
Nabízíme:
- Byt OV 3+kk s garáží Blansko – Jasanová, 86 m2, 1.p., novostavba...NC- 2 190.000 Kč 
- Byt OV 2+1 Blansko - Chelčického, 54 m2, 1. NP, dobrý stav, volný...NC – 1 049.000 Kč
- DB 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 52 m2, 4. NP, výtah, ihned volný...NC – 975.000 Kč
- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, menší chatka, voda a elektřina ...NC – 169.000 Kč
- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, krásné místo...NC – info. v RK
- 2 RD + STP Spešov - centrum, 4 584 m2, IS dostupné, neobyvatelné...NC – 380 Kč/m2

- Nájem bytu 1+1 Blansko – Zdíkova, 54 m2, 2.p.,vybavený...NC – 7.000 Kč/měs./vč.ink.

Hledáme:
- Pro zájemce s hotovostí koupi bytu 2-3+1 v OV ve středu Blanska (i ve špatném stavu).

DB 4+1 Blansko – Jasanová, 91 m2 
4.p., revitalizace domu i bytu, možno
ihned převést do OV.

NC – 1 700.000 Kč

Komerční objekt Blansko + STP, 467 m2,
poz. 1.554 m2, přízemní, garáž, dobrý 
stav, multifunkční využití.

NC – 5 400.000 Kč

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM

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

Nová doba a nejmodernější technika nám přinesly nejen úsporu času a peněz, nových 
pracovních příležitostí a všelijakých vymožeností, ale také neuvěřitelné pohodlí, které 
jsme si před několika desítkami let nedokázali ani představit. Předměty jako jsou auto-
mobil, mobilní telefon, lednička, televize, instantní polévka nebo splátky bez navýšení 
nám dnes přijdou jako samozřejmost. K tématu dnešního úvodníku mne přivedla věc, 
nad kterou jste se možná nepozastavili, ale my jsme o ní doma měli docela dlouhou 
debatu. Šlo o něco docela prozaického - roličku od toaletního papíru.úv

od
ní

k O lidské pohodlnosti
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Hurá, konečně to někoho napadlo! Přece se s tak 
těžkým zbytkem toaletního papíru nebudu vláčet 
těch pár metrů do koše, který mi stojí v kuchyni i v 
koupelně – než těch pár kroků, raději ji hodím do 
záchodu! Správně – jde o nejnovější vychytávku - 
toaletní papír, jehož tradiční zbytek se dá recyklovat 
na místě, kde zrovna sedíme. Zprvopočátku mi na 
výrobku nepřišlo nic divného. Docela šikovná rolička, 
kterou po vypotřebování papíru vezmu a spláchnu 
ji. Další chytrý vynález, který učiní naše životy do-
konalejšími. Když se nad tím ale zamyslíte, budete 
souhlasit s mým tvrzením, že nám lidstvo během pár 
let pěkně zparchantělo.
 Nechci tu nostalgicky vzpomínat na staré časy, 
ty už se nevrátí, ale v souvislosti s roličkou mne 
napadla celá řada globálních sociálních problémů, 
které nejen u nás, ale i v jiných státech závislých na 
konzumu pomaličku vyplouvají na povrch. A že jich 
není málo! 
 Tak třeba nákupy. Trend je takový, že i v super-
marketu v Blansku koupíte vše – od ovoce a zele-
niny až po pastelky a trenýrky. Jeden můj kamarád 
zemědělec si stěžoval na to, že dnes lidé málo 
nakupují od soukromníků. Musel jsem mu vysvětlit, 
že člověk, který by kupoval všechno české (a kvalit-
ní!), by musel vyrazit hned do několika obchodů, což 
pro něj v dnešní době není ani trošku praktické. U 
trhovce nakoupit zeleninu, u řezníka maso, v rodinné 
pekárně zase pečivo… Dnešní moderní člověk na 
takové hýření časem a energií nemá ani pomyšlení! 
Jde na jedno místo, za půl hodiny má nakoupeno a 
mnohdy ještě ušetří! Dalo by se sice polemizovat o 
tom, kterak je to s ušetřenými penězi na úkor kvality 
výrobků, ale o tom až jindy. Důležité je, že z vlastní 
pohodlnosti dnes většina z nás nakoupí tady, než aby 
se „pracně“ trmácela od krámu do krámu a pořídila 
si české, kvalitní zboží.
 Pohodlný člověk si mimo jiného v supermarketu 
koupí čínské instantní polévky, bramborovou kaši 
v prášku, fazole s párkem v konzervě, hotovou 
boloňskou omáčku a další dobroty, které pak doma 
ohřeje a během pár minut připraví pro celou rodinu 
úžasnou pochoutku. To, jak má chutnat poctivý 
knedlík nebo omáčka bez vegety a masoxu, o tom 
je může přesvědčit mnohdy jen babička z venkova 
nebo kvalitní restaurační zařízení. Na co taky dlouze 
vyvářet – nemáme čas ani na to, abychom zašli do 
odpadkového koše vyhodit roličku od toaletního 
papíru. Dnešní člověk – a hlavně ten mladý – přece 
nemá čas na nic!

 Možná i proto přibývá takzvaných „mamánků“, kteří 
i přesto, že dokončili školy a vrhli se do zaměstnání, 
setrvávají u svých rodičů. Pravda je taková, že bydlení 
je dnes poměrně drahé a do hypotéky se nehrnou 
úplně všichni, ale na druhou stranu se písklatům 
nechce opouštět maminčino vyhřáté hnízdečko s 
každodenním teplým jídlem a vyžehlenými košilemi. 
Peněz si mladý člověk vycházející školu bez praxe 
dnes také moc nevydělá. Místo ředitele v bance mu 
nikdo nenabídne a na to, aby se vrhnul do podnikání, 
je příliš pohodlný. V dnešní době je to moc velký risk 
a taky je tu ta lidová moudrost - kdo nic neudělá, 
nic nepokazí! Takže se raději nechám zaměstnat na 
nějakém tichém místě, ideálně v nadnárodní společ-
nosti, kde můžu pomaličku pracovat na své hvězdné 
kariéře. Ale pozor! Běda, jak bude pracoviště dál, než 
20 kilometrů od domova! Přece nebudu trávit hodinu 
denně dojížděním – na to jsem příliš pohodlný! Co 
na tom, že ženit se budeme v pětatřiceti a první 
samostatné bydlení v paneláku budeme splácet až 
do důchodu. Vždyť do té doby, než se postavíme na 
vlastní nohy, si musíme taky trochu užít života, což 
znamená nic neřešit. Máma se přece postará…
 A co kultura? Jasně, kulturou přímo žijeme! Díky 
televizi – to je něco!!! Díky ní můžeme prožívat sku-
tečné příběhy každý den. Vždyť herce v televizi mohu 
vidět daleko blíž než na pódiu nějakého divadla, kam 
jen vstupenka je nekřesťansky drahá. Příběhy doktorů 
z Růžové zahrady budou jistě lepší, navíc zadarmo a 
ještě nemusím vytahovat paty z domu! Po internetu 
si objednáme pizzu až do domu, v rámci kulturního 
obohacení si pustíme třeba Rosamunde Pilcherovou 
a po záchodě spláchneme roličku do záchodu. Hurá!
 V souvislosti s konzumním životem, který prožívá-
me, jsem si vzpomněl na román Saturnin od Zdeňka 
Jirotky, ve kterém se píše jedna pravdivá věta: „Pro-
žíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat a 
osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby 
nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak 
bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, 
nýbrž na to, že hřála. A na to, že bylo ostatně v naší 
moci, aby jenom hřála.“ Netvrdím, že všichni žijeme 
tak, jak jsem to popsal v dnešním úvodníku, ale mohlo 
by vás to donutit k přemýšlení nad tím, jaký kulturní a 
společenský odkaz předáme těm, kteří jednou přijdou 
po nás. Jsme skutečně tak pohodlní a lenošní? To, 
jak žijeme, je čistě na nás. I já jsem pohodlný, ale 
splachovací roličku od toaletního papíru si rozhodně 
kupovat nebudu.

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Bořitov

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 1450,- Kč/m2

Stavební pozemek o výměře 486 m2, 

lokalita Zborovce. IS na hranici pozemku.

mob.: 777 857 740

cena: 3 650 000,- Kč

Samostatně stojící, prostorný, celkově zrekonstruovaný RD 5+kk s garáží, 
dvorem a zahradou.

mob.: 777 857 740 

Pro klientku s připrave-

nou hotovostí hledáme 

ke koupi byt 2+1 v dob-

rém stavu do 1,5 mil. Kč 

v Blansku. 

mob.: 605 785 653

HLEDÁME!

cena: 2 000 000,- Kč                         

Řadový RD 2+1 (+ možnost půdní vestavby) 

se dvorem a slunnou zahradou.

mob.: 777 857 740 

BlanskoBlansko



Víte?
nevíte?

Objížďka na Holštejn 
potrvá až do září

 Blansko – Silnice mezi Lipovcem a Holštejnem bude 
od dvacátého března uzavřena. Důvodem uzavírky 
bude demontáž stávajícího mostu a stavba nového. 
Průjezd proto nebude vůbec možný a veškerá vozidla, 
včetně integrované dopravy a členů záchranného 
systému, budou muset využít objížďku o délce zhruba 
osmnácti kilometrů vedenou přes Jedovnice. Předpo-
kládaný termín ukončení prací je jedenadvacátého září.

-sko- (zdroj: blansko.cz)

Rekonstrukce kanalizace 
zhorší parkování

 Rájec – Jestřebí – V druhé polovině března budou 
zahájeny opravné práce v ulicích Hradisko a Šafranice 
v Rájci - Jestřebí. Zastupitelé města už požádali o 
parkování mimo tyto dvě ulice. To může vyústit v horší 
průjezdnost Rájcí především kvůli parkování u gymná-
zia, kde stojí denně velké množství aut. V první fázi 
budou probíhat práce na ulici Hradisko a to od března 
do dubna letošního roku.

-sko-

Divadlo Járy Cimrmana 
uvádí...

 10. 4. 2014 v 19.00 zavítá do Blanska Divadlo Járy 
Cirmana se stále aktuálním kusem Posel z Liptákova. 
Akci pořádá soukromý subjekt, vstupenky jsou tedy k 
mání na místě poněkud netradičním – ve Foto Cápal 
na Rožmitálově ulici. Cena 500 Kč a 800 Kč za vstu-
penku je jistě přiměřená vzhledem ke skutečnosti, že 
znalost Mistrova díla je pro každého obyvatele Blanska 
prakticky nezbytností.

-kkuc-

Pohádkové jeskyně
 Tušili jste, že Punkevní jeskyně obývají vodní víly, 
bludičky, skřítci a různá tajemná stvoření, která jsou 
ovšem tak plachá, že se do blízkosti návštěvnické trasy 
odváží jen po dlouhém období zimního klidu? Výjimeč-
ná příležitost k jejich pozorování se nabízí jen jednou 
ročně, právě nyní, na přelomu jara a zimy. Pokud je 
chcete spatřit, přijďte 29. března mezi 16.00 – 19.00 
do Punkevek. Rezervace není nutná, k doporučenému 
vybavení ovšem patří baterka a propiska, jež jsou 
nezbytné pro každého, kdo se chce zúčastnit hledání 
jeskynního pokladu.
Vstupné: Dospělí 170 Kč, senioři 150 Kč, děti do 3 let 
zdarma, jinak 90 Kč.

-kkuc-

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Dne 22.03.2014 od 07:00 do 12:00 Blansko
 Ulice A. Dvořáka od ul. Tovární po ul. Mahenova, 
ulice Fiignerova od ul. Svitavská po ul. Masarykova 
(netýká se PENNY), ulice Kollárova od ul. Svitavská 
po ul. Masarykova, ulice Mahenova od ul. Svitavská 
po ul. A.Dvořáka, ulice Svitavská od čerpací stanice 
Benzina a domu č. o. 1a po autobusové nádraží a dům 
č.o. 31 (netýká se BILLA, LIDL a domů č.o. 14b, 14c), 
ulice Tovární od ul. Svitavská po u. Masarykova, ulice 
Masarykova domy č.o. 2, 10
Dne 25.03.2014 od 07:30 do 13:30 Olešná
 Ulice od domu č. 32 přes d.č.56 po domy č. 60, 64, 
55, 72 a novostavby za těmito domy (d.č. 76) 
Dne 26.03.2014 od 07:30 do 15:30 Blansko
 Ulice Dvorská domy č.o. 3a, 5, 7 
Dne 28.03.2014 od 09:00 do 13:00 Hořice
 Celá obec Hořice - obyvatelstvo i podnikatelská 
činnost.

-eon-

Kultura v Blansku 
dbá odkazu Járy Cimrmana

K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

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

21. března 20142

 Podobně jako sám Mistr patřím k lidem, kteří nejsou 
k veřejným záležitostem, zvláště kultuře, lhostejní, a 
rezignovaný postoj blanenských občanů mě doslova 
skličuje. Na ustavičné stesky a výtky vůči radnici, kte-
rá cosi „nezařídila“ a „nezajistila“ trpělivě odpovídám: 
„Nezajistila radnice, zajistěte sami. Vymyslete, naplá-
nujte, sepište svůj záměr, sežeňte část prostředků a 
požádejte radnici o podporu. Jistě se vám jí dostane, 
není přece důvod, proč by nemělo.“
 Abych svým slovům dodala váhu a sama lépe 
porozuměla rozhodování o podpoře kultury v Blan-
sku, požádala jsem před časem občanské sdružení, 
jehož jsem členkou, o nominaci do kulturní komise. Ta 
radost, když mě přijali! To potěšení nad skutečností, 
že jsme komisi mohli přivítat v našich prostorách, i z 
toho, že se konečně poznáváme osobně!
 Ano, všechno se zdálo být na nejlepší cestě. Minul 
únor a já se těšila, až se se svými novými přáteli 

uvidím znova, tentokrát již konečně nad projekty z 
kulturní oblasti žádajícími město o fi nanční podporu. 
Konečně pochopím, jakým způsobem se rozhoduje, 
přiděluje, váží na lékárnických vážkách, komu pod-
poru poskytnout a komu ne.
 A pak přišel e-mail. Ne, nebyla to pozvánka na 
setkání kulturní komise nad podanými projekty, ale 
už hotový zápis z něj. Ano, rozumíte správně. Ono 
očekávané zasedání nad kulturou se už konalo, jen 
mi to nějak zapomněli říct. Přiznávám, pyšně jsem si 
myslela, že nejsem ducha zcela mdlého. V tu chvíli 
jsem však doslova oněměla a mou ohromenou myslí 
se rozlehl sametový hlas Zdeňka Svěráka: „Toto je 
typický příklad Cimrmanovy slavné frustrační kompo-
zice, v níž prvek očekávání střídá prvek zklamání.“
 Člověk by se tomu i zasmál, ostatně stanou se 
horší věci a nakonec vám můžou vzít i ten důl.
 Trápí mě jedině, co odpovím, až se mě někdo coby 
členky kulturní komise zeptá na takové běžné věci.
 Třeba: Kdo o rozdělení peněz rozhodoval? Nevím. 
Seznam přítomných členů komise není součástí 
zápisu.
 Podle jakých kritérií se peníze rozdělovaly? Nevím. 
Nic mi o tom není známo a v zápise jakékoliv kvan-
tifi kovatelné kritérium chybí.
 Anebo konkrétněji: Jak je možné, že si jediný ža-
datel, Soukromá základní umělecká škola, odnesla 
téměř čtvrtinu rozdělované částky, zatímco o zbylé 
tři čtvrtiny se muselo podělit hned patnáct dalších 
žadatelů? Opravdu předložila projekty tak kvalitní a 
přínosné? Nevím, a bohužel jsem nedostala možnost 
vyslechnout si příslušné argumenty. Předpokládám 

ovšem, že jednatel Soukromé umělecké školy, který 
je mimo jiné též členem kulturní komise, na zase-
dání nebyl přítomen. Nedovedu si totiž představit, 
že je někdo účasten debaty o projektech týkající se 
fi nancování činnosti jeho organizace z veřejných 
prostředků, aniž by se v závěru zdržel hlasování, 
přičemž zápis praví, že rozdělení prostředků bylo 
schváleno jednohlasně.
 Vedle 49 000 Kč pro soukromou ZUŠ vypadá 
10 000 Kč pro blanenskou ZUŠ státní více než 
skromně. Nelze se nezeptat: je projekt zařazený do 
programu Ministerstva kultury ČR „Rok hudby“ méně 
hoden podpory města Blanska než soutěže téměř 
neviditelných stepařů nebo činnost Drahanu&Dra-
hánku, souboru prezentujícího směsici folkloru ze 
všech koutů republiky? Vážně nevím.
 Kdybych měla vyjmenovat všechny otázky, které 
jen mě samotnou při pohledu na zápis ze zasedání 

kulturní komise napadly, byl by tento článek až příliš 
dlouhý a zřejmě by nakonec došlo i na Vichr z hor. 
Podělím se tedy alespoň o myšlenku poslední a snad 
nejzásadnější.
 Kulturní komise města Blanska letos rozdělila 
210 000 Kč. Díky této částce město Blansko získalo 
jeden hudební festival folkový, jeden hudební festival 
pro těžce postižené, jeden divadelní festival, vydání 
jedné knihy, jednoho DVD a jednu předvánoční akci 
s nezapomenutelnou atmosférou, o dalších dvanácti 
podpořených projektech ani nemluvě. Za to všechno 
město zaplatí 210 000 Kč. Jednorázově.
 Kulturní středisko města Blanska měsíčně uspořá-
dá jednu až dvě jednodenní akce a na dvou až třech 
se podílí formou zapůjčení techniky nebo prostor. Za 
to město Blansko zaplatí 550 000 Kč. Opakovaně, 
každý měsíc.
 I když to zní neuvěřitelně, je to tak. Finance na 
nezávislou kulturu rozdělované mezi 18 subjektů na 
celý rok představují pouhých 12 dní fungování KSMB.
 Co z toho vyplývá? Kde jsou městské prostředky 
využity lépe a efektivněji? Odpověď ponechám na 
každém z vás. Rodičům malých dětí bych pak na 
závěr ráda připomněla Cimrmanovo doporučení 
ohledně výchovy a upozornila, že pohádky, v nichž 
hloupý Honza přelstí všechny chytráky a Smolíčka 
pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen, jsou pro 
děti nebezpečnější než alkohol či zápalky.
 Dětem je třeba vyprávět skutečné příběhy a pohád-
ka o tom, kterak aktivistce sklaplo a komise rozdělila 
jako vždycky, je ta pravá na dobrou noc.

-kkuc-

 Když v roce 2005 pořádala Česká televize anketu Největší Čech, první příčku okamžitě obsadila 
osobnost, o jejím významu a přínosu pro českou kulturu dnes snad již nikdo nepochybuje – Jára 
Cimrman. Přestože byl později z ankety vyřazen s trapným odůvodněním, že se jedná o fi ktivní osob-
nost, jedno je třeba přiznat: nikdo nepopsal českou realitu lépe, věrněji a pregnantněji než právě 
Mistr ve svém díle, a slova herců Divadla Járy Cimrmana, jež se stali správci jeho odkazu, člověku 
často naskočí v hlavě sama coby nejvhodnější komentář k dané situaci. Abych to vysvětlila, vezmu 
to trochu zeširoka.

Freddieho sloupek
Trabantem na plyn jedeme 
na Krym

 Krym je prý krásné místo. Oblíbené bylo od nepaměti, 
prý jsou tám nádherné pláže a usměvaví lidé. Netuším, 
zda se lidé na Krymu a Ukrajině usmívají i dnes, kdy tam 
panuje (mírně řečeno) vypjatá atmosféra, ale na kráse 
toho místa to jistě neubírá.
 Jak jsem již naznačoval nedávno, Rusko se nikdy 
nesmířilo s rozpadem svého „Svazujícího impéria“. Říše 
zla, za kterou ji svého času označil Prezident Reagan, 
neztratila nic ze své rozpínavosti a za sféru svého zájmu 
nadále považuje všechny bývalé státy Varšavského paktu i 
přesto, že za tím se zavřela voda již před drahným časem.
 Události na Krymu a na Ukrajině sleduji stejně jako 
každý druhý, se zájmem, vlastním názorem a obavami, co 
z toho všeho vznikne. Zajímavý pohled na problematiku 
sporu přinesl jeden z proruských aktivistů, když prohlásil: 
„Dnes Krym, zítra východ Ukrajiny a pak ten zbytek“. 
Jistě, možná se jedná o nadsázku, ale jisté obavy z toho 
pramení.
 Svůj díl viny na tom, jak se Rusko dnes chová, mají 
i politici, v čele s americkým prezidentem Obamou a 
bývalou první dámou Hillary Clinton. Kam až dospěla 
snaha o „normalizaci a restart vztahů“ s tímto komunis-
tickým obrem je vidět právě v těchto dnech. Ukazuje se 
v celé nahotě, že Obama je naprosto neschopný a slabý 
politik, přičemž mu zdatně sekunduje celá slavná EU, 
natolik zahlcená regulačními a dotačními pitomostmi, 
že si nevšimla, kdo na východě pomalu, ale jistě diktuje 
podmínky soužití v Evropě. Volání po odsuzující rezoluci 
OSN je pak úplně mimo mísu v situaci, kdy Rusko má v 
Radě bezpečnosti právo veta a žádný takový dokument 
prostě nemůže být schválen, nehledě na to, že kus papíru, 
podepsaný odloženými kariérními politiky v New Yorku 
by měl pro Putina asi takovou cenu a váhu, jako proslulé 
výrobky z Harmanecké doliny (toaletní papír).
 Slova o tom, že „Krym byl vždy náš“, „Musíme chránit 
naše lidi“, žádné vojsko na Krymu není, jedná se o do-
mobranu před racionálně smýšlejícím člověkem neobstojí 
a nápadně se podobají německé rétorice z doby těsně 
před 2. válkou. Co by se asi stalo, kdyby se na poloostrově 
objevila podobná domobrana, jen hovořící turecky a s 
výzbrojí turecké armády, ale bez výsostných znaků. Bylo 
by asi hezké si poslechnout, co by podplukovník Putin 
říkal pak. Jinak by stačilo, aby každá armáda odpárala 
nášivky a jedeme, ať se práší za kočárem.
 Italové si mohou začít dělat nárok na území, které 
podléhalo Římu, Angličané mohou zase připlout ke bře-
hům USA a podpálit jim Washingtonský Kapitol, a takhle 
by se dalo pokračovat do nekonečna. Je to veliký guláš 
nejasných vztahů. A jestli si dělá někdo iluze díky tomu, 
že žijeme ve vyspělém světě, kterému válečný konfl ikt 
nehrozí, ať se podívá do ne tak vzdálené historie. Na 
počátku 20. století panoval všeobecný optimismus a 
epocha nebyla ani ve své polovině a měla na svém kontě 
dva hrůzné a nezapomenutelné konfl ikty.
 Jen pitomec udělá stejnou chybu dvakrát. A my jsme 
na chyby blbí opravdu dost.
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

SUPER ZPRÁVA!!
Rozšířili jsme prodej sportovní obuvi

ADIDAS v dětských velikostech.ý

734 514 325
734 514 325

Již od velikosti 20 - chlapecká i dívčí. 
Skvělá cena od 699, - Kč. 

Jarní kolekce pro dospělé již v prodeji. Kotníkové i nízké provedení. 
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Na kávě s Kateřinou Reichovou

 Jak bylo ve Vídni?
 Bylo to super. Moje profesorka zpěvu z konzer-
vatoře, Regina Jürgens, nás tam zve. Tentokrát to 
byl charitativní koncert. Přišlo se podívat asi sto lidí 
a vystoupilo celkem deset účinkujících, včetně naší 
paní profesorky. Operní pěvec z Volks opery, jedna 
Japonka, pianistka byla Korejka. Moje kamarádka 
Tereza Smejkalová z Brněnské konzervatoře, se 
kterou jsme vyhrály druhé místo v mezinárodní sou-
těži ansámblů Stonavská Barborka. Taková hudební 
všehochuť.
 Od studia na konzervatoři jsem ve Vídni koncer-
tovala celkem čtyřikrát při různých příležitostech, 
například na masterclass nebo na benefi čním kon-
certě. Různí se to akce od akce. Hned poprvé jsme 

Katka Reichová
Zanedlouho oslaví dvaadvacáté narozeniny. Je 
plná energie, tvůrčí a pořád usměvavá. Můžete 
ji znát z divadla Kolárka, ale nemusíte vědět, že 
osmého března zpívala na benefi čním koncertu 
ve Vídni. 

vystupovali v Peter’s Opera Café, tam to bylo fakt 
parádní. 

 Koncertuješ i někde sama? 
 Naposledy jsem měla vlastní koncert v říjnu v 
rámci festivalu Kolotoč. Od té doby jsem nikde vlastní 
koncert neměla. Ráda se k někomu přidám, třeba 
k funkové kapele Kacebo, nebo si zazpívám třeba 
šanson nebo folk. V poslední době mě ale hodně 
zaujala tvorba Jiřího Bulise. Ten skládal pro divadlo 
Husa na provázku a Ha divadlo, takže sháním no-
tové materiály i něco o něm, a strašně ráda bych z 
toho pak poskládala koncert, se kterým bych chtěla 
vystoupit různě po okrese, a mohla bych tak přiblížit 
jeho tvorbu posluchačům.

 Ve Vídni jsi byla zpívat. Čemu se věnuješ kromě 
zpěvu?
 Kromě studia na konzervatoři v Brně učím zpěv 
na ZUŠce v Boskovicích, kde jsem už dva roky. Je 
to splněný sen, protože jsem vždycky chtěla učit. 
Zrovna nedávno měli moji studenti ze ZUŠky svůj 
první koncert sestavený z písniček Jaromíra Nohavici. 
Mělo to úspěch, všem se to moc líbilo.
 Kromě toho se věnuju hraní na Kolárce, občas si 
zazpívám s nějakou kapelou, někdy i sama, mám i 
nějakou vlastní tvorbu. Ráda fotím a hraju na klavír. 
Ty mám dokonce čtyři (úsměv). Na nic dalšího už 
není bohužel moc času. Jenom mě ještě strašně láká 
saxofon.

 Jak jsi zmínila focení, to taky spadá pod Kolár-
ku?
 Přesně. Máme čtyři členy v čele s „fototátou“ 
Josefem Čmelem. V rámci toho jezdíme na výlety, 
bavíme se o fotkách, co vyfotíme. Byli jsme třeba v 
Benátkách a z toho pak vznikla na Kolárce výstava, 
která je tam ještě pořád k vidění. Všichni navíc fotíme 
něco jiného, dohromady nám to pěkně funguje. S mou 
kamarádkou Lídou Korešovou navíc hodně fotíme na 
kinofi lm, snažíme se udělat si vlastní fotokomoru.
 Kromě toho plánujeme workshopy pro veřejnost. 
O tom by se mělo objevit víc informací na webu 
divadlokolarka.cz. Stejně tak chystáme různý výlety 
s focením pro veřejnost, i když členy mezi nás zatím 
aktivně nepřijímáme.

 Zůstaneme na Kolárce, jak dlouho jsi členem?
 Pod Evou Petrželovou jsem od mala, vlastně skoro 
čtrnáct let a z toho ty poslední čtyři roky jsem členkou 
amatérského divadla Kolárka. Hrála jsem ve spoustě 
různých her. Asi největší úlet za ty roky byla naše hra 
Lýzátka. 

Sponzor rubriky:

Na procházce

Týden velké 
politiky

 Limuzíny, kamery, zle se tvářící ochranka a 
blazeovaní fotografové s výbavou za stovky 
tisíc, jejímž jediným účelem je zachycení toho 
správného gesta Persony s velkým P.
 S blížícími se volbami politici ožili jako upíři za 
soumraku, a tak si jejich pozornosti v druhém břez-
novém týdnu Blansko užilo měrou vrchovatou.
 Zatímco premiér Sobotka přijel, aby v Blansku 
a Boskovicích slíbil podporu s fi nancováním 
místních nemocnic a zdůraznil nutnost dořešení 
rychlostní silnice R43 (konkrétní termíny však na 
dotaz novinářů nebyl ochoten sdělit), hejtman 
Hašek se zaměřil na starosty, které si sezval, aby 
jim osobně či ústy krajských zastupitelů sdělil, jak 
to všichni všude, zejména jeho političtí konkurenti 
a bývalé vlády, dělají a dělali špatně. Konkrétní 
připomínky a výtky starostů byly hbitě odraženy, 
načež hejtman ještě před přestávkou odchvátal 
do bezpečí, za „neodkladnými povinnostmi na 
kraji“.
 Po tomto nečekaně koncentrovaném setkání 
s vyšší politikou, kterou snad nejlépe charak-
terizuje anglické rčení „all show no go“ neboli 
volně přeloženo „samá paráda, ruce za záda“ 
bylo hned snáze pochopitelné, proč se běžní 
občané nejenže do politiky nehrnou, ale rezig-
nují i na účast ve volbách, popřípadě v touze po 
změně, ať už jakékoliv, dají přednost některé 
neokoukané tváři bez ohledu na program. Ten 
už totiž veřejnost nechápe jako vyjádření postojů 
a zásad jednotlivce či politické strany, ale jako 
pouhou třpytku bez ceny mající jen jediný účel 
– ulovit hlas.
 Ne, nebudu nikoho vyzývat, aby volil tak či 
onak. Nebudu nikomu promlouvat do duše, aby 
šel k volbám. Na prahu druhého čtvrtletí roku 
2014, označovaného jako „supervolební“, vám 
mohu jen doporučit, abyste měli uši i oči otevřené 
s vědomím, že po loňských předčasných parla-
mentních volbách mají partaje o něco hlouběji 
do kapsy a letošní kampaň tedy povedou jinými, 
nenápadnějšími, ale o to vtíravějšími prostředky. 
No a samozřejmě vám také přeji, abyste nakonec 
zvolili dobře, ať už to pro vás znamená cokoliv.

-kkuc-

Apríl 
pro výškáč

 Blanenský výškáč stojí a chátrá už hezkých pár 
let a nikdo si s ním neví rady. Budova odkoupená 
z vlastnictví města fi rmou, jež mění jméno stejně 
často jako kráska se zálibou pro svatby v Las 
Vegas, se ocitla ve stavu hlubokého kómatu a 
v současnosti slouží pouze jako obří reklamní 
plocha.
 Lokálními médii tu a tam proběhne informace 
o jejím chystané vzkříšení, zatím se ale všechny 
naděje ukázaly být liché, a tak jediným zašumě-
ním jinak stojatých vod kolem výškáče je občasná 
výměna invektiv mezi současným majitelem 
a zástupci města coby představiteli vlastníka 
bývalého.
 Ať už však současný stav zavinil kdokoliv, 
příčina je zjevná. Bez vyřešených majetkových 
vztahů k pozemku pod stavbou se zkrátka po-
kračovat nedá a jelikož je vlastníkem pozemku 
stát, jednání se táhnou na dlouhé lokte.
 Určité, byť zřejmě ne zásadní usnadnění pře-
vodu pozemků pod výškáčem by mohla přinést 
nedávná změna legislativy v podobně nového 
občanského zákoníku. Ten totiž pro případy, kdy 
pozemek má jiného vlastníka než stavba na něm, 
zavádí vzájemné předkupní právo. Pokud tedy 
jeden z vlastníků bude chtít svůj majetek – buď 
stavbu, nebo pozemek – prodat, musí ho před-
nostně nabídnout tomu druhému.
 Je tedy možné doufat, že budou právní pře-
kážky v nejbližší době odstraněny, LL Holding 
odkoupí pozemky a stavební práce kolem výšká-
če se rozjedou? Těžko. Kdyby k tomu byla vůle, 
už by se tak nejspíš dávno stalo.
 To už je snad pravděpodobnější, že se v Praze 
někdo zblázní, v rámci apríla nabídne LL Holdin-
gu odkoupení stavby a do výškáče se následně 
přesune některé z ministerstev. A nakonec, proč 
ne? Všichni by na tom jen vydělali. LL Holding 
by se zbavil zjevně nechtěné nemovitosti. Blan-
sko by získalo pracovní místa i prestiž a panu 
ministrovi by lepší seznámení se stavem silnic 
a dálnic na Moravě jen prospělo. Na to, jak v 
Česku jediným geniálním tahem vyřešili rozvoj 
regionu, decentralizaci státní správy a těsnější 
propojení regionu s centrem, by se pak jistě 
jezdily dívat delegace ze široka z daleka. Možná 
až z Bruselu.

-ret-

 Kromě aktivního hraní jsem napsala a zrežírovala 
vlastní hru, která se jmenuje Byla cesta ušlapaná. 
Premiéra byla loni v říjnu a teď třetího dubna se bude 
hrát znovu. Je to vlastně lidová zpěvohra. Lidovky 
jsou tady z okresu nebo to, co se tam zrovna tema-
ticky hodilo. Dokonce jsem snažila naučit zpívat i ty, 
co nikdy před tím nezpívali, aby ve hře zpívali. Na hru 
jsem pyšná asi nejvíc, zhlédla jsem se v ní a jsem moc 
ráda, že mě všichni herci z divadla podpořili a pomohli 
mi dát hru dohromady. Je mi asi bližší vést lidi, i když 
samozřejmě ráda zahraju. Někdy je ale těžké přenést 
vlastní představy na jeviště a další herce. Kdybych 
mohla, tak udělám nejradši všechno sama. Napíšu, 
zrežíruju, zahraju, ukloním se a odejdu (smích). 

 Co nového se děje na Kolárce?
 Teď máme pravidelně jednou za měsíc, vždycky 
první čtvrtek, nějaké divadlo. Taky spolupracujeme s 
hudebním klubem Muzikograf, kde pořádáme každý 
měsíc koncerty. Je o to čím dál větší zájem a jsme 
moc rádi, že sál se plní sám. Lidi se sami ptají, co 
se bude hrát příště, a kdy to bude.
 Taky chystáme nové představení s pracovním 
názvem Na schodě. Je tvořené krátkými minutovými 
hrami a scénkami, které se propojí v jeden celek. 
Mimo to připravujeme na podzim další ročník festi-
valu Kolotoč. A samozřejmě hledáme lidi, co by nám 
s tím vším rádi pomohli. 

 Otázka na závěr. Na co se můžeme těšit od 
tebe?
 Mám zatím rozepsanou jednu novou hru, ale 
nechci to zakřiknout. Taky jsem se teď spojila s 
Luckou Vítkovou a Petrou Bučkovou, se kterýma 
se chystáme natáčet dokument o Blanenské lidové 
tvorbě. Chceme zachytit atmosféru místa, kde lidová 
píseň vznikla, zkoumat okolní vjemy a dozvědět se 
o tom místě co nejvíc, přiblížit to širší veřejnosti a 
hlavně tam tu konkrétní písničku nahrát. Už jsme to 
zkoušely tady v Blansku na zámku a ve Křtinách, a 
bylo to moc fajn. Mělo by to mít premiéru na podzim 
v rámci festivalu. A do té doby se na vás budu těšit 
na Kolárce.

-sko-
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GLOSA

 Po velkém úspěchu článku „Na nákupech“ jsem se rozhodl pro volné pokračování. Vyrazit se 
totiž dá i někam jinam než do obchodních domů, a i když sám většinou jen tak ven nevyrážím, 
letos se něco zlomilo.

 Většinou, když 
z jara roztaje sníh, 
odkryje se našim 
zrakům hrůza le-
mující cesty a lesy. 
Letos měli lidé od-
hazující odpadky 
velkou smůlu. Sníh 
se nedostavil a 
krytí bylo to tam. 
Člověk bohužel ani 
nemusí chodit da-
leko, aby narazil na 
nejrůznější svinstvo 
koukající na nás 
prakticky odevšud. 
Příklad za všech-
ny – jednosměrka 
kolem Horní Lho-
ty. Stačí se projít 
nebo projet kolem 
a uvidíte černé pytle 
na odpadky napě-
chované kdovíčím. 
Samozřejmě je to 
jenom špička ledovce. Škarpy plné papírků, oba-
lů, plastových i skleněných lahví jsou už dneska 
evergreenem, stejně jako pneumatiky vyhozené 
na lesních cestách.
 S láskou vzpomínám na svůj pobyt ve Švédsku, 
kdy nás vyvezli do hlubin čarovných lesů. Čekalo 
tam na nás blyštící se jezero a malebná chatka. 
Ta byla otevřená a přístupná všem návštěvníkům, 
kteří by tam kdy zavítali. Automaticky se předpo-
kládalo, že po využití všeho, co chata nabízela, ji 
po sobě návštěvníci uklidí a nechají připravenou 
pro další skupinku. Žádné spotřebiče, nic cenného, 
ale i tak.

 Mluvím o tom z jednoho prostého důvodu. Nikde 
jste tam nenašli ani jediný papírek, odpadkový 
pytel, o pneumatice ani nemluvě. Přemýšlím, 
jestli by se tohle kdy dalo realizovat v našich 
končinách. Nejsem ekologický fanatik, ale myslím 
si, že neodhazovat smetí ke krajnicím by v době 
sběrných dvorů mělo být automatické. Nevím, jestli 
je to v naší národní přirozenosti nebo se lidé stydí 
za svoje smetí, ale na změnu není nikdy pozdě. 
Žijeme v krásném koutu světa, na dosah ruky od 
Moravského krasu, a ani ten není ušetřen všeho 
toho svinčíku. Styďte se. Styďme se.

-sko-

   Dívka České republiky
 V březnu začíná nový ročník soutěže Dívka České 
republiky 2014. „Letos nese podtitul Hledáme sym-
patickou sportující dívku,“ řekla pořadatelka soutěže 
Aneta Kuklínková. Přihlásit se mohou nejen aktivní 
sportovkyně, ale i dívky, pro které je sport a pohyb 
přirozenou součástí života.
 Vizí akce, která se uskuteční už popáté, je spojením 
krásy a sportu podněcovat dívky ke zdravému způso-
bu života. „Chceme dívky rozhýbat, na druhé straně 
budeme sportovkyně vést k péči o vzhled a estetiku 
a dokonalý mluvený projev,“ doplnila Kuklínková.
 Soutěž má dvě hlavní kategorie. Dívky od 6 do 10 
let a dívky od 15 do 22 let. „Mladší adeptky budou mít 
svoje základní kolo na akci s názvem Dívka České 
republiky Open, který se uskuteční v neděli 30. břez-
na v hale ASK v Blansku. Finalistky hlavní kategorie 
od 14 do 22 let budeme hledat nejen 30. března, 
ale především na následujících castinzích, které se 
uskuteční v Blansku, v Brně, ve Frýdku-Místku a v 
Praze,“ prozradila pořadatelka.
Termíny a místa castingů:
Brno - 3. 4. 2014 (Kavárna Savoy, Jakubské nám.)
Blansko - 4. 4. 2014 (Dělnický dům)
Praha - 5. 4. 2014
Frýdek-Místek - 6. 4. 2014
 „Dívky se nám na castingu představí, následovat 
bude rozhovor s porotou. Každá soutěžící si s sebou 
může vzít i video - nahrávku volné disciplíny, kterou 
by chtěla předvést na fi nále,“ uvedla  Kuklínková. 
Přihlásit na casting se mohou zájemkyně nejpozději 
do 31. 3. 2014. Více informací najdou na internetových 
stránkách www.divkaceskerepubliky.cz
 Semifi nále soutěže se uskuteční 11. 4. 2014 v Ho-
telu Sladovna v Černé Hoře. „Ze semifi nále postoupí 
do fi nále osm dívek v hlavní kategorii a šest princezen 
ve věku 6 – 10 let. Starší fi nalistky následně čeká 
týdenní soustředění v italském letovisku Gargano, 
budou relaxovat a připravovat se v Hotelu Sladovna 
v Černé Hoře a absolvují adrenalinový den v kempu 
Baldovec. Mladší se na fi nále budou připravovat v 
Hotelu Sladovna v Černé Hoře,“ nastínila Kuklínková. 
 Akce vyvrcholí fi nálovým večerem, který se usku-
teční 13. září v Dělnickém domě v Blansku. Záštitu 
nad letošním ročníkem soutěže převzal místostarosta 
Města Blanska Ing. Jiří Crha. Pro více informací 
volejte nebo pište na kontakty, které naleznete na 
stránkách www.divkaceskerepubliky.cz

-šm-
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Fotoseriál: návštěva 
premiéra v Blansku

MANTA STUDIO
ráj krásy a odpočinku

Princip a smysl 
charitativní akce YDWR?

 Podpora malých nemocnic, kterým hrozí zadlužení v důsledku zrušení poplatku za pobyt v nemoc-
nici, čerpání prostředků z rozpočtu EU s důrazem na fi nancování dopraví infrastruktury, stabilizace 
legislativního prostředí pro samosprávy a dostavba R 43. S těmito tématy přijel premiér Sobotka do 
Blanska. Po krátkém setkání se zástupci nemocnice a města premiér odchvátal na podobné setkání 
do Boskovic.

-kkuc-

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

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

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

 V minulém vydání jsem psal o nově vzniklém studiu Manta v Rájci – Jestřebí, kde jsem zažil od-
poledne plné skutečně nečekaných zážitků, které bych očekával spíš od nějakého drahého salónu 
ve velkoměstě, než kousek od svého bydliště. Vypravil jsem se sem ještě jednou, tentokrát přímo za 
paní vedoucí Markétou Zálešákovou, abych ji trošku vyzpovídal.

 Proč zrovna Manta?
 Na tuto otázku musím odpovídat skoro každému, 
kdo k nám přijde. Název mne napadl víceméně ná-
hodou. Líbilo se mi slovo samotné, ale také význam 
slova: překrásné zvíře – rejnok, které je ozdobou 
oceánu. Navíc jsem po nahlédnutí na internet zjistila, 
že žádné podobné zařízení se Manta nejmenuje, 
takže bylo rozhodnuto.

 Co všechno ve vašem studiu nabízíte?
 V kostce jsou to manikúra, pedikúra, kadeřnictví, 
masáže a služby vizážistky. Od května ještě nabíd-
neme kosmetiku. Naším cílem bylo nabídnout kom-
pletní zkrášlovací a relaxační služby sdružené pod 
jednou střechou. Mimo výše uvedené služby jsme 
schopni zajistit prakticky cokoli, aby od nás zákazník 
odcházel co nejvíce spokojený. Sledujeme módní 
trendy, neustále se ve všech oborech vzděláváme, 
zkrátka děláme všechno proto, abychom mohli 
nabízet opravdu kvalitní služby. To je ostatně naší 
doménou – námi nabízené procedury jsou na velmi 
vysoké úrovni a naši zákazníci si je velice chválí. 
Naši zaměstnanci jsou ochotní, šikovní, precizní a 
mají za sebou mnohaletou praxi.
 Používáme ucelené řady kosmetiky, a to jak v 
kadeřnictví, tak na pedikúře. Děláme prodlužování 
vlasů tou nejšetrnější metodou. Když jsem studio 
dávala dohromady, snažila jsem se nešetřit a dopřát 
svým zákazníkům nadstandard. Od začátku jsme 
chtěli, aby se tu každý cítil jako v bavlnce a to se, 
myslím, povedlo.

 Člověk by takové studio na úrovni čekal spíše 
ve větším městě. Proč zrovna v Rájci?
 Důvodů je hned několik. Tím hlavním je fakt, že 
v Blansku nic podobného není. Samozřejmě – je tu 
spousta kadeřnických salonů, jsou tu fi rmy prová-
dějící manikúru, pedikúru, masérů a masérek je tu 

nespočetně. Chybělo tu však komplexnější zařízení, 
kam by ženy i muži mohli chodit a přitom si být jisti, 
že se jim dostane opravdu kvalitní péče a pozornosti. 
Mnozí naši zákazníci si teprve u nás uvědomí, jaké 
by měly být standardy, co je to kvalita a preciznost, 
a jaký je rozdíl například mezi manikúrou od kama-
rádky a naší péčí.
 Rájec – Jestřebí je skvěle dostupné malé město, 
kde jsme navíc našli vhodné prostory pro to, co 
děláme, jsme blízko vlaku i autobusu. Pravidelně k 
nám chodí také místní občané.

 Rybičky Garra Rufa. Mohla byste tuto alterna-
tivní službu čtenářům trošku přiblížit?
 Tyto kaprovité rybičky jsou nedravé a vyznačují se 
především neozubenými čelistmi. Ty jsou opatřeny 
pouze jemnými štětinkami, díky nimž rybky Garra 
rufa bezbolestně obrušují odumřelou nebo naruše-
nou kůži lidí a dalších živočichů. Ústní dutina tohoto 
druhu ryb navíc obsahuje zatím blíže nespecifi kova-
né léčivé enzymy. 
 Je pravda, že o naše rybičky je nebývalý zájem. 
Spousta zájemců na ně jde poprvé ze zvědavosti, 
a potom se rádi vrací. Po úvodním šoku, že vám 
něco živého obrušuje kůži na chodidlech, vás čeká 
neskutečně osvěžující zážitek. Nohy máte navíc po 
půlhodině krásně jemné a my s nimi můžeme – nebo 
nemusíme – dále pracovat.

 Věřím, že následující otázka bude spoustu 
čtenářů hodně zajímat. Jak jste na tom cenově?
 Sice si zakládáme na tom, že vybavením i služ-
bami jsme nad úrovní standardu nabízenému v 
Blansku a okolí, ale stále si uvědomujeme, že jsme 
v Rájci – Jestřebí. Naše ceny jsou srovnatelné s 
konkurencí v našem okolí, ale za tyto ceny u nás 
klientela dostane daleko víc než u konkurence. Za-
městnance jsme vybírali velice pečlivě, na vybavení 

ani na kosmetice jsme ne-
šetřili a nejvíce za nás snad 
bude hovořit naše práce a 
spokojený zákazník, který je 
vždy tou největší odměnou. 
Chodí k nám jak maminy na 
mateřské, tak podnikatelky, 
ale i starší dámy. 
   Je mi jasné, že každý rád 
ušetří, a proto každý měsíc 
máme jednu z našich služeb 
v akci. Momentálně nabízíme 
zrovna rybičky Garra Rufa; 
stačí si naše studio Manta 
najít na Facebooku nebo klik-
nout na www.manta-studio.
cz Naše dárkové poukazy 
na služby nebo kosmetiku 
(profi  či domácí) jistě potěší 
spoustu žen, proto zde rádi 
uvidíme i muže.

-r-

 Díky přispění a účasti Vás všech byla akce úžas-
ná a zcela jistě nám zůstanou krásné vzpomínky. 
Výtěžek z akce nakonec získal nemocný chlapeček 
Matýsek Klimeš. Ukázali jste, že mnoho lidí z Blanska 
má srdce na pravém místě a že Vám není cizí těžký 
osud lhostejný. 
 S jakým skvělým ohlasem však akce proběhla, tak 
velkým zklamáním a rozčarováním skončila. Našel 
se člověk, kterému naprosto unikla podstata celé 
akce a který svým chováním a přístupem znehodnotil 
vše, o co jsme se společně snažili. Pan ROMAN 
JANČIAR vůbec nepochopil, v čem skutečná pomoc 
druhému spočívá. Na čem stojí a padá důvěra v 
jakoukoliv charitativní činnost. 
 Zavázali jsme se k transparentním fi nancím, místo 
toho tento člověk nakládal s výtěžkem z akce dle 
svého mínění a potřeby. Celý výtěžek převedl na 
soukromý účet jeho přítelkyně a tyto peníze následně 
používal pro své účely. K Matýskovi se peníze dostaly 
až po několika urgencích, takřka 4 měsíce po akci!  
Z tohoto důvodu bylo na pana Romana Jančiara 
později podáno trestní oznámení.  
 Navíc, což v souvislosti s charakterem akce 
považuji za ještě závažnější, se rodině Matýska 
místo vstřícných slov pochopení  a pomoci dostalo 
jen výmluvných lží a urážek, později anonymních 
výhrůžek a varování.  Jejich cesta za snem se pro 

ně stala noční můrou, která bohužel nebere konce.  
Rádi by tuto bolestivou životní lekci uzavřeli, ale 
naprosto neuvěřitelné se stalo skutečností. Město 
Blansko v zastoupení pana starosty Mgr. Ivo Poláka 
udělilo panu Jančiarovi záštitu nad akcí YDWR i 
pro tento rok. O všech pochybeních pana Jančiara 
byli zástupci města informováni, mají k dispozici 
trestní oznámení, osobní výpověď rodiny Matýska, 
svědectví několika organizátorů a podporovatelů loň-
ské akce. Přesto město všechna znepokojivá fakta 
ignoruje a otevřeně podporuje osobu pana Jančiara. 
 Stejně jako panu starostovi, říkám, nechápu a 
nerozumím. Proč se město nezastane poškozené ro-
diny z Blanska a místo toho podporuje problémového 
člověka z Adamova? Znamená to snad, že město na 
takovém chování neshledává nic špatného? Potom 
asi máme každý naprosto odlišný pohled na věc a na 
život. Mou podporu má zcela jistě Matýsek Klimeš, 
měl ji vždy a bude ji mít i nadále. Matýsek byl tím, 
komu jsme chtěli pomoci, pro koho jsme běželi. Je 
příčinou výjimečné atmosféry akce YDWR, která nás 
pro jeden den všechny spojila v lidské sounáležitosti 
a nadšení někomu pomoci.  Pokud není charitativní 
akce o lidech, ke kterým směřuje pomoc, o čem a o 
kom tedy je? 

Radka Sitarová, člen organizačního 
výboru YDWR Blansko 2013

 Minulý rok jsem měla možnost podílet se podstatnou měrou na přípravách charitativní akce You 
Dream We Run Blansko 2013. Tehdy mi bylo skutečně velkou ctí a potěšením přispět ke zhmotnění 
myšlenky, kterou jsem považovala za čistou a ušlechtilou. Byla jsem přesvědčena o potřebnosti 
obdobných charitativních projektů v Blansku, které mohou pomoci lidem a dětem s těžkým životním 
osudem a které navíc přispějí k rozvoji společenského života v Blansku. Stejně tak jsem si byla jistá 
upřimností v přesvědčení a pohnutkách každého z členů organizačního týmu. Považovala jsem za 
důležité zacílit pomoc ke konkrétním osobám z našeho města, k lidem, pro které je pomoc z běžných 
nadačních fondů takřka nedostupná. Do poslední chvíle jsem věřila, že o pomoc potřebným šlo 
celému organizačnímu týmu a také garantům akce. 
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Turistická sezóna startuje
Blansko se chystá na Blansko se chystá na 
turistickou sezonuturistickou sezonu

 Okolí Blanska a především pak Moravský kras lákají 
ročně desítky tisíc turistů všech věkových kategorií. 
Mírná zima a příznivé počasí posledních dní způsobilo, 
že letošní turistická sezona už v podstatě začala, a to 
i přesto, že ofi ciální zahájení nás čeká až na začátku 
dubna. Rozhodli jsme se proto zmapovat, jaké kroky 
vedení města plánuje pro podporu turismu v letošním 
roce.
 Změn se dočkají už samotné webové prezentace 
města, tedy blansko.eu a blanensko.cz. Ty budou 
jednak rozšířeny o další jazykové mutace včetně fran-
couzštiny polštiny a italštiny, a dále doplněny o nabídku 
ubytování a gastronomických zařízení v anglické verzi. 
„I přes omezený rozpočet se snažíme každoročně roz-
víjet propagaci našeho města a přilákat tak další turisty. 
Mimo jiné jsme se dohodli na bezplatné spolupráci s 
velkými turistickými servery jako je třeba kudyznudy.cz. 
Investovali jsme do obnovy informačních cedulí a také 
připravili inzertní kampaně zaměřené na cykloturisty a 
rodiny s dětmi,“ uvádí místostarosta Blanska Jiří Crha. 
Dle jeho slov však samotná propagace nestačí, musí 
jí předcházet široké spektrum návazných služeb a 
kvalitní nabídka možností trávení volného času.
 “Každoročně se snažíme návštěvníkům přichystat 
nějakou novinku. Loni jsme tak otevřeli nové expo-
zice v zrekonstruovaném zámku, byla zpřístupněna 
vyhlídka na věži kostela sv. Martina. Letos se chceme 
zaměřit především na zkvalitnění programu jednotli-
vých kulturních akcí, jejichž návštěvnost rok od roku 
stoupá,“ nastiňuje plány radnice Crha.
 Mezi nejpopulárnější blanenské akce patří histo-
rický jarmark, Půlmaraton Moravským krasem nebo 
oslavy Vítání sv. Martina. Letos se k nim zařadí také 
červnové oslavy výročí zavedení železniční dopravy 
včetně jízdy historických souprav a výstavy dobových 
fotografi í. Zahájení turistické sezóny v okrese Blansko 
proběhne v neděli 6. dubna již tradičně na nádvoří 
pivovaru Černá Hora.

-red-

Se srdcem na dlani po Se srdcem na dlani po 
nových trasáchnových trasách

 Pořádná zima letos ani nenastala a už se nám blíží 
mílovými kroky nová turistická sezona. A kam jinam se 
vydat na první jarní výlet než do Moravského krasu? 
Slavnostnímu zahájení sezony dne 6. dubna 2014 
budou opět předcházet turistické pochody se startem 
v Blansku a v Boskovicích, které zavedou kroky a kola 
účastníků do Černé Hory, aby se zde mohli na nádvoří 
pivovaru zúčastnit kulturního programu a ve 14:30 
hodin slavnostního okamžiku zahájení nové turistické 
sezony a symbolického zakrojení do prvního letošního 
turistického salámu.
 Je už nepsaným pravidlem, že součástí této akce je 
vždy pokus o nový český rekord v netradiční disciplíně. 
Ani letošek nebude výjimkou. Moravský kras a okolí, 
to je region turistice zaslíbený a pohostinný. Právě 
tuto pohostinnost chtějí organizátoři zdůraznit, a proto 
hodlají vytvořit za dohledu komisaře z Agentury Dobrý 
den z Pelhřimova rekord v počtu lidí na jednom místě, 
kteří  „mají srdce na dlani“.
 V bráně pivovaru, kam dorazí turistické pochody, 
budou 6. dubna 2014 od 12:00 do 14:00 opět umís-
těna dvě sčítací místa, kterými budou účastníci akce 

procházet. Započítán bude každý, kdo prokáže, že „má 
srdce na dlani“, tj. bude mít na dlani srdce namalované 
či vytetované nebo na ní bude mít položený předmět 
ve tvaru srdce (srdce perníkové, čokoládové, kovové, 
papírové, zlaté atd...). Pro ty, co často vyráží na túru 
se svým čtyřnohým miláčkem, je započitatelné, když 
bude mít na dlani (tlapce) srdce i jejich pejsek. Každý 
započtený účastník bude označen razítkem.
 Po 14. hodině proběhne ofi ciální zahájení letošní 
turistické sezony v Moravském krasu a okolí a ná-
sledně vyhlásíme také výsledky rekordního pokusu. 
Účastníky, kteří budou mít nejoriginálnější, největší či 
nejmenší „srdce na dlani“ na závěr akce opět odmě-
níme.

MěÚ Blansko

Turistické pochody Turistické pochody 
do Pivovaru Černá Horado Pivovaru Černá Hora

Start z Blanska (07:30–09:30 hod.)
 Pro pěší trasy 9 a 12 km odjezd autobusů do Újezdu 
a Milonic z parkoviště u bowlingu v 8:00, 8:30, 9:00 a 
9:30 h.
9 km
start: 08:00–09:15 hod., Zámek Blansko
trasa: Újezd u Černé Hory – po modré značce na roz-
cestí Ve Žlebě – dále po červené značce na Krkatou 
bábu – Lubě – odbočku ze silnice – Žernovník – Horku 
– do Černé Hory
12 km
start: 07:30–08:15 hod., Zámek Blansko
trasa: silnice z Milonic do Újezdu u Černé Hory – po 
modré značce do Újezdu u Černé Hory  – rozcestí Ve 
Žlebě – dále po červené značce na Krkatou bábu – 
Lubě – odbočku ze silnice – Žernovník – Horku – do 
Černé Hory
20 km
start: 07:30–08:00 hod., Zámek Blansko
trasa: Blansko zámek – po modré značce na Staré 
Blansko – rozcestí Nad Hořicemi – rozcestí Pod 
Kotlankou – silnici z Milonic do Újezdu u Černé Hory 
– Újezdu u Černé Hory – rozcestí Ve Žlebě – dále po 
červené značce na Krkatou bábu – Lubě – odbočku ze 
silnice – Žernovník – Horku – do Černé Hory

PROGRAM NA NÁDVOŘÍ 
PIVOVARU
12:00–14:00 hod. – Sčítání osob pro 
vytvoření rekordu „Nejvíce lidí, lidí 
na jednom místě, kteří mají „srdce 
na dlani“. Po celé odpoledne bude 
účastníkům hrát kapela Prak
14:30 hod. Slavnostní zahájení turis-
tické sezony 2014
Vyhlášení výsledků rekordního poku-
su a ocenění nejoriginálnějších „srdcí 
na dlani“,
15:00 hod. Losování účastnických ku-
ponů o ceny věnované organizátory
16:00 hod. Rozvoz účastníků autobu-
sy na vlakové nádraží Rájec-Jestřebí

-r-

„Dealeři“ pomohli Zimbabwe
 Letošní již sedmá Chari-
tativní módní přehlídka po-
řádaná volným seskupením 
mladých lidí, kteří si říkají 
Dealeři naděje, vynesla 52 782 
Kč. Výtěžek bude použit na 
podporu dětí ze Zimbabwe. S 
podporou projektů v zemích 
potýkajících se s chudobou 
mají již organizátoři zkuše-
nosti z minulých let, kdy výtě-
žek akce putoval na výstavbu 
nemocnice v Ugandě, dětem 
do Súdánu, na výstavbu vrt-
né soupravy studní na Haiti, 
rodinám z vesnice Čechohrad 
na Ukrajině či do Albánie.
 Po molu se za odpoledne 
prošlo sedmačtyřicet mode-
lek a modelů, kteří předvedli 
sto a jeden kousek spole-
čenského, volnočasového i 
dětského oblečení.

-kkuc-
Foto: Petr Vraspír
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S Pavlem do kina
Need for speed

 Filmy založené na videohrách neprovází příliš dobrá 
pověst. Částečně je to zásluhou převodu na stříbrné plátno 
jako takového, částečně se o to postaral německý režisér 
Uwe Boll. Ve chvílích, kdy ale dochází k převádění čím 
dál slavnějších značek, sypou se do fi lmů větší peníze, a 
čekají se také větší úspěchy. Podařilo se Need For Speed 
vymanit z prokletí, které provázelo například Doom (51% 
na ČSFD), Far Cry (38%) nebo Bloodrayne(22%), nebo 
je to jen další nepodařené béčko?
 Need For Speed, jak už napovídá název, je ve své 
podstatě závodní hra, která se léty měnila požadavkům 
trhu. Nejrazantnější změna nastala s příchodem, a úspě-
chem, fi lmové série Rychle a zběsile. Tuning aut, nelegální 
závody a spousty neonů. Pokud by se Need For Speed 

Hodnocení: 60%

I ten kdo nic nedělá, 
může něco zkazit

 Na počátku jsme stáli před rozhodnutím, v jakých 
prostorách pro nás takto prestižní (navíc historicky 
první) ples uspořádat. Vzhledem k totální vytíže-
nosti obecně chválené rájecké sokolovny jsme se 
obrátili na „staré známé“ Kulturní středisko města 
Blanska. Vědomi si toho, že nás to bude stát ne-
malý peníz (14.000 Kč), jsme ovšem automaticky 
předpokládali, že takto vysoká částka zahrnuje ab-
solutní servis ze strany KSMB. Nutno podotknout, 
že ona představa byla na hony vzdálená realitě. 
 Organizaci plesu Domu dětí a mládeže jsem 
měla od počátku na starost a jednání se zástupci 
KSMB bylo její součástí. Byla jsem upřímně pře-
kvapená, že je v dnešní době ještě něco takového 
možné. Faktem je, že jsem se do KSMB koncem 
roku snažila opakovaně dovolat a po několika ne-
úspěšných pokusech jsem se tam tedy vypravila 
osobně. Měla jsem pocit, že se v tom místě zastavil 
čas. Poté, co jsme se oboustranně ujednotili na 
termínu plesu, bylo mi řečeno, že na veškeré for-
mality je dost času. Zhruba 14 dní před začátkem 
plesu (14. 2. 2014) jsem se přišla připomenout 
a zeptat se, kdy je zapotřebí podepsat smlouvu. 
Pracovnice KSMB mi sdělila, že stačí 2 dny před 
samotným plesem. 
 Bylo mi divné, že prohlídka prostor proběhla ve 
spěchu během pár minut a že místo informací ze 
strany pronajímatele jsem to byla já, kdo musel 
klást nespočet dotazů ohledně celkové oboustran-
né spolupráce. Další věc, která mě zarazila, byl 
přístup techniků KSMB, kteří místo aby naší organi-
zaci vycházeli vstříc, tvářili se značně neochotně a 
jejich pracovní tempo by se dalo označit za „šnečí“. 
Inu pochopili jsme, že bude lépe zvládnout vše ve 
vlastní režii a snažili se moc neobtěžovat. 
 Také se ukázalo, že poslat smlouvu ředitelce 

DDM k podpisu e-mailem jaksi nekoliduje se 
zavedenými rituály ředitele KSMB a byla jsem 
požádána, abych ji vytištěnou den před plesem 
odnesla a podepsanou druhý den přinesla. Prý 
jsou tam tak na to zvyklí. Dobrá, řekla jsem si, je to 
zkušená organizace, která bezpochyby garantuje 
bezproblémový průběh akce ze strany pořadatele. 
 Co nás však doslova šokovalo, bylo oznámení 
dohlížejících zaměstnanců KSMB pár hodin před 
plesem, že je třeba se domluvit s majitelem přilehlé 
restaurace na otevření brány (kvůli psům majitele 
restaurace) a umožnění lepšího přístupu kapele 
s aparaturou do sálu. To byla pro nás zcela nová 
informace.  Místní osvětlovač mě po zahájení 
plesu zaskočil dotazem na seznam vystupujících 
a větou: „ Jak to budete chtít nasvítit?“ Nevěděla 
jsem, že tam bude a už vůbec kde ho mám hledat. 
O možnostech přístupu kapely do sálu a ze sálu 
také nepadlo ani slovo, což se projevilo naplno v 
průběhu večera. Jistě, že tyto „detaily“ obsahovala 
ona smlouva, kterou jsme obdrželi den před ple-
sem a mohli si vše nastudovat a trvat na vyjasnění 
z naší strany nepochopeného, ale bylo už zkrátka 
pozdě. 
 Když jsem celou akci zpětně rekapitulovala, 
vzpomněla jsem si na jízlivou poznámku zaměst-
nankyně KSMB, která při naší první schůzce 
zmínila, že všichni teď pořádají plesy v sokolovně 
v Rájci a že ona tomu nerozumí, protože Dělnický 
dům přece nabízí to nejlepší široko daleko. A taky 
na doporučení zkušených „bardů“ z řad přátel, kteří 
pořádají dnes již tradiční plesy, abychom upřed-
nostnili rájeckou sokolovnu nebo třeba Katolický 
dům.  PROČ ASI?

Kateřina Vévodová, DDM Blansko

 Čas plyne a tak už to bude měsíc, kdy proběhl 1. bigbeatový ples naší organizace. Ples, který 
lze dle názorů návštěvníků považovat za úspěšně zvládnutý, zvlášť s ohledem na jeho první po-
řádání. Pevně doufáme, že na něj budou naši hosté rádi vzpomínat a příští rok se tu opět potkáme 
a přilákáme hosty další. 

objevilo ve stejné chvíli jako Rychle a zběsile, možná by 
se dal fi lm hodnotit jinak, ale po úspěchu Rychle a zběsile 
to jde dost špatně.
 Zápletka fi lmu je už skoro klasika. Automechanik se 
připlete kam nemá, skončí ve vězení a chce se pomstít. 
Díky tomu může začít zběsilá automobilová honička. 
Pokud u fi lmu dokážete vypnout, přenést se přes cel-
kový nádech fi lmu, který je určený hlavně pro nadšené 
publikum v období puberty, podaří se vám nevnímat 
nepříliš zajímavé postavy, hlavního hrdinu bez charisma, 
a zůstane jen ona akce. Pro nadšené fanoušky tuningu 
je to skoro povinnost, pro milovníky Rychle a zběsile to 
bude asi slabší podívaná, ale své diváky si fi lm najde. Je 
to takové normální béčko se slavným jménem.
V Blansku se fi lm promítá dvaadvacátého až čtyřia-
dvacátého března ve 3D.
 -sko-
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Hodinový manžel Blansko Milan Mikloš. 
Tel. 601500498.
* DOOR FINANCIAL, hotovostní půjčky do 
domáctnosti. Od 5 do 50 tisíc. Vhodné pro 
zaměstnané, důchodce, ženy na mateřské. 
Pro Blansko a okolí. Tel. 777467463.
* Microdis Electronics s.r.o., distributor 
elektronických součástek, hledá kandidáta 
na obsazení pozice - produktový manažer 
se zaměřením na průmyslové PC. Doplň-
kové zaměřeni LED a RFID. Předpokladem 
je znalost anglického jazyka a minimálně 
středoškolské vzdělání v oboru elektro. V 
případě zájmu o tuto pozici kontaktujte pana 
Pavla Voráče, telefon 724323343.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 3+1 na Zborovcích. Vlastní kotel. Tel. 777744888.
* 1+1 na Písečné. Bez RK. Cena: 850000,- Kč. Tel. 
721187004.
* Kombinovaný kotel plynový, nový, nevybalený, za 
25 tis. Kč. Tel. 777079911
* Opel Vectra KOMBI 1.8 rok 98, tažné, pc, tempo-
mat, eko uhrazeno, STK na 1.5 roku, za 25 tis. Kč. 
Tel. 777079911.

* Mládě Osmáka Degu, pouze samce. Prosím na-
bídněte.  Tel. 776744547.

* Pronajmu garáž blízko centra 750 Kč za měsíc. 
Tel. 728200680.
* Kdo se postará o opuštěného hodného krátkosrs-
tého jezevčíka? Tel. 776253578.
* Sháním reg. pedál (šlapku) na starší el. šicí stroj. 
Tel. 602724073.
* Pronajmu 1+1 v Blansku (ulice 9. května). Cena 
7500,- Kč měs. včetně inkasa a internetu. Byt je zre-
konstruovaný a vybavený. Bez RK. Tel. 736510064.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Hledám ženu na vážné seznamení. Věk 25 - 35. 
Dítě není překážkou. SMS na tel. 732625877.
* Pronajmu páru byt po rekonstrukci 2+1 v Blansku 
s lednicí, pračkou, jinak nezařízený. Tel. 602877751.
* Pronajmu garáž u Sýpky. Tel. 605165633.
* Dva část. invalidní důchodci hledají pronájem 1+1 
do 6000 vč. inkasa, nezařízený. Tel. 728676480.
* Nabízím doučování z matematiky a fyziky. Tel. 
775438990.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Divadelní představení Mandarínková izba – 12.4.2014 
v 19.30 h, Dělnický dům Blansko. Hrají Maroš Kramár, 
Zuzana Tlučková a další. Cena: 280 Kč (210 Kč s 
Klubovou kartou KSMB)
Nezmaři + host Miki Ryvola – 29.4.2014 v 19.30 h, 
Dělnický dům Blansko. Cena: 150 Kč (100 Kč s Klu-
bovou kartou KSMB)
Hana Zagorová a Boom!Band, host Petr Rezek – 
15.5.2014 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
600/450 Kč.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
4.-5.6.2014 LUCIE 2014, Brno – Kajot Aréna
8.6.2014 IRONMAIDEN, Brno – Velodrom
18.6.2014 Bryan Adams, Brno – Velodrom
26.-27.4. Festival otevřených sklepů – Jaro pod 
Pálavou
2.8.2014 Kryštof Kemp – Mikulov
15.-17.8. Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
AIDA – Praha, Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Ročenka 2013 Galerie města Blanska – nabízí ohléd-
nutí za všemi výstavami instalovanými v blanenské ga-
lerii v minulém roce. Jako dárek k ní dostanete loňskou 
ročenku a publikaci k 10. výročí galerie. Cena 70,- Kč.
Sborník Muzea Blansko 2013 – pravidelná ročenka 
obsahuje studie a články z historie Blanska a Morav-
ského krasu nejen regionálních autorů. Cena 65,- Kč. 
ZDARMA - kalendáře fi rmy Metra Blansko. Kalendář 
je ve formátu A3 a obsahuje originální historické pro-
duktové fotografi e.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. e-mail:infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz www.blanensko.cz

-mat-

Závodit? Jedině s kočárkem!

S Monitorem na houbách

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna 
podle ceníku, který najdete na strán-
kách www.monitor-bk.cz
Uzávěrka dalšího Monitoru je 
v pondělí 31. března.

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

Na webu noviny vždyNa webu noviny vždy
o dva dny dřív!!!o dva dny dřív!!!

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

Dr. Optic Moravia
Wanklovo nám. 4, Blansko

Tel. 777 731 917

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 „Závod kočárků se letos v republice koná již 
potřetí, ale pro Blansko je to premiéra, takže jsem 
sama zvědavá, jak to vlastně dopadne, “ říká Petra 
Popelková, organizátorka závodů a zároveň lektorka 
strolleringu o akci, která se ve stejný den a ve stejnou 
hodinu odehraje na dalších 37 místech po celé České 
republice.
 V Blansku se bude závodit na sto kroků dlouhé 
trati v pěti různých kategoriích. „Připravili jsme 
samostatný závod maminky s kočárky, tatínky s ko-
čárky, celé rodiny s kočárky a také dětské kategorie 
pro holčičky s kočárkem a kluky na odrážedle. Tady 
však nebudeme nijak striktní, na odrážedlo mohou 
sednout i dívenky a kočárku se smějí chopit i kluci,“ 
směje se Petra Popelková.
 Pro ty, kteří by si sportovní 
chůzi s kočárkem rádi zkusili, 
ale jejich děti už kočárkovému 
věku odrostly, bude přímo na 
místě přichystáno jedno rezervní 
„vozidlo“ zapůjčené pořadateli. 
„Kočárek musí být obsazen, to 
je v pravidlech, ale může v něm 
sedět třeba plyšák,“ vysvětluje 
Petra Popelková.
 Součástí odpoledne bude také 
program na náměstí. Celou akci 
doprovodí profesionální moderá-
tor z rádia Junior a návštěvníci se 
mohou těšit na ukázky tanečního 
strolleringu na pódiu. O maminky 
se postarají zástupci kosmetické 
fi rmy, o děti pracovníci knihovny, 
pro nejmenší pak bude připraveno 
stanoviště MC Paleček a malová-
ní na obličej.

 Za zmínku jistě stojí i zajímavé ceny, které sponzo-
rům věnovaly fi rmy z regionu. „Od fi rmy Sabé máme 
slíbeny poháry a medaile pro vítěze, Pompo dodalo 
drobné hračky a hlavní cenu pro nejlepší holčičku a 
nejlepšího kluka. Stále jednáme s pivovarem Černá 
Hora – předběžně máme slíbenou podporu, ale 
konkrétní podobu ještě neznám. No a Bongo Brno 
věnovalo 50 volných vstupenek pro děti,“ vypočítává 
Petra Popelková.
 Jelikož jde o akci sportovní, odehraje se za kaž-
dého počasí – ostatně i s kočárkem se jezdí venku 
v dešti, stačí přehodit pláštěnku.
 Startovné 50 Kč platí pro celou rodinu bez ohledu 
na to, kolika závodů se zúčastní.

-kkuc-

 Pokud v neděli 13. dubna 2014 mezi 15.00 a 18.00 uvidíte na náměstí Republiky skupinku tří a více 
osob, které budou velmi svižným krokem mířit kolem Komerční banky k budově bývalého okresního 
úřadu, vězte, že nejde o uštvané rodiče snažící se stihnout autobusový spoj, ale o milovníky a příz-
nivce aktivně stráveného času a zvláště sportovní chůze s kočárkem – strolleringu.

 Jelikož houbaření je jednou z nejoblíbenějších činností našeho národa, rozhodli jsme se připravit 
pro čtenáře pravidelnou rubriku o houbách, které rostou v našem regionu. Dozvíte se zajímavé tipy 
na výlety, co roste v kterých lokalitách a další zajímavosti. Rubriku S Monitorem na houbách pro vás 
bude připravovat člen České mykologické společnosti  Mgr. Vladimír Šenkýř.

BřezenBřezen
 V březnu ještě málokdo myslí na výpravu do lesa 
korunovanou návratem s plným košem, ale houbařská 
sezona skutečně už s jarem začíná, i když houbami 
trochu netradičními. A navíc ty jarní můžeme najít spíš 
ve městě nebo na jeho okrajích než v lese samotném.

Co roste: 
 Je to především smrž, který se vyskytuje v mnoha 
variantách – smrž obecný, smrž jedlý, smrž pražský, 
smrž polovolný... Všechny smrže se vyznačují dutou 
plodnicí s charakteristickým kónusovitým kloboukem 
připomínajícím včelí plástev. Vyskytují se obvykle v 
zahradách a parcích ve větších skupinách. Jsou jedlé.
 Na okrajích cest můžeme najít ohnivec šarlatový, 
který tvoří jasně červené mističky připoutané ke zbyt-
kům tlejícího dřeva krátkým třeněm, téměř kořenem. 
Velká část Blanenska se nachází na vápencích, 
pro které je ale charakterističtější podobný ohnivec 
rakouský, což pro houbaře – laika – není podstatné. 
Ani jeden není jedlý, jsou to jen esteticky výrazné 
symboly houbového jara.
 Staré bezové dřevo bývá hustě porostlé jedlým 
uchem Jidášovým, které se vyskytuje celý rok, hlavně 
v chladném a deštivém počasí. Sušené ho dnes kou-
píte v supermarketech dovezené ze zahraničí, ale jeho 
výskyt v naší přírodě je tradiční. I uprostřed Blanska na 

starých morušových stromech před kavárnou Cafi sco.
 Na zalesněných svazích lemujících řeku Svitavu 
prakticky až do Brna se ještě v této době  mohou vy-
skytovat hlíva ústřičná a penízovka sametonohá, hou-
by typicky zimní, které parazitují na dřevě. Stimulem 
pro jejich růst bývá výrazné ochlazení. Průmyslové 
pěstování těchto vynikajících kuchyňsky všestranných 
hub zažívá v současnosti obrovský boom především 
v Číně. Známé jsou jejich léčivé účinky.

Houba měsíce: smrž pražský
 Tvoří duté 15 – 30 cm vysoké plodnice; nepravidel-
ně zploštělý klobouk je výrazně rýhovaný a hluboce 
jamkatý, okrový až tmavě hnědý. Třeň je světlejší, 
celá plodnice uvnitř téměř bílá. Vůně nebývá výrazná, 
ale velmi příjemná, sušením se zintenzivňuje. Smrž 
pražský je jedlý, dutina plodnice  umožňuje např. 
naplnění masovou směsí a zapečení. Houba byla 
přesně určena teprve nedávno hlavně podle svého 
výskytu v mulčovacích kůrách.
Zajímavost: 
Smrže se ve větším množství začaly objevovat v měst-
ských aglomeracích  až v posledních desetiletích, a to 
díky úpravám městské zeleně právě pomocí mulčova-
cí kůry. O tom, kde jsou zárodky smržů, jestli v kůře 
nebo v půdě, jsou dodnes vedené diskuze. Podstatný 
je  fakt, že pokud je během jednoho roku půda dopl-
něna o mulčovací kůru, druhý rok zjara se zde smrže 
vyskytnou. Dalším rokem je výskyt malý nebo žádný. 
Radost z tohoto jevu nemají určitě skalničkáři, kterým 
houby na čas zhyzdí pečlivě budovanou skalku. Smr-
že však kytkám neškodí a není nic jednoduššího než 
je posbírat a sníst. Podobnou vlastnost výskytu má 
také lupenatá houba polnička tuhá. Ta často okupuje 
zahradnickou dřevitou drť – štěpku.

Tip na výlet:
 Po přečtení tohoto textu bude určitě mnoho čtenářů 
přemýšlet, kde na Blanensku probíhala v loňském 
roce rekultivace pomocí mulčovací kůry. Je pravděpo-
dobné, že smrže se tam budou vyskytovat. Diskutabil-
ní je ale sběr hub z míst, kde se mohou pohybovat psi, 
nebo v okolí nově vybudovaných parkovištˇ – plodnice 
zde mohou být znečištěné. Pokud vás smrže neoslo-
vily, začněte houbařský výlet na Starém Blansku za 
kostelem a vydejte se po cestě stoupající severním 
směrem k dávno zrušené skládce nad Hluchovem. 
Zde můžete najít prakticky ještě ve městě červené 
ohnivce na okrajích cesty, na dřevinách okolo ucho 
Jidášovo a pokud se vám nebude chtít za hlívou a 
penízovkou až do hořických svahů, tak určitě stojí za 
to nádherný výhled na město z polí a luk pod lesem.

-šn-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

21. března 20148

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Stolní tenis KST Blansko

Basketbalistky stále první

2.liga muži
KST Blansko – MS Brno B 10:8
Body: Dudík 4 Svoboda 3 Přikryl Aleš 2 Čák1
 Domácí jako by po porážce ve Zlíně, kvůli které 
přišli o reálnou šanci zahrát si fi nále play off, v 
úvodu utkání těžko hledali motivaci. Hosté vyhráli 
obě úvodní čtyřhry a svůj náskok navyšovali až do 
stavu 
4:7. Blansku se ale pětibodovou šňůrou podařilo vý-
sledek otočit na 9:7, především díky bezchybnému 
výkonu Luboše Dudíka a Lukáše Svobody. Šanci 
na remízu dal ještě hostům Kozubík, když porazil 
3:1 Aleše Přikryla, v posledním zápase ale porazil 
stejným poměrem Pavel Čák hostujícího Jurošku a 
rozhodl tak o výhře domácích.
 
KST Blansko – MS Brno C 10:2
Body: Dudík 3,5 Přikryl Aleš 2,5 Svoboda 2 Čák 2
 Blansku se v neděli povedl vstup do utkání 
mnohem lépe než v sobotu. Čák se Svobodou sice 
prohráli svoji čtyřhru, ale pět vyhraných dvouher v 
řadě dalo domácím luxusní náskok 6:1. Pak sice 
prohrál Pavel Čák v pětisetové bitvě s hostujícím 
Fischerem, další  čtyřbodová šňůra domácích sta-
novila konečný výsledek.

1.liga ženy
 Ženy se musely o víkendu obejít bez Marie Jirůš-

kové, kterou nahradila po delší době hrající Karla 
Trávníčková. Na rezervní tým Vlašimi blanenská 
děvčata sice nestačila, s poslední Jihlavou si ale 
dokázala poradit.

SKST Vlašim B – KST GMC Blansko 7:3
Body: Slezáková 3, Ševčíková 0, Trávníčková 0

SK Jihlava – KST GMC Blansko 4:6
Body: Slezáková 2,5 Ševčíková 2,5 Trávníčková 1

3.liga muži
 Aby mělo blanenské béčko jistotu záchrany již 
před posledním dvoukolem, potřebovalo o víkendu 
jednou vyhrát. Tento úkol se podařilo splnit již v 
sobotu na stolech poslední Moravské Slavie Brno 
D. 
 Porážka od druhého Sokola Brno tak již nemusí 
tolik mrzet.

MS Brno D – KST Blansko B 7:10
Body: Veselý 3,5 Kvíčala David 3,5 Mikula 2,5 
Kvíčala Josef 0,5

Sokol Brno – KST Blansko B 10:4
Body: Kvíčala David 2,5 Kvíčala Josef 1 Mikula 0,5

-vory-

 I po únorovém squashovém turnaji došlo k růs-
tu bodů i setů v našich doprovodných soutěžích, 
pravidelných měsíčních turnajů. Protože jsme na 
začátku hodnoceného období, dochází i k častějším 
přesunům a změnám v pořadí.
 V soutěži „Turnajový Leader“ nejvíce bodů po 
svém vítězství obdržel Nabil Lai a tak se dotáhl na 
doposud vedoucího Jakuba Sedláčka a oba s 66 
body vévodí této soutěži. Třetí Jan Urban má 36 
bodů, čtvrtý Jirka Pánek 34 bodů a pátý Jaromír 
Matal 30 bodů. V této soutěži již bodovalo 21 hráčů. 
 V druhé soutěži „Turnajový Mág“, kde se vedou 
všechny odehrané sety, se na prvním místě sluní 
Václav Pelant 90 setů. Trojice Jakub Sedláček, Jiří 
Pánek a Nabil Lai má 86, 84 a 83 setů. Další trojka 
Karel Hudec, Jan Urban a Lenka Csakvaryová. Na-

PRODEJ, SERVIS POČÍTAČŮ, 
notebooků, tabletů, mobilních telefonů,  
baterií, nabíječek, pouzder atd.
Splátkový prodej i bez navýšení

AČŮ, AČŮ, 
ů,  ů, 

hrála 69, 67 a 66 setů. V této soutěži vedeme zatím 
26 hráčů.
 Jak je vidět, hlavně v druhé soutěži se potvrzují 
má předešlá slova, že i nově zapojení hráči v těchto 
turnajích mají možnost promluvit do pořadí této 
soutěže. Zatím se daří, vždy se objeví 2 nebo 3 
noví zájemci a byli bychom rádi, kdyby se tento 
trend udržel. Proto neváhejte a na březnový turnaj 
pospíchejte! 22. března od 13 hodin Vás velmi rádi 
uvidíme.

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

-rl-

NATIVI GARDEN s.r.o.

Bukovice 18, Lomnice u T.

Tel. 737779602

info@nativigarden.cz 

www.nativigarden.cz

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ

SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE

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

 Družstvu BK Blansko zbývá ve fi nálové části čtyř nejlepších družstev soutěže OP U17 – kadetky, 
odehrát v posledním kole ještě dvě utkání. Po dvou nedělních výhrách v Brně se však už teď mohou 
radovat z celkového prvního místa v soutěži, protože se v čele udrží bez ohledu na to, jak dopadne 
poslední dvojzápas. 

 V neděli 9.3. zamířilo BK Blansko do Brna s touhou 
zajistit si vítězství a očekávalo tuhý odpor soupeře. 
Ten však nepřišel. Brno hrálo odevzdaně a Blansko 
se zpočátku 1. zápasu trápilo jen se špatnou střelbou 
a neproměňováním příležitostí. Soupeř toho však 
nevyužil a výraznější náskok si neudělal. Ve druhé 
čtvrtině se Brno ani jednou neprosadilo a po šňůře 
25:0 ve prospěch Blanska, byl zápas téměř rozhod-
nut. Začátek druhého zápasu byl opět vyrovnaný, ale 
od druhé čtvrtiny Blansko opět převzalo kontrolu nad 
zápasem a mohlo se tak radovat z vítězství. Velkým 
pozitivem bylo, že blanenské hráčky se vyrovnaně 
podělily o minuty na hřišti a všechny hráčky se pro-
sadily bodově. Výborný byl také výkon nejmladší 
blanenské hráčky Terezy Zouharové, která v obou 
zápasech nastřílela nejvíce bodů a měla by být pří-

nosem pro mladší věkové kategorie do příští sezóny. 
 Poslední dvojutkání s Lanžhotem odehraje BK 
Blansko 23. března v 9:00 a 11:00 v domácí hale 
Údolní 10. Přijděte blanenské hráčky podpořit a užít 
si s nimi rozloučení s úspěšnou sezónou. 

Statistiky: 
1. Zápas: Valosun KP Brno x BK Blansko – 29:51 
střelkyně Blanska: Zouharová 12, Hlavoňová a Mráz-
ková 7, Šmerdová J. a Šmerdová K. 6, Formánková 
Z. a Formánková K. 4, Večeřová 3, Sedláková 2 
2. Zápas: Valosun KP Brno x BK Blansko – 43:70 
střelkyně Blanska: Zouharová 14, Šmerdová K. a 
Mrázková 12, Šmerdová J. 10, Sedláková 9, Formán-
ková Z. 5, Hlavoňová 4, Večeřová a Formánková K. 2

Bc. Lukáš Buřt

Bytový dům Erbenova
www.erbenova.pegasreal.cz / Tel.: 725 053 848

Atraktivní střešní byt OV 4+kk 110 m2 s terasou 80 m2 a luxus-

ním výhledem. Nadstandardní vybavení bytu, nízké náklady, 

záruka 5 let. Parkovací místo v ceně bytu.

AKCE!AKCE!
Platí do 15.4. nebo do vyprodání zásob.

..

SIM karta Vodafone
s kreditem 200,- Kč za 149,- Kč


