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 Byla pro vás jídla ve škole nuceným zlem nebo jste je měli rádi? Já na školní jídelnu 
vzpomínám docela s láskou. Jednak tam byla v kolektivu spolužáků velká legrace a taky 
jsem odmalička trpěl neustálým hladem, takže jsem se na pravidelný přísun potravy vždycky 
hrozně těšil. Mléčná polévka, která mnoha mým spolužákům způsobovala husí kůži, byla 
dokonce mojí oblíbenou! I proto mě možná měly rády paní kuchařky a vždycky, když jsem 
se blížil k výdejnímu okénku, mi naložily vrchovatý talíř. Od té doby, co jsem typ tohoto 
stravování opustil, uplynula již řada let a spousta věcí se změnila – jak přístup dnešních 
dětí ke školní stravě, tak byrokratický šiml se stohy vyhlášek a nařízení.
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vděčit se všem dětem opravdu nejde; zatímco jeden 
bude ohrnovat nos nad nudlemi s mákem, druhý se 
po nich bude moci utlouct. To je prostě realita.
 Občas se stane, že se u nás doma v nosníku ob-
jeví nějaký ten školní oběd, například když dítě náhle 
onemocní a nestihneme obědy odhlásit. Je to jídlo 
ze ZŠ Dvorská - jiné srovnání bohužel nemám, ale 
na základě několika ochutnávek mohu říct, že tyto 
pokrmy jsou naprosto nezávadné a chutné. Zřejmě 
bych podobné jídlo nechtěl dostat v restauraci, ale 
o tom to přece není. Za necelých pětadvacet korun 
mé děti dostanou jídlo, které bych blafem rozhodně 
nenazval.
 Co říci na závěr? Snad jen to, že s mým názorem 
se ztotožňovat nemusíte. Pokud máte podezření, 
že vaše dítě ve škole strádá a trpí tím, že se jídlo 
nedá pozřít, můžete do jídelny poslat kontrolu, která 
vše prověří. Měli byste však vzít v úvahu fakt, že 
ve školní jídelně nikdy jídla nebudou vypadat ani 
chutnat jako speciality z pětihvězdičkového hotelu, 
ani jako domácí strava od maminky či babičky. Za 
částku o něco málo vyšší než 20 korun to snad ani 
nejde. 
 Já sám se sice považuji za člověka, který se 
snaží jídlu rozumět, a rád vyhledávám gurmánské 
prožitky. Zároveň ale přiznám, že když mám hlad, 
jsem schopen sníst i zadnici pošlého nosorožce… 
Ne nadarmo se říká, že hlad je nejlepší kuchař – hlad 
je totiž i nejlepším lékem na vybíravost, která dnešní 
dobu docela hezky charakterizuje. Snad by i našim 
dětem neškodilo občas kapku vyhladovět.

-mumma-

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

- Prodej DB 2+1 Blansko – Nám.Republiky, 3.p., 58 m2, výtah...NC – 1 199.000 Kč

- Prodej malé továrny Konice - poz. 3.359 m2 , studna, ihned volný... NC – 3 199.000 Kč

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. inkasa 

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

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

- Nájem 2+1 Blansko – Chelčického, 54 m2, 1.p.,nevybavený...NC – 4.000 Kč/měs.+.ink. Prodej DB 2+1 Blansko – 9. května, 
58 m2, 1. NP, pěkný, vystěhovaný, 
ihned volný..........NC – 1 069.000 Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ   SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ BYTY  A  DOMY  K  PRODEJI

Prodej RD 4+2 Němčice, poz. 403 m2,
na bydlení i rekreaci, veškeré inženýrské
sítě k dispozici...........NC – 1 149.000 Kč

 Nápad napsat úvodník o školních jídelnách 
jsem dostal poté, co jsem si přečetl zprávu 
o dvou nezletilých chlapcích, kteří na soci-
ální síti Facebook zveřejnili fotografi e jídel 
servírovaných u nich ve škole. Fotografi e 
byly navíc doplněny popisy jednotlivých jídel; 
v této kombinaci vypadalo celé dílo velmi 
nechutně. Jak se později ukázalo, fotografi e 
byly upravené, zmanipulované, nepravdivé 
a chlapci dnes mají z ostudy kabát. Navíc 
vyšlo najevo, že oba malí delikventi nemají 
ve věku dvanácti let na Facebooku co po-
hledávat. O tento argument se opírá hlavně 
ředitel školy, který je z celé kauzy na mrtvici 
a vyčetl chlapcům dokonce i to, že v jídelně 
se nesmí fotografovat. Vedení školy by si dle 
mého názoru mělo spíš uvědomit samotné jádro 
věci - to, že žákům jídlo ve škole nechutná.
 Víte, kolik dnes stojí oběd ve školní jídelně? Moje 
děti chodí na Dvorskou a platíme přes 20 korun za 
každého. Zjistil jsem si, že na gymnáziu studenti 
nad 15 let platí dokonce 27 korun. Situace není 
růžová ani na jedné straně – pokud máte tři větší 
děti, vyšplhají se měsíční náklady na obědy kolem 
patnácti stovek, což už jsou sakra peníze. Na straně 
druhé musí kuchařky navařit vyvážená jídla tak, aby 
jedno menu vyšlo na částku, kterou skutečně platí-
te. Že to není žádná legrace a často se musí dělat 
kompromisy, by vám mohla říct kdejaká vedoucí 
stravování. 
 Často diskutovaným tématem je vaření z polotova-
rů, kterým se bohužel školní jídelny vyhnout nemů-
žou. Myslíte si, že je to špatně? Mražená zelenina, 
ryby atd. Tyto potraviny nejen že ušetří spoustu času, 
ale navíc vyjdou daleko levněji, což je pro provoz 
školních jídelen naprosto klíčovým faktorem. A ruku 
na srdce – kdo z vás nesáhnul nikdy po balíčku mra-
žené zeleniny? Výsledný pokrm nemusí ve fi nále být 
vůbec špatný. Zdeněk Pohlreich by z toho sice radost 
neměl, ale ve školní jídelně si snad nemusíme hrát 
na grandhotel Pupp. Účelem je vyváženou stravou 
za co možná nejnižší náklady nasytit hromadu dětí. 
Co však dělat, když jim nechutná?
 Nejzávažnějším problémem je fakt, že dnešní děti 
jsou neskutečně vybíravé. Čím to je? Že by se v čes-
kých rodinách přestaly připravovat klasická česká 
jídla a byla vytlačena hranolky, burgery a pizzou? 
Potom je školní jídelna v docela složité pozici. Za-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Pro mladý pár, který má 

schválenou hypotéku, hle-

dáme ke koupi byt 1+1 s bal-

konem nebo lodžií v cenru 

města Blanska, popř. Sever. 

mob.: 605 785 653

HLEDÁME!

HLEDÁME!

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 800 000,- Kč

RD 2+1 po modernizaci, možnost půdní 

vestavby. Ihned k nastěhování. 

mob.: 734 386 371 

Újezd u Boskovic Blansko

cena: 740 000,- Kč                         

Byt OV 1+1 (30m2) v cihlovém 

bytovém domě

mob.: 777 857 738 

cena: 956 000,- Kč

Jedinečný stav. pozemek o výměře 

1195 m2, jižní orientace, všechny IS.

mob.: 777 857 739 

Olomučany
Pro klientku s připrave-

nou hotovostí hledáme ke 

koupi byt 2+1 v Blansku.

Za nabídky předem dě-

kujeme! 

mob.: 605 163 333

Ilustrační fotoIlustrační foto
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A zase ten kostelík Víte?
nevíte?

Namažte kočárkům 
kolečka

 28. března přesně ve 14.30 na nám. Republiky 
odstartují v Blansku již druhé závody ve sportovní 
chůzi s kočárkem.
 Podstatou samotných závodů je chůze s kočárkem 
na cca 100 metrů dlouhé trati v co nejkratším čase, 
a to pod bedlivým dozorem rozhodčích, kteří budou 
dohlížet na regulérnost.
 Pro soutěžící jsou připraveny vždy 3 hlavní kate-
gorie závodů: pro maminky, pro tatínky a pro celé 
rodiny. Opět nebude chybět ani oblíbený závod pro 
nejmenší a bohatý doprovodný program.
 Výtěžek ze startovného ve výši 50 Kč/kočárek 
půjde na podporu Azylového domu v Blansku.
 Závod kočárků v Blansku pořádá mateřské cen-
trum Paleček, pro větší pohodlí zájemců o účast 
organizátoři doporučují registraci na www.zavody-
kocarku.cz.

-kkuc-

Bazar materiálu bude 
každý měsíc

 V Domě dětí a mládeže v Blansku byla zahájena 
série bazarů výtvarného materiálu. Ten první břez-
nový sice neměl velkou návštěvnost, jistě však jen 
proto, že to bylo napoprvé. Komorní obsazení prodej-
ních stolů ani slabší účast návštěvníků organizátory 
do budoucna ovšem neodradí. 
 Bylo možno zakoupit levně korálky, vlnu na plstění, 
pedig, Fimo a výrobky z něj. Pro příště se očekávají 
komponenty pro výrobu šperků a další. Pokud máte 
doma přebytky výtvarného materiálu, který už nepo-
třebujete, protože jste se třeba rozhodli vyrábět něco 
jiného, přijďte je nabídnout ostatním. Vítány budou 
vlny, zbytky látek, zkrátka cokoliv, z čeho se dá něco 
pěkného vytvářet. Součástí akce bude také prodejní 
výstava výrobků. 
 Příští bazar se uskuteční v sobotu 11. dubna od 14 
do 17 hodin.  V případě příznivého počasí se bude 
moci toto setkání kreativců konat venku. Prodejní 
místo si můžete zarezervovat do 10. dubna. 

-mha-

Měsíc únor
Karel Čapek
Lidové noviny, 9. února 1928
 Měsíc únor je považován za dobu truchlivou 
a zasmušilou, ačkoli se v něm dodělává údobí 
masopustní a ačkoliv má v něm podle pranostiky 
vrzat skřivánek. Truchlivost února není v tom, že 
je to měsíc mokrý a studený, nýbrž v tom, že je 
to měsíc, kdy se dělá berní přiznání.
 Také dřív se dělávalo berní přiznání v únoru, ač-
koliv se mělo dělat v lednu; to už je takový přírodní 
zákon, že tato práce se koná v nejšedivější roční 
době. Za takového únorového večera - dejme 
tomu, že se toho dne ani večeře jaksi nepovedla 
- zasedne hlava rodiny za stůl a pokouší se pro-
studovat ty berní archy od obalu až po poučení i 
s vložkami A, B, C a E; po nějaké hodině počne 
kroutit hlavou, po další hodince tím počne tlouci 
o stůl a křičet "v tomhle aby se čert vyznal" a tak 
dále; v noci pak nemůže usnout a den nato se vy-
ptává všech lidí stejně nevědomých, jak se to má 
pro živého boha vyplnit. Každý mu doporučí něco 
jiného; následkem toho se hlava rodiny zatvrdí a 
rozhodne se, že to udělá po svém. To mu zabere 
několik dalších únorových večerů, charakterizova-
ných zvláštní podrážděností, bručením, sčítáním a 
jinými berními úkony rázu většinou pochmurného. 
Když pak se tyto úkazy končí a berní přiznání je 
odesláno, nastává obyčejně březen s četnými a 
líbezně smírnými symptomy jara. Neboť vězte, že 
berní fase je tak zhruba poslední trýzeň nehostin-
né zimy.

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

KTR ORIGINAL
 značková obuv 

za skvělou 
cenu 

-  elegantní, 
 pohodlná
-  kvalitní kůže
-  vyměkčená vnitřní stélka
-  provzdušňování chodidla

 značková obuv 
za skvělou 

cenu 

-  elegantní, 
 pohodlná
-  kvalitní kůže
- vyměkčená vnitřní stélka

Přerušení dodávky EE
Dne 31.03.2015 od 08:00 do 09:00 Horní Lhota
- jižní část obce od domů č. 143, 9, 8 po konec obce 
směrem na Blansko
Dne 31.03.2015 od 09:00 do 10:00 Horní Lhota
- severní část obce - od domu č. 123 po konec obce 
směrem na Ráječko
Dne 24.03.2015 od 07:00 do 15:00 Lažánky
- spodní a střední část obce - od domu č. 165 a 54 
u hl. silnice po dům č.1 u hlavní silnice
- ulice odbočující z hlavní silnice v této části obce

-měú-

Poděkování za Sbírku 
pro Ukrajinu

 Ve čtvrtek 26.2. byla ukončena Sbírka pro Ukra-
jinu, kterou organizovalo občanské sdružení Hnutí 
Humanitární Pomoci (HHP) - Domov OLGA & 
Centrum VELAN. Přes celkem krátké trvání sbírky 
můžeme říci, že byla úspěšná a ukázala, že mnohým 
našim občanům není kruté strádání, kterému jsou 
vystaveni prostí lidé na Ukrajině v místech bojů, že 
jim toto není lhostejné. V Blansku a v Klepačově 
bylo nashromážděno celkem 95 pytlů (o váze 978 
kg) s teplými textiliemi (oblečení, spacáky, lůžkoviny 
apod.) a sedm krabic potravin (váha 70 kg) a dokonce 
i jeden skládací kočárek. 
 V dopoledních hodinách pondělí 2. 3. přijel jeden z 
pěti kamionů jablonské fi rmy Isolit - Bravo, který naši 
sbírku naložil a odvezl s ostatními věcmi na Ukrajinu.
 Všem spoluobčanům, kteří přispěli do této sbírky, 
proto jistě jménem obdarovávaných co nejupřímněji 
děkujeme.

Jana a MUDr. Jaromír Kratochvílovi, 
HHP, Blansko 

Noc s Andersenem 2015
 Letos již po třinácté připravuje Městská knihovna 
Blansko pro své nejlepší dětské čtenáře pohádkovou 
noc. K výročí narození dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena a k podpoře čtenářství ji po-
řádá společně s 1444 knihovnami, školami a dalšími 
institucemi nejen u nás a na Slovensku, ale také v 
Polsku, Slovinsku a dalších zemích.  
 Tradice vznikla v dětském oddělení uherskohra-
dišťské knihovny a koná se díky podpoře profesní 
organizace - Svazu knihovníků a informačních pra-
covníků České republiky.
 Děti, které rády čtou, čeká v pátek 29. března 
2015 v blanenské knihovně nejen předčítání, ale také 
hry, soutěže a spousta zábavy. Potřebují však rodiči 
podepsanou přihlášku, jež je k dispozici v dětském 
oddělení knihovny.
 Akce se koná v rámci celostátního projektu BŘE-
ZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2015.

Drahoslava Křivánková, Městská knihovna

Magnesia Litera
 I v letošním roce je možné hlasovat ve výročních 
knižních cenách Magnesia Litera. V roce 2014 bylo 
vydáno přes 18 500 titulů, z nichž bylo vydavateli 
přihlášeno 349 - stejně jako v roce předcházejícím. 
Odborná porota vybrala 24 nominaci. Tři v každé ze 
šesti kategorií a dvojnásobný počet v kategorii Litera 
za prózu. 
 O nominacích a vítězích jednotlivých kategorií 
rozhodují samostatné poroty. Editor Jan Šulc je 
novým předsedou celkové poroty.
 Novinkou letošního ročníku je vyhlášení kategorie 
Magnesia blog roku. Porota této kategorie je slože-
na z vítězů cen Petry Soukupové a Emila Hakla a 
doplněna literárním kritikem Pavlem Mandysem. 
Další novinkou je využití krátkých dvacetivteřinových 
animovaných klipů propagujících každý z 24 nomi-
novaných titulů. 
 Za jeden z největších literárních počinů loňského 
roku je označován román Martina Reinera Básník o 
málo známých letech života Ivana Blatného. Autor 
za něj už získal Cenu Jindřicha Škvoreckého. 
 Na cenu za nakladatelský čin je mimo jiných no-
minován Akademický atlas českých dějin. Nomino-
vané knihy budou představeny na čtyřech veřejných 
autorských čteních v Knihovně Václava Havla. 
 Hlavním partnerem cen je společnost Karlovarské 
minerální vody se značkou minerální vody Magne-
sia. Partnerem Ceny čtenářů je české internetové 
knihkupectví Kosmas. 
 500 vylosovaných čtenářů získá poukaz v hodnotě 
200 Kč na libovolně vybrané knihy v internetovém 
knihkupectví kosmas.cz nebo v kamenných prodej-
nách Kosmas. 
 Hlasovat lze i elektronicky prostřednictvím interne-
tových stránek www.magnesia-litera.cz do 31. března 
2015. Vyhlášení vítězů můžete sledovat v přímém 
přenosu 14. dubna 2015 na ČT art.

Bc. Pavlína Gargošová, Městská knihovna

 „Měj své sousedy rád, ale sám vybírej své sousedství“, praví se v citátu, jehož autorem je Luise Beal. 
Já si své sousedství vybrala…a až donedávna jsem byla spokojená. Když se Vám odstěhují sousedé, 
s kterými vás pojí dobré vztahy – bývá to smutné. S napětím očekáváte, kdo se stane vaším sousedem 
novým…

 Naši – dnes již bývalí sousedé 
– prodali v průběhu měsíce února 
tohoto roku svůj dům (č. p. 674) 
na ulici Rodkovského v Blansku, 
jež bezprostředně sousedí s dře-
věným kostelíkem, Náboženské 
obci Církve československé hu-
sitské v Blansku.
 Na katastru ještě ani nebyl 
podán návrh na vklad změny 
vlastnických práv a již v úterý 
ráno dne 24. února 2015 byl dům 
obestavěn lešením, začala se 
zateplovat fasáda, vestavba pod-
kroví, započaly poměrně masivní 
bourací práce, o čemž svědčil 
nejen kontejner přistavený na 
chodníku před domem, ale i hluk 
sbíječky, který se z domu ozýval 
v každý pracovní den od sedmé hodiny ranní až do 
pozdních večerních hodin. Bouraly se příčky v domě, 
započaly práce na půdní vestavbě…a další. Došlo k 
zateplení fasády, ke změně její barvy, nad vstupem 
do domu se objevil veliký kříž. Byl odstraněn plot k 
dřevěnému kostelíku atd.
 Když pomineme, že dochází k záboru veřejného 
prostranství (lešení, kontejner, nájezdy těžké techniky 
na chodník atd.) bylo nad slunce jasné, že veškeré 
práce probíhaly bez jakéhokoliv stavebního povolení. 
O započetí prací nebyli informováni sousedé - vlastníci 
okolních nemovitostí, natož, aby se stali účastníky 
řádného stavebního řízení. O obtěžování hlukem, 
prachem, vibracemi ani nemluvě.
 Jako výsměch veškerému okolí je pak možno chápat 
článek, jenž byl zveřejněn ve Farním zpravodaji a jež je 
dostupný na webových stránkách dřevěného kostelíku 
(www.drevenykostelik.cz) „Budujeme farní budovu v 
Blansku u dřevěného kostela Církve československé 
husitské“, ve kterém místní farář Martin Kopecký 
prezentuje, že dům prochází rekonstrukcí (v řádech 
statisíců), přičemž výsledkem rekonstrukce má být pře-
budování rodinného domu zkolaudovaného za účelem 
bydlení na faru, kde v přízemí bude sál, kuchyně a bude 
sloužit setkávání většího počtu lidí, na zahradě bude 
hřiště... atd. - tedy zcela jasná změna účelu užívání!
 Přitom v loňském roce – dne 9. dubna 2014, na 
webových stránkách města Blanska (www.blansko.cz), 
byl pod názvem „U dřevěného kostelíku vznikne nový 
farní sál“ zveřejněn článek, jehož autorem byla Rada 
starších v Blansku, v němž se mimo jiné uvádí: „Od 
začátku ledna do konce března 2014 probíhala jednání 
s památkáři, stavebním úřadem…a běží jednání o 
stavební povolení.“
 Následně – rovněž na webových stránkách města 
Blanska, v sekci Otázky a odpovědi, byla dne 16. dubna 
2014 pod názvem „Přístavba sálu u dřevěného koste-
líku“, zveřejněna odpověď vedoucí stavebního úřadu 
Ing. Petry Reisiglové, dle níž žádné stavební řízení 
neprobíhá, kde je přímo řečeno: „Právo na svobodu 
vyznání není a nemůže být argumentem pro povolení 
či nepovolení stavby.“
 Osobně jsem pak držela v ruce dokument Měst-
ského úřadu v Blansku „Výzva k doplnění žádosti“ ze 
dne 21. ledna 2015 (sp. zn. SMBK-41242/2014-SÚ/
Ša, č. j. SÚ PŘ 25/2015-2439/2015/Ša), z něhož je 
patrno, že církev podala žádost o vydání společného 
územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 
povolení stavby přístavba farního sálu k dřevěnému 
kostelíku teprve až dne 3. prosince 2014. Řízení však 
bylo přerušeno.
 Ač se tedy v průběhu loňských velikonoc u koste-
líku slavnostně klepalo na základní kámen, stavební 
povolení na stavbu farního sálu tak nikdy – až dosud 
– nebylo vydáno a tuto informaci rovněž p. Kopecký 
ve shora zmiňovaném článku ve Farním zpravodaji 
potvrzuje.
 Koupí domu a zejména pak započetím prací na vý-
stavbě fary v něm bez předchozího řádného stavebního 
řízení se tak tato církev a její představitel vysmívá do 
očí, včetně místních úřadů a úředníků. Nevydáte mi 
povolení na stavební sál? Nevadí, zařídíme si to jinak.
 Právě od bývalých sousedů jsem často slýchávala, 
jak jim při rekonstrukci domu, kterou před lety zrealizo-
vali, byly úřady diktovány podmínky této rekonstrukce 
- měli co do činění s památkáři, směli volit jen z předem 
určených barev fasády a tak dál. V případě současné 
přestavby prováděné církví zjevně nic takového nepro-
běhlo.
 V souvislosti s očekávaným provozem farního úřadu 
bude v ulici bezpochyby zvýšený pohyb osob a zřejmě 
i osobních vozidel, přitom s provozem a parkováním 
je v této lokalitě už teď problém. Pokud by výstavba 
probíhala řádně, v rámci legálního stavebního řízení, je 
nanejvýš pravděpodobné, že by církev musela vlastním 
nákladem zřídit parkovací místa včetně parkovacích 
míst pro osoby zdravotně postižené. Takto, ilegální 
přestavbou, se tomuto elegantně vyhnula. Kde budou 
parkovat obyvatelé ulice Rodkovského, až se na faře 
budou pořádat plánované akce? Je možné jen tak v 
zástavbě rodinných domů – z malé zahrádky – zřídit 
dětské hřiště – tak jak je opět prezentováno v již zmi-
ňovaném článku?

 Jak vidno - trápí nás v souvislosti s pokoutnou vý-
stavbou fary spousta problémů.
 Podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
též jen „stavební zákon“) v platném znění, dle něhož 
nepovolená stavba je stavba, kterou stavebník začal 
provádět bez jakéhokoli povolení či opatření staveb-
ního úřadu, ačkoli toto povolení bylo dle stavebního 
zákona zapotřebí. Stavba obvykle vyžaduje povolení 
či opatření jak ke svému umístění (územní rozhodnutí, 
územní rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení, 
územní souhlas, veřejnoprávní smlouva, regulační 
plán), tak ke své vlastní realizaci (stavební povolení, 
certifi kát autorizovaného inspektora, ohlášení stavby, 
veřejnoprávní smlouva). To platí nejen pro zcela 
nové stavby, ale i pro změny dokončených staveb. O 
nepovolené stavbě pak lze hovořit jako o prováděné 
bez povolení nejen tehdy, pokud stavebník o povolení 
vůbec nežádal, ale i tehdy, zahájil-li stavebník stavbu 
dříve, než nastala právní moc patřičného rozhodnutí 
(územního rozhodnutí, postačovalo-li, stavebního 
povolení nebo rozhodnutí ve spojeném územním a 
stavebním řízení), dříve, než obdržel písemný souhlas 
stavebního úřadu (územní souhlas, postačoval-li, nebo 
souhlas s ohlášením stavby), či dříve, než nabyla účin-
nosti veřejnoprávní smlouva (tj. dříve, než byla smlouva 
opatřena souhlasy osob, které by jinak byly účastníky 
řízení). Výše zmíněné pak dopadá i na nepovolené 
stavební úpravy.
 S ohledem na výše uvedené, obrátili jsme se dne 
11. března 2015 na stavební úřad Městského úřadu v 
Blansku s podnětem k provedení státního stavebního 
dozoru, spolu se žádostí o to, aby probíhající nepovo-
lené stavební práce byly zastaveny do doby, než pro-
běhne řádné stavební řízení, v němž budou účastníci 
ti, o nichž to zákon stanoví. S rekonstrukcí bytového 
domu v obytné zástavbě na faru a s jejím provozem 
zásadně nesouhlasíme, možnost vyjádřit se v rámci 
řádného řízení nám však byla upřena.
 V pátek dne 13. března 2015 proběhlo ze strany 
stavebního úřadu místní šetření, v důsledku čehož ty 
práce na rekonstrukci, které podléhají povolení – byly 
zastaveny, jen aby v pondělí 16. března 2015 opět 
nerušeně pokračovaly…

Mgr. Petra Crlová Zachovalová

Co je božího, bohu...
 Při čtení příspěvku jedné z našich čtenářek ohledně 
trablů souvisejících s bydlením v blízkosti dřevěného 
kostelíka, které v posledních dnech a týdnech nabraly 
nečekaný rozměr, se mi chtě-nechtě vybavil jeden 
biblický příběh z evangelia sv. Matouše. Farizejové, 
kterým byl Ježíš trnem v oku, poslali několik – řečeno 
dnešním jazykem – provokatérů, aby Ježíše nachytali 
při pobuřování. Ti se ho, po troše lichocení, zeptali, 
zda je z hlediska Boží pravdy správné platit Římanům 
daně. Ježíš vzal peníz, na kterém byla vyražena cí-
sařova hlava, a zeptal se, čí obraz je na minci. Když 
odpověděli, že císařův, řekl jim: Odevzdejte tedy, co 
je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“
 Kam moje paměť sahá, byl tento biblický příběh inter-
pretován tak, že křesťan má být dobrým občanem, který 
dodržuje zákony, respektuje úřady a žije v praktickém 
světě, ne mimo něj. Že věci světské a věci Boží mají 
své místo a nelze pro jedny zapomínat na druhé.
 S kostelíkem se však věci mají tak, že deska s 
nápisem „farní úřad“ už nyní visí na fasádě, obligátní 
cedulku „stavba povolena“ s razítkem stavebního úřadu 
však nikde za oknem nenajdete.
 Na rovinu říkám, že netuším, jak přesně se věci 
mají. Po pročtení těch informací, které lze ověřit z ve-
řejných zdrojů, se však nelze zbavit otázek. A i kdyby 
byly všechny otázky zodpovězeny, jedna, ta poslední, 
otázka vztahů se sousedy, zbude. Opravdu je toto 
křesťanský způsob, jak vycházet s bližními?

-kkuc-
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Na kávě s Jiřím Hasoněm

Sponzor rubriky:

„Orel – to je sport pro všechny,“ říká starosta 
Orelské jednoty v Blansku Jiří Hasoň z Tě-
chova. Sedmatřicetiletý účetní této organizaci 
obětavě věnuje mnoho času již od roku 2006. 

 Co je to Orel? 
 Orel je tělovýchovná jednota, která má sídlo v 
Brně. Dělí se na jednotlivé župy a do každé župy 
spadá několik jednot. Jednota Orla Blansko byla 
založena v roce 1921 a patří do Krekovy župy. V 
roce 1941 byla činnost přerušena fašisty a v roce 
1948 komunisty. Znovu obnovena byla v roce 1998. 
V současné době máme 215 členů a jsme tak 
jednou z největších jednot Župy Krekovy. Činnost 
je úzce spojena s jinými spolky ve farnosti (SKD, 
Kolping, Junák, Charita a KDU – ČSL). Skvělá je 
spolupráce s blanenským farářem P. Jiřím Kaňou. 

 Jaké je propojení s křesťanstvím? 
 Je to sportovní a křesťanská organizace – pro-
pojení sportu a křesťanství. I když to křesťanství 
v poslední době hodně ustupuje, tak jako ubývá 
věřících lidí obecně. Orel vznikl původně proto, 
aby se děti nepofl akovaly po venku a soustředily 
se kolem faráře, který byl většinou sportovně zalo-
žený, a takhle postupně vznikaly buňky Orla. Jsme 
tedy občanské sdružení, zabývající se sportovní 

činností a zakládající se na 
křesťanských zásadách, 
jako je věrnost, vytrvalost, 
přátelství a především fair 
play. Nebýt jen šampió-
nem, atletem těla, ale i 
šampiónem a atletem du-
cha.

 Nemají nevěřící 
lidé pocit, že k vám ne-
patří? 
 Ne, tak to vůbec ne-
vnímají. My se nesnažíme 
nikoho přesvědčovat, aby 
se začal modlit. Dnes je to 
spíš symbolika – ve znaku 
je kříž, areál je blízko kos-
tela a všichni se k sobě 
chovají slušně. Není to o 
nějaké agresi, o vypětí a 
rivalitě, ale je to o tom, aby 
se všichni zabavili, pobavili 

a v klidu si zasportovali. Panuje u nás přátelská, 
skoro rodinná atmosféra. 

 Jaký sport tedy pěstujete? 
 Naši svěřenci se věnují široké škále sportů: 
fl orbalu, malé kopané, stolnímu tenisu, aerobiku, 
kuželkám, cyklistice, plavání, volejbalu, plážové-
mu volejbalu, tenisu, přespolnímu běhu, běhu na 
lyžích, šachům, vybíjené, sebeobraně a spinningu.
 Máme jednak vlastní oddíly, a jednak poskytuje-
me komerční pronájem – pronajímáme sportovní 
halu, víceúčelové hřiště, posilovnu, indoorcycling 
a sportovní zrcadlový sál. 
 Největší oddíl, co máme, je oddíl aerobiku, který 
tvoří asi sto dětí soustředěných do několika skupin 
od nejmenších dětí po juniorky. Dívky v aerobiku 
jsou velmi úspěšné a reprezentují nás i na celore-
publikových a mezinárodních soutěžích. 
 Oddíl fl orbalu se skládá z elévů, což jsou úplně 
malé děti, pak mladší žáci, junioři a muži. 
 Oddíl kuželek hraje okresní podnikovou kužel-
kářskou ligu. 
 Oddíl stolního tenisu mužů „A“ hraje Okresní 
přebor IV a „B“ Okresní soutěž.

 Jaká je hlavní myšlenka vaší organizace? 
 Hlavně je to sport pro všechny. Neděláme to 

tak, že bychom třeba ve fl orbalovém oddílu vyse-
lektovali jen ty nejlepší děti, ale necháme je hrát 
všechny. I za cenu toho, že víme, že ty děti, které 
nejsou třeba tak dobré, tak to můžou občas kazit. 
Ale chceme, aby si zahráli všichni. 

 Kdo chce být lepší, má jít jinam? 
 Kdo chce být lepší, tak může být i u nás lepší, 
dokážeme vytvořit jeden oddíl, který jde dál a 
je lepší, a ten druhý ho doplňuje. Každopádně 
nechceme jen vybrat ty nejnadanější a ty ostatní 
nechat být, aby jen někde seděli u počítače. 

 Ty sám sportuješ? 
 Žádný sport mi není cizí, zvládám jakýkoliv 
sport, jen nemám moc času. Za Orla hraji hlavně 
kuželky – okresní podnikovou ligu. 

 Jak ses dostal k funkci starosty Orla? 
 Jednoduše, bývalý starosta Hubert Hének, 
kterému bych touto cestou chtěl poděkovat za 
největší přínos pro Orla v Blansku v porevoluční 
historii, mně jednou řekl: „Chceš dělat starosty Orla 
v Blansku?“ A já souhlasil. Byla to pro mě čest stát 
se starostou Orla jednoty Blansko.

 Co obnáší starostování Orla? 
 Co obnáší? Starosti. Ale díky v dnešní době 
neobvyklé aktivitě několika mladých členů se nám 
daří chod nejen sportovního areálu, ale především 
sportovní činnost udržovat na vysoké úrovni.

 Jaké máš plány do budoucna? 
 Plán je jednoduchý, udržet naše veškerá sporto-
viště na vysoké úrovni tak, jak tomu bylo doposud, 
a hledat nové a ochotné lidi, kteří ve svém osobním 
volnu a zdarma budou trénovat děti a mládež z 
Blanska a okolí. 

-mha-

RH Faktor - 8. ročník
 Dne 28. 4. 2015 se od 18:00 hodin 
v Zámeckém skleníku Boskovice 
uskuteční fi nále 8. ročníku pěvecké 
soutěže RH FAKTOR. Celá soutěž 
se koná pod záštitou zpěváka a 
multiinstrumentalisty Petra Bende, 
který přislíbil i účast v porotě. Hlavním 
organizátorem soutěže je Sdružení 
rodičů při Střední pedagogické škole 
Boskovice. Dalšími partnery jsou 
Střední pedagogická škola Boskovi-
ce, Kulturní zařízení města Boskovi-
ce, Město Boskovice a další. 
 Zpěváci budou soutěžit ve třech 
kategoriích. Kategorie A – 13 – 15 
let, B – 16. – 19. let, C – 20 – 25 let. 
Účinkující budou zpívat za doprovodu 
hudební skupiny AKCENT Blansko. Nebude chybět 
ani světelná show a hlavní symbol soutěže pták 
RHák. Výkony soutěžících bude hodnotit odborná 
porota. V ní přislíbili účast - již zmíněný Petr Bende, 
Hana Korčáková, Martin Krajíček, Gabriela Pléhová. 

 Celý realizační tým si dovoluje všechny pozvat na 
tuto jedinečnou akci. Přijďte povzbudit vaše želízka 
v ohni. 

Mgr. Michal Pernica, Jiří Korčák, 
Bronislav Šmatera 

Chvilka s Majkem
DUKLA – PUKLA!

 Tak jsme v referendu rozhodli 5:1, že se hotel 
zbourá. Stranická příslušnost mi nedovolila, před 
komunálními volbami, se veřejně vyslovit proti. 
Myslím, že se mohla zvolit jiná strategie a pouze 
třicet let starou budovu odlehčit odebráním pár pater 

panelů a zachránit. Využít šlo také dotační systém 
„brownfi eld“. Vzpomínám, že mnoho dospělejších 
blanenšťáků říkalo: „Ti, co ještě nic nepostavili, 
chtějí stále jen bourat“. Reklamu ve sdělovacích 
prostředcích ale měla hlavně varianta 
likvidace. 
 Trocha historie: Když na začátku 
osmdesátých let luxusní hotel budo-
vali, chodili jsme s kamarády z M-klu-
bu na brigády k Pepovi Mikuláškovi, 
který tam dělal stavbyvedoucího. To 
bylo betonu do základů a suterénů! 
Po otevření jsme byli pyšní na novu 
budovu, perfektní interiéry i na vyučený 
profesionální personál. 
 Trocha nostalgie: Hotel byl stále 
obsazený a střídaly se v něm návštěvy 
všeho druhu. Restaurace i vinárna fun-
govaly až do devadesátých let na velmi 
dobré úrovni. Bylo příjemné snídat 
při natáčení Anežky české s Radkem 

Brzobohatým, poobědvat s 
Janou Koubkovou, nebo si 
večer ve vinárně popoví-
dat po koncertě s Peterem 
Nagyem. 
  Trocha počítání: Ať původ-
ní, či poté nastrčení nájemci hotelu, tržili ročně mili-

ony. Když jsme kdysi počítali ekonomi-
ku, tak čistý zisk ze všech provozoven 
byl 200.000 korun měsíčně. Zlaťáci 
a ostatní využili po revoluci chytrých 
nájemních smluv od renomovaných 
právníků, napakovali se a hotel ničili. 
     Závěrem ještě pár čísel. Město hotel 
koupilo za 30,5 mil. Kč. Něco stojí úvě-
rové poplatky. Zbourání prý bude za 10 
milionů, což si myslím, že je na 30.000 
kubíků zdiva a betonu málo. Další pe-
níze budou za trafačku. Sice nevím o 
výběrovém řízení, ale „úprava poduklí“ 
z atelieru Habina už prošla tiskem, jako 
hotová věc a tu odhaduji na 15 milionů. 
Tím by se původní záměr, nabídnout 
investorům 7.000 m2 v centru města, 
patrně nekonal. Za zmínku také stojí 

fakt, že 93 m2 u Dukly nepatří městu a majitelům 
možná ani půl mega na odkup stačit nebude!
 Opravdu jsme to tak chtěli?

Miloš Polák

Tunel Dukla
 Je to pár měsíců, co úspěšně proběhlo první blanen-
ské referendum, které rozhodlo o osudu hotelu Dukla. 
Nehezká panelová barabizna strašila na náměstí 
už pěkně dlouho, byla zjevně trnem v oku mnoha 
Blanenšťákům, a tak nebylo divu, že se pro zbourání 
stavby vyslovila většina těch, kdo dorazili k hlasovacím 
urnám.
 Částka, kterou to celé mělo stát, zástupci města v 
průběhu informační kampaně k referendu omezili na 
„maximálně deset milionů“. Účet za vyřešení problému 
zvaného Dukla tak měl – společně s přemrštěnou 
kupní cenou ve výši 30,5 milionů – dosáhnout celkové 
výše 40,5 milionu.
 To není vůbec málo. Dá se dokonce říct, že je to 
hodně. Že je to až moc za malý pozemek v centru 
malého města, ale co už. Tak jako slušný člověk dbá na 
svůj vzhled, nechodí v roztrhaných a špinavých šatech 
a občas si, dle svých možností, dopřeje nový kousek 
do šatníku, tak se i slušná radnice se tu a tam plácne 
přes kapsu a „pustí chlup“, jen aby město vypadalo k 
světu.
 Dukla však ještě ani nešla k zemi a radnice nám už 
předkládá nový účet ve výši dalších 9 milionů, podlo-
žený líbivými malůvkami „parku na místě Dukly“. „De-
mokraticky“ nám dává na vybranou ze dvou prakticky 
stejných variant a tak nějak samozřejmě předpokládá, 
že varianta „chci tam trávník a pár stromků, ale hlavně 
aby to nestálo další majlant“, by nikoho nezaujala, 
tudíž ji do hlasování ani nezařadila.
 Zahraju si na proroka a zkusím si zavěštit, co bude 
dál. Lidem se představa devítimilionového parku 
dvakrát zamlouvat nebude, a tak budou hlasování ig-
norovat, protože jinou možnost, jak říct ne, ani nemají.
 Po všeobecném radničním divení, proč se hlasování 
zúčastnilo tak málo lidí, bude konstatováno, že Bla-
nenšťáci nemají o veřejné záležitosti zájem, a jedna 
z variant bude slavnostně realizována.
 Účet za Duklu dosáhne 50 milionů. 
 Až se po pár letech zjistí, že to celé byla hloupost, 
nebo až se najde „perspektivní“ investor s dobrými 
přesvědčovacími schopnostmi, celý ten cirkus – 
pardon, park – nechá radnice za další miliony navíc 
demontovat a odvézt na nábřeží Svitavy a pozemek 
prodá za babku v zájmu rozvoje města.
 Ano přiznávám, já sám jsem v referendu hlasoval 
pro zbourání Dukly. A se vší pokorou dodávám, že už 
teď toho lituju. Začínám totiž tušit, že ona stavba na 
náměstí Svobody se pomalu ale jistě mění z hotelu 
na pořádný tunel.

-mad-
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Fotoseriál: Módní přehlídka 
pomohla Čechohradu

TÉMA: Třídění odpadů v Blansku

 Osmý ročník, osmašedesát modelů, výtěžek padesát tisíc korun. Tak lze v krátkosti shrnout 
letošní Charitativní módní přehlídku, jež se v sobotu 14. 3. konala v sále Dělnického domu. 
Výtěžek z prodeje modelů, blešího trhu a občerstvení byl věnován na pomoc obyvatelům ukra-
jinské vesnice Čechohrad.

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Třídění odpadu u nás 
je na dobré úrovni

 Správné třídění pomáhá jednak k dalšímu využití 
odpadu a jeho recyklaci, a jednak k ochraně životního 
prostředí. Blanenští občané mají dostatek příležitostí 
ke třídění odpadu a většina z nich třídí alespoň na 
nějaké základní úrovni. 
 „V Blansku se začalo se separací odpadu v roce 
2002,“ informoval blanenský místostarosta Jiří Crha. 
Od té doby vzrostl počet kontejnerů téměř na trojná-
sobek původního stavu. Po městě je rozmístěno 116 
kontejnerů na papír, 128 na plast, kam mohou občané 
odkládat i tetrapaky, 90 na sklo smíšené a 25 na sklo 
čiré. V loňském roce bylo vytříděno téměř 300 tun 
papíru, 125 tun plastu a přes 170 tun skla. Dále se ve 
městě nachází pět červených kontejnerů na vyřazené 
malé elektrospotřebiče a sedm kontejnerů na textil. 
 V současné době jsou tyto kontejnery na tříděný 
odpad rozestavěny na devětadevadesáti stanovištích 
ve městě a přilehlých městských částí. „Další kontej-
nery budou letos přibývat,“ oznámil Crha. Podle něj 
lidé třídí vesměs správně. „Občas se v kontejnerech 
s papírem či plastem vyskytne něco, co tam nepatří, 
ale to je spíš z nevědomosti jednotlivců. Obvykle 
není problém to dotřídit ručně. Co je horší – v kon-
tejneru na malé elektrospotřebiče se občas objeví 
velké předměty, jako je třeba obrazovka. Ty patří do 
sběrného dvora. Do kontejnerů se mají dávat jen 
takové spotřebiče, které projdou vrchním otvorem,“ 
upozornil místostarosta. 
 Většina obyvatel Blanska si myslí, že má dostatek 
informací. „Kdo chce třídit, tak si informace sám vy-
hledá,“ řekla Eva Štěpánková z Blanska. Ale některé 
drobnosti přece jen stále zůstávají mimo obecné 
povědomí. Kam třeba s papírovými krabičkami od 
vajec nebo s ruličkami od toaletního papíru? Je to 
sice papír, ale již recyklovaný, proto do kontejneru na 
papír nepatří. Už se totiž nedá dále znovu zpracovat. 
Vyhazují se tedy do směsného odpadu. 
 Vše se na nálepku kontejneru také nevejde, po-
kud chce člověk třídit opravdu zodpovědně, může 
navštívit internetové stránky www.jaktridit.cz, kde 
získá podrobnější instrukce. 

Tříděním textilu 
pomáháme lidem v nouzi

 Samostatnou kapitolou třídění je sběr textilu. Po 
městě je rozmístěno sedm kontejnerů na textil, do 
kterých se může odkládat oblečení, bytový textil, 
boty, hračky. V těchto nádobách bylo v loňském roce 
vytříděno přes 46 tun oděvů. 
 Podle ředitelky Oblastní charity Blansko Jany 
Sedlákové je odnášení textilu do místních kontejnerů 
určitě dobrá věc. Možná ne celý, ale jistě část obsahu 
je používána na humanitární účely, pakliže je to na 
sběrné nádobě napsáno. Nicméně kdo by chtěl přispět 
přímo místní Charitě, může vyřazené oblečení odnášet 
na sídliště Písečná vedle prodejny s nábytkem, kde se 
nachází charitní šatník. „Lidé mohou přinášet oblečení, 
které už nepotřebují, vždy první středu v měsíci od 12 
do 18 hodin,“ uvedla Sedláková. Kromě šatstva mohou 

lidé přinést také obuv, povlečení, přikrývky, spacáky, 
hračky, nádobí, drobné domácí potřeby, látky, korálky, 
knofl íky, nitě apod. 
 Oblečení z charitního šatníku si nejprve vybírají 
klienti charitních sociálních služeb, jako například 
rodiny s dětmi, staří a nemocní. Jelikož oblečení je v 
šatníku dostatek, mohou si každý čtvrtek odpoledne 
a pátek dopoledne přijít vybrat oblečení za drobný 
poplatek také ostatní sociálně slabší občané. Kouzlo 
této na první pohled obyčejné záležitosti, jako je 
třídění textilu, spočívá v tom, že oblečení pomůže 
jednak vyřešit konkrétní situaci člověka, který nemá 
peníze na oblečení, a jednak s ním mohou sociální 
pracovníci navázat kontakt. „Tím, že si člověk přijde 
pro oblečení, zjistíme, že má možná nějaký vážnější 
problém, který doposud neřešil, a můžeme mu začít 
pomáhat komplexně využitím našich sociálních 
služeb,“ vysvětlila Jana Sedláková. 

Biologický odpad patří 
na kompostárnu

 V dubnu začne pytlový svoz a svoz kontejnerů 
na biologický odpad, kterých letos bude rozmístěno 
šestadvacet na různých stanovištích v Blansku. Do 
nich je možno odkládat jemné části bioodpadu ze 
zahrad jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. 
Větve o průměru silnějším než půl centimetru je 
třeba nalámat nebo nasekat. Dále sem mohou ob-
čané ukládat jadřince, slupky z citrusů, kávové fi ltry, 
ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně 
v domácnosti, skořápky z vajíček i čajové sáčky. Do 
těchto kontejnerů však nepatří živočišné zbytky jako 
maso, kůže a kosti. 
 Obyvatelé Blanska také mohou biologický odpad 
odvést sami na kompostárnu, po předložení dokladu 
o zaplacení komunálního odpadu za využití kom-
postárny nic neplatí a navíc si ve stejném množství 
mohou odebrat kompost. Kompostárna v Blansku byla 
uvedena do provozu v roce 2011. „V loňském roce 
bylo na kompostárně uloženo a zpracováno 2 172 tun 
biologického odpadu,“ sdělil místostarosta Jiří Crha. 

Kam s nimi?
Znečištěné předměty
 Do směsného odpadu. Zvláště olej brání recyklaci 
a mohli byste znehodnotit celý obsah kontejneru. 

Obaly označené C/PAP nebo C/PP
 Jsou to kombinované obaly složené ze dvou nebo 
více složek, které od sebe nejde oddělit. Patří do 
směsného odpadu. Je to například platíčko na léky, 
sáčky od koření a další. 

Krabičky od vajíček, ruličky toaletního papíru, 
účtenky na termopapíru
 Tyto předměty jsou vyrobeny z několikrát recyk-
lovaného papíru, proto už není možné jejich další 
zpracování. 

Lahve od oleje
 Plastové lahve od oleje je třeba vypláchnout tep-
lou vodou a saponátem a poté je možno je odložit 
do kontejneru na plast. Pokud láhev nevymyjete, 
vyhoďte ji do směsného odpadu. Mastnota velmi 

komplikuje recyklaci. Fritovací olej patří do sběrného 
dvora, je možné jej sbírat do kanystru a odvézt pak 
ve větším množství. 

Dětské pleny
 Přestože se jim říká „papírové“, do papíru opravdu 
nepatří, ale do směsného odpadu. 

Kelímky od jogurtů 
 Není třeba je vymývat, stačí dobře vyškrabat. 
Jedině pokud skladujete plastový odpad delší dobu 
doma, je vhodné lehké vypláchnutí kvůli zápachu. 
Hliníkové víčko od jogurtu patří zvlášť, buď do sběr-
ných nádob k tomu určených, nebo do směsného 
odpadu. 

Obaly od zubní pasty
 Mohou mít hliníkový vnitřek, navíc často obsahují 
zbytky pasty, proto je vhazujte do směsného odpadu. 

Fóliová okénka na dopisních obálkách
 Není třeba je odstraňovat, stejně jako kancelářské 
svorky ze svazků papíru. Při zpracování papíru v 
papírnách se samy oddělí. 

Anketa
 Zeptali jsme se blanenských občanů, zda třídí 
odpad a jestli mají dostatek informací. Víte, že kra-
bičky od vajíček a ruličky od toaletního papíru do 
kontejneru na papír nepatří? 

Eva Štěpánková, 49 let,
pekařská dělnice

  Odpad třídím. Myslím si, že 
když člověk bude chtít, tak 
si informace najde sám. S 
těmi krabičkami od vajíček a 
ruličkami od toaletního papíru 
jsem to ale nevěděla. To už 
by chtělo nějaké školení, ale 
na různé přednášky člověk 
ani nemá čas. Mohlo by se to 
napsat třeba do Monitoru. 

Milada Nečasová, 66 let,
učitelka mateřské školy 

   Odpad třídím. Je pravda, 
že člověk těch informací moc 
nikde nepřečtete. Bydlím ve 
věžáku, u něhož jsou kontej-
nery, tak s tím sama nemám 
problém. Máme tam kontejner 
na sklo, na plast, na papír i na 
textil. Ale krabičky od vajíček 
a ruličky – to jsem nevěděla, 
že nepatří do papíru. 

Josef Kolář, 58 let, učitel hudby
 Odpad třídíme. Na kontejnerech je vše napsané, 
respektive je tam napsáno, co se tam dávat nemá, 
tak se podle toho řídíme. Možná snad pro lidi, kteří 
špatně vidí, by to mohlo být napsáno většími písmeny 
nebo obrázky. Občas když kontejner otevřu, vidím 
tam věci, které tam nepatří. 

Zpracovala:
 Marie Hasoňová
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Bilance Světového dne ledvin 
v nemocnici Blansko

Uzavírky zkomplikují dopravu

Fotoseriál: 
Sportovec roku 2015

 Nový letopočet, hodně starých tváří, pokračující vláda biketrialu a pár nových nadějí. 
Letošní vyhlášení Sportovce roku města Blanska opět proběhlo ve Fotbalové hospůdce. 
Ocenění byli:
Jednotlivci: Václav Kolář, Veronika Zamazalová, Alena Žákovská, Martin Kakáč, Romana 
Tomášková
Týmy: Atletky ASK Blansko, štafeta starších žákyň, stolní tenis, ženy KST GMC Blansko
Trenéři: Josef Krupa (kulturistika), Milan Podražil (lodní modelářství)
Osobnost nejlépe reprezentující Blansko: Václav Kolář

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

 Nefrologické oddělení v blanenské nemocnici se ve čtvrtek 12. března zaplnilo frontami zájemců 
o bezplatné vyšetření ledvin. Lidé museli podstoupit dlouhé čekání, přesto jim to jistě stálo zato. 

 Šestatřicetiletý Tomáš Deml přijel dokonce až z 
Letovic. „Přijel jsem hned zrána,“ řekl mladý muž. I 
s čekáním nejprve na odběry a posléze na výsledky 
strávil v nemocnici minimálně dvě hodiny. Času 
však nelituje, je rád, že je zdravý. „Výsledky mám v 
pořádku,“ potvrdil. 
 Možnost nechat si vyšetřit funkci ledvin využilo 
153 zájemců, 42 mužů a 111 žen. Pouze deset z nich 
mělo výsledky úplně v pořádku bez patologického 
nálezu. Téměř stovce pacientů bylo doporučeno 
preventivní sle-
dování jej ich 
praktickým léka-
řem na základě 
odhalených rizi-
kových faktorů. 
Patnáct lidí do-
stalo doporučení 
do nefrologické 
ambulance pro 
záchyt mírně 
snížené funkce 
ledvin s nálezy 
různých močo-
vých abnormalit 
a čtyři pacienti 
byli odkázáni k 
podrobnému vy-
šetření do nefro-

logické ambulance pro záchyt středně snížené 
funkce ledvin. 
 „Cílem této mezinárodní kampaně je zvýšit infor-
movanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech 
ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby,“ 
uvedla tisková mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá. 
 Chronické onemocnění ledvin nemusí pacienta 
bolet. Mezi první projevy patří krev a bílkovina v 
moči, otoky nohou, únava a vyšší krevní tlak. 

-mha-

 Ačkoliv se fi nální podoba a termíny dopravních omezení stále ještě ladí, jasno je už ve dvou 
zásadních dopravních omezeních, která se dotknou dopravy v Blansku.

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

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

734 514 325
734 514 325

I) od dubna do června má být úplně uzavřený úsek 
v ulicích Vodní a Poříčí od kruhového objezdu až ke 
křižovatce u Kaufl andu
II) ve stejnou dobu bude zjednosměrněna Svitavská 
od kruhového objezdu až k Macoše.
 Objízdné trasy povedou městem po ulicích Ma-
sarykova, Sadová, Seifertova a Bezručova. Aktuální 

informace najdete vždy na stránkách města. Uza-
vírky podle všeho zkomplikují i tradiční Půlmaraton 
Moravským krasem, jehož termín bude zřejmě 
přesunut na říjen, i případný druhý ročník Blanenské 
desítky.

-kkuc-
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Zprávy 
z blanenské knihovny
Shalom Auslander 
Naděje: Tragédie

 Kolotoč neuvěřitelných 
a bizarních situací roztáčí 
jeden z nejvýraznějších 
amerických současných 
autorů Shalom Auslan-
der. Svému hlavnímu 
hrdinovi knihy Naděje: 
Tragédie Solomomu Ku-
gelovi, který se právě 
přestěhoval i s rodinou 
a umírající matkou do 
nového venkovského 
domku, nasadí na půdu 
svéráznou a nikým ne-
zvanou podnájemnici Anne Frankovou.
 Nezemřela ve vyhlazovacím táboře, od konce 2. 
světové války přežívá po evropských a amerických 
půdách a píše „svůj druhý román“.
 Tato základní románová zápletka startuje sérii 
nejneuvěřitelnějších situací, končících, jak jinak, 
tragicky. Kniha připomíná, že své minulosti, ať 
rodinné, tak židovské, nikdy nikdo neuteče.
 Vydalo nakladatelství Argo ve skvělém překladu 
Radky Šmahelové.

Dejte fotoaparát dětem
 Blansko hledáčkem dětí, tak by se dala nazvat 
nová fotografi cká soutěž vypsaná Městskou knihov-
nou Blansko. Soutěž je určena pro děti a mladé lidi 
do patnácti let a téma je veskrze dialektické: Co se 
mi v Blansku líbí/co se mi v Blansku nelíbí.
 Soutěže se lze zúčastnit jen jedním snímkem, 
je tedy třeba dobře zvážit a „vypíchnout“ jen jedno 
téma.

 Příjem fotografi í bude probíhat od 1. května 2015 
osobně nebo e-mailem. Více informací ne webu 
knihovny.

Beseda s Miroslavou 
Němcovou

 Blanenská městská knihovna připravila na 27. 
3. 2015 od 18.00 besedu s členkou Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky a předsed-
kyní mandátového a imunitního výboru Miroslavou 
Němcovou.
 Beseda je pořádána v rámci celostátního projektu 
Březen – měsíc čtenářů. Sama politička má totiž 
ke knihám víc než blízko – ve Žďáru nad Sázavou, 
kde trvale bydlí, od začátku 90. let do roku 2007 
provozovala vlastní knihkupectví.

Připravila Městská knihovna Blansko

kn
ih

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

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* OV 1+1, ulice Chelčického, orientace na západ, po cel-
kové rekonstrukci - elektřina, podlahy, malby, obložkové 
dveře, nová koupelna, svítidla, plastová okna, kuchyně, 
byt je vybavený novým nábytkem! Nutno vidět! Cena 
880.000,-. Možno levnější cena bez nábytku. RK nevolat! 
Tel. 776117788.
* Golfáč, polohovatelný, dá se složit, dvojitá kolečka, hnědý 
s boudičkou za 1000 Kč. Tel. 731064464.
* Bílou kuchyňskou linku 150 cm. Tel. 733465157.
* Bílé nové botasky na suchý zip vel. 36 a druhé vel. 37 - 
100 Kč/pár, klec na křečka i s domečkem a kolotočem za 
200 Kč, koleč. brusle vel. 38-40 za 250 Kč. Tel. 722650359.
* Prodám s 50 % slevou Potty toilet (suché WC), nepoužité 
včetně náplní. Tel. 725864374.
* 2 ks nosičů kol, málo používané. 200 Kč/ks. Zimní řetězy 
Pewag, 13" - 15". 500 Kč. Tel. 602542998.
* Dveře ztrojené 85 x 200 - 2/3 sklo, za 980,-, okno zdvo-
jené š.150 v120 za 1100,-, vaničky do sprchy, prádelny 
apod. 75 x 90 hl.18 cm a 75 x 124 hl. 21 cm, za 220,- , 
foto zašlu na email. Tel. 737622786.
* Šicí stroj průmyslový MINERVA, starší, funkční na 380V.
WC suché, chemické - plast nepoužité. Pneu s disky na 
FORD FOCUS - 4ks. Tel. 608889821.
* Jawa 50 Mustang s doklady za 6500 Kč, Pionýr 50 s 
kryty na kolena, bez dokladů za 4500 Kč. Tel. 777079911.
* Zahrada 27 km SZ od Blanska, samota, ov. stromy, jižní 
výhled, 677m2 za 100 tis. Kč. Tel. 777079911.
* Dětské kolo ALPINA 10 - 13 let (výška asi 152-168 cm). 
Shimano, 21 rychlostí. Odpružená vidlice. Zachovalé, cena 
3900 Kč. Tel. 602541129.
* Klec a přepravku na zakrslého králíka. Rozměr klece 40 
x 70cm.Cena 600 Kč. Tel. 721964658.
* 100hz tv LG typ RE-29FA33PX za 800 Kč. Tel. 605165633.
* Rozkládací křeslo - cihlová barva. Tel. 724571371.
* Piano - secese, značka Flugel a Pianino - Fabrik Geb-
ruder Hansmann, tel. 724571371.

* Pronajmu garáž v Blansku - Sever. Volná ihned. Tel. 
601234556.
* Pronajmu garáž ve Sloupečníku. Tel. 602724073.
* Z rodinných důvodů hledá část. inv. důchodkyně 57 byt 
nebo RD 2+1. Veškeré zařízení mám. Do 7000 Kč. Tel. 
722605184.
* Pronajmu byt 1+1 na ul. 9. května. Tel. 602724073.
* Hledám pronájem 1+1 nebo menší 2+1 OV v Blansku, 
bez RK. Cena do 7500 Kč. Děkuji. Tel. 723701759.
* Koupím garáž na sídlišti Sever. Tel. 737452965.
* Koupím 1+1 s balkónem na Zborovcích a prodám 3+1 
na Zborovcích za 1650000 nebo vyměním. Doplatek. 
Tel. 724541390.
* Žena ve věku 53 let hledá přítele. Samota je zlá. SMS 
na tel. 721985145.
* Z důvodu stěhování daruji sektorový nábytek - skříň 
s nástavcem, knihovnu s 2 prádelníky, levně prodám 
manželskou postel s nočními stolky - aro dýha, dále levně 
pěkné lustry aj. Foto na vyžádání. Tel. 605374967.
* Hledám spoluhráče na večer. tréninky stolního tenisu. 
Po, St, Ne, dle dohody. Tel. 777575857.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Dalibor Janda - Zlaté disco - narozeninový speciál - 
21.3.2015, Klub Mlýn Dolní Lhota. Host: Sláva Bloch 
- Óčko Gold DJ. Cena 200 Kč 
Čarovné tóny Macochy – 11.-14.6.2015 v 18 hod. 
Cena 350 Kč.
11.6. Sloupsko-šošůvské jeskyně – Lubomír Brabec 
12.6. Kateřinská jeskyně – Hradišťan a Jiří Pavlica 
(Lidové tóny)
13.6. Kateřinská jeskyně – Spirituál kvintet (Jeskynní 
spirituály)
14.6. Jeskyně Výpustek – Jaroslav Svěcený s Ci-
kánskými Diablami
Divadelní představení Zase ta sborovna – 8.4.2015 
v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 220 Kč, 
s klubovou kartou KSMB 200 Kč.
Divadelní představení Z louže pod okap – 11.5.2015 
v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 220 Kč, s 
klubovou kartou KSMB 200 Kč
Při zakoupení vstupenek na obě výše uvedená diva-
delní představení je cena za obě představení 330 Kč.

Ticketpro:
26.3.2015 - Helena Vondráčková, Brno 
15.6.2015 – Roxette, Ostrava
21.-22.8.2015 - Finlandia Mácháč, Máchovo jezero
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo

Ticketstream:
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Hala 
Rondo
14.-16.8.2015 - Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival

Ticket Art:
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Addams Family – Hudební divadlo Karlín
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Dracula – Hudební divadlo Karlín

Aktuálně v prodeji:
Křížové kameny Blanenska, autor Mgr. Eva Nečaso-
vá. Publikace přináší nejen soupis křížových kamenů, 
ale také bohatou obrazovou dokumentaci a pověsti, 
jimiž je většina památných kamenů opředena. Cena 
155 Kč.
Sborník Muzea Blansko 2014 – výběr článků se 
zajímavou historickou a regionální tematikou. Cena: 
65 Kč.
KLUBOVÁ KARTA KSMB – cena 200,- Kč. Karta 
opravňuje držitele ke slevám a dalším výhodám na 
akce KSMB a jeho partnerů. Držitelé mají možnost 
zakoupit si vstupenky na akce KSMB dva dny před 
zahájením ofi ciálního předprodeje.

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

-MaT-

!!! TÝ VOLE !!!!!! TÝ VOLE !!!
v BAZARU STROJŮ 

A NÁBYTKU
V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

1000 METRŮ PLOCHY!!!1000 METRŮ PLOCHY!!!
DRAŠAR 602 882 227

Cafi sco: zaplať básní!
 Mezinárodní den poezie je globální iniciativa od Julius Meinl, díky které se básně stávají na jeden 
den novou měnou. V sobotu 21. března 2015, ve vybraných kavárnách v Čechách a ve 23 zemích v 
1100 kavárnách, barech, restauracích a hotelech po celém světě se za kávu bude platit básní. Za touto 
celosvětovou iniciativou stojí Julius Meinl, vídeňská pražírna kávy a globální ambasador Vídeňské 
kavárenské kultury. Této cti se dostalo také naši oblíbené blanenské kavárně Cafi sco. Ano, i zde 
budete moci vyměnit šálek kávy za svoji vlastní báseň.

Zaplať básní v 11  kavárnách v Čechách
 Vídeňská kavárenská kultura je dodnes zdrojem 
poezie. Právě proto Julius Meinl a jeho HORECA 
partneři (hotely, restaurace, kavár-
ny) zvou Čechy, aby vyjádřili své 
myšlenky a city prostřednictvím 
poezie. Spolu podporují zprávu: 
“Ukažme světu, že emoce jsou 
mnohem hodnotnější než peníze.” 
Protože poezie je mnohem víc než 
jen umění. Poezie je duší Vídeňské 

kavárenské kultury, která inspiruje lidi. Ti pak 
inspirují jiné a společně dělají svět lepším 
místem. 
 
Poezie je základem 
Vídeňské kavárenské kultury
 Historie vídeňské rodinné fi rmy Julius Me-
inl je úzce spojena s Vídeňskou kavárenskou 
kulturou již více než 150 let. Vzhledem k 
tomu, že je společnost jejím ambasadorem v 
72 zemích, si položila otázku, proč je vlastně 
tak jedinečná. Co je to, co lidé hledají ve ví-
deňských kavárnách? Je to unikátní zážitek, 
speciální vídeňské pražené kávové směsi 
a způsob, jakým je káva podávána. Je to 
také inspirativní atmosféra. To se projevuje 
nejenom v dílech vídeňských kavárenských 
spisovatelů a textařů, ale slouží i jako zdroj 
inspirace pro umělce, básníky a kreativní 
lidi z celého světa. Poezie není tvořena 
jen básníky, zpěváky a umělci, ale každý 
je svým způsobem poetou. Někteří z nás 
nepotřebují moc na to, aby popustili uzdu 
inspiraci, někteří zase potřebují silný impulz. 
Julius Meinl je skvělým zdrojem inspirace, 
protože s každým douškem kávy umožní 
myšlenkám volně létat.

V sobotu 21. března i u nás v Blansku!
 Zastavte se na chvilku i vy v kavárně 
Cafi sco v Blansku a zaplaťte tentokrát 
kávu zcela netradičně - svojí originální 
básní. Akce trvá pouze tento jediný den 

v roce, a to od 9,30 do 18 hodin. Více se dozví-
te na www.facebook.com/juliusmeinlczech a na 
www.meinlkava.cz.

Cimbálová muzika 
včera, dnes a … zítra

  Když nás před nedávnem navštívila paní Mirka 
Kocmanová s informací, že by ráda uspořádala 
koncert Cimbálové muziky Základní umělecké školy 
Blansko, jejíž je vedoucí , přičemž by poměrnou část 
výtěžku  dobrovolného vstupného chtěla věnovat 
naší škole, byli jsme velmi potěšeni. Nestává se 
často, že organizátor akce výtěžek někomu věnuje.
  Koncert byl připraven již na únor, ale chřipková 
epidemie vše zhatila. Nové datum bylo stanoveno na 
12. března.  Tento den v podvečer jsme i s několika 
žáky navštívili koncertní sálek ZUŠ Blansko, kde se 
koncert konal. Byli jsme příjemně překvapeni milou 
atmosférou i počtem diváků. Samotné vystoupení 
muziky i zpěváků bylo úžasné. Paní Mirka, která 
muziku sama založila a po léta se této práci vě-
nuje, předvedla se svým souborem řadu krásných 
lidových písní. Zvláště zpěv malých zpěváků – žáků 
ZUŠ, se nám velmi líbil. Celou atmosféru koncertu 
působivě doplnila průvodním slovem paní Jana 
Pernicová, která po řadu let patří k příznivcům naší 
školy.
 Na závěr koncertu předala paní Kocmanová 
výtěžek z dobrovolného vstupného panu Martinu 
Koupému, řediteli Základní školy speciální v Blan-
sku, který jí jménem naší školy srdečně poděkoval 
a popřál mnoho trpělivosti a úspěchů v další práci.

Mgr. Miloslava Kocmanová, 
ZŠS Blansko  
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

20. března 20158

 „Plný dům“, tak nějak se dala nazvat účast a zájem 
o únorový squashový turnaj. Z tohoto důvodu zesí-
lila možnost získání bodů a hlavně setů do našich 
doprovodných soutěží.
 V „Turnajovém Mágu“ došlo opět ke změnám na 
předních místech. Do čela se dostal Tomáš Wágner 
s 81 odehranými sety, následován Jiřím Bártou se 79 
sety a Pavlem Procházkou 77 sety. Čtvrtý Jaromír 
Matal má 75 setů. Nad hranici 70 setů se ještě dostali 
pátý Ivo Graffy 74, šestý Ladislav Musil 73 a sedmý 
Jan Zezula 72 odehraných setů. Další z 25 hráčů 
uvedených v této soutěži vzhlíží tuto metu zatím z 
povzdálí.

 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“, 
kde boduje vždy první desítka hráčů na turnaji od 20 
do 1 bodu. Po vítězství na únorovém turnaji si své 
vedení upevnil Jan Zezula, který má 67 bodů. Druhý 
je poražený fi nalista Jiří Vybíhal s 56 body. Třetí 
Jaromír Matal má 42 bodů  i když si v únoru žádné 
body vinou zranění na turnaji nepřipsal. Čtvrté místo 
drží trojice 28 bodových hráčů Ladislav Musil, Jiří 
Pánek a Jakub Sedláček. Přes 20 bodovou hranici 
se také dostal sedmý Karel Hudec s 22 body. V této 
soutěži bodovalo zatím 19 hráčů.
 Další možností pro hráče vylepšit si své postavení 
bude březnový squashový turnaj v sobotu 21.3.2015 
od 13 hodin. Ceny jsou opět připraveny pro všechny 
soutěžící. Startovné neměnné 200 Kč.

PROVOZNÍ DOBA DUBEN 2015:
 Po - Pá  7:00 – 21:00
 So  ZAVŘENO
 Ne   14:00 – 19:00

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Nezapomeňte po zimě včas naplánovat 
servisní prohlídku svého vozu. 
Zkontrolujeme funkčnost brzd a řízení, 
podvozek, osvětlení, stav provozních 
kapalin i funkčnost klimatizace.
To vše za akční cenu 99 Kč.

Využijte navíc 25% slevu na letní 
pneumatiky a nechte si u nás uskladnit 
zimní. A k nové sadě předních stěračů, 
které si po zimě zaslouží vyměnit, 
Vám přibalíme koncentrát náplně do 
ostřikovačů. Určitě se Vám bude hodit
také 10% sleva na vybrané střešní 
systémy a nosič kol na tažné zařízení.

Dopřejte svému vozu péči 
v autorizovaném servisuSPRÁVNÝ ČAS PRO 

SEZÓNNÍ SERVIS

Hodnocení zápasu 
MINIbasketbalistek

 Basketbalistky z družstva MINI sehrála 10. 3. další 
přípravný zápas s tradičním soupeřem Kohouti Brno, 
které tvoří děvčata a chlapci a se kterými jsme dosud 
nevyhráli . Kohouti přijeli k zápasu v nejsilnější sestavě 
se kterou hrají pohárová utkání. 
 Zápasy děvčat mají vzrůstající úroveň a v tomto 
trendu bylo sehráno i toto utkání přesto, že konečný 
výsledek byl 34 : 40 ve prospěch soupeře. Již jsou 
momenty, které jsou z pohledu trenérů a snad i při-
hlížejících rodičů docela k dívání. Rozhodně k tomu 
přispívá i třetí trénink, který v pátek absolvují děvčata, 
připravující se na soutěž U15 pro příští sezónu.  

 Vlastní hodnocení zápasu: Nehodnotím jednotlivé 
hráčky vzhledem na velké věkové rozdíly a rozdílnou 
dobu, které se basketbalu věnují.
 Klady utkání – dobrá obrana u všech hráček a to i 
u těch nejmladších. U těchto prozatím chybí potřebná 
koncentrace po celou dobu hry. Zapojení všech hráček 
do utkání a větší zapojení hráček i v útoku. Zlepšená 
organizace hry – děvčata se snažila držet posty, které 
jim určili trenéři. Byla patrná snaha o přihrávky.
 Zápory utkání – nahrávají si pouze „kamarádky“ a 
to i do poměrně obtížných pozic a na větší vzdálenost. 
Tyto starší hráčky nenahrají mladším spoluhráčkám 
ani do vyložených pozic, nebo v momentě, kdy je nikdo 
nebrání. Velké množství nevynucených technických 
chyb i přesto, že během tréninků jsou dívky na tyto 
chyby upozorňovány (kroky, hra přes polovinu, špatné 
vyhazování z autu). Driblink špatnou rukou při úniku, 
nerozhodnost při střelbě a doskakování.
Pro úplnost zaznamenané body:
Sedláková Monika – 4 body, Macháčková Tereza - 6 
b., Dvořáková Natálie – 10 b., Baráková Natálie – 2 
b., Formánková Lucie – 2 b., Vyklická Tereza – 10 b.

Luděk Bezděk
Foto: Milan Ševčík

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

,

oodiin
oodin

A!!!A!!!

pradelnablansko@seznam.cz

Stolní tenis KST Blansko
1. liga ženy
KST GMC Blansko – SKST Hodonín B 4:6
Body: Pavlicová 2 Chajda 1 Ševčíková 1
 Velmi vyrovnané utkání s nešťastným koncem pro 
domácí, tak by se dal charakterizovat souboj o čelo 
tabulky mezi Blanskem a Hodonínem. Za hosty v tomto 
veledůležitém utkání nastoupila několikanásobná mist-
ryně republiky, bývalá reprezentantka, mimo jiné účast-
nice Olympijských her v Aténách, Alena Vachovcová. 
A nechybělo mnoho, aby Blansko i proti takto silnému 
soupeři dokázalo bodovat. Pouhé 2 míčky chyběly k 
vítězství  Renatě Pavlicové právě proti Vachovcové, 
které podlehla 11:13 v pátém setu. Podobně  těsným 
výsledkem prohrála Marie Chajda s Kmeťovou, pátý set 
tentokráte dopadl lépe pro Hodonín v poměru 11:9.
 Blansko tak již nemá situaci ve svých rukou a ani dvě 
výhry v posledním dvoukole nemusí na fi nále 1. ligy 
stačit. Při předpokládané výhře El Niňo Praha v Dub-
ňanech bude Blansko doufat právě v pomoc Hodonína, 
který musí na domácích stolech El Niňo porazit.

KST GMC Blansko – SKST Dubňany 7:3
Body: Chajda 3,5 Pavlicová 2,5 Ševčíková 1

2. liga muži
 S navrátilcem do sestavy Lukášem Svobodou vy-
bojovalo Blansko dvě důležité výhry proti soupeřům z 
Moravské Slavie Brno, které znamenají jistotu zachová-

ní druholigové příslušnosti i pro příští sezonu Zejména 
famózní výkon proti MS Brno C ukázal, že Blansko má 
rozhodně na víc, než je boj o záchranu.

KST Blansko – MS Brno C 10:1
Body: Svoboda 3,5 Dudík 2,5 Přikryl Aleš 2,5 Kvíčala 
David 1,5

KST Blansko – MS Brno B 10:7
Body: Dudík 3,5 Přikryl Aleš 3,5 Svoboda 3 Kvíčala 
David/Vybíral 0 – Vybíral odehrál 2 dvouhry, poté byl 
střídán Kvíčalou.

3. liga muži
SKST Hodonín B – KST Blansko B 10:2
Body: Kvíčala David 1 Voráč 1 Přikryl Jiří 0 Zukal 0

TJ Baník Mikulčice – KST Blansko B 10:0
Body: Přikryl Jiří, Polívka Martin, Kvíčlala David, Zukal 0

KS2 muži
KST Blansko C – Orel Boskovice 10:8
Body: Voráč 3,5 Zukal 3 Procházka 2,5 Polívka Martin 1

KST Blansko C- TJ Sokol Žďárná 9:9
Body: Voráč 4 Procházka 2 Zukal 2 Kutil Šimon 1 

-vory-

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

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

Platí pouze při předložení
inzerátu do konce března
nebo do vyprodání zásob.

ireire

7.999,- Kč7.999,- Kč

6.666,- Kč 6.666,- Kč 

3.299,- Kč3.299,- Kč

2.499,- Kč 2.499,- Kč 

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

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

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

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla


