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K snídani slaninu s vejci, k obědu bůček a zelí, na večeři pořádnou porci pečiva a 
uzeniny – hlavně párky! A nebo jinak – celý den nebudu jíst nic a večer se pořádně 
nadlábnu a je mi jedno, co do sebe nacpu, hlavně když toho bude hodně! Češi se drží již 
několik let na čelních příčkách nechvalně známých žebříčků obezity, a to celosvětově. 
Dokonce jsem někde četl, že jsme největší tlusťoši v Evropě! Nejhorší na tom je, že 
obezita je opravdu škodlivá vada nejen na kráse, ale také se odráží na našem zdraví. 
Denně slýcháme odevšad spousty skvělých rad, jak se udržet fi t, kterak zhubnout, ale 
která je ta pravá? Toť otázka…
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Nejvíce varují-
cím faktem je, že 
zatímco před dva-
ceti lety bylo obéz-
ních zhruba 5 % 
dětí navštěvujících 
povinnou školní 
docházku, dnes je 
tento údaj čtyřná-
sobný! To zname-
ná, že tlouštíků u 
nás přibývá. Ono 
to tak trošku sou-
visí s úvodníkem 
O lidské pohodl-
nosti, který jsem 
psal minule – na 
to, abychom žili 
zdravě, jsme pří-
liš pohodlní, chybí 
nám vůle a tyto vlastnosti přenášíme výchovou i na 
naše potomky. Pravda – ti jsou na tom pohybově 
trochu lépe než mnozí z nás, jelikož na základní škole 
mají alespoň dvě hodiny tělocviku týdně. Znám lidi, 
kteří tolik pohybu neudělají za rok…
 Líbí se mi, jak média svými neustálými reportážemi 
o dietách, reality show o hubnutí a dalšími pořady 
hýbou národem. Stačilo, když se v televizi objevila 
Kateřina Cajthamlová a najednou se v ulicích začaly 
objevovat funící postavy ve cvičebních úborech 
úpěnlivě se snažící shodit nadbytečná kila. Přiznám 
se, že i na mě tato masáž působí, ale mnohem spo-
lehlivější je slyšet krutou pravdu od pár známých. V 
ten moment je sice máte sto chutí probodnout a v 
duchu je samotné odsoudíte k doživotní nadváze, ale 
nic naplat – už dávno nejste jako lunt a dítě, které 
vychováváte, váží přesně tolik, co váš kilogramový 
přírůstek sádla nabraného od svatby. Nic naplat – v 
tento moment vám nezbude než zhubnout nebo se 
svým „problémkem“ příliš nezaobírat, dál lenošit 
doma na kanapíčku, popíjet pivečko a zajídat jej 
pizzou a knedlíky.
 Abyste mi rozuměli – nemám nic proti dietám, ani 
proti zdravé stravě, natož proti pohybu! Jsem velkým 
vyznavačem a obdivovatelem zdravého životního 
stylu, ale zatím spíš teoreticky. Miluji jídlo, a tak 
nakonec stejně podlehnu, a přestože něco shodím, 
kila mám po pár měsících zase zpátky. Je mi líto, ale 
ty nezdravé věci mi prostě chutnají mnohem víc než 

ty zdravé a na to, abych prostě jen ochutnal, nemám 
dostatek sebekontroly. 
 V poslední době jsem si všiml, jakým ohromným 
trendem se stalo běhání. Dnes běhá kde kdo – k 
této činnosti nepotřebujete žádné drahé vybavení 
a pokud zrovna neprší, můžete vyrazit prakticky 
kdykoli. Oblíbenou a nízkonákladovou aktivitou je 
také cyklistika; donedávna se říkalo, že „Co Čech, 
to muzikant“, ale já už si dlouhou dobu myslím, že 
muzikanti byli cyklisty vytlačeni. Mezi sportovní 
aktivity klidně můžete zařadit i chůzi: nemyslete si, 
po patnáctikilometrové vycházce se budete cítit fi t, 
spálíte spoustu kalorií a strávíte příjemné odpoledne 
v přírodě se svými nejbližšími. Turistická sezóna v 
Blansku odstartovala, tak s chutí do toho!
 Jaký je tedy recept na zdravý životní styl? Pro 
někoho je to vhodná strava, pro někoho dostatek 
pohybu, pro někoho oboje. Já tvrdím, že je to něco 
mezi. Vy sami víte, že smažená slanina a opečený 
špekáček zdravé nejsou, tak je v rámci zdravého 
životního stylu vyřaďte z jídelníčku. A že nemáte 
čas na sport? Vždyť víte sami, že je to jen výmluva. 
Třikrát půlhodinku během týdne si najdete vždycky. 
Ve fi nále je stejně jedno, kde, s kým a jak sportujete, 
zda běžíte maraton nebo se projdete s kamarádem 
po lese. Důležité je, že do tělesné aktivity přesvěd-
číte sami sebe. Pokud tohle dokážete, máte napůl 
vyhráno.

-mumma-

NABÍZÍME : 

- DB 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 52 m2, 4.p., výtah, ihned volný...NC – 975.000 Kč
- Byt OV 3+kk s garáží Blansko – Jasanová, 86 m2, 1.p., novostavba...NC- 2 190.000 Kč 
- DB 4+1 Blansko – Jasanová, 91 m2, 4.p., nadstandard, převod do OV...NC- 1 700.000 Kč
- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, IS hotové...NC – DOHODOU
- STP +  2 RD 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.
- Nájem DB 1+1 Blansko – Dvorská, 34 m2, 2.p.,nevybavený...NC – 6.800 Kč/měs. vč.ink.
- Nájem DB 2+1 Blansko – Písečná, 58 m2, 2.p., část. vybav...NC – 7.900 Kč/měs. vč.ink.

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  NEBO  PRONÁJEM

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Těchov

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 1 780 000,- Kč

Novostavba přízemního RD v klidné části 

obce. Pozemek 1385 m2.

mob.: 734 386 371 

cena: 1550,- Kč/m2

Jedinečný staveb. pozemek o výměře 1 332 m2 nacházející se v boční klidné ulici. Je mírně svažitý, orientova-

ný na JZ, obdélníkového tvaru. Veškeré inženýrské sítě (elektřina, voda, plyn, kanalizace, telefon) na hranici.

mob.: 777 857 739 

Blansko

cena: 730 000,- Kč                         cena: 8 000,- Kč vč. en.                         

Pěkný RD 2+1 vhodný k bydlení i rekreaci. 

Pozemek 440 m2.

Pronájem pěkného, prostorného  bytu 1+1 

(54 m2), Wanklovo nám.

mob.: 605 163 333 mob.: 734 386 371 

NěmčiceVranová



Bouře ve sklenici

Blíží se konec Dukly?
Místostarosta Crha věří, že ano

K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

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

4. dubna 20142

 Duklu město před časem odkoupilo s úmyslem 
zabránit hrozícímu vzniku ubytovny pro sociálně 
nepřizpůsobivé a získat vliv na budoucí podobu 
středu města. Přestože se ohledně této transakce 
stále častěji ozývají pochybovačné hlasy, které poté, 
co budova nenašla kupce z řad developerů, ještě 
zesílily, místostarosta Crha je přesvědčen, že šlo o 
správné rozhodnutí.
 „Předně jsme zabránili nekontrolovatelnému příli-
vu nepřizpůsobivých občanů přímo do středu města. 
Blanenští se této varianty obávali a já jejich postoj 
zcela chápu. Co s budovou bude dál, to je otázka. Já 
osobně jsem jednoznačně proto, aby město nechalo 
Duklu zbourat a jednou pro vždy se toho monstra 
zbavilo. Samozřejmě je tady hledisko hospodárnosti, 
i proto jsme opět, už potřetí, vyzvali případné inves-
tory, aby předložili své návrhy. Nová hrůza typu Duk-
la však už ne-
smí vzniknout, 
proto si chce 
město pone-
chat pojistku v 
podobě práva 
schválit fi nální 
projekt,“ uvedl 
místostarosta 
Blanska Jiří 
Crha.
 V případě, 
že Dukla pře-
ci jen padne k 
zemi, bude tře-
ba rozhodnout, 
jak se vzniklým 
prostorem na-
ložit. „Byl bych 
nesmírně rád, 
aby o tak důle-
žité věci, jako 
je charakter 
našeho ná-
městí, mohli 

rozhodnout sami občané. Nikde přeci není psáno, 
že se tento prostor musí zastavět. Dokonce si 
dokážu představit, že by s žádostí o návrhy řešení 
byli osloveni studenti architektury. Každopádně se 
tady otvírá široké pole pro veřejnou diskusi,“ řekl Jiří 
Crha, který o vyřešení problému Dukla dlouhodobě 
usiluje.
 V anketě, kterou v této souvislosti uspořádal 
Monitor právě před rokem, jednoznačně zvítězila 
varianta parku či klidové zóny, pro kterou se vyjádřilo 
53 % respondentů, možná podvědomě ovlivněných 
onou tak často vzývanou pamětí města. Vykácení 
vzrostlých kaštanů, které v roce 1978 musely ustou-
pit výstavbě Dukly, totiž roztrpčilo místní natolik, že je 
tato skutečnost zmiňována i v publikacích o historii 
města.

-red-

 Chátrající budova bývalého hotelu Dukla je ostudou blanenského náměstí už desítky let. O tom, 
že si město Blansko zaslouží důstojnější centrum, není pochyb.

Freddieho sloupek
Hokejový národ

 Od té doby, co se v našich zemích tato rychlá a 
krásná hra uchytila, je předmětem obdivu, závisti, 
spekulací a rozporů. Hokejem prostě žijeme a naše 
historie se může chlubit mnohými slavnými jmény, 
hokejisty, které nám záviděl, či závidí ve světě: Od 
Malečka, Drobného, Modrého, či Zábrodského přes 
slavnou generaci let 70. a 80. (Martinec, Hlinka, Nový, 
Nedomanský, Farda) až po nedávnou minulost, či 
současnost (Hašek, Jágr, Reichel, Růžička a mnoho 
dalších): mohu je jmenovat všechny, ale Monitor by 
musel vychazet ve formátu Rudého práva z předre-
volučních let (Největší a nejčtenější) :-)
 Hráčů máme spoustu, ale v čem vynikáme jsou 
počty hokejových trenérů, či koučů. V naší zemi je jich 
tolik, že bychom mohli učit hokejovému umění celý 
svět. Zvlášť bezpostředně před nějakou akcí typu MS, 
či OH anebo těsně po ní je trenérů na každém rohu 
přehršel.
 Nejinak tomu bylo i letos. Se změnou na místě 
státního trenéra, jak se tato nevděčná funkce nazývala 
dříve, se vyrojila spousta názorů, polemik, rozborů a 
spekulací. Vlastně již dávno před tou změnou.
 Při vší úctě si myslím, že problém českého hokeje 
nespočívá v tom, kdo zrovna koučuje národní tým do-
spělých, ale spíše na bedrech těch, kteří ten hokejový 
„bordel“ u nás řídí. V minulosti naprosto nesystémové 
kroky, tendenční opatření a bohužel i protekce (a to 
na všech úrovních řízení, od krajských svazů až po 
ten centrální).
 Trvám na tom, že staronový kouč národního týmu, 
byť je českou hokejovou legendou, se pod neutěše-
ný stav naší mládeže podepsal také. V rámci jakési 
centralizace došlo ke schválení nových pravidel pro 
soutěže extraligy mládeže. Ta pravidla jsou ovšem 
výhodná jen pro kluby s dostatečným zázemím a 
macešská ke klubům menším. Způsob, jakým je pak 
extraliga mládeže zavedena také zůstává rozum stát. 
Usnuli jsme trochu na vavřínech a zatímco třeba ve 
Skandinávii dřeli, nám ujel vlak a hledáme vinu ve 
všem kolem, jen ne u sebe. Lhát sami sobě do kapsy 
jsme ostatně uměli vždy skvěle.
 Pokud se ve způsobu řízení našeho hokeje neudělá 
zásadní obrat, obávám se, že výsledky podobné tomu 
ze Soči nebudou výjimkou, ale spíše pravidlem. To 
je smutný fakt, stačí se podívat na „ambice“ se kte-
rými na vrcholné turnaje odjíždí naše mládežnické 
výběry. Poslední medaili, kterou junioři přivezli z 
MS je z roku 2005 a je bronzová. To je trochu na 
pováženou. Mimochodem, přivezl ji s „dvacítkou“ 
veřejností nenáviděný trenér Hadamczik. Zlí jazykové 
se ušklíbnou a podotknou, že je to další důkaz toho, 
že „Lojza nikdy nic nevyhrál“. Víte, ono je to těžké. 
Trenér dokáže s týmem různé věci, ale přece jen ne 
zázraky. Pracovat v prostředí nenávisti a pohrdání je 
nesmírně obtížné. Každý trenér má své skvělé a horší 
momenty a období. Já si například pamatuji, že první 
angažmá Ivana Hlinky u národního týmu nedopadlo 
podle jeho představ a pozdější „zlatý Ivan“ z Nagana 
byl podroben nebývalé kritice. Říkalo se, že skvělý 
bývalý hráč ještě nezaručuje skvělou trenérskou 
kariéru. No a vida, jak to dopadlo. Zlatem v Naganu 
a vyhazovem z Pittsburghu později... Jednou nahoře, 
jednou dole...
 Každému trenérovi se musí sejít spousta věcí. Tým, 
chuť bojovat za společný dres, štěstí, momentální 
forma. Když se vítězí, je všechno tak snadné... Ale ono 
to není pořád. Trenér musí mít především hokejové 
srdce. A pak je jedno, jestli hrál v Extralize, v národním 
týmu, v NHL a nebo na nejvyšší úrovni nehrál vůbec.
 Ostatně, nejůspěšnějším koučem v zámoří je Sco-
ttie Bowman. Stanley Cup pod jeho vedením pozvedl 
tým 9x. Počet odehraných zápasů v NHL jako hráč: 
Nula. Jeho samotného si ovšem rozhodně za nulu 
nikdo označit nedovolí.
 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
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Módní trendy 2014

734 514 325
734 514 325

Prostě elegantní, přitažlivý muž...

Víte?
nevíte?

Zahájení turistické 
sezóny už tuto neděli

Blansko – V neděli šestého dubna proběhne už po 
osmé slavnostní zahájení turistické sezóny, na kterém 
se podílí Blansko spolu s Boskovicemi a pivovarem 
v Černé Hoře. Z Blanska a Boskovic vyrazí účastníci 
na devět až dvacet kilometrů dlouhý pochod, který 
bude končit v Černé Hoře. Na nádvoří pivovaru pak 
na zúčastněné čeká nejen kulturní pořad, ale také 
pokus o nový český rekord. Tématem nového rekordu 
je nejvyšší možný počet lidí se srdcem na dlani na 
jednom místě. Stačí se mezi dvanáctou a druhou 
dostavit na nádvoří pivovaru s nakresleným, vyteto-
vaným srdcem na dlani. Další variantou je pak mít s 
sebou předmět ve tvaru srdce. Pro nejoriginálnější 
srdce je přichystaná odměna. Vstupné je zdarma.

-sko-

Blanenští policisté 
provedli zátah v barech

Blansko – V pátek devětadvacátého března se 
blanenští policisté rozhodli vyrazit do boje s nedo-
voleným pitím mladistvých. Podle serveru novinky.
cz za dvě hodiny narazili na celkem čtrnáct opilých 
chlapců a dívek mladších osmnácti let. Podle policejní 
mluvčí bude chování nezletilých řešit orgán sociálně 
právní ochrany dětí. Kromě toho byla pokutována i 
jedna servírka. (sko)

Zdroj: novinky.cz

Vzácný nález
 Dne 31.3. 2014 byl na skládce odpadů v Blansku 
učiněn pozoruhodný objev. Jedná se o pozůstalost 
hudebního skladatele a muzikologa, prof. Zdeňka 
Zouhara.
 Obsahem nálezu jsou knihy, rukopisy jeho teoretic-
kých prací a také korespondence, kterou vedl s řadou 
významných umělců a vědců. Mezi písemnostmi se 
mimo jiné nachází dopisy s B. Štědroněm, R. Pečma-
nem, J. Kuncem a v neposlední řadě s Bohuslavem 
Martinů a jeho rodinou, s níž se Zouhar osobně přá-
telil. Velkou zajímavostí jsou také soukromé fotografi e 
B. Martinů.
 Jakým způsobem se tyto cenné materiály ocitly na 
skládce, není známo.

-zp-

Výstava k výročí 
Domova OLGA

Kino Blansko  7. – 30. 4. 2014 - výstava k výročí 
Domov OLGA 20 let & Centrum VELAN 10 let
 Občanské sdružení Hnutí Humanitární Pomoci 
vystavuje dokumenty a materiály k výročím dvou 
sociálních zařízení, které vybudovalo a provozuje 
pro zkvalitňování života našich mentálně postižených 
dospělých spoluobčanů. Vernisáž se uskuteční v pon-
dělí 7. dubna t .r. v 17 hodin v předsálí blanenského 
kina.
 Záštitu nad touto Výstavou převzal starosta 
Blanska, Mgr. Ivo Polák, který ji také osobně zahájí. 
Úvodní slovo k historii přednese p. Jana Kratochvílo-
vá, ředitelka sdružení. V kulturním programu vystoupí 
sami klienti uvedených zařízení. 

-do-

 Už dlouho se nestalo, aby nějaký článek vzbudil takovou pozornost, jako mé odlehčené povídání 
o vlivu Járy Cimrmana na blanenskou kulturu. Telefony se rozdrnčely. Lidé mě začali zastavovat na 
ulici a obrazně či doslova mě poplácávali po ramenou. Ti, kteří mají sklony hledat za vším světové 
spiknutí, se začali ihned vyptávat, kdo „za tím“, popřípadě za „jistými konkrétními lidmi“ asi stojí, 
jiní si neváhali postěžovat, jak sami už léta přicházejí zkrátka a jaký je to nepořádek, šlendrián a 
nespravedlnost.

 Okamžitě zafungovaly blanenské tamtamy, které 
mi spolehlivě donesly, že ti, kteří si mé vtípky vzali 
nejvíce k srdci, zareagovali přesně v cimrmanovském 
duchu, místo do řešení problému napřeli energii 
svého spravedlivého rozhořčení vůči tomu, kdo o 
problému mluví, a prý to chvíli dokonce vypadalo, 
že nastal čas sníst psy.
 Se svou trochou do mlýna přispěchali i žáci sou-
kromé základní umělecké školy s upřímně míněným 
názorem, že přínos soukromé ZUŠ pro blanenskou 
kulturu je nevyčíslitelný a tudíž by si zasloužila peněz 
mnohem víc.
 Týden plný zajímavých rozhovorů a setkání byl 
završen scénkou na chodbě městského úřadu, jíž 
jsem se mimoděk stala svědkem. Pán klepe na dveře 
a zajímá se o dotace, tentokrát nikoliv na kulturu, ale 
na sport. Vtipné je, že se ptá stejně jako já: „Jak komi-
se rozděluje? Podle jakých kritérií? Kdo to rozhodl?“ 
Mohu-li soudit z toho, co jsem slyšela, odešel stejně 
informovaný, jako přišel.
 Méně zkušený cimrmanolog by nad takovouto 
smrští reakcí a podnětů jásal a už-už by si maloval, 
nadnášen pocitem vlastní důležitosti, že spustil lavinu 
změn, kterou nelze zastavit.
 Zkušenější badatel a znalec Cimrmanova díla, kte-
rý den za dnem nepřestává žasnout nad prozíravostí 
a přesností, s jakou Mistr dokázal popsat realitu mezi-

lidských vztahů, však moc dobře ví, že i výpravou na 
severní pól byli všichni nadšeni, ale nikdo se nemohl 
zúčastnit, především z rodinných důvodů. Tuší tedy, 
že jde o bouři ve sklenici vody, která se utiší stejně 
rychle, jako přišla, a je víc než pravděpodobné, že 
příští rok komise „jednohlasně“ rozhodně stejně jako 
letos, loni i předloni, vše se vrátí do starých kolejí a 
zavládne tolik vytoužený klid a svorné mlčení, které 
blanenské kultuře zřejmě svědčí nejvíce.
 Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že záměr pořádat 
každoroční „kulatý stůl o kultuře“, jež se měl stát „plat-
formou pro diskusi o spolupráci subjektů podílejících 
se na rozvoji kultury“, ze strategického plánu města 
zmizel, přestože v původním návrhu ho najdeme?
 Škoda. Škoda toho neosloveného potenciálu, kre-
ativity i nadšení všech, kteří dělají Blansko hezčím 
a barevnějším. Škoda té neuskutečněné nabídky 
podílet se na rozvoji města.
 Pesimista by řekl, že je vše ztraceno, a možná by 
použil i „šrapnel“. Optimista, mezi které se počítám, 
však navzdory všemu zadoufá, že naděje na dialog 
přece jen zcela nevyhasla. A jelikož mi forma setkání 
u kulatého stolu připadá blízká, ráda bych tímto učinila 
jménem Monitoru nabídku: pokud se město přece jen 
rozhodne o kultuře mluvit a kulatý stůl uspořádat, rádi 
pozvánku zveřejníme. Ochotně, zdarma a včas.

-kkuc-
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Na kávě s Janem a Radkem Popelkovými

 Na rovinu přiznávám, že jsem měla trochu 
obavu, jak tentokrát náš dvojrozhovor dopadne, 
protože dělat interview se dvěma osobnostmi 
najednou není zrovna snadná disciplina. V pří-
padě otce a syna Popelkových by to ale jinak ani 
nešlo. Jejich fi lmařská práce je tak provázaná a 
podíl obou na výsledku společné tvorby natolik 
osobitý, že přinést čtenářům rozhovor s jedním 
z nich by bylo jako shlédnout jenom půlku ně-
kterého z jejich fi lmů. Usadili jsme se u zeleného 
čaje, protože u Popelků kafe nevedou, a nakonec 
jsem měla co dělat, abych vůbec stihla sledovat 
linku rozhovoru.

 Pracujete už léta společně, trávíte spolu spous-
tu času. Jak spolu coby fi lmaři vycházíte?
 Jan: Vyvíjí se to periodicky. Někdy jsme takříkajíc 
v plusu a jindy v mínusu. Občas už si říkám, že s 
Radkem končím, ale pak zase přijde chvíle, kdy jsem 
strašně rád, že spolu děláme. Je to spíš vztah otce a 
syna, než klasická spolupráce. Ale kdybychom dělali 
něco jiného než fi lmy, tak to střídání nálad bude asi 
probíhat taky.
 Radek: Je zvláštní, že se nám občas míchají role. 
Ve vztahu otec a syn by měl mít asi větší slovo otec, 
ale pak se dostaneme do roviny profesní, kdy bych 
jako režisér dokumentu měl mít to větší slovo zase 
já.
 Jan: Radek by byl nejspíš stejně nejradši, kdybych 
ho poslouchal pořád... (smích).

 Jak jste se k fi lmování vlastně dostali?
 Jan: Já jsem od malička fotil. Asi každý fi lmař za-
čínal jako fotograf, ale pak mi to už nestačilo. Začal 
jsem se zajímat o kamery a když se narodily moje 
děti, chtěl jsem je nějak zachytit. Nejen obraz, ale i 
pohyb. Tak jsem si koupil první fi lmovou kameru. A 
protože jsem občas potřeboval s některými technic-
kými věcmi poradit, začal jsem chodit do fi lmového 
kroužku ČKD Blansko. Tam vznikla perfektní fi lmová 
parta, kde jsem se potkal třeba s Františkem Zou-
harem nebo Vladimírem Jančíkem. Záhy jsem taky 
zjistil, že existují soutěže amatérských fi lmů, a že se 
kromě fi lmů do rodinného alba dají natáčet snímky 
hrané, animované nebo dokumentární. Začal jsem 

jezdit po soutěžích a ča-
sem se dostavily i první 
úspěchy. Byla to pro mě 
obrovská zkušenost, 
protože na každé sou-
těži po projekci probíhal 
rozbor, kdy nám profesi-
onální fi lmaři radili nebo 
vytýkali nedostatky. Teh-
dy existovala spousta fi l-
mových kroužků, ale na 
rozdíl od dnešní doby byl 
problém s pořizováním 
vybavení. Kamery, fi lm, 
promítačky, to vše před-
stavovalo veliké fi nanční 
náklady oproti dnešku, 
kdy může amatérské zá-
běry točit snadno téměř 
každý. Pak po revoluci 
nastala doba videa a já 

si po několika letech našetřil na svou vlastní video-
kameru. S tou jsem začal natáčet pro blanenský 
Videožurnál, který tenkrát rozjížděli právě pánové 
Zouhar a Jančík. Od roku 1999 jsem pak začal dělat 
blanenskou televizi.
 Radek: Jelikož jsem studoval českou literaturu a 
žurnalistiku, začal se na mě táta velice brzo obracet 
při tvorbě zpravodajských pořadů a potom, když se 
rozhodl natáčet dokumenty, jsem k nim psal scénáře. 
Později jsem se postavil i za kameru, protože natáče-
ní zpravodajství je pro kameramana výborná škola. 
No a odtud vedla přímá cesta k tomu, že jsem se 
začal věnovat i režii. Dnes už máme role rozdělené. 
Já se věnuji kameře a režii a taťka pracuje jako 
zvukař a producent.
 Jan: Když Radek dokončil školu, rozhlížel se po 
zaměstnání, a tak jsem si řekl, že ho zaměstnám 
sám. Dost mě překvapil, když napsal scénáře k 
fi lmům Blansko - brána moravského krasu a Příběh 
vody a ohně. Člověk má někdy tendenci svoje děti 
podceňovat, ale tehdy jsem si začal říkat, že v něm 
opravdu něco je.

 Jak vznikají vaše scénáře dnes?
 Radek: V současnosti, když točíme dokumenty 
o blanenských osobnostech, tvoří scénáře vlastně 
jen otázky, které jim klademe a potom sled různých 
vizuálně zajímavých záběrů. Je to proto, že spousta 
věcí vznikne až při samotném natáčení a nedají se 
vymyslet dopředu. Tady musím tátovi vrátit poklonu 
tím, že je to on, kdo při natáčení vytváří dobrou a 
pozitivní atmosféru, díky níž se lidé před kamerou 
více otevírají. Taková profese snad není u fi lmu ani 
pojmenována.
 Jan: Filmový psycholog. V amerických fi lmových 
štábech určitě běžná věc. (smích)

 Když se oba ohlédnete zpět na těch patnáct 
let činnosti studia Audiovisual, co vám utkvělo 
v paměti z úspěchů i neúspěchů?
 Jan: U zpravodajských pořadů se těžko hodnotí 
úspěšnost, protože tam nám trochu chybí zpětná 
vazba. Úspěchy jsme zažili spíš s dokumenty, ať 
už to byl Příběh vody a ohně, Karolina Meineke, Jiří 
Polášek a další. Ono jde ale vždy o úspěchy v uvo-

Sponzor rubriky:

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
Třetí díl: 
1967 – 1972

   Předpubertální doba mne zastihla v po-
znávání sportu, nových kamarádů a také 
bratrské pomoci spojeneckých armád. 
Díky některým vrozeným neduhům jsem 
se začal učit běhat a plavat až v ZTV, 
pomocí pánů Heřmana a Smejkala. Byl 
to boj, přeběhnout 40 metrů za 12 vteřin, 
ale časem mne vysoká postava dovedla 
na „madunici“, kde se hrála košíková. Tre-
nér Kučera nás trápil fyzičkou a tak jsme 
společně s Popelkou, Tesařem, Zaliborem 
a dalšími sílili a díky zápasům se soupeři 
začali objevovat svět i za branami města. 
   Kvantum nového mne také čekalo, když jsem začal studovat na Gymnáziu v Blansku. Kromě toho, že 
jsem si musel zvyknout na jiné známky než jedničky, zůstaly mi pod kůží vzpomínky na profesory Bayero-
vou, Kalovou, Melenovského a Valentu. Bylo obdivuhodné, s jakou bravurou dokázali zvládat první roky 
okupace sovětskou armádou a současně i nového učebního systému, kdy se tříletá SVVŠ přeměnila na 

čtyřletý gympl. Studium uteklo jako voda a hnedle tu byla maturita.

   Nyní
   Sportem ku zdraví! Platilo a platí stále. K tomu bych ale dodal: v dnešní době 
je to v některých disciplínách trochu drahý koníček, na který nedosáhlou všichni. 
Chybí více tělesné výchovy na školách, větší dotace sportovním oddílům a vůbec 
fi nancování sportu. Měli bychom si uvědomit, že když se fi nančně zpřístupní 
blanenská sportoviště většímu počtu školáků a mladých, ubude nám pouličního 
fl ákání a kriminality. Sportovní oddíly dospěláků si vždy nějak pomohou díky 
sponzorům, dětem ale rodiče musí platit školu, oblečení, kroužky a na poplatky 
a náklady spojené se sportem jim kolikrát ani peníze nezbývají.

Miloš Polák

 

zovkách, protože si zažijeme svých čtrnáct dní slávy, 
kdy se o fi lmu píše a lidi nás na potkání poplácávají 
po zádech, jenomže za pár týdnů si už na ten fi lm 
nikdo nevzpomene.
 Radek: Asi vůbec nejúspěšnější byly naše fi lmy 
cestovatelské, na nichž jsme spolupracovali s Mi-
lanem Daňkem. Tady je naše úloha trochu zvláštní, 
protože zpracováváme dovezený natočený materiál. 
Ten poslední z nich, nazvaný Run free – Poselství 
Bílého koně, se ale dostal až na obrazovky České 
televize.

 Tak to jsou úspěchy a teď ten průšvih?
 Radek (trochu váhá): no mě se jednou stalo, že 
jsem natáčel koncert Rastislava a vypadl mi zvuk. 
Když se to stane u sportovního utkání, tak obraz 
bez problémů smícháte s nějakou hudbou a je po 
problému, ale tady to udělat nešlo...
 Jan: Spíš to byly vždycky ty technické závady. Že 
se někdo nespokojený ozve po nějaké nelichotivé 
reportáži, jsou spíš výjimky.

 Jaký je to pocit, když je fi lm hotový? Úleva 
nebo kocovina?
 Radek: Spíš zvědavost jak fi lm lidé ocení, ale vět-
šinou se hned pokračuje na nějakém dalším projektu, 
takže není moc čas se ohlížet zpět.
 Jan: Nejhezčí chvíle jsou ty na premiéře, když za 
námi přijdou třeba i neznámí lidé, stisknou nám ruku 
a řeknou, že se jim fi lm líbil. To je bez nadsázky naše 
největší odměna.

 Vnímáte svoji práci jako „psaní“ vizuální kro-
niky města?
 Radek: Mě osobně fascinují historické materiály 
o Blansku, dobové fotografi e a fi lmy. Dokonce i pat-
náct let staré záběry ve mně budí nostalgii, ale jako 
kronikář se necítím. To tempo tvorby zpravodajství 
je dnes totiž příliš zběsilé.

 Můžete přiblížit projekt Živá paměť města?
 Radek: Právě proto, že nechceme zaznamenávat 
jen události a akce, jsme se zaměřili na sledování 
osudů různých osobností, zejména starších lidí, 
kteří už něco pamatují. První díl byl o panu Jiřím 
Poláškovi, divadelním režisérovi a teď vzniká několik 
dalších. Je to dlouhodobý projekt, v jehož rámci by 
měly vzniknout dva dokumenty ročně. Dalším fi lmem, 
který bude mít brzy premiéru, je dokument o Radimu 
Kolářovi, otci mistra světa v biketrialu Vaška Koláře. 
Ten procestoval na lodi celý svět, hraje na bicí a 
vůbec je to i fi lmařsky zajímavá osobnost. Ta fi lmová 
„fotogeničnost“ osobnosti je strašně důležitá. Existuje 
totiž celá řada zajímavých lidí, ale jejich životní příběh 
zkrátka nelze dobře zachytit fi lmovým dokumentem.
 Jan: Na tento projekt přímo navazují i dokumenty 

o blanenských místních částech. První na řadě byl 
Klepačov. Letos vzniká další, o Horní Lhotě.
 Radek: Nazvali jsme ten cyklus Město na ves-
nici a vesnice ve městě. Místní části tvoří takovou 
zajímavou blanenskou subkulturu, která je většině 
obyvatel města neznámá. Používáme proto spíš 
metody dokumentárního, než propagačního fi lmu. 
Nemá vzniknout jen nějaká líbivá pohlednice. Snažili 
jsme se zaznamenat názory lidí, co si myslí o životě 
v daném místě, o Blansku, a vůbec zachytit život v 
těchto místech, která nejsou příliš často natáčena.
 Jan: Premiéry tohoto fi lmu budou vlastně dvě. 
Jedna speciálně pro klepačovské a druhá v blanen-
ském kině. Ještě bych doplnil, že dokumenty vznikají 
s fi nanční podporou města a na jejich zrodu mají 
svou velkou zásluhu taky pánové Josef Kupčík a Jiří 
Kučera.
 Radek: Možná, že právě tyhle dokumenty o osob-
nostech i místních částech, pomůžou řadě lidí se s 
Blanskem lépe identifi kovat.

 Máte pocit, že se lidé s Blanskem těžko iden-
tifi kují?
 Radek: Určitě. Blansko nemá žádné historické 
centrum, ani příliš osobitou tvář. To na řadu lidí půso-
bí divně. Mnoho mých vrstevníků k němu nenachází 
vztah a z města utíká.
 Jan: Mě zase zaráží, kolik lidí pořád tvrdí, že se 
v Blansku nic neděje. I naše reportáže je přece už 
roky přesvědčují, že to není pravda. Lidé se o dění 
ve městě spíš nezajímají. Když chystáme premiéru 
fi lmu, objeví se zpráva ve všech novinách, na inter-
netu nebo plakátech, a přesto nám nakonec spousta 
známých řekne: „Já o tom nevěděl, nikde to nebylo 
napsané.“

 Tím mi nahráváte na mou obvyklou závěrečnou 
otázku. Ptávám se: kdybyste mohli mávnutím 
kouzelného proutku něco v Blansku změnit, co 
by to bylo?
 Radek: Samozřejmě by bylo hezké mávnutím 
proutku vrátit nenávratně zničené historické stavby 
a ztracenou malebnou tvář města. Podle mě ale pro 
život nejsou ani tak důležité domy, jako spíš vztahy 
lidí, kteří v nich žijí. A na vybudování dobrých me-
zilidských vztahů nikdo žádný kouzelný proutek ani 
nepotřebuje.

-kkuc-
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Cyklostezka otevřena

Jsi samostatný? 
Zaplať!

 V pátek byl slavnostně uveden do provozu další úsek cyklostezky, která má v budoucnu spojit 
Blansko s Ráječkem. Novinka se rychle rozkřikla, a tak se už v sobotu stezka naplnila nadšenými 
uživateli, kteří uvítali možnost vyhnout se nepříjemně rušné Svitavské.

-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

EXOTIKA – LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENYEXOTIKA – LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
EGYPT 9.990* EMIRÁTY 16.200* SENEGAL 26.000  

JAMAJKA , TANZÁNIE , KEŇA, MALEDIVY, FLORIDA
Kuba,Mexiko,Zanzibar,Thajsko,Dominikana, USA

Naše TIPY: CHORVATSKO = 2 v 1 ceně, busem, dítě ZDARMA!Naše TIPY: CHORVATSKO = 2 v 1 ceně, busem, dítě ZDARMA!
LUXUSNÍ PLAVBY NEJEN EVROPOU!LUXUSNÍ PLAVBY NEJEN EVROPOU!

AKCE+55 = Andalusie 11.900 * MALTA 10.900 * KYPR 10.990!AKCE+55 = Andalusie 11.900 * MALTA 10.900 * KYPR 10.990!
* Poslední místa se slevou na jarní poznávací zájezdy ** Poslední místa se slevou na jarní poznávací zájezdy *

Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS!

Krádeže, parkování i černé skládky
 S ředitelem Městské policie Blansko Ing. Martinem Lepkou o tom, co blanenské strážníky v 
současnosti nejvíce zaměstnává.

  „Nějaký ob-
zvlášť zajímavý 
případ jsme v 
poslední době 
neřešili, přesto 
mají naši stráž-
níci denně prá-
ce celkem dost“, 
říká mi Martin 
Lepka úvodem 
a hned dodává, 
že aktuálně se 
s nadcházejícím 
jarem ve městě 
opět rozmáhají 

černé skládky. U kontejnerů na komunální odpad, 
ale i ve volné přírodě se v Blansku začínají objevo-
vat hromady stavební suti, rozbitý nábytek a další 
věci, které po zimě lidé vyhazují, nebo které jim 
zbyly po stavebních úpravách. Přitom nic z toho 
nepatří do běžného kontejneru nebo popelnice a 
už vůbec ne do lesa, nýbrž na sběrný dvůr, kam 
navíc blanenští občané, kteří prokážou, že mají 
zaplacen místní poplatek za svoz komunálního 
odpadu, mohou tento odpad odevzdat zdarma. I 
provoz sběrných dvorů má ale svá pravidla „Mnozí si 
neuvědomují, že založením černé skládky je třeba i 
složení pytle s odpadem u zamčené brány sběrného 
dvora,“ upozorňuje Lepka s tím, že je dobré si vždy 
provozní dobu sběrného dvora předem ověřit.
 Evergreenem v činnosti městské policie jsou 

samozřejmě krádeže a přestupky proti majetku. 
„Je to jediná položka v našich statistikách, která 
za rok 2013 zaznamenala určitý nárůst, i když 
nikterak dramatický“, pokračuje Lepka. Podle něj 
jde zejména o krádeže v supermarketech, které 
však nejsou jen doménou bezdomovců. „Bohužel 
i někteří blanenští občané si takto snaží přilepšit, 
dokonce opakovaně, a berou krádež skoro jako 
samozřejmost. Dokonce se cítí dotčeni, pokud jsou 
při ní ostrahou obchodu přistiženi a nám si pak 
stěžují, že se k nim členové ostrahy chovali hrubě. 
Občas se pokoušejí krást i organizovaně. Setkali 
jsme se už např. s případem, kdy zloději schválně 
posílali krást nesvéprávnou osobu,“ doplňuje ředitel 
blanenských strážníků a na můj dotaz ještě upřes-
ňuje že nejčastěji je předmětem krádeží kosmetika, 
jídlo a samozřejmě alkohol.
 Jinou oblastí, kde městská policie působí denně, 
je provoz na pozemních komunikacích. Nedá mi to 
a rovnou se Martina Lepky zeptám na jeho názor 
na připravované zjednosměrnění ulice Boženy 
Němcové u základní školy TGM. Jednoznačně mi 
potvrzuje, že z hlediska MP je jednosměrný provoz 
na této ulici asi nejlepším možným řešením kaž-
dodenních dopravních komplikací v tomto místě. 
Zároveň ale dodává, že problematická je celá oblast 
v okolí blanenské nemocnice. „Často zde řešíme 
třeba případy, kdy lidé ve snaze zaparkovat co 
nejblíže nemocnici zastavují ve vjezdech nebo i v 
křižovatkách,“ uzavírá svůj přehled Lepka.

-kkuc-

 Na místo úsporných škrtů se začalo rozdávat a škrty omezovat. Nová vláda zrušila poplatky v 
nemocnicích, což vyústí v chybějící miliardy ve zdravotnickém resortu. S novým nápadem na to, 
jak nalít do státní kasy nějaké další peníze, přišla Asociace samostatných odborů. ASO navrhla 
ministerstvu fi nancí, aby plošně zdanila všechny živnostníky měsíčním poplatkem tisíc korun. Sám 
mám živnostenský list a představa tohoto poplatku ve mně budí hrůzu. Mám živnost při studiu, ob-
čas nemám ani tu tisícovku. V případě, že by se zavedl takovýhle poplatek, začal bych být dokonce 
prodělečný.
 Když už si myslíte, že vás tady nic nepřekvapí, 
jste na omylu. Nebylo to tak dlouho, co jsme psali o 
rostoucím počtu živností na Blanensku. V té chvíli 
jsem to považoval za velice pozitivní zprávu. V 
době, kdy je těžké sehnat práci, je samostatnost 
více než vítána a člověk, který dokáže provozovat 
vlastní živnost, může být o něco klidnější. Jeden 
by čekal, že když rostou počty živnostníků, kteří si 
dokážou vydělávat i bez nadnárodních společností, 
bude je stát podporovat. Na místo toho se ukazuje 
nekonečná hloupost našich odborů. 
 Stačí si vzpomenout, jak Jan Mládek (ČSSD) pro-
hlašoval o živnostnících, že jsou pouze parazity. Teď 
nezbývá než doufat, že Andrej Babiš, náš neprůhled-
ný ministr fi nancí, bude jakožto bývalý podnikatel 

rozumný, a pokusí se peníze do rozpočtu sehnat 
někde jinde. Pokud by se u nás zavedl takovýto 
poplatek, který by plošně odíral všechny živnost-
níky, brzo bychom se mohli dočíst o poklesu počtu 
existujících živností. Dalším krokem by pak byl větší 
počet lidí na úřadu práce. Tam pak patrně vznikne 
nárok na nějaké ty dávky pro nezaměstnané, a to 
opět zvýší výdaje ze strany státu.  Možná by stálo 
za úvahu zamyslet se nad tím, kolik peněz by přišlo 
do rozpočtu díky tisícikorunovému poplatku, a kolik 
by z nich odešlo ve chvíli, kdy odejdou živnostníci 
a zvýši se výdaje potřebné na dávky. Pokud u nás 
chce někdo vymítit veškeré živnostníky, je to krok 
správným směrem.

-sko-
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Veřejná omluva 
za zmařený sen

 Metoda neformálního vzdělávání má nepochybně svůj význam, pokud se využívá jako metoda doplňková. 
Na rozdíl od klasického institucionálního vzdělávání je jejím hlavním přínosem zážitek, na který se děti těší. 
Výstupem jsou pak vědomosti nabyté v mimoškolním prostředí, podané zajímavou a zábavnou formou. 

 Základní škola Nad Čertovkou nabídla svým žákům 
od začátku roku hned tři příležitosti se takto neformálně 
dozvědět něco nového. První z akcí byla návštěva 8. 
a 9. ročníku v centru ekologické výchovy Lipka v Brně 
na environmentálním programu Cesta do Ekvádoru. 
Interaktivními hrami si žáci mohli sami přijít na to, jaké 
důsledky nese přepravování cizokrajných plodů do 
našich končin, kácení deštných pralesů, vymírání rost-
linných a živočišných druhů a znečišťování životního 
prostředí. Bylo zřejmé, že pasáž o dětech, které místo 
pravidelné školní docházky tvrdě pracují na různých 
plantážích zaujala žáky nejvíc. 
  Druhý program připravil pro žáky školy každoroční 
host JUDr. Petr Živěla a to v taláru advokáta, což 
vyvolalo v dětech respekt vůči diskutovanému tématu 
trestní odpovědnosti mladistvých. Besedovalo se také 

o zajímavostech z nového občanského zákoníku. Poví-
dání pan Živěla doprovodil fotodokumentací z věznice 
a to v žácích vzbudilo touhu dozvědět se co nejvíce. 
Kladli nespočet dotazů, na které jim bylo trpělivě od-
povídáno. Není náhodou, že děti zajímal především 
trestní rejstřík a  sčítání prohřešků v mladistvém věku.. 
 Největší poděkování ovšem patří panu Pavlu 
Svobodovi, který se na rozdíl od výše zmíněných 
profesionálních programů věnoval žákům Základní 
školy Nad Čertovkou několik hodin ve svém volném 
času a připravil pro ně příjemná dopoledne ve vlastní 
galerii Jonáš. V antikvariátu připomněl dětem, kdo 
všechno se podílí na výrobě knih. Řekla bych, že za 
jeho vřelým vztahem ke knihám stojí  léta strávená 
v blanenské knihovně a možná odsud také pramení  
zaměření na starou regionální literaturu. V druhé části 
galerie pan Svoboda představil a popsal nejrůznější 
výtvarné techniky. Žáci se nakonec shodli s učiteli, 
že nejzajímavější částí celé přednášky byly dobové 
fotografi e Blanska, které zachycovaly město před 
mnoha desítkami let. Pedagogům i jejich svěřencům 
se líbilo společné „dohadování“ o tom, kterým částem 
Blanska na starých fotografi ích odpovídají jejich dnešní 
podoby a divili se, k jak obrovským změnám ve městě 
během desetiletí došlo. Závěrem tedy doporučení z 
výše uvedené základní školy: určitě se do blanenské 
galerie Jonáš vypravte, stojí to prostě za to. Nejen 
kvůli tomu co se ukrývá za jejími zdmi, ale také kvůli 
příjemné atmosféře, kterou dokáže blanenský patriot 
Pavel Svoboda svým milým přístupem k návštěvníkům 
vytvořit.

Kateřina Vévodová

Učení nemusí být mučení

 O samotné charitativní akci You Dream We Run už příliš nového napsat nemůžeme, protože to 
opět „o nás bez nás“ udělala paní Radka Sitarová (dříve Věci veřejné, nyní Republika), týmová spo-
luhráčka, kooptovaná členka organizačního výboru YDWR, kterou, jako svého styčného důstojníka, 
vyslal do akce pan Babák, který převzal nad akcí záštitu (předseda FK Blansko, dříve Věci veřejné, 
nyní Republika). Záštitu nad akcí převzal též pan Toufar (starosta, ČSSD), který se všech důležitých 
schůzek zúčastňoval osobně.

 Příprava akce samotné a její průběh byl slovy paní 
Sitarové tím nejkrásnějším obdobím, kdy se naplno 
projevily ty nejlepší lidské vlastnosti: solidarita, 
sounáležitost, přátelství, láska ke všemu živému, 
černému či bílému, atd.,atd.
 A nyní fakta. Koncem roku 2012 se schází skupin-
ka lidí, kteří chtějí akci uspořádat. Vzniká šestičlenný 
organizační výbor (Jančiar – autor projektu v českých 
podmínkách, Sitarová, Vymazalová, Grim, Borek, 
Vašíček). Po řadě měsíců přibude do týmu paní 
Sležková jako člen sedmý. Lichý počet bude hrát 
významnou roli, neb se domlouváme, že všechny 
důležité kroky budeme demokraticky hlasovat.
 Až do konce 24hodinového běhu se nic mimořád-
ného nestalo. Vše relativně v pořádku.
 Po sečtení hlasů vyhrává těsným rozdílem Matý-
sek před Esterkou. Akceptujeme. Po sečtení fi nancí 
na místě samém je nám paní Vymazalovou (měla na 
starosti účet) oznámeno, že výtěžek akce je právě 
nyní 62.000,- Kč a z dražby je výtěžek 5.500,- Kč. 
To se nám moooooc líbilo. Neváháme a částku 
62.000,- Kč v euforii ihned zveřejňujeme (chyba). 
K částce 5.500,- Kč přidáváme ze svého 5000,- Kč 
a částku předáváme Esterce ve formě poukazu na 
nákup zboží dle vlastního výběru ve specializované 
prodejně. Čili nikoliv peníze na ruku či účet rodiny. 
O tom to nebylo. Pořád máme radost.
 Chceme předat Matýskovi „jeho sen“. Poukaz od 
cestovní kanceláře. Matýsek chce k moři a to mu 
chceme splnit. Dozvídáme se však, že jeho zdravotní 
stav neumožňuje, aby v nejbližší době cestu absol-
voval. Tomu rozumíme. Domluva zní – počkáme jak 
se bude zdravotní stav vyvíjet. Peníze zůstanou na 
účtu FK Blansko pod kuratelou paní Vymazalové.
 Prázdniny. Dva měsíce relativního klidu. Následně 
pana Jančiara kontaktuje otec Matýska a hovoří o 
zájezdu na jih Francie (9. 9. 2013). Není problém. 
Doložte, zaplatíme. Nepojedeme (10.9.2013), Matý-
sek se zhoršil. Akceptujeme.
 Po těchto „neúspěších“ se zájezdy přichází va-
rianta nákupu zdravotnických pomůcek nebo podíl 
na nákupu nového vozu. Akce se rozjíždí. Dodejte 
podklady (čísla účtů, zálohovou fakturu,….) jen ne 
číslo svého účtu. A to se následně v žádosti objevuje. 
O tom to přece nebylo. Jančiar žádá Vymazalovou, ať 
pošle peníze na účet jeho přítelkyně, aby neskončily 
tam, kde je „skoro“ nikdo vidět nechce. Asi nejméně 
košer postup, ale jak se později ukáže, velmi prozí-
ravý.
 Jančiar odjíždí na dovolenou do Chorvatska (14.9. 
– 22.9. 2013) a Klimešovi si vyhlédli auto. Tlačí na 
Jančiara, aby z jadranské pláže co nejrychleji jed-
nal, ostatním členům výboru zasílají první ostřejší 
e-mail, cože je ten Jančiar zač a ať s tím něco dě-
láme. Nechce jim peníze poslat a o variantě „auto“ 
mluví, jako že není odhlasována výborem. Nebyla. 
Slibujeme, že jak se vrátí, věc vyřešíme. Následuje 
hlasování(26.9.2013) a poměrem 4:3 vítězí varianta 
auto před variantou zdravotní pomůcky, se kterou 
už ale Klimešovi stejně nepočítali. Jančiar ověřuje u 
prodejce fakta o nákupu vozu (27.9.2013), následuje 
čekání na zálohovou fakturu a peníze nadvakrát 
(denní limit) zasílá (do 2.10.2013). Ovšem ne část-
ku 62.000,- ale částku poníženou o výdaje, které 
musely být uhrazeny po ukončení akce a se kterými 
jsme nepočítali. Částka ponížena byla, ale naše 
sounáležitost nezná mezí a demokraticky hlasujeme 
o dorovnání ze svého. Až na jednu osobu všichni 
posílají po 1000,- Kč na účet prodejce vozu. A máme 
klid. Pár otázek však zůstává…
 Tady jsou: Proč si Sitarová požádá o registraci 
ochranné známky na logo akce YDWR, a to ještě 
před defi nitivním zakončením tohoto podniku (formou 

závěrečné schůze), a nikomu z 
nás se o tom nezmíní?
 Proč je Jančiar – nositel a apli-
kátor myšlenky YDWR skandali-
zován na všech možných místech 
a všemi možnými prostředky? Že 
byl tvrdý? Byl. Nedivíme se mu 
ani omylem. Že převedl peníze 
na účet přítelkyně? Nepřevedl, 
ale byly mu převedeny. Že s nimi 
špatně nakládal? Naopak. Jeho 
akce vynesla téměř 70.000,- Kč 
a ty skončily po peripetiích, dnes 
už víme kým živených, tam, kde 
měly.
 Proč podává pan Babák pro-
střednictvím svého stranického 
právníka trestní oznámení na 
Jančiara a podepíše ho FK BLAN-
SKO? To jako podává trestní 
oznámení na svého trenéra ma-

teřský klub? Nepodává. VV FK Blansko o tom nic 
neví.
 Poškodil Jančiar FK Blansko? Vždyť účet byl 
detailně prověřen navrženou účetní (sestra pana 
Babáka) a bylo konstatováno, že pohyby na účtu a 
veškeré platby jsou v naprostém pořádku.
 Proč se v tisku a v jiných médiích objevují infor-
mace o tom, že se poběží DRUHÝ ROČNÍK akce 
DREAM WAY, pořádaný Sitarovou, když tato akce 
neměla ročník PRVNÍ?
 Proč asi dostal záštitu od města na druhý ročník 
Jančiar? Protože je zloděj, hrubián a podle zveřej-
něných materiálů „Adolf“?
 Není v tom, vážená paní Sitarová, spíše frustrace 
z „jakéhosi“ nenaplnění velmi osobních ambicí a 
následně slastný pocit z brilantního tahání za nitky? 
 To je hodně špatná politika od politika. Zvlášť, když 
se zaštítíte Matýskem a jeho rodinou.
 Víme, že mediální válka se vyhrát nedá, a proto je 
tohle společné vyjádření tím posledním příspěvkem 
k minulému ročníku.
 A nyní ta omluva. Všem, kteří se nemůžou v těchto 
…čkách vyznat, všem, kteří se akce zúčastnili a cítí 
jisté rozčarování se omlouváme a slibujeme, že se 
otrávit nenecháme a DRUHÝ ročník uspořádáme. 
Škoda jen, že tak pracovitý, ambiciózní a vzdělaný 
člověk s mimořádně vyvinutým smyslem pro charitu 
je na druhém břehu a střílí po nás.
 Zbylí a zkušenostmi obohaceni členové OV YDWR 
2013 i 2014

Ing. Babka Jiří, 
Mgr.Babková Andrea, 

Bezdíček Martin, 
Mgr. Borek Pavel, 

Grim Jiří, 
Mgr. Hřebíčková Hana, 

Jančiar Roman, 
Kovařík Radek, 

Vašíček Jaroslav

Redakční poznámka
 Článek přišel do redakce společně s žádostí o 
otištění na titulní straně včetně loga akce You Dream 
We Run, podepsán byl všemi členy výboru. Nebyl 
jsem nikým z organizátorů osloven k žádné mediální 
spolupráci, takže si jej nakonec můžete přečíst zde, 
bez loga, ovšem v nezměněné podobě a včetně 
fotografi e, která byla ke článku připojena. 
 Monitor je nezávislým čtrnáctideníkem, který vždy 
dával prostor k vyjádření všem. Nezávislost novin je 
pro mne vysoce cenná, i když je vykoupena tím, že 
občas zveřejníme články, se kterými se neztotožňuji. 
Ale to k tomu patří.
 Nechť si pozorný čtenář udělá na celou situaci 
vlastní názor.

Martin Müller, vydavatel
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S Pavlem do kina
Noe

 Výjimečně bych rád začal vtipem. I řekl Bůh 
Noemovi: „Zálohuj, budu formátovat.“ Takhle nějak 
se dá ve zkratce říct, o čem Noe je.
 Dlouhé roky se nic nedělo a letos se do kin chystají 
hned dva velkofi lmy biblických rozměrů. A to doslova. 
Zatím co na Exodus Ridleyho Scotta si počkáme až 
do prosince letošního roku, Noe nám do nich se svou 
lodičkou pomalu ale jistě vplouvá. Jestli má jeho archa 
pevnou konstrukci ale zůstává otázkou. Při pohledu na 
jméno režiséra a věhlasné herce by si jeden myslel, že 
úspěch fi lmu musí být zákonitě zaručen, byť samotné 
téma není kdovíjak slavné.
 Výhodou a zároveň nevýhodou je Noemova uni-
verzálnost. Film zasahuje do nejrůznějších žánrů od 
fantasy, přes psychologický thriller až po klasické 
postapocalyptické fi lmy. Na své si v rámci fi lmu může 
přijít skoro každý. Herecké kvality jednotlivých prota-

Hodnocení: 70%

 Plánujeme posvítit si na zabezpečení chalup, 
chat a bytů, nebo na zajímavé turistické cíle v 
blízkém okolí. Chceme Vám pomoci užitečnými 
informacemi pro řidiče a radami, kde najít aktuální 
dopravní informace o provozu a objízdných trasách. 
Také Vám poradíme na co si dát pozor při koupi 
ojetého vozu a dáme Vám prospěšné tipy a rady 
na dovolenou. Budeme se také zabývat hygienou 
koupališť a vodních nádrží a přineseme informace 
o mimoškolním vyžití dětí v čase prázdnin. Dnes 
píšeme na téma:

Nebezpečná aditiva v potravinách
 Nikomu z nás není určitě lhostejné, co jíme. Velmi 
diskutovaná jsou tzv. aditiva neboli „ÉČKA“ přidá-
vána do potravin. Vyplatí se číst složení výrobků, 

se zvyšující se informovaností veřejnosti o škodli-
vosti jednotlivých „éček“ přestávají používat číselné 
označení, které nahrazují nic neříkajícím slovním po-
pisem. Bohužel ta nejnebezpečnější aditiva se často 
vyskytují v potravinách pro děti. Jde hlavně o barviva, 
která u dětí prokazatelně způsobují hyperaktivitu a 
alergie. Některá z nich je např. v USA, Kanadě nebo 
některých členských zemích EU zakázáné používat. 
 Největší nebezpečí těchto látek spočívá v jejich 
dlouhodobé konzumaci. Jeden párek z drůbežího 
separátu doplněný o tyto pochoutky vás sice nezabi-
je, ale nebezpečné látky se v těle kumulují a později 
mohou významně ovlivnit Vaše zdraví. 

Zde uvádíme přehled těch nejhorších:

Barviva:
E102 – tartrazin (u dětí způsobuje hyperaktivitu, 
potenciální karcinogen)
E110 – potravinářská žluť (alergie, astma, otoky, 
zažívací potíže, odvozena od karcinogenu)
E120 – košelina, kyselina karmínová (alergie, hy-

peraktivita, anafylaxe, odvozena od karcinogenu)
E123, E124 – potravinářská červeň (potenciální 
karcinogeny, poškození ledvin, jater, astma, 
hyperaktivita)
E132, E133 – potravinářská modř (nevolnost, 
zvracení, vyšší KT, hyperaktivita, astma, alergie)
E155 – potravinářská hněď (alergie, hyper-
aktivita)

Konzervanty, antioxidanty:
E210 – kyselina benzoová (hyperaktivita, 

alergie)
E220 – oxid siřičitý (bolest žaludku a 

hlavy, astma)
E221 – siřičitan sodný (vyrážka, bo-
lest žaludku a hlavy, astma)
E222 – hydrogensiřičitan sodný 
(bolest žaludku a hlavy, potenciální 
mutagen)
E223 – disiřičitan sodný (astma, 

zažívací problémy, ekzém)

 V této rubrice bychom Vám rádi zprostředkovali užitečné informace, kontakty a odkazy, které 
sami často používáme a které nám všem mohou zjednodušit každodenní život. Tyto často vyhle-
dávané informace jsou praktické, fungují a jsou zdarma. My Vám je chceme nabídnout přehledně 
na jednom místě a věříme, že se Vám budou hodit.

E224 – disiřičitan draselný (astma, anafylaxe)
E226 – siřičitan vápenatý (astma, anafylaxe)
E227 – hydrogensiřičitan vápenatý (astma, anafy-
laxe, nevolnost)
E228 – hydrogensiřičitan draselný (astma, anafy-
laxe, nevolnost)
E230 – bifenyl (alergie, nevolnosti, potenciální 
teratogen)
E232 – orthofenylfenolát sodný (podráždění očí, 
kůže, hyperaktivita)
E240 – formaldehyd (prokázaný karcinogen)
E249 – dusitan draselný (potencionální karcinogen, 
nevolnosti, závratě, cyanóza)
E250 – dusitan sodný (potencionální karcinogen, 
nevolnosti, závratě, cyanóza)
E284 – kyselina boritá (zvracení, anémie, kožní 
potíže)
E285 – tetraboritan sodný (zvracení, anémie, kožní 
potíže)
E312 – dodecylgallát (alergie, vyrážka, žaludeční 
potíže)

Látky zvýrazňující chuť a vůni:
E621 – L-glutaman sodný (např. neurotoxicita, 
zvracení, bušení srdce, závratě, deprese)

Náhradní sladidla:
E951 – aspartam (závratě, bolest hlavy, vyrážky, 
možné poškození mozkových buněk)
E952 – cyklamáty (záněty močového měchýře)
E954 – sacharin (potencionální karcinogen)

 Uvádíme jen ta „éčka“, která jsou na stup-
nici 0 až 6 označena jako 5 a 6, tedy ta nejne-
bezpečnější. Kompletní přehled včetně aplikace 
pro mobilní telefony najdete na této stránce: 
www.emulgatory.cz
 Nenechte se oklamat ani značkami jako je Klasa 
– co není zakázáno je povoleno. I výrobky s touto 
značkou obsahují nebezpečná aditiva – čtěte peč-
livě na obalech složení výrobku.
 Doporučujeme také sledovat obsah transmast-
ných kyselin TFA (trvanlivé pečivo, koblihy, koláče, 
levné cukrovinky, náhražky čokolády, levné marga-
ríny, sušenky, náhražky smetany) – za bezpečný se 
považuje obsah do 1% ve výrobku.
 Také se vyvarujte nadměrné spotřebě soli, která 
může být příčinou významného rizika vzniku chorob 
srdce a cév.

 Doufáme, že jsme Vám nezkazili chuť. Je těžké 
se takovým potravinám vyhnout, ale určitě lze vybrat 
takové, které „éček“ obsahují co nejméně.

Hezký den a dobrou chuť.
JSi Pro Blansko

Pro BlanskoPro Blansko

Mgr. Radka SitarováMgr. Radka SitarováBohuslav JedinákBohuslav Jedinák

přestože se v tomto směru 
často jedná o slohové 

cvičení. Výrobci jsou 
si vědomi s čím „ča-
rují“ a v souvislosti 

- 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



gonistů jsou pravda nezpochybnitelné, ale ubírá jim 
na kvalitě slabý scénář, který nemá příliš možností, 
jak diváka překvapit. Příběh o Noemově arše zná asi 
každý.
 Co se ovšem nedá Aronofskému upřít, je jeho práce 
s obrazem. Pokud se necháváte rádi unášet neob-
vyklou podívanou, a neměli jste s tímto režisérem tu 
čest, budou vám některá jeho díla ve srovnání s Noem 
připadat ještě lepší. Nabízí se srovnání například s 
fi lmem Fontána (2006). Scéna, ve které se zvířata 
chystají na archu nebo pak už samotná záplava jsou 
dechberoucí fi lmové momenty, na které budete vzpo-
mínat se zatajeným dechem.
 Bohužel audiovisuální stránka fi lmu nedokáže vyrov-
nat samotný biblický koncept a ať se na plátně snaží 
všichni sebevíc, ve výsledku z toho vyjde takový lepší 
průměr. Je to škoda. Nicméně se nenechte odradit 
jednou recenzí a udělejte si vlastní názor. V Blansku 
dostanete možnost třetího až šestého dubna ve 3D.

-sko-

V SENIOR centru Blansko
otevíráme místnost vzpomínek

 Ráda bych se s Vámi podělila o úspěch, který se našemu zařízení podařil ve spolupráci s rodinami obyvatel 
SENIOR centra Blansko, s našimi zaměstnanci i s anonymními dárci. 
 Už v loňském roce jsme v našem zařízení avizovali 
sbírku dobového vybavení a nábytku pro místnost reminis-
cenční terapie. Tato aktivizační metoda se zabývá prací s 
dlouhodobými vzpomínkami a pamětí člověka s onemocně-
ním demencí či Alzheimerovou chorobou. Takto nemocný 
senior si nepamatuje, co měl zrovna k snídani a jestli vůbec 
jedl, ale přesně ví datum své svatby či si živě vybavuje 
zážitky z dětství. Je to proto, že oblast dlouhodobé paměti, 
která je ukryta „hluboko“ v mozku, této nemoci odolává 
nejdéle. V této době je tedy nemocný senior doma, k těmto 
zážitkům se upíná, protože to je jeho jediná současná 
jistota. Proto i cílem sbírky bylo nashromáždit dostatečné 
množství dobového a zachovalého nábytku a vybavení 
pro zařízení pomyslného pokoje vzpomínek, bezpečného 
a známého prostoru pro takto nemocné uživatele.
 Nyní se s Vámi mohu podělit o svoji radost z plně vy-
bavené místnosti. Díky hmotným darům se nám podařilo 

zařídit a vybavit dobový pokoj, ve kterém jsou rozmístěny 
staré předměty z domácnosti, které byly běžnou součástí 
doby 50. a 60. let minulého století. Kuchyňský kredenc, 
čajový servis, křeslo, hodiny se závažím, dekorační obrazy 
s květinami, gramofon, obyčejná žehlička či háčkované 
dečky. Zkrátka věci, které měl člověk dříve narozený běžně 
doma, které denně používal, a které mu otevírají dveře do 
mládí; do doby, kterou si bezpečně pamatuje a dokáže o 
ní povídat.
 Chtěla bych prostřednictvím tohoto článku poděkovat 
všem, kteří do místnosti přispěli kouskem své rodinné 
historie, a často tak pomohli zachovat zdánlivě nepotřebné 
a přežité vybavení k dalšímu užitku. Jsem ráda, že i dnes 
se najdou lidé, kteří myslí na své blízké a není jim osud 
druhých lhostejný.

Mgr. Lenka Dražilová, 
ředitelka SENIOR centra Blansko, p.o.
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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.
* DOOR FINANCIAL, hotovostní půjčky do 
domáctnosti. Od 5 do 50 tisíc. Vhodné pro 
zaměstnané, důchodce, ženy na mateřské. 
Pro Blansko a okolí. Tel. 777467463.
* Malá fi rma hledá administrativní pracovnici 
na 1 pracovní den v týdnu. Znalost účetnictví 
výhodou. Blansko. Tel. 775933888.
* Hledáme brigádnici pro prodej zmrzliny. 
květen - srpen. Blansko. Tel. 775933888.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 1+1 na Písečné. Bez RK. Cena: 850000,- Kč. Tel. 721187004.
* Smrkové dřevo na topení. 600 Kč/m3. Tel. 605529478.
* Fiat Punto 1.1 eko zaplaceno. 5-dverovy, naj. 165 tkm, rok 95, 
za 17500 Kč. Tel. 605529478.
* Plné cihly z bouračky, cca 2 - 3 palety, plastové okno bílé o 
rozměru 150x120 cm s ventilací. Dětské jízdní kolo. Dohodou. 
Tel . 608889821.
* Zachovalou rozkládací pohovku v barvě do hněda (mikroplyš) za 
700 Kč. Tel. 776323311.
* Posilovací věž OLPRAN SA-005, málo používaná, cena: 4.500,- 
Kč. Tel. 606311560.
* FIAT Multipla 1.9 JTD r.v.2001, tmavě zelená, tažné, klima, 
pravidelný servis, garážováno, najeto 178000 km, první majitel, 
dovoz Itálie. Cena 63.000 Kč. Tel. 605375227.
* Byt 1+1 v Blansku, bez RK. Tel. 605036602.
* Jídelní židličku dřevěnou (300 Kč), tašku na menší notebook 100 
Kč. Tel. 722650359.
* Rozkládací křeslo - lůžko, kovové, IKEA, PC 3500,nyní za 1500 
Kč. Přebalovací pult na miminko za 500 Kč. Tel. 515157128.
* Skútr PIAGGIO FLY 50 4T ve velmi dobrém stavu. TK do roku 
2017. Cena 18 000,- Kč. Tel. 606169821.
* Med přímo od včelaře, 120,- Kč/kg,  po 5 kg. Po domluvě dovezu. 
Tel. 723967473.

* Garáž v Blansku na Podlesí. Dobře zaplatím. Platba v hotovosti 
a právní servis zajistím.Tel. 721083020.
* Chatu se zahrádkou v Blansku.Tel.774046641.
* Část zahrady v okolí nemocnice Blansko pro stavbu 1 - 2 garáž. 
stání. Tel. 603172353.

* Pronajmu 3+1 na Zborovcích. Vlastní kotel. Tel. 777744888.
* Pronajmu byt 3+1 na sídlišti Sever. Cena 6000,- Kč/měsíc + 
inkaso. Byt je po rekonstrukci. Tel. 604275982.
* Hledám za odvoz sporáky, pračky, ledničky, i nefunkční. Dále 
vrak - auto, i nepojízdné za symb.cenu. Tel. 605529478.
* 34letý sympat. kluk hledá fajn dívku - ženu od 35 do 45 let na 
vážný vztah, fl irt. Sms na 774849922.
* Pronajmu garáž za vlak. zastávkou BK - město. Tel. 602724073.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu byt 3+1 v Blansku v lokalitě SEVER. Tel. 777198996.
* Pronajmu byt 2+1 v Blansku, částečně zařízený, ne RK a cizin-
cům. Tel. 776705610.
* Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě v Šebrově.Nájem 4 500 Kč 
+ inkaso. Tel. 732489326.
* 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).
Brněnský Majáles 2014 – 7.5.2014 od 13 hod, BVV 
Brno. Cena 499,- Kč do 27.4.2014 a 550,-Kč do 6.5.
Hana Zagorová a Boom!Band, host Petr Rezek – 
15.5.2014 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
600/450 Kč.
Ticketpro:
4.-5.6.2014 LUCIE 2014, Brno – Kajot Aréna
8.6.2014 IRONMAIDEN, Brno – Velodrom
18.6.2014 Bryan Adams, Brno – Velodrom
Ticketstream:
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
Ticket Art:
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.
Aktuální pozvánka:
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY V REGIONU 
MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
6. 4. 2014 vyrazí turistické pochody po trasách 9 a 
12 km z Blanska do Pivovaru Černá Hora, kde bude 
ve 14.30 hod slavnostně zahájena letošní turistická 
sezona. Pro pěší trasu 9 km odjezd autobusů do 
Újezdu u Černé Hory z parkoviště u bowlingu v 8:00, 
8:30, 9:00 a 9:30 hod.
Letošním recesistickým tématem akce je Setkání 
všech, kteří mají srdce na dlani aneb Lidé v našem 
kraji na dlani srdce mají! (např. na dlani srdce na-
malované, vytetované nebo na ní bude mít položený 
předmět ve tvaru srdce). Sčítání bude probíhat v době 
12:00 – 14:00 hod.
V průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak, v 
doprovodném programu se seznámíte s novinkami v 
oblasti cestovního ruchu na Blanensku a Boskovicku 
nebo si můžete vyzkoušet vozítka Segway. Nebude 
zde samozřejmě chybět i dobré jídlo a pití!
Všichni jste srdečně zváni!
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
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Úspěchy ZŠ Dvorská
v zeměpisné olympiádě

Rachota pro Elišku

      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.

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. 

Dr. Optic Moravia
Wanklovo nám. 4, Blansko

Tel. 777 731 917

 Drsná muzika, decibely, dým a blonďatá tříletá holčička. Jak to jde k sobě? V Blansku snadno, 
zvlášť když se klub Rachota rozhodne uspořádat benefi ční koncert na podporu nemocné Elišky 
Kabátové.

 „Sama nevím, jak mě to vlastně napadlo. Vlastně 
to byl dárek k narozeninám – chtěla jsem si udělat 
radost oblíbenými kapelami. Inspirovali mě kama-
rádi, kteří každý rok na své narozeniny pořádají 
koncert a výtěžek věnují na 
dětský domov, psí útulek a 
podobně. Řekla jsem si, proč 
ne?“ vysvětluje Tereza Duso-
vá, hlavní organizátorka celé 
akce. Přestože návštěvnost 
koncertu byla o něco menší, 
než čekala, konečný dojem 
je nakonec pozitivní. „Kape-
ly a návštěvníci byli určitě 
spokojení, hrálo se nakonec 
leccos od rocku až po gothic 
metal. Ve většině kapel mám 
přátele a když jsem je popro-
sila, aby zahráli zdarma a 
výtěžek mohl jít Elišce, nikdo 
z nich nebyl proti. Jsem ráda, 
že jsme Elišce mohli předat 
10.000 Kč, snad jí to do 
budoucna pomůže,“ doufá 
Tereza Dusová.
 I výtěžek z koncertu v 

Rachotě přispěl k tomu, že částka na kontě Elišky 
Kabátové u nadace Veronika dosáhla k 30. 3. 2014 
výše 120 135 Kč.

-kkuc-

Foto: Tereza DusováFoto: Tereza Dusová

 Koncem února si na gymnáziu v Rájci dali dostaveníčko nejlepší studenti zeměpisu na okrese 
Blansko. Své zastoupení, v nejmladší kategorii, zde měla i ZŠ Dvorská. Právě Jiří Kalvoda z 6. třídy, 
úderem deváté hodiny usednul do školní lavice, aby celé tři hodiny, společně s ostatními „kolegy“ 
řešil náročné otázky zeměpisné olympiády. Okresní kolo této soutěže se skládalo ze tří dílčích částí: 
práce s atlasem, znalostní test bez atlasu a praktická část, která často představovala práci s topo-
grafi ckou nebo turistickou mapou a další mapové aplikace. 

 V první disciplíně „geografi ckého trojboje“ Jirka 
naprosto suverénně vyhrál nad ostatními a získal 
plný počet bodů. V druhé části opět prokázal, že ve 
znalostech ze zeměpisu nemá na okrese konkurenci. 
Třetí, praktická část, bohužel měla s praxí pramálo 
společného, a tak naše příprava v tomto ohledu při-
šla trošku v niveč. I přes to Jirka udělal v této části 
maximum. V celkovém součtu bodů za jednotlivé dílčí 
části olympiády Jirka naprosto deklasoval ostatní 
kolegy ziskem 75 bodů!!! Jen pro srovnání žákyně 
na druhém místě získal 58 bodů.
 Jiří Kalvoda se neztratil ani v krajském kole 
zeměpisné olympiády. Toto klání proběhlo 17. 3. 
2014 trefně na univerzitní půdě Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, na katedře geografi e. 
Jirka zde opět prokázal, že jeho úspěch z předchozí-
ho kola nebyl náhodou. Všechny přítomné studenty 
čekal těžký test složený opět ze tří částí. Ve velké 
konkurenci nadaných studentů dokázal Jirka dosáh-
nout na 3. místo (jediný bod mu chyběl ke 2. místu) a 
ZŠ Dvorská se tak může chlubit druhým vicemistrem 

zeměpisné olympiády. Za Jirkovým úspěchem stojí 
v prvé řadě jeho zájem o geografi i, za druhé jeho 
logické schopnosti a za třetí také čas, který jsme 
věnovali přípravě, která představovala zodpovězení 
spousty otázek a vyplňování řady pracovních listů v 
rámci školní i mimoškolní činnosti a domácí přípravy. 
Jak je vidět, tento čas se evidentně vyplatil.
 Nezbývá než Jirkovi poblahopřát a popřát mu 
mnoho dalších úspěchů a kdo ví, třeba jednou z Jirky 
vyroste geograf a bude to on, kdo bude připravovat 
další nadané žáky.
 Na závěr snad jen konstatování skutečnosti, 
že nejen Jirkův úspěch, ale dlouhodobé úspěchy 
našich studentů ze ZŠ Dvorské v matematických, 
jazykových, biologických, dějepisných a dalších 
olympiádách a soutěžích poukazují na mimořádně 
kvalitní práci učitelů naší školy a kvalitní podmínky 
ve škole samotné. Jeden z dalších důvodů, proč i 
nadále navštěvovat právě naši školu.

Za ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská
Mgr. Martin Weinhöfer, Ph.D.

Výsledky charitativní sbírky
 Během celého února jsme pořádali charitativní sbírku na pomoc bratrům Kosmákovým z Brna. 
Všichni dobří lidé mohli přispět přinesením plyšáků do našeho mateřského centra, sběrem plastových 
vršků nebo fi nančním obnosem.

 Přidaly se i některé cvičenky, navštěvující námi 
pořádaná cvičení a spousta hodných lidí z Horní 
Lhoty a také okolních obcí nám darovala plyšové 
hračky a plastové vršky.
 Naše charitativní sbírka vy-
vrcholila na velkém dětském 
karnevale, který proběhl v neděli 
9. března. Plyšákobraní mělo 
velký úspěch, snad všechny 
přítomné děti si vybraly z velké 
hromady hraček a rodiče na 
oplátku přispěli libovolnou část-
kou do naší charitativní kasičky.
 Při přepočítání získaného 
obnosu jsme zjistiliy, že se vy-
bralo krásných 6.200 Kč. Díky 
štědrosti návštěvníků karnevalu 
a bohatým odměnám od našich 
sponzorů jsme k této částce 
přidali ještě tento výtěžek, a 
doplnili tím částku na celých 
10.000 Kč.
 Kasičku s obnosem jsme ode-
vzdaly naší kamarádce Alence 
Suchánkové, která peníze pře-

dá přímo rodině Kosmákových v Brně. Všem dobrým 
lidem tímto děkujeme za pomoc při uskutečnění naší 
charitativní sbírky!

Hornolhotské maminky

Nástup možný IHNED!!!

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

PŘIJMEME OBCHODNÍHO 
ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNI

pro nabídku obuvi na ŽL.

Bližší informace:
tel. 516 414 488, 603 210 397
e-mail: obchod@obuv-konsorcium.cz
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

4. dubna 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 MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

 Březnový squashový turnaj přivítal 14 zájemců, 
12 mužů a 2 ženy. Objevil se zde znovu nový hráč 
a tak jsme zaznamenali mírný nárůst soutěžících 
 Utvořili jsme dvě základní skupiny o sedmi 
hráčích. Los byl velmi spravedlivý. Síla favoritů i 
méně zdatných hráčů se v obou skupinách takřka 
vyrovnala. V celém turnaji, jak už to bývá u takové-
ho počtu startujících, se hrálo na dva vítězné sety 
do 11 bodů beze ztrát. Do vyřazovacího pavouka 
postupovali všichni a tak osmifi nále v pavouku 
bylo tím pravým prubířským kamenem. Vítězové 
těchto duelů se dostali do bojů o lukrativní body a 
poražení naopak o zbytky bodů nebo jen o další 
umístění. 
 Závěrečné zápasy byly velmi dramatické, přesto 
neomylně vítěze určily. Jaromír Matal ve fi nále 
porazil Jakuba Sedláčka 2:0 (12:10, 11:8). Zápas 
o třetí místo se neuskutečnil a tak bez boje je získal 
Jan Urban. Jeho soupeř Nabil Lai si v semifi nále 
s Jarkem Matalem přivodil výron kotníku a do ná-
sledujícího zápasu nenastoupil. Byl to první skre-
čovaný zápas ze zdravotních důvodů od počátku 
pořádání těchto turnajů.
 Páté místo obsadil po vítězství 2:1 nad Matějem 
Bartoněm Jirka Pánek. Jeho bratr Jaroslav obsadil 
sedmé místo, když porazil 2:0 Karla Hudce.
 Příští dubnový turnaj se uskuteční v sobotu 
26. dubna od 13 hodin. Jste opět všichni zváni. 

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

Přivítáme s radostí další nové zájemce. Zatím se 
to daří a je důležité, že ti co to zkusí se opět vrací. 
Startovné je neměnné 200,- Kč. Dbejte na včasné 
přihlášení u asistentek squashového centra

-rl-

Nečekané výhry 
basketbalistů

 Překvapivé dvě výhry si přivezli z Podolí hráči 
týmu BBK Blansko do 11 let. „Musíme uznat, že 
domácím chyběli tři klíčoví hráči. Náš tým musím 
ale pochválit za nasazení a bojovnost. Zlepšili se 
i trestné hody, ve druhém zápase jsme proměnili 
každé dvě ze tří,“ uvedl trenér blanenských Antonín 
Zezula. 
 
Výsledky:
SK Renocar Podolí : BBK Blansko 41 : 65 (23 : 31) 
SK Renocar Podolí : BBK Blansko 44 : 47 (18 : 32) 
Body celkem:
Malík 24, Křížová 23, Ševčík Ondřej 19, Nečas 16, 
Šmerdová 10, Ježek 7, Svěráková, Streitová 4, 
Matušková a Zouhar po 2, Kavín 1. 

-kaj-

AKCE!!! 
Při zakoupení libovolného telefonu 
SIM karta Vodafone s kreditem SIM karta Vodafone s kreditem 

200,- Kč za 1,- Kč200,- Kč za 1,- Kč
Platí po předložení inzerátu do 30.4. nebo do vyprodání zásob

u u

ásob

Stolní tenis KST Blansko
2. liga muži
 Blansko si bylo vědomo toho, že ani dvě vítězství 
v posledních dvou utkání jim pravděpodobně neza-
ručí postup do fi nále play off. I přesto obě utkání na 
stolech soupeřů zvládlo a pak jen čekalo na zázrak 
v podobě klopýtnutí Zlína. To se ale nestalo a v ko-
nečné tabulce tak Blansku patří třetí místo, čtyři body 
za první Ostravou a pouhý bod za druhým Zlínem.

Baník Havířov C – KST Blansko 2:10
Body: Dudík 3,5 Svoboda 3,5 Přikryl 2,5 Čák 0,5

Omya KST jeseník – KST Blansko 5:10
Body: Dudík 4 Svoboda 3 Čák 2 Přikryl 1

3. liga muži
 Blanenské béčko již mělo před posledním víken-
dem jistotu záchrany, proto domácí porážka v obou 
zápasech nemusí zas až tak mrzet.

KST Blansko B – Sokol Borová 6:10
Body: Veselý 2,5 Mikula 2 Kvíčala David 1,5 Polívka 
Martin 0

KST Blansko B – TJ Žďár nad Sázavou 4:10
Body: Kvíčala David 2,5 Mikula 0,5 Veselý 0,5 Kví-
čala Josef 0,5

1.liga ženy
 I bez Marie Jirůškové dokázala blanenská děvčata 
dvakrát bodovat na stolech soupeřů z našeho hlav-
ního města. Konečné 6.místo v prvoligové tabulce 
jim tak patří naprosto oprávněně.

Slavoj Praha B – KST GMC Blansko 3:7
Body: Slezáková 3,5 Ševčíková 2,5 Suková 1

SF SKK El Nino Praha – KST GMC Blansko 5:5
Body: Slezáková 2,5 Ševčíková 2,5 Suková 0

KS2 muži
 Blanenskému C-týmu v posledním dvoukole 
již o nic nešlo, šanci tak dostali hráči žákovských 
kategorií Bednář s Polívkou a nevedli si vůbec 
špatně.

STK Zbraslavec B – KST Blansko C  10:5
Body: Bednář 2,5 Kutil Šimon 2 Procházka 0,5 
Polívka Ondřej 0

Orel Boskovice A – KST Blansko C 10:2
Body: Polívka Ondřej 1 Bednář 0,5 Procházka 0,5 
Kutil Šimon 0

-vory-


