/531832
Pracovní pozice: 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Požadujeme: vynikající komunikační, prodejní a prezentační 

schopnosti. Vytváření cenových nabídek, schopnost rychle se učit 

novým věcem a přizpůsobit se fl exibilnímu prostředí. Podmínkou 

řidičský průkaz skupiny B a znalost práce na PC.

Nabízíme: samostatnou, zodpovědnou a dlouhodobě perspek-

tivní práci. Nástup možný IHNED!

Své životopisy zasílejte, prosím, na email phavir@seznam.cz
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Víte?
Nevíte?

 Vedení města zveřejnilo zastupitel-
stvem schválený záměr pronájmu a 
následného odprodeje budovy hasičky 
a částečně zastavěného pozemku mezi 
hasičkou a restaurací Pohádka. 
 Jednou z podmínek města je vybu-
dování přístupu k zámku. „Dále tento 
záměr nesmí snížit parkovací kapacity 
širšího území,“ uvedl starosta města 
Ivo Polák. Podle něj je budova hasičky 
v havarijním stavu a město do jejích 
úprav nehodlá investovat. Nájemní 
smlouvy provozovatelů obchodů a slu-
žeb v budově byly ukončeny v prosinci 
loňského roku. 
 Nový investor může hasičku zrekon-
struovat nebo zbourat. Je však třeba se 
řídit platným regulačním plánem města, který stano-
vuje, jak mohou být pozemky v dané lokalitě využity. 
 Nájemné má být 350 Kč/m² na rok. Cena hasičky 
je 2 510 000 Kč plus DPH a kupní cena pozemků 
činí 3 500 Kč/m². Ceny byly stanoveny na základě 
znaleckých posudků. Žádosti lze zasílat do 4. dubna 

2018 do 15 hodin. „Město si vyhrazuje právo nevybrat 
žádného ze žadatelů a náklady spojené s vypracová-
ním a podáním nabídky hradí žadatel,“ doplnil Polák. 
 Bližší informace o pronájmu a odprodeji hasičky 
jsou zveřejněny na úřední desce. 

-mha- 

Blanenský čtyřlístek nabídne 
pestrý program

Blanenští mají babybox

Město počítá s úpravami 
středu města. Hledá investora

 Oživit střed města, případně rozšířit nabídku služeb by měl zajistit investor, který se pustí do úprav 
budovy bývalé hasičky a jejího okolí. Město Blansko hledá zájemce, který přijde s nejlepší nabídkou. Bezdomovec hrozil 

výbušninou
 Jednu z blanenských benzínek navštívil koncem 
února v noci čtyřiadvacetiletý muž bez domova z 
Blanska a po obsluze požadoval vydání hotovosti. 
Svůj požadavek umocnil položením igelitové tašky 
na pult se slovy, že má výbušninu a může ji odpálit. 
 „Obsluhující spustila alarm a jí dobře známého 
muže vypoklonkovala. Neúspěšný lupič svůj záměr 
realizoval o několik minut později v nedalekém baru. 
Tam vyrukoval se stejnou písničkou,“ uvedl policejní 
mluvčí Bohumil Malášek. 
 Bezdomovec se však se dvěma nabídnutými 
stovkami nespokojil a požadoval víc. Duchapřítom-
ná číšnice mu předala prázdnou peněženku. „Když 
vstoupil do baru devětatřicetiletý host, lupič se dal 
na útěk. Host ale unikajícího muže před podnikem 
zadržel a předal přijíždějící přivolané policejní hlíd-
ce,“ popsal Malášek. 
 Policisté zjistili, že v igelitce se nachází dlažební 
kostka. Podnapilý muž skončil v poutech a putoval 
do policejní cely. Nyní čelí podezření z loupeže. 

-mha-

Pochod lesem se psem
 V neděli 11.3. se uskuteční pochod lesem se 
psem na trase  Blansko-Horní Lhota-Blansko. Více 
informací na stránkách www.agility-blansko.net

-ab-

Freddieho sloupek
Tak trochu
blázinec...

 Když se podívám ven, mám pocit, že aspoň 
co do počasí, tak začíná ne březen, ale spíš 
měsíc následující, vyhlášený svými kouzly s 
teplotami, deštěm a krásnými slunečními dny, 
které se střídají jako... No jako v dubnu...
 Chvíli je beze sněhu mrazivo, chvíli pří-
jemněji se sněhem a pak najednou můžu 
vyrazit ven v šortkách. I když vlastně počkat, 
já chodím v šortkách často i v zimě... Takže 
do toho blázince vlastně dobře zapadám...
 Bláznivé věci se odehrávají i v nejspíš 
příjemně vytopených prostorách komplexu 
budov v pražské Sněmovní ulici, ale i jinde. 
Když se podívám na televizní zpravodajství, 
občas si mohu hlavu ukroutit, co je v naší 
zemi vlastně všechno možné... 
 Opravdu nepochopím, jak je možné, že v 
depozitáři Národního muzea někdo v průběhu 
let, jen tak bez povšimnutí, mohl zaměnit zde 
uložené drahokamy za bezcenné padělky...
 Opravdu nepochopím, jak je možné, že je-
den ze senátorů už přes dva roky nechodí do 
práce a přitom vesele pobírá plat a náhrady, 
včetně těch cestovních a nikomu to nepřijde 
divné...
 Opravdu nepochopím, jak je možné, že na 
nižších postech státní a veřejné správy musí 
pracovníci předložit lustrační osvědčení a u 
nejvyšších státních představitelů ta povinnost 
dána není, přičemž v čele bez důvěry vlád-
noucího kabinetu dokonce stojí agent StB...
 Pokud to tak ale je, pak se nemůžeme divit, 
že lidé z KSČ, ať volení, či nevolení zase 
„vystrkují růžky“ a dovolují si obyvatelstvo 
poučovat o svobodě projevu a o demokracii, 
přičemž se neváhají uchylovat k urážkám, 
lžím a výhružkám...
 No a takhle my si tady žijeme... Dokonce 
jsem se dozvěděl, že mají končit dálniční 
kupóny a budou nahrazeny svojí elektronic-
kou verzí tak, jak je tomu např. na Slovensku. 
Cena se pak má zvýšit na celé 2.000 Kč, a 
to z důvodu, že (cituji): „Není možno reago-
vat na obecný růst nákladů souvisejících s 
výstavbou, opravou a údržbou zpoplatněné 
dopravní infrastruktury a na růst infl ace v 
posledních letech“ (konec citace). To už není 
ani výsměch obyvatelstvu do očí, ale přímo 
facka, či celá jejich série. I když, jako roční 
poplatek za parkování na dálnici, která je 
občas z Brna do Prahy, či zpět průjezdná už 
za krásných sedm hodin to zase není až tak 
moc...

 Hezký den…
Freddie 

(freddiemail@email.cz)

Život TO GO
 Život se skládá z věcí zásadních a důležitých, ale 
jeho základ napomáhají tvořit zdánlivé maličkosti. 
Vezměte si kupříkladu fakt, že jsme každý jiný, 
máme odlišný přístup k životu a každý den se potý-
káme se spoustou věcí, které na nás číhají, i když 
to v současné rychlosti doby leckdo ani nedokáže 
postřehnout. Tento koloběh začíná už tím, že člověk 
vstane do dalšího nového dne buď s nějakým očeká-
váním, nebo i bez něj a vydá se na svoji jedinečnou 
a nenávratnou denní cestu jednotlivce. 
 Na jedné procházce po městě jsem uviděl na zemi 
ležet víčko od Coff ee to go. Asi jsem neměl hlavu tolik 
zaneprázdněnoujinými nápady, a proto jsem se na 
již zmíněné víčko zaměřil blíže. Nejdříve jsem si řekl, 
že je to obyčejný kousek pomačkaného plastu, na 
kterém se už někdo zdánlivě prošel, ale v tu chvíli mi 
začaly docházet souvislosti s celým lidským životem. 
Jak? 
 Když opomenu výrobu tohoto víčka a soustředím 
se jen na funkčnost, jako jednotlivá součástka nemá 
tak široké opodstatnění, ale ve spojitosti se stále 
rozšířenější nabídkou Coff ee to go v kelímku je to pro 
převážnou většinu populace každodenní společník, 
přítel, vzpruha či potřeba. Ať se nám to líbí nebo ne, 
doba jde stále kupředu a s ní se zvyšuje náročnost 
na jednotlivce, rychlost myšlení a veškerého dění 
a v neposlední řadě i nezdravá soutěživost v boji o 
zákazníka či klienta. Předpokládám, že si nikdo z nás 
tento styl života dobrovolně nevybral, ale musí jej 
minimálně vnímat a čím dál rychleji na něj reagovat. 
 Myšlenka Coff ee to go je jistě výborná věc a roz-
hodně proti ní nejsem zaujatý, ale dozajista to tvoří 
odraz soudobé společnosti. Dokud tato vymoženost 
nefungovala, museli jste se v kavárně posadit a v kli-
du si vypít šálek kávy právě tam. Jsem přesvědčený 
o tom, že je ještě pořád mnoho lidí, kteří dají přednost 
pohodlnému posezení v kavárně. Někteří však kvůli 
své pracovní vytíženosti tolik štěstí nemají a Coff ee 
to go je jejich jediným spojením s přísunem kávy. 
Za běhu si tento nápoj „vychutnají“ a při vstupu do 
zaměstnání jej dosrkávají, aby rychle plnili pracovní 
povinnosti. Nemáte pocit, že je třeba se někdy na 
chvíli zastavit, popřemýšlet o úplně obyčejných 
věcech a nenechat se vtáhnout do zběsilého Života?
 Tak co? Dáte si Život TO GO?

Michal Chelčický

Vzpomínka
Neodchází ten, kdo zůstává v 
našich srdcích...
Dne 15.3.2018 si připomeneme 
5.výročí úmrtí pana Mgr. Stanislava 
Trněného.
Za všechny, kteří ho měli rádi, vzpo-
mínají manželka a dcery s rodinami

 Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko přichází se zbrusu novým festivalem 
nazvaným Blanenský čtyřlístek. Bude se konat ve dnech 20. – 22. března v Dělnickém domě v Blansku. 
Má navázat na patnáctiletou historii barmanské soutěže Amundsen Cup. Vstup bude zdarma. 

 Oproti původní koncepci barmanské soutěže je 
festival rozšířen o další soutěžní kategorie, a to tak, 
aby se zapojila i široká veřejnost. Jak již sám název 
napovídá, soutěž se bude skládat ze čtyř samostatných 
částí, nazvaných Pohár Macochy, Jeskynní pohár, Pun-
kevní pohár a Krápníkový pohár. Všechny části mají 
být přehlídkou zajímavostí a novinek v cestovním ruchu 
Moravského krasu a okolí a slibují velmi zajímavou 
podívanou. 
 Poháru Macochy se mohou zúčastnit veškeré 
subjekty cestovního ruchu. Ty představí svou nabídku 
turistických produktů, které mají v letošním roce premi-
éru, ať už jde o oblast ubytování, stravování, turisticky 
vyhledávaných lokalit apod. Slavnostní vyhlášení vítě-
zů této kategorie se uskuteční v úterý 20. března. 
 Jeskynní pohár je fotografi ckou soutěží pro zájemce 
z řad veřejnosti. Mohou zaslat vytištěnou fotografi i ve 
formátu A3. Tématem je „Krajina, která inspiruje“ a sní-
mek má být pořízen v Moravském krasu a okolí. Může 

jít o záběry zdejších turisticky atrak-
tivních míst, přírodních zajímavostí, 
jeskyní, kulturních a technických 
památek, zajímavostí z ubytovacích 
a stravovacích zařízení, případně 
momentky z místních společenských 
a sportovních akcí apod. Ze sou-
těžních fotografi í bude v Dělnickém 
domě vytvořena výstava. K vyhlášení 
výsledků dojde 20. března. 
 Punkevní pohár navazuje pří-
mo na tradici barmanské soutěže 
Amundsen Cup s tím rozdílem, že 
míchané nápoje vyráběné na podiu 
v sále Dělnického domu nemusí 
obsahovat alkoholický nápoj značky 
Amundsen, který byl v minulosti 

podmínkou, ale soutěžící mohou zvolit jakékoliv jiné 
suroviny. Tematicky však musí zapadat do konceptu 
soutěže; umíchaný koktejl má mít jakýkoliv vztah k 
regionu Moravský kras, ať už názvem, tvarem sklenice 
atd. Soutěž mladých barmanů ze středních škol se 
uskuteční ve středu 21. března v průběhu celého dne.  
 Krápníkový pohár pak spočívá v soutěži žáků 6. – 8. 
ročníků základních škol, kteří během čtvrtečního do-
poledne (22. března) v týmech odprezentují pozvánku 
na konkrétní místo nebo jev v regionu Moravský kras 
a okolí. Cílem je upoutat pozornost k místu, zaujmout 
konkrétním tipem a přesvědčit potenciální návštěv-
níky k cestě do oblasti, a také podpořit zájem žáků o 
regionální zeměpisnou výuku. Soutěžní téma prvního 
ročníku zní „Tohle uvidíte jen u nás!“ 
 Komise pro všechny části bude složená ze zástupců 
pořadatele, města Blanska a odborné i laické veřejnos-
ti. 

-mha-

Na konci února byl v budově blanenské záchranky instalován babybox – schránka, do níž je možno Na konci února byl v budově blanenské záchranky instalován babybox – schránka, do níž je možno 
vložit nechtěné novorozeně. Během dvanácti let v České republice již babyboxy zachránily život vložit nechtěné novorozeně. Během dvanácti let v České republice již babyboxy zachránily život 
více než 160 dětem.více než 160 dětem.
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Na kávě s Michalem a Ladislavem Štégnerovými
Osmnáctiletý Michal Štégner brázdí se svým otcem Ladislavem závody rychlostních 
modelů rádiově řízených člunů, na kterých sbírá jednu medaili za druhou. Loni získal 
titul mistra světa na MS v Maďarsku. Rekreačně létá i s modelem letadla, ale lodě jej 
nadchly víc. Nyní dochází do Klubu lodních modelářů v Blansku a začínajícím mode-
lářům se snaží předávat své zkušenosti.

Sponzor rubriky:

 Jak máte rozděleny role na závodech? 
 LŠ: Michal je závodník a já dělám mechanika a 
trenéra. Je předepsáno, že závodník musí někoho 
mít k sobě. Lodě dáváme dohromady spolu. 

 Kdy jste s modelařinou začali? 
 MŠ: Začal jsem u letadel. Chtěl jsem chodit do 
kroužku, kde se staví modely letadel, avšak ten se 
tenkrát neotevřel, proto jsem začal navštěvovat 
kroužek lodních modelářů. V roce 2011 jsem začal 
stavět první loď. Zalíbily se mi rychlostní modely a 
začal jsem s nimi závodit. 

 Modelařina je asi fi nančně náročný koníček… 
 LŠ: Loď stojí od pěti do osmi tisíc, plus něco 
stojí věci kolem – vysílačka, přijímače, nabíječka… 
Baterky na sezónu stojí asi sedm tisíc korun. Vydrží 
jednu sezónu a pak se můžou vyhodit. Koupíme 
hlavní komponenty, jako jsou standardní trupy. 
Doplníme je motorem, kormidlem, lodním šroubem, 
přijímačem atd. Během roku absolvujeme zhruba 
deset závodů po republice. V roce 2016 jsme byli 
na mistrovství Evropy a v roce 2017 na mistrovství 
světa. 

 Jak to dopadlo?
 MŠ: Na mistrovství Evropy jsem byl ve dvou 
kategoriích první a ve dvou druhý. Na mistrovství 
světa jsem byl v jedné kategorii první a v dalších 
kategoriích třetí, čtvrtý a šestý. 

 Jak se liší kategorie? 
 MŠ: Liší se především tím, že lodě jsou různě 
velké a různě rychlé. Máme čtyři různé modely 
spadající do čtyř kategorií. Jezdí se rovnostranný 
trojúhelník o straně třicet metrů, příp. ovál o délce 
80 metrů po dobu šesti minut. Vyhrává, kdo naje-

de nejvíc kol. Lodě jezdí 
rychlostí zhruba od 40 do 
65 km/hod.

 Kolik bylo závodní-
ků na MS? 
 Závodníci byli z 
celkem osmnácti zemí 
světa, kromě evropských 
států například i z Číny 
nebo Thajska. Závodu se 
účastnilo 75 juniorů (ka-
tegorie do 18 let) a 159 
seniorů, přihlášeno bylo 
dohromady 521 modelů 
lodí. Česká skupina ob-
sahovala 19 reprezentan-
tů, z toho 4 juniory. Český 
tým vyhrál dohromady 10 
medailí, z toho 3 zlaté.
 Trénujete někde v 
Blansku?
 MŠ: Občas jdeme 
na přehradu, ale to jen 
když něco zkoušíme. 
Trénujeme spíš jen před 
sezónou, když sundáme 
modely ze špalků. To je-
deme do Baldovce, kde 
nás kamarád nechá jezdit 

na rybníku. Přes léto se jezdit nedá, protože lidé se v 
rybnících a přehradách koupou. Pak spíš trénujeme 
vždy v rámci závodu. 

 Dochází k nějakým haváriím? 
 LŠ: Při závodě jede většinou šest, ale někdy až 
osm lodí zároveň, takže je to celkem kontaktní. 
Člověk musí mít dobrý postřeh, najít skulinu na 
předjetí a tak dále. 
 MŠ: Na mistrovství světa ve fi nále jsem měl kolizi 
– převrátil jsem se, chvíli stál na místě a trefi la mě 
druhá loď. Zasekly se do sebe a byly v sobě do té 
doby, než je svážeči přivezli po rozjížďce na molo. 
Na mistrovství Evropy jsem měl taky kolizi s jinou 
lodí a skončilo to tak, že jsem měl loď šest hodin 
pod vodou a pak nám ji vylovil potápěč. 
 LŠ: Za dvacet euro. :-) Je to poměrně časté, že se 
lodě srazí, a většinou je to konec závodu, protože se 
něco poškodí, třeba lodní šroub, ohne se kormidlo 
nebo se udělá díra do lodi. 

 Kolik času koníčku věnujete? 
 LŠ: Příprava na sezónu trvá, dejme tomu, čtyři 
pět víkendů.
 MŠ: Postavit novou loď trvá třeba měsíc, zhruba 
třicet hodin. Ale vyladění modelu, aby perfektně 
jezdil, zabere celou sezónu. 
 LŠ: Jezdíme Moravský pohár a seriál Mistrovství 
republiky. Závody jsou vždy sobota neděle. Vyrazí-
me třeba v sobotu v šest nebo pět ráno a vrátíme 
se v neděli v sedm hodin večer. Moravský pohár je 
série pěti závodů, kdy se domluvily moravské kluby 
lodních modelářů, že budou pořádat tyto závody 
hlavně pro děti. Ale jsou tam i dvě kategorie pro 
dospělé. V Blansku na přehradě bývá tato soutěž 
v květnu. Seriál Mistrovství republiky spočívá také 
zhruba z pěti závodů, na nichž se sbírají body, a 

nejlepší získává titul mistra republiky. Je to ofi ciálně 
pod Svazem modelářů České republiky. 

 Kam nejraději jezdíte?
 MŠ: Nejoblíbenější mám Sedlejov, protože to 
je místo, kde jsem začínal. A je to dobrá lokalita s 
dobrým zázemím. 

 Závodí se za každého počasí?
 MŠ: Když nějak extra neprší, jezdí se i za deště. 
Vítr vadí, ale jezdí se i ve větru. 
 LŠ: Pokud není vyloženě nějaká průtrž, vezmou 
se pláštěnky, deštníky nad vysílačky a jede se. 
Lodím déšť nevadí, stejně jsou určeny do vody. 
Jsou zalepené tak, aby do nich netekla voda. Na 
MS v Maďarsku foukalo hodně, tam se i stalo, že 
se zrušily nějaké rozjížďky kvůli větru, ale v Česku 
se nám to zatím nestalo. 

 Když se loď převrátí, jak se dostane zpátky? 
 MŠ: V lodích je speciální překlápěcí komora. Když 
se loď převrátí, nateče do té komory voda a loď se 
překlopí nazpět, pokud není jiný problém. 
 LŠ: A když z nějakého důvodu přestane jet, 
organizátoři mají zajištěný svážecí člun, který 
ztroskotané lodě posbírá a doveze ke břehu. 

 Na závodech jsou dány parametry lodí? 
 LŠ: Je dána délka lodě, minimální hmotnost i 
různé další parametry co se týká třeba hmotnosti 
baterie. Dále jsou přísná pravidla i pro samotné zá-
vody, například že 
nesmí jeden druhé-
mu křížit dráhu. To 
hlídají rozhodčí. Za 
to se rozdávají žluté 
a červené karty. 

 Kolik máte lodí? 
 MŠ: Aktivně teď 
závodíme se čtyřmi 
loděmi. Celkově jich 
máme šest. 

 Máte nějaké dal-
ší plány a cíle? 
 MŠ: Plánujeme 
postavit jednu no-
vou loď ve stejné 
kategorii a jednu 
větší, která bude 
800 mm dlouhá. 

Tato kategorie jezdí už kolem 100 km/hod. Ta už 
jezdí na větší ploše, zhruba 80 m dlouhý ovál.
 LŠ: Plány… Já čekám, až to Michala přestane 
bavit a bude klid. :-) Ale zatím ho to baví. Letos 
mělo být ME snad někde v Moskvě, ale je zrušeno 
zřejmě pro malý zájem. Tak se asi rozkoukáme v 
kategoriích seniorů a pak se uvidí, jestli se zase 
někdy zúčastníme nějakého mistrovství světa. Taky 
záleží na tom, kde to bude. Když je třeba v Polsku, 
to se dá, v Maďarsku to taky ještě šlo. Ale jeden rok 
bylo v Americe, a tam už je horší se dopravit. 

 Děvčata taky jezdí? 
 MŠ: Ano, na závodech se pravidelně objevují. 
 LŠ: Myslím si, že co se týká výkonnosti, je to 
srovnatelné. Je jedno, jestli kluk nebo holka. Jde 
o to, aby loď dobře jezdila, a mít pro to talent a cit. 
Já třeba nejezdím vůbec. 
 MŠ: Jednou jsem ho přinutil, aby zkusil jezdit, a 
skončilo to tak, že vyskočil lodí na břeh. 
 LŠ: A to poměrně brzo… 

Marie Hasoňová

Očima občanů:
Kácení stromů v Blansku

 Chtěl bych popsat zajímavý postřeh od nás z Blanska, týkající se kácení stromů po městě nyní v 
zimě. Konkrétně ze dne 22.2.2018 na sídlišti Sever. Zde se ráno dostavila parta dělníků s pilou, aby 
porazila dvě zdravé břízy. Jistě proběhlo před samotným poražením samotné schválení úřadem v 
Blansku, ale přesto se nemohu ubránit jistým pochybnostem. A nejen já, jak jsem si všimnul.
 Při burácení motorové pily začali vykukovat zpoza 
oken obyvatelé přilehlých bytových domů překvapeni 
tím, co se vlastně děje. Jedni začali dřevorubcům 
nadávat, proč kácí tyto stromy, načež jsem zaslechl, 
že tohle si vyžádali obyvatelé domu na ulici Dvorské 
92 kvůli tomu, že jim z těchto bříz při pylování prý 
dochází k zanášení okapů na bytovce. Tyto jsou 
ale na střeše ve výšce 60 metrů, takže i samot-
ným pracovníkům technických služeb musela 
být tato odpověď k pousmání. To, proč musely 
jít břízy k zemi, nechám na jiných. Sám nejsem 
moc příznivcem kácení zdravých stromů, když 
není nějaký vážný důvod, protože i když se 
vysadí nové, jsou to vesměs malé stromky, 
které svojí korunou nemohou nahradit korunu 
velkého stromu, a tím jeho přínos pro životní 
prostředí. Co je ale zarážející, je to, že když 
se již tedy má kácet, prakticky jakoby to nikdo 
kromě samotných pracovníků s pilami nevěděl. 
 Den předtím se objeví na parkovišti před 
domem malá cedule se zákazem stání, kterou 
samozřejmě například majitel bílého automobi-
lu úplně ignoruje. Samotní pracovníci na značku 
koukali, zdali je tam správné datum. Vím i o tom, 
když je na jaře čištění komunikací, spousta aut 
zůstane přesto stát na svých místech a čistící 
vůz je jen objede, a tím to končí. Například v 
Brně si tohle nikdo nedovolí - přijede odtahová 
služba a majitel zaplatí drahou pokutu. Zde žád-
ná odtahová služba není, a je to pak i vidět. V 
tomto případě museli následně použít plošinu a 
druhý strom řezat odshora jako rizikové kácení, 
což je vždy nákladnější a nebezpečnější. Co by 
se stalo, kdyby přesto spadla větev na daný 
automobil? Kdo by škodu uhradil?
 Dříve se jednoduše napsal na nástěnku v 

domě či okolí důvod, proč je opravdu nutné mít plo-
chu volnou.Vše je i o komunikaci a hlavně dodržování 
nějakého zákona.
 Je tedy tohle správné? Tak jak se to provozuje v 
Blansku... 

Radek Klimeš 
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Charitní záchranná síť 
zachytí lidi v akutní krizi

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

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

Novinky v nabídce fondu 
prevence a další výhody
• Nově zvýšené příspěvky 

pro děti a maminky
• Příspěvky na sportovní aktivity 

pro všechny
• Rozšířený program pro dárce krve
• Možnost postoupení příspěvku 

z rodiče na dítě
• Podpora odvykání kouření
• Lékař na telefonu 
• Výhodné cestovní pojištění 
• Cestovní pojištění pro studenty zdarma 
• Manažer zdraví

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března, mezi našimi spokojenými 
pojištěnci vás přivítáme od 1. července stávajícího roku. 

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.zpmvcr.cz @pojistovnazpmvcr

- 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

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Požadujeme chuť pracovat, praxi v oboru.

Nabízíme plat 30.000,-Kč 

a výborný kolektiv

HLEDÁME HLEDÁME KKUCHAŘE!UCHAŘE!

Tel. 775 11 77 88Tel. 775 11 77 88

 Lidem, kteří nespadají pod žádnou ze služeb charity ani do dalších služeb v regionu, nově pomůže 
Charitní záchranná síť. Oblastní charita Blansko ji spustila letos v únoru.

 Rodina žijící na hranici chudoby, která má dluhy 
a ke konci měsíce jí už nezbývají peníze na jídlo. 
Matka, kterou uprostřed noci vyhodil přítel na ulici i s 
dětmi. Muž, jemuž vyhoří dům. Charitní záchranná síť 
Oblastní charity Blansko je tu pro lidi, jimž nemohou 
pomoci sociální, zdravotní, prorodinné a jiné služby 
v regionu. 
 „Charitní záchranná síť částečně fungovala v 
blanenské charitě i dřív, od února letošního roku ji 
ale spouštíme naplno. Měla by zachytit lidi, kterým 
nemůžeme pomoci v rámci ostatních charitních 
služeb,“ říká zástupce ředitelky Oblastní charity 
Blansko Miroslav Doležel. To znamená, že například 
v azylovém domě zákon neumožňuje ubytovat matku 
s dětmi uprostřed noci. Proto v takových případech 
charita v rámci Charitní záchranné sítě umožňuje 
ubytování na jednu noc v pracovních dnech nebo 
přes víkend v krizovém bytě. Poté člověku v krizi 
pracovníci charity hledají následnou pomoc. „Ne-
dávno jsme třeba vyjížděli k člověku, jemuž vyhořel 
dům. Muže jsme ubytovali přes víkend v krizovém 
bytě, pracovníci služby Krizová pomoc mu pomohli 
zařídit sociální dávky a nyní využívá Noclehárnu pro 
muže a Nízkoprahové denní centrum Stará fabrika,“ 

přibližuje činnost Charitní záchranné sítě Miroslav 
Doležel.
 Mezi další materiální pomoc, kterou mohou lidé 
dostat v Charitní záchranné síti, patří trvanlivé po-
traviny, oblečení, drobné elektrospotřebiče a další 
věci základní potřeby. Kromě Blanska budou tyto 
věci k dostání nově i v Boskovicích v místě Charitní 
pomoci v blízkosti zařízení Betany. „Vedle materiál-
ních prostředků poskytujeme také duchovní pomoc a 
snažíme se těmto lidem najít pomoc i mimo charitní 
služby,“ dodává Miroslav Doležel. 
 Lidé, kteří spadají do Charitní záchranné sítě, se 
do ní mohou dostat přes ostatní služby charity i re-
gionu, kněze ve farnostech, obce nebo mohou sami 
přijít na charitní První kontakt. Ten je pro ně otevřen 
v pracovní dny od 7.30 do 15.30 v Okně dokořán na 
Starém Blansku za kolejemi. Nepřetržitě pak mohou 
lidé v krizi volat na Linku důvěry na číslo 516 410 
668.
 Charitní záchranná síť se zavádí ve všech oblast-
ních charitách po celé brněnské diecézi. Je placená 
z prostředků charity a pro potřebné je zdarma.

Vladěna Jarůšková

Zastupitelstvo schválilo udělení 
Ceny města Blanska

 Zastupitelstvo města Blanska odsouhlasilo návrhy tří občanů, kteří obdrží Cenu města Blanska. 
Ocenění budou slavnostně předána 31. května 2018 v Dělnickém domě.

   Prvním oceněným bude režisér a 
výtvarník Jiří Polášek, přední osobnost 
blanenské kultury a dlouhodobý člen 
a tvůrce blanenského divadla. Ten v 
letošním roce oslavil 90. narozeniny. 
Nominovalo jej vedení města Blanska. 
   Druhý návrh vzešel z řad veřejnosti. 
Je jím Jaroslav Krejčíř, přední osob-
nost blanenského sportu, úspěšný 
trenér, zakladatel místního baseballu 
a dlouholetý člen sportovního klubu 
Olympia Blansko. V minulosti byl oce-
něn Českou baseballovou asociací za 
dlouhodobou práci s mládeží. 
   Třetí návrh padl na zasedání zastupi-
telstva – bude oceněn David Jakubec 
za záchranu lidského života. 

-mha-
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Satirický humor
v galerii

V Blansku vzniká 
Komunitní škola Absolon

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

ZHUBNĚTE NA MYSLIVNĚ!

nízkosacharidová jídla 

i v denním menu

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

Ě!

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira
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NOVE
míchání
autolaku
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 Když ne záchvat smí-
chu, tak alespoň úsměv 
na tváři vyloudí návštěv-
níkům Galerie města Blan-
ska současná výstava s 
názvem Satyrykon. Je 
možné ji navštívit ještě do 
16. března. 
 Tato pozoruhodná me-
zinárodní výstava satiric-
kého humoru se pravidel-
ně koná v polské Legni-
ci, s níž město Blansko 
dlouhodobě spolupracuje. 
Satyrykon tam v loňském 
roce oslavil 40. výročí a 
je tak nejstarší soutěžní 
přehlídkou svého druhu 
v Polsku. Blanenská ga-
lerie nyní hostí expozici z 
tohoto jubilejního ročníku, 
jehož tématem je „Toleran-
ce“. Tolerance vůči růz-
ným rozporům a protikla-
dům, přátelské propojení 
jakékoli nerovnosti, vtip 
a satira jsou zde skvěle 
vyváženy. 
 „Většina umělců pre-
zentovaných na výstavě 
jsou již známé osobnosti 
na poli satirické tvorby. 
Někteří z nich jsou pra-
videlnými účastníky Sa-
tyrykonu, jiní se po něja-
ké době opět navrátili k 
účasti, a neméně důle-
žitou skupinou jsou sa-
mozřejmě i tací, kteří se 
účastnili vůbec poprvé,“ 
uvádí vedoucí galerie Jo-
lana Chalupová. 

-mha-

 V únoru se konala v Klubu Ulita diskuze nad tématem domácího a alternativního vzdělávání. Jejími účastníky 
byli zejména rodiče, kteří hledají alternativu mimo státní školu, kam by jejich děti mohly docházet. Vystoupilo 
několik hostů. 
 Organizátora setkání Erika Hloušková 
představila plán její a několika dalších 
rodičů, který spočívá v domácím indivi-
duálním vzdělávání jejich dětí – prvňáčků 
– od září příštího školního roku. „Rodiče 
by rádi vytvořili komunitní školu, což 
znamená, že by se setkávali a děti vzdě-
lávali společně, a to buď sami, nebo pod 
vedením průvodce (pedagoga, učitele), 
na kterého by se fi nančně skládali,“ uvedl 
za pořadatele Ondřej Strava. „Klíčovými 
principy jsou pobyt dětí v přírodě a po-
chopení, že každé dítě má velkou vlastní 
touhu poznávat a učit se,“ doplnil. 
 Někteří rodiče mají již zkušenosti s 
docházením do lesních školek, což je i 
případ pořadatelů; jejich děti navštěvují 
Lesní mateřskou školu Skalka v Ostrově 
u Macochy, kterou zároveň pomáhali založit. Někteří 
rodiče mají zkušenosti i s domácím vzdělávání svých 
dětí školního věku. 
 Inka Lišková, zakladatelka kunštátské LMŠ Jelínek 
se podělila o zkušenosti, kdy jejich plány na zřízení 
soukromé školy narazily na přísné legislativní požadavky 
na budovu školy, s čímž souvisejí i velké investice. Místo 
toho tedy plánují spolupráci s existující státní školou, 
nedalekou malotřídkou. 
 Martin Třináctý z LMŠ Vranovice mluvil o komunitní 
škole, kterou zakládají u nich. „Ta vychází z principů 
unschoolingu (nechat děti být) a Sudbury školy – tzv. 
svobodné školy, kdy se děti podílejí na demokratickém 
rozhodování o pravidlech ve škole a vzdělávacích plánech 
a mají velkou svobodu v tom, čemu se daný den budou 
ve škole věnovat,“ přiblížil Strava. 
 Milan Růžička ze soukromé školy Zahrada v Tišnově 
sdílel tříletou zkušenost z provozu jejich „přátelské školy“. 
Klíčové je u nich velké zapojení rodičů jak do organizace 
školy (rodiče jsou členy spolku, který školu zakládá, a de-
mokraticky rozhodují o všech podstatných záležitostech), 

tak do jejího života (podílí se na výuce podle toho, co kdo 
umí). Výuka probíhá v blocích a děti si mohou vybrat, 
zda se jich budou účastnit nebo se věnovat samostatné 
práci. Jako velmi přínosnou hodnotil Růžička roli dětí s 
odlišným pohledem na svět (např. Aspergerův syndrom) 
v kolektivu. 
 Závěrem setkání organizátoři shrnuli a vyzvali rodiče 
ke spolupráci na vzniku komunitní školy v Blansku od 
září 2018 a soukromé školy od září 2019, přičemž by 
škola měla stát na principech respektující a nenásilné 
komunikace napříč kolektivem, neautoritativního pří-
stupu, důsledného dodržování domluvených pravidel, 
individuálního přístupu, učení hrou, zážitkem, pohybem, 
objevováním, tvorbou atd. Velká část programu by se 
měla odehrávat v přírodě. 
 Zájemci o tento způsob vzdělávání dětí se mohou 
zúčastnit dalšího setkání, které se uskuteční v neděli 11. 
března v 15 hodin v Klubu Ulita v Blansku, kde se bude 
debatovat o nově vznikající Komunitní škole Absolon. 
Přijďte sdílet svoje nápady a přání!

-mha-
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14. duben 2018 / zámek BLANSKO

pořádá

Hudba nás baví IV                            
aneb jarní Orffovské inspirace

vzdělávací seminář 
hudební výchovy

kontakt: orff@post.cz, 776 209 222 / více info na  www.muzikantik.cz 



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

79. března 2018

* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Betonovou garáž, vnější rozměr 5,45 x 3,35 m, cena 
20.000 Kč. Nutno zajistit si vlastní nakládku a odvoz 
z Rudice. Info a fotky na tel. 775252292.
* Zašlu 100 semen léčivé paprikookurky - ačokči 
(bližší na netu) k pěstování na plotech za 100 Kč. 
prax1@seznam.cz, tel. 724799340.
* Venkovní dřevěné dvojité dveře pravé  za 500 Kč. 
prax1@seznam.cz, tel. 724799340.
* Prošívané péřové deky 140x 200 a polštáře 
70x90  z nového domácího draného husího peří. 
Tel. 731233963.

      PRODEJ    

* KOUPÍM i bez TP Škoda 110r - Rapid, Simson, Jawa, 
ČZ, Babeta, Pařez, Mustang  a jiné. Tel. 736741967
* KOUPÍM i bez TP Škoda 110r - Rapid, 100, 1000MB, 
Simson, Jawa, ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, 
Mustang, Pionýr,, Octavia, Velorex, Lada, Trabant, Fiat 
500, vozík PAV za motocykl, malo - traktory, Tera - vari, 
HAKI lešení a jiné. Tel. 736741967.
* Našel by se prosím někdo, kdo daruje mladému 
akvaristovi akvárium, topítko či jiné příslušenství? 
Tel. 737002332.
* Prosím, kdo nesbírá nálepky Skiteez z Lidlu, nabíd-
něte. Děkuji. Tel. 731084464.
* Pronajmu garáž za vlak. zastávkou při ul. Komenské-
ho. Elektřina, dobrý příjezd. Tel. 721542750.
* Dlouhodobě pronajmu 3+1 v Bk na severu. Tel. 
775223137.
* Hledám k pronajmutí nebo ke koupi garáž, popřípadě 
garážové stání v Blansku na ul. Okružní, Krajní nebo 
v blízkém okolí. Tel. 734267851.
* Koupím byt 1+1 v Blansku. Platba hotově. Tel. 
776671586.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Na stojáka live – 19. 3. 2018 v 19:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 240 Kč.
Proměny Hany Korčákové s Big Band ZUŠ Jedov-
nice – 3. 4. 2018 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena 150/200 Kč.
90's dance music & Lunetic – 13. 4. 2018 od 21:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 200 Kč.
Divadelní představení S Pydlou v zádech - 23. 
4. 2018 v 19:00 h, Dělnický dům Blansko. Cena 
350/300 Kč. 
Čarovné tóny Macochy 2018 
13. 6. 2018, 18:00 – FELIX SLOVÁČEK, Sloupsko-
-šošůvská jeskyně Eliška, Cena 380 Kč
14. 6. 2018, 18:00 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou, 
Jeskyně Výpustek, Cena 620/520 Kč. 
15. 6. 2018, 18:00  – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou, Jeskyně Výpustek, Cena 620/ 520 Kč 
16. 6. 2018, 18:00 – MÁME RÁDI JAZZ A EVER-
GREENY, Jan Smigmátor s Dashou , Kateřínská 
jeskyně, Cena 520 Kč
17. 6. 2018, 18:00 – KONCERT PRO DESET STRUN 
– Jaroslav Svěcený (housle) a Miloslav Klaus (ky-
tara), Punkevní jezírko na dně propasti Macocha, 
Cena 480 Kč
Morava PARK FEST 2018 - 23. 6. 2018 od 12:00 
h, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v před-
prodeji do 18. 6. 2017: 499 Kč/dospělý, 200 Kč/děti 
6-15 let. Děti do 5 let a ZTP/P mají vstup zdarma.
BOSKOFEST - 4. 8. 2018 od 12:00 h, Zámek Bosko-
vice. Cena vstupenek v předprodeji do 30. 3. 2018: 
399 Kč/dospělý, 100 Kč/dítě 6-15 let, děti do 5 let a 
ZTP/P mají vstup zdarma. 
Michal Nesvadba z Kouzelné školky – 29. 9. 2018 
v 10:00 h, Kino Blansko. Cena 170 Kč, děti do 3 let 
vč. zdarma. 

Aktuálně v prodeji:
Turistická vizitka – Býčí skála. Cena 12 Kč
Turistická vizitka – Blansek. Cena 12 Kč

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

Blanenská 250ka 2018
 Poslední únorovou sobotu se v blanenských láz-
ních setkali vodní záchranáři z různých koutů naší 
země, aby poměřili své síly v tradičním blanenském 
závodě.

 Blanenská 250ka je závod složený z nejrůznějších 
plaveckých dovedností a technik – hod záchrannou 
pomůckou, plavání v mokrém oděvu, s ploutvemi, s 
břemenem – to vše v 250 metrech. Domácí plavci 
dosáhli velmi dobrých výsledků, především muži v 
kategorii 18-40 let, obsadili totiž všechny stupně – 1. 
místo Michal Vondráček, 2. místo Tomáš Gabriel, 3. 
místo Radek Burian. VZS Blansko si i ve štafetovém 
závodě doplavalo pro 1. místo ve složení Michal Von-
dráček, Tomáš Gabriel, David Ondroušek, Kateřina 
Kopřivová, Hana Kopřivová.
 Závod měl tradiční příjemnou atmosféru a děku-
jeme všem, co se na něm podíleli i těm, co se přišli 
jen podívat.

Tereza Dostálová

HLAVNí mediální partner

2. ročník HOKEJOVého TURNAJe  2 a 3. TŘÍD2. ročnnnnnníííík HOOOOOOOKKKKKKEJOVého TURNA

o POHÁR MĚSTA BLANSKA

H C  R y t í ř i  B l a n s k o  |  H C  z a s táv k a  u  b r n a |  M B K  V y š k o v  |  Wa r r i o r s  B r n o  |  H C  B o s k o v i c e

Je  2 a 3. TŘÍDA

24. 3. 2018

www.hcblansko.eu@ h c b l a n s k o

p r o  v í c e  i n f o r m a c í  n av š t i v t e  n á š  fa c e b o o k o v ý  p r o f i l  a  w w w  s t r á n k y

M í s t o  k o n á n í :  Z i m n í  s ta d i o n  B l a n s k o |  z A č át e k :  1 0 : 3 0  h o d . 

KADEŘNICTVÍ 
MATRIX 

Antonína Dvořáka 15a, Blansko

Damské a panské kadeřnictví po mateřské 

znovu v provozu. Provozní doba dle objednání.

Sabina Kučerová 
tel. 724 947 250 

BAR KORUNA 
přijmeme číšníka/servírku

na různé typy úvazku dle dohody.
Nabízíme výborné platové 

ohodnocení a podíl z tržby.

Bližší informace:

tel. 722292782 
nebo na baru 

V Blansku změřily síly 
začínající plavecké naděje

 První březnový víkend měli v blanenském bazénu sraz budoucí plavečtí šampioni a šampionky. A 
že jich bylo. Na patnáctém ročníku Blanenského závodu pro nejmenší plavecké naděje se sešla více 
jak dvoustovka plavců od sedmi do deseti let z dvaadvaceti českých a moravských klubů. 

 Bazén praskal ve švech jak u vody, tak i v diváckém 
sektoru. Pořádající oddíl ASK Blansko tak velký zá-
jem, který rok od roku roste, potěšil. V bouřlivé atmo-
sféře se některým plavcům, kteří stáli na startovních 
blocích vůbec poprvé, nevyhnula tréma. Všichni se 

totiž snažili dosáhnout na některou ze stovky medailí. 
Ty předávala malým plaváčkům významná plavecká 
celebrita Hana Černá Netrefová. Její úspěchy jako 
trojnásobná účast na Olympiádě, titul mistryně Ev-
ropy z roku 1998 a několik bronzových medailí z ME 

mohou být pro začínající 
plavce velkou motivací. 
 Blanenským plavcům 
zůstaly doma čtyři medaile. 
Jejich držiteli se stali deví-
tiletí Ondřej Hašek, Stella 
Hanzlíčková a sedmiletý 
Tomáš Reka. Stelle patřila 
zlatá medaile za padesátku 
znak, Ondřej nechal všech-
ny své soupeře v poli pora-
žených na padesátce prsa 
a Tomáš přidal dva bronzy 
na pětadvacet metrů znak 
a kraul. Poháry za nejlepší 
bodový výkon žáků a žaček 
si odnesli Charlene Crhová 
a Daniel Letý ze Svitav. 

Věra Vencelová

Po roce mistrovský 
titul do Blanska

 Na právě skončeném atletickém Mistrovství České 
republiky žáků v hale, které se konalo v Ostravské 
atletické hale obhájila Pavla Štoudková loňský titul 
na 800 m, a to v novém rekordu mistrovství, který 
se zastavil na hodnotě 2:11.79 min.  
 Na tomto mistrovství ještě startovaly Dominika 
Bezdíčková, která při své premiéře na mistrovství 
zaběhla dvanácté místo v osobním rekordu  2:30.52 
min. a Veronika Jakusidisová, která běžela 300 m v 
čase 43.11 a skončila na třináctém místě. Obě atletky 
jsou velkým příslibem do dalších roků, jelikož v této 
kategorii budou ještě startovat příští dva roky Veroni-
ka a tři roky Dominika. Pavla příští rok již přestupuje 
o kategorii výš, a to do dorostenek, kde ji budeme 
držet pěsti, aby předváděla další skvělé výkony jako 
v kategorii žáků.

MB
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KOB 2018 - PODÉL VODY

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

PŘÍMĚŠŤÁKY
 V NEMOCVIČNĚ
  pro děti od 6 do 12 let

Turnusy: 16. - 20.7. 2018 
    06. - 10.8. 2018
    13. - 17.8. 2018
-  turnus od pondělí do pátku, denně od 7.00 do 15.30 hodin
-  cena turnusu 1 600,- Kč (zahrnuje pitný režim, dopolední a odpolední svačinku, 
 oběd, 1x výlet, tréninkový plán a aktivity)
-  přihlášky k dispozici koncem března 2018 na: www.nemocvicna.cz, www.nemobk.cz 
 a osobně na recepci Nemocvičny
-  termín pro odevzdání závazné přihlášky a platbu: do 15.5.2018
- více informací na: ostra@nemobk.cz, tel.: 725 444 070, 720 987 564

Zaměříme se na na protažení těla a pohybové základy dobré pro kondici a rozvoj Vašich dětí. 
Samozřejmě vše zábavnou formou!  
Nebudou chybět základy gymnastiky, aerobní cvičení, rozvoj vytrvalosti, samostatnosti, 
sebedůvěry dítěte a v neposlední řadě začlenění se do kolektivu. 

Naším cílem je naučit děti lásce ke sportu a pohybu.

NOVINKA!

Na všechny děti se těší tým Nemocvičny
Smetanova 8, Blansko  |  www.nemocvicna.cz  |  tel. 720 987 564

O Vaše děti se postará trenér Nemocvičny, instruktor a zdravotník 

- všichni zaměstnanci Nemocnice Blansko! 

Náš tým: DENISA, HYNEK, BARČA, JOLANA a KATKA

 Pramen, bystřina, potůček, potok, říčka, řeka….Voda je základem života a její cesty se vlní kra-
jinou jako hadi.  Zákrutu za zákrutou povedou náš pohled i krok a budeme se společně radovat z 
její i naší svobody.  RUN  FREE!  

 Třetí ročník netradiční bě-
žecké a chodecké etapovky 
vyhlašuje blanenský Hori-
zont. Akce volně navazuje 
na putování po hranici okresu 
Blansko v roce 2016. Tehdy 
organizátoři netušili, jaká se 
strhne vlna zájmu. Účastnici 
při 11-ti etapách dohromady 
naběhali a nachodili nejméně 
10.000 kilometrů a obdivu-
hodných 38 nejzdatnějších 
tvrďáků absolvovalo všechny 
etapy.  Cíle dosáhli bohatší o 
spoustu zážitků a o poznání 
krásných koutů hranic naše-
ho okresu. Dotazy, jaké bude 
pokračování a skutečnost, že 
na Blanensku a Boskovicku je stále co poznávat, 
přiměla organizátory k vyhlášení dalších ročníků. 
 Tématem a výzvou roku 2018 jsou  řeky a potoky, 
jejichž toky účastníci budou sledovat od pramene 
k ústí a poprvé se podíváme i za hranice našeho 
okresu. Na okrese Blansko se nachází rozvodí 
tří řek. Jsou to Svitava, Svratka a Litava. K těmto 
řekám povedou trasy jednotlivých etap podél toků 
potoků a říček. Rakovec běžce a chodce  dovede 
až k Litavě, v jedné etapě zdoláme říčku Bělá až k 
ústí do Svitavy a podél potoka Lubě doputujme k 
řece Svratce
 KOB 2018 chce zůstat motivem k překonání 
přirozené osobní lenosti a přináší možnost sdílet s 
kamarády „objevovaní“ blízkých neznámých míst. 
Zájemci jsou srdečně zváni k absolvování pěti 
etap, kdy v průběhu roku zdoláme uvedené trasy, 
zažijeme Svatojánskou noc a Rajbas.
 Termíny společných startů (nejsou podmínkou) 
a podrobné popisy tras jejíchž autorem je opět 
Olda Šperka budou zveřejňovány na webu http://
horizont.bk.cz/kob.html  (s možností stáhnout ve 
formátu GPX) a na FB  https://www.facebook.com/
Kolem-okresu-Blansko-503379666498695/  .  
 První etapa etapa odstartuje 25. března v 11:00 
hodin od pramene Rakovce (studánka Šibřinka 

nedaleko Jedovnic, souřadnice: 49.3226156N, 
16.7907575E).
 Pravidla: Vlastně žádné nejsou, vše je na Tobě. 
Způsob zdolání tratě je na každém z nás. Můžeš 
běžet (nebo jít) jak rychle chceš, s kým chceš a 
vlastně i kdy chceš. Účast na společném startu není 
podmínkou, uvítáme zaslání hlášení o zdolání tratě 
(a stejně tak není podmínkou zdolání tratě na jeden 
zátah) na e-mail kolemokresu@seznam.cz (uvádí 
se jméno a příjmení, ročník narození, bydliště nebo 
oddíl, den zdolání a dosažený čas).  Těšíme, že na 
stejnou adresu budete posílat nejen vaše připomín-
ky a další náměty, ale i  fotky, fi lmy, zážitky. Jejich 
prezentaci plánujeme zařadit do akcí 20. ročníku 
festivalu Rajbas.  Společná je cesta a cíl. 
 Z historie: Organizátoři akci vymysleli hlavně pro 
běžce, kterým nevyhovuje komercionalizace bě-
žeckých aktivit přicházející spolu s vlnou popularity 
běhání. Měla být alternativou setkávání těch, kteří 
nechtějí opakovaně objíždět stále stejná místa zá-
vodů, upřednostňují běh v přírodě a rádi poznávají 
nová zajímavá místa. Chtěli jsme ukázat, že za nimi 
nemusíme jezdit nikam daleko za hranice či dokonce 
za oceán. Přidali se chodci i cyklisté a společně 
vytvořili partu Kobáků. Těšíme se, že se přidáte taky.
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