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

- Prodej DB 2+1 Blansko – Nám.Republiky, 3.p., 58 m2, výtah…NC – 1 200.000 Kč

- Prodej RD 4+2 Němčice, poz. 403 m2, na bydlení i rekreaci…NC – 1 150.000 Kč

- Prodej továrny Konice, poz. 3.359 m2 , studna, ihned volný…NC – 3 299.000 Kč

- Prodej pozemku na RD Doubravice, cca 8.000 m2, u řeky…NC – cca 4 000.000 Kč 

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

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

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ BYTY A DOMY K  PRODEJI

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

Je sobotní ráno a já vstávám dříve než obvykle. Za normálních okolností by mě tato 
skutečnost docela dost vyvedla z míry, protože si rád přispím, ale dnes ne. Rychle do 
sebe hodím čaj a misku vloček, sbalím svačinu a jdu počkat před dům, i když mám ještě 
pár minut k dobru. Vyplatilo se – vůz mého kamaráda je tu dříve, nejspíš se taky nemohl 
dočkat. Zdravíme se a do kufru spěšně házíme mé věci. Boty, bágl, vozík… jen na nic 
nezapomenout. Hotovo, vyrážíme. Slunce svítí, nebe je modré a čeká nás nádherný den 
strávený tou nejlepší hrou na světě - golfem.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

půl od jamky. Hlavou mi proběhne myšlenka, že 
když jsem mohl čtyřmi ranami překonat takovou 
vzdálenost, tohle by měla být hračka. Jenže o tom 
je golf, já míjím a do skórkarty zapisuji šestku. Můj 
parťák nakonec odešel z první jamky s pětkou, 
takže je spokojenější a vede.
 Je to boj na život a na smrt. Hrajeme jamkovku, 
čili hru, ve které se soutěží na vyhrané jamky - ni-
koliv na počet ran, jak je tomu na většině turnajů. 
Ve hře je hodně – kdo prohraje, platí polévku a 
pivo. Na druhé jamce vyrovnávám stav, po osmi 
jamkách už vedu o tři! Na jedné z laviček use-
dáme a vytahujeme svačiny, dávajíc pozor na to, 
abychom nezdržovali hráče, kteří jdou za námi. 
Dnes je opravdu nádherné počasí, a nemůžeme 
se nabažit výhledu do okolí. Zatímco prvních devět 
jamek jdeme skoro celou dobu po okraji lesa, druhá 
devítka je plná uměle vytvořených jezírek a dalších 
záludností. Na patnáctce už zase vede můj kolega 
a než dojdeme k poslední, osmnácté jamce, naše 
skóre je vyrovnané. Bojujeme až do poslední rány 
a já prohrávám. 
 Sundáváme čepice, stiskem ruky si děkujeme za 
hru a odcházíme do klubovny. Zdolat hřiště nám 
trvalo skoro čtyři hodiny, v nohách máme více než 
dvanáct kilometrů, každý z nás odehrál okolo stovky 
ran. Počítáme škody na ztracených míčcích. Dnes 
to dopadlo docela dobře – já jsem dva utopil a tři 
ztratil, ale zase dva cizí našel. Můj kolega je na tom 
podobně. Platím slíbenou polévku, nealkoholické 
pivo a kávu a je mi skoro líto, že už odjíždíme.
 Cestou domů si uvědomím, jak dobře jsem si 
vyčistil hlavu. Naše debaty se celý den týkaly výluč-
ně špatných či dobrých ran, Tigera Woodse, nové 
technologie výroby golfových míčků a podobných 
témat. Také tělo si přišlo na své – dvanáct kilometrů 
svižné chůze mu udělá jen dobře. A koukat celý den 
na zelenou trávu? Pro oko a nervy to nejlepší, co 
můžete udělat. 
 Jedno mi stále vrtá hlavou: proč si tolik lidí myslí, 
že golf je hra pro bohaté? Na to, abyste provozovali 
tento sport, nepotřebujete výbavu za desetitisíce, 
ani mít v garáži Ferrarri. Samozřejmě, každý špás 
něco stojí, ale zde se opravdu nejedná o žádné 
horentní sumy. Vyzkoušejte to! Golf budete buď 
milovat, nebo vás nechá naprosto chladným. Já 
patřím k té první skupině a nedám na něj dopustit. 
Je to hra na celý život.

-mumma-

 Za necelou půlhodinku jsme na místě. Kořenec 
osobně považuji za jedno z nejkrásnějších míst na 
Zemi, ale přiznávám bez mučení, že golf v tomto 
hodnocení hraje nemalou roli. Přezouváme se jen 
tak u auta, poskládáme vozíky, naložíme bagáž a 
jdeme na kávu. Tradičně si objednáváme espresso 
a malé pivo. Směju se kamarádovi, pro kterého tato 
kombinace znamená první dnešní jídlo. Hlásíme 
se na recepci, bereme prázdné karty na skóre a 
jdeme.
 Bez rozehrání to nepůjde, takže si každý bereme 
u automatu jeden košíček míčků a jdeme na drivng 
range – cvičnou louku, na kterou je odstřelujeme. 
Nejsme tu sami, krásný letní den vylákal takhle brzy 
ráno i další nadšence. Zkoušíme dlouhá i krátká 
železa, dřeva a nakonec i putter, hůl určenou ke 
hře na greenu - po zemi. Těžko na cvičišti, lehce 
na bojišti. Tohle by mělo platit všude, ale přijde mi, 
že golf je výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Za 
pět let, co se golfu věnuji, bych si o sobě netroufal 
tvrdit, že jej ovládám.
 Odebíráme se na odpaliště první jamky a naše 
nadšení doprovází také lehká nervozita. Ještě před 
zahájením hry sundáme čepice, podáme si ruku 
a popřejeme hezkou hru. Samozřejmost, kterou 
všichni golfi sté provádí automaticky před každou 
hrou. Slunce máme v zádech a před námi se rýsuje 
silueta první jamky dlouhé něco přes tři sta metrů. 
Ti, kteří hru zvládají, by ji měli zahrát na čtyři údery, 
pro nás amatéry bude však uspokojujícím výsled-
kem číslo šest. 
 Začínám. Beru do ruky to největší dřevo – driver, 
posadím míček na týčko a provedu pár cvičných 
švihů. Je čas odehrát první odpal. O nic nejde, ale 
jsem nervózní, jako bych měl hůl v ruce poprvé 
v životě. Nádech – a pal! Posílám míček dvě stě 
metrů před sebe, bohužel pro mne však končí 
mimo hezky upravený terén ve vyšším travním 
porostu, ale nevadí. Míček bude zcela jistě hratelný. 
Můj kolega předvádí ukázkový odpal a končí asi 
osmdesát metrů před greenem. Druhá moje rána 
je ucházející, ovšem směřuje do písku, asi dvacet 
metrů od jamky. Ještě to bude těžké – z písku se 
totiž hraje příšerně. Kolega svoji druhou ránu poka-
zil úplně – svůj míček špatně trefi l a bude jej muset 
hledat v přilehlém lesíku. Z písku se dostávám hned 
napoprvé a jsem na greenu – stačí doklepnout. 
Mám to ale ještě dobrých patnáct metrů, takže to 
na první pokus nezvládnu a ocitám se asi metr a 

  

  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz cena: 1 650 000,- Kč

Prostorný, slunný DB ( možný převod do OV ) 3+1 s lodžií. Revitalizovaný 

byt. dům. Vlastní plynové vytápění.

mob.: 734 386 371 

Hledáme!

cena: 956 000,- Kč

Jedinečný stav. pozemek o výměře 

1195 m2, jižní orientace, všechny IS.

mob.: 777 857 739  

Olomučany

cena: 350 000,- Kč

Pozemek o výměře 1497 m2 určený k 

výstavbě rekreačního objektu.

mob.: 777 857 739 

Suchý
Pro klientku s připravenou 

hotovostí hledám ke koupi 

byt 1+1 na Zborovcích. 

Za nabídky předem děkuji. 

mob.: 777 857 739
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Oprava průtahu omezí 
dopravu ve městě

Blansko součástí projektu ZmapujTo.cz

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

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

TYTO a dalších 25 
nových 

* Značková sportovní 

 obuv ADIDAS, REEBOK, KEEN a jiné. 

* Dětské od vel. 20, dámské i pánské.

* Sportovní obuv s GORE-texovou membránou. 

Tak... a jsme komplet připravení na sezónu!

nových nových 

* Značková sportovní 

Přerušení dodávky EE
Dne 09.04.2015 od 13:30 do 17:00 - Blansko
Areál fy Kamena napájený z odběratelské trafosta-
nice Blansko - Kamena (č. 320376) na jejich vlastní 
žádost.
Dne 07.04.2015 od 08:00 do 09:00 - Lažánky
Horní část obce - zástavba při silnici od křižovatky 
Jedovnice - Vilémovice po dům č. 81 a 53 včetně 
bočních ulic
Dne 07.04.2015 od 09:00 do 10:00 - Lažánky
Střední část obce - od domu č. 1 u hl. silnice po domy 
č. 108 a 74 u hlav. silnice - odbočující ulice od domů 
č. 60 a 66 po domy č. 191 a 208
Dne 07.04.2015 od 10:00 do 11:00 Lažánky
Spodní část obce - od domu č.165 a 54 u hl. silnice 
po domy č. 168 a 173 u hlav. silnice - řada domů od 
č. 184 po d.č. 213, 214
Dne 07.04.2015 od 12:00 do 13:00 Lažánky
Oblast kolem rybárny, domů č.p. 54, 140, 35, 161 - u 
řeky Punkvy za ČKD směr Skalní Mlýn

O povaze vědy aneb 
Věda a víra

 Populární rčení říká, že věda se zabývá otázkami 
„jak“ a víra otázkami „proč“. Proto se tyto dvě nemo-
hou znepřátelit a navzájem se doplňují. Množství 
debat a literatury na toto téma však ukazuje, že 
takové tvrzení je příliš obecné. Věda se čím dál více 
vyslovuje k otázkám „proč“ - a to někdy i více, než 
víra sama. Asi nejvíce pozornosti se v této souvislosti 
dostává debatě o smyslu a původu života. Jak jsme 
sem přišli? Kam dále směřujeme? Je všechno jen 
nahodilost? Nebo je tu někdo, kdo vše přesahuje?
 Lze říci, že je mezi vědou a vírou jistý druh kon-
fl iktu. Můžeme toto považovat za - řekněme - jakési 
prokletí moderní doby? 
 Přijďte si na toto věčné téma pohovořit do Městské 
knihovny Blansko. Přednášející B.Th. Pavel Kosteč-
ka, Ph.D., vám jistě řekne víc. 
 Beseda se uskuteční 8. dubna 2015 od 18 hodin 
v dětském oddělení knihovny.

Mgr. Bc. Iveta Pernicová, 
Městská knihovna Blansko

Největší tajemství 
Třetí říše

 Jednotky SS se staly pod vedením všemocného 
velitele Heinricha Himmlera díky své neobyčejné 
efektivitě a bezohlednosti nepostradatelnou bez-
pečnostní silou hitlerovského Německa. Po defi ni-
tivní porážce Třetí říše nedodržel své slovo dané 
příslušníkům SS, že ponese odpovědnost za jejich 
činy. V americkém zajateckém táboře, kde se chtěl 
ukrýt mezi dalšími prchajícími německými vojáky, byl 
odhalen a krátce nato rozkousl tobolku s kyanidem.
 Na téma Třetí říše bylo již napsáno mnoho pole-
mik, srovnání i odhalení… Ale zdá se, že je stále co 
objevovat a čím veřejnost „překvapovat“. Nejinak to 
má autor literatury faktu a zejména publikace Nej-
větší tajemství Třetí říše pan Milan Zacha Kučera, 
se kterým můžete pobesedovat v Městské knihovně 
Blansko. 
 Přednáška s autorským čtením se uskuteční dne 
17. dubna 2015 od 18 hodin v dětském oddělení 
knihovny.

Mgr. Bc. Iveta Pernicová, DiS., 
Městská knihovna Blansko

Medvědí miminka 
potěšila seniory

 Víte, jak vypadá obávaný medvěd hnědý z blízka? 
Blanenští obyvatelé i zaměstnanci SENIOR centra 
Blansko už to vědí. Setkání s malými medvídky, 
kteří jsou v péči profesionálního chovatele dravé 
zvěře, se konalo v domově pro seniory v úterý 24. 
března 2015 v odpoledních hodinách. Chundelatí 
uličníci oblažili svou roztomilostí všechny přítomné 
a zanechali ve všech krásný zážitek, na který budou 
rádi a dlouho vzpomínat. Kdo by to mohl tušit, že si 
v životě pohladí opravdového, byť dvouměsíčního, 
bručouna bez újmy na zdraví?

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

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

734 514 325
734 514 325

 Blansko se dočkalo realizace velké investiční akce, která je velice důležitá jak pro občany Blanska, tak 
pro řidiče projíždějící městem. Ale bude nutné obrnit se trpělivostí. 

 „Je to složitá akce, která bude určitě mít vliv na život 
obyvatel do dubna do října. Chtěl bych proto požádat 
občany města Blanska o maximální shovívavost, proto-
že to zhorší kvalitu jejich života. Ale bez této investiční 
akce by nemohlo dojít ke zlepšení průtahu Blanskem,“ 
řekl starosta Ivo Polák.
 Jedná se o trasu v délce 2268 metrů od křižovatky u 
Kaufl anud po křižovatku nad ředitelstvím ČKD. Oprava 
průtahu bude rozdělena do několika etap a začne se 
úplnou uzavírkou ulice Poříčí a zjednosměrněním ulice 
Svitavská. Ta bude průjezdná ve směru od Boskovic 
na Brno a nákupní centra na straně u řeky zůstanou 
přístupná. Nákladní doprava se odkloní na Černou Horu 
a v prvních dnech 
budou kritická 
místa v Blansku, 
jako křižovatky 
a přechody, pod 
dozorem státní i 
městské policie. 
 Objízdná trasa 
povede přes uli-
ci Masarykovu, 
Smetanovu, Sei-
fertovu, Bezručo-
vu a Na Řadech. 
Úřad práce na ulici 
Vodní zůstane pří-
stupný pro hen-
dikepované lidi, 
kteří se k němu 
dostanou autem z 

kruhové křižovat-
ky u bývalé pošty. 
  „V celém úseku 
dojde ke komplet-
ní rekonstrukci 
veřejného osvět-
lení, a to kabelá-
že, sloupů i svíti-
del. Dále budou 
rekonstruovány 
chodníky, zvláště 
ty, které nebyly 
opraveny v dří-
vějších dobách, a 
také zejména ty 
části chodníků, 
které budou do-

tčeny dalšími stavbami, jako například výstavbou 
vodovodu na Svitavské,“ sdělil vedoucí odboru inves-
tičního a územního rozvoje Marek Štefan. Před hotelem 
Macocha u nádraží vznikne nový kruhový objezd. 
 Cena za celou rekonstrukci se dostane na částku 
zhruba sedmasedmdesát milionů korun. Největší podíl 
– pětačtyřicet milionů půjde z Jihomoravského kraje 
z evropských dotací, pětadvacet milionů na opravu 
osvětlení a chodníků uhradí město ze svého rozpočtu a 
sedm milionů za rekonstrukci vodovodu zaplatí Svazek 
vodovodů a kanalizací. 
 Vše by mělo být dokončeno k 30. září. 

-mha-

Doběhnut...
 Byl jsem doběhnut svým ne příliš zdravým 
životním stylem v nedávných dnech. Ostatně, i 
kvůli tomu chyběl v minulém čísle Monitoru můj 
sloupek.
 Ocitl jsem se totiž (proti své vůli) tam, kde jsem 
nebyl snad od svých pěti let, tedy v nemocnici. 
Důvody k mé hospitalizaci vás nebudu zatěžovat, 
pro můj dnešní příspěvek je to nepodstatné.
 Podstatné jsou jiné věci, které jsem dokázal po 
dobu mé hospitalizace vnímat a o které se s vámi 
chci podělit. Asi každý z nás si občas u lékaře za-
nadává na dlouhé čekání, údajnou nebo zjevnou 
neochotu personálu, protahování léčení, „zbyteč-
né“ zákroky a tajemno ze strany lékařů a ostatního 
nemocničního personálu. Já nejsem výjimka. Ale 
lékařský zákrok a pobyt ve zdejší nemocnici, který 
jsem byl nucen minulý týden absolvovat, mi trochu 
poopravil názor.
 Za prvé nemohu pominout ten prostý fakt, že 
kolem mne „tancovala“ spousta personálu už v 
okamžiku příjmu, protože jsem se cítil (a asi i byl) 
téměř na umření. To ale nikdo z lidí, sedících jinde 
na oddělení nevěděl a mohli si tedy v duchu nadá-
vat na dlouhé čekání. Ti lékaři, kteří se točili kolem 
mě totiž určitě v té chvíli chyběli na ambulanci. Ale 
ne proto, že by si dávali „voraz“. Právě naopak. 
Snažili se pomoci pacientovi, který to v té chvíli 
akutně potřeboval. Musím říct, že až budu příště 
sedět v čekárně na ambulanci a dveře budou o 
trochu déle zavřené, už se zlobit nebudu. Možná, 
že právě v té chvíli potřebuje odbornou pomoc 
někdo, kdo je na tom daleko hůř než já.
 A vlastní hospitalizace... Po tom, co mne přeřadi-
li z JIP na „normální“ oddělení, už mi bylo relativně 
dobře. Hlavní příznaky mých problémů odezněly 
a já se cítil na to, že bych měl jít domů. Lékaři byli 
názoru jiného a to mě trochu rozladilo. Ale až do 
chvíle, kdy se jeden z nich rozhodl mi pár věcí 
osvětlit a klidně, nicméně důrazně mi „promluvil do 
duše“. Ano, už jsem tam sice „lezl po zdi“, chtěl jít 
ven, do práce, za přáteli. Ale ještě na to všechno 
bylo trochu brzy. Ať chci, nebo nechci, zda jsem 
zdravý a v pohodě, to určuje lékař. Já, jako expert 
na počítačovou bezpečnost taky vím lépe než 
běžný uživatel, co všechno hrozí v tom kterém 
případě, bez patřičného zabezpečení a opatrnosti. 
A při vší úctě, lidské tělo je daleko složitější „stroj“, 
než může být kterýkoli počítač. Lékař tomu stroji 
rozumí, já ne. Tím je dán náš vztah jednou pro 
vždy a já bych to měl přijmout. A přiznám se, že 
jsem se to minulý týden přijmout naučil.
 Určitě nejsem jednoduchým pacientem. Chci se 
ptát, chci znát odpovědi. Navíc, můj obličej bývá 
často zachmuřený a vypadá to, že se na něco, 
či na někoho zlobím. Není to tak, to já jen tak 
vypadám. Jsem vděčný za jakoukoli komunikaci, 
která mi pomůže se dostat (v čemkoli a kdykoli) o 
kousek dál.
 Viděl jsem minulý týden hodně. A hodně se nau-
čil. O lékařích, o sestrách, o sobě. Sestry i ostatní 
personál jsou ostatně případ sám pro sebe. Viděl 
jsem jejich enormní nasazení, ochotu a úsměv i v 
případech, kdy bych já úsměv rozhodně na tváři 
hledal jen těžko. Tito lidé mají neobyčejně těžkou 
práci, především na psychiku. A já si opravdu 
myslím, že k té práci musí být více než „povoláni“, 
není to totiž procházka růžovým sadem...
 Prostě jsem chtěl vyjádřit jediné...
 „Z celého srdce vám všem v blanenské i br-
něnské nemocnici děkuji. Starali jste se o mě, 
jak nejlépe umíte, otevřeli jste mi v mnohém oči 
a upřímně říkám, že se na vaši práci budu dívat 
s daleko větším respektem a úctou, než kdykoli 
dřív“.
 Hezký den... 

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Od března 2015 se Město Blansko aktivně zapojilo do celorepublikového projektu ZmapujTo. cz. 
Jde o internetový projekt, jehož původním cílem bylo bojovat proti nelegálním skládkám odpadu v 
České republice a přispět tak k řešení této problematiky. Jako nejvýhodnější forma mapování skládek 
se už od prvopočátku jevilo zpřístupnění moderní, efektivní a široce rozšířené elektronické platformy 
pro jejich monitoring. Již první verze této internetové aplikace byla uživatelsky velmi jednoduchá. 
Skládku dokázal díky mobilním aplikacím velmi jednoduše a rychle nahlásit každý uživatel chytrého 
telefonu, další možností bylo nahlášení skládky prostřednictvím interaktivního webového formuláře. 

 Nová verze projektu však od roku 2014 obsahuje 
několik zásadních novinek. Nejdůležitější novinkou je 
možnost hlásit takto nejen černé skládky, ale i celou 
řadu jiný možných problémů a závad, na které v pří-
rodě či ve městech a obcích občané narazí (poničený 
městský mobiliář, nepořádek v parcích, nefunkční 
veřejné osvětlení apod.). Tato nová verze ZmapujTo.
cz tak neslouží jen občanům, nýbrž i městům, obcím 
a jiným institucím, které mají za úkol zabývat se právě 
takovými podněty občanů. 
 Webová stránka www.zmapujto.cz je včetně in-
teraktivní mapy zpracována tak, aby práce s ní byla 
rychlá a intuitivní. Díky responsivnímu designu webu 
lze tuto aplikaci používat např. i přímo z tabletu či 
mobilního telefonu a zůstane přitom zachována jeho 
plnohodnotná funkčnost. Černou skládku nebo zá-
vadu, kterou občan na území města Blanska objeví, 
je třeba prostřednictvím mobilního telefonu vyfoto-
grafovat, pomocí aplikace následně označit polohu 
závady v mapě a vše odeslat s krátkým komentářem 
administrátorovi projektu ZmapujTo.cz, který zprávu 

následně obratem předává MěÚ Blansko – odboru 
komunální údržby. Upozornění na závady a skládky 
nacházející se na katastru jiných, např. sousedních 
obcí, zašle administrátor těmto obcím, pokud ovšem 
jsou v projektu přímo zapojeny.
 Do projektu je aktuálně zapojeno 646 městských 
a obecních úřadů v ČR. Z větších měst a obcí na 
Blanensku a Boskovicku je Blansko zatím prvním, 
které služeb portálu aktivně využívá a jeho prostřed-
nictvím komunikuje s občany. Občané mohou totiž 
díky portálu ZmapujTo.cz černé skládky a závady 
vzniklé na katastru města nejen hlásit, ale následně 
také kdykoliv sledovat jak, bylo s nahlášenou záva-
dou ze strany MěÚ Blansko dále naloženo.
 Věříme že tato nová elektronická služba zrychlí 
komunikaci mezi občany a městským úřadem 
ohledně běžných nedostatků komunálního charak-
teru, přispěje k jejich operativnějšímu a rychlejšímu 
odstraňování a v neposlední řadě k dalšímu zlepšení 
vzhledu našeho města.                                                                 

-měú-
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Na kávě s Tadeášem Daňkem
Sponzor rubriky:

 S Tadeášem Daňkem zlehka a nezá-
vazně o tom, jak se Monitor dostal do 
fi lmu.
 
 Je vám 25 let, studujete scenáristiku na fi l-
mové škole ve Zlíně, čekám kdy padne jméno 
Erbenka...
 Ne ne, Erbenka za tím není. Ale určitě myslíte 
pana Cinkla. To je guru, díky němu je v Blansku 
tolik lidí, kteří se fi lmem zabývají. Mně, i když 
nejsem z Erbenky, taky pomáhal. Díky němu se 
znám s dalšími lidmi, co se fi lmem zabývají. Ale 
já jsem se k fi lmu dostal jinak.
 Bylo mi šestnáct, pracoval jsem jako externista 
v Deníku, takže jsem měl určitou volnost pokud jde 
o témata. A už tehdy mě zajímaly hlavně příběhy 
lidí. Třeba jsem psal o panu Pernicovi, kterému je 
devadesát a pořád jezdí na kole, nebo o člověku, 
co má na zahradě lva, zkrátka o lidech, kteří jsou 
obyčejní a přitom nesmírně zajímaví.
 No a pak jednou festival Rock for People vyhlásil 

videosoutěž. Jeli-
kož jsme se chtěli 
s partou na festival 
dostat, půjčili jsme 
si kameru a natočili 
video.  
   Tehdy jsme sice 
nevyhráli, ale když 
už jsme měli ka-
meru půjčenou, 
natočili jsme cvrč-
ky. Kamarád,  se 
tehdy zajímal o vy-
užití hmyzu v ku-
chyni a uvařil oběd 
z cvrčků, já jsem to 
natočil, dali jsme to 
na internet a skli-
dili jsme obrovský 
úspěch. Dodnes to 
snad na internetu 
visí. Tak jsme si 
řekli, že to asi lidi 
zajímá a natočili 

jsme další díl „videokuchařky“ Vaříme netradič-
ně. Nakonec těch videí vzniklo víc a mě díky tomu 
napadlo přihlásit se na fi lmovou tvorbu. No a letos 
končím fi lmovou školu ve Zlíně.

 Podle všeho to byla hodně přímá cesta...
 No to ani ne. Pro mé učitele – zdravím na 
Dvorskou – asi bude velké překvapení, až se 
dozví, že ještě studuju. Na základce jsem byl 
neposlušné dítě, škola mě nebavila. Vystudoval 
jsem obor kuchař-číšník, a pak jsem šel na Střední 
gastronomickou školu, ale vážně jsem nebyl dobrý 
student. Ve skutečnosti jsem se naučil vařit až ve 
Zlíně, kde jsem si musel vařit pro sebe.
 Abych byl upřímný, ani ve Zlíně nepatřím k 
nejlepším studentům – je důležité, aby tam člověk 
chodil na přednášky, semináře. Já se sice snažím, 
ale určitě jsou lepší než já a navíc mám spoustu 
jiných projektů. Každopádně tento rok končím.

 Zmínil jste ostatní projekty – můžete je při-
blížit?

 Jsem kreativec a pracuji v reklamě – dělal jsem 
třeba kampaň pro Pepsi. Slogan byl „chceme 
dát Česku moře“. Bylo to před volbami, politici 
slibovali první poslední, bylo to moře slibů, a my 
jsme se rozhodli, že lepší bude skutečné moře. 
Vyrazili jsme k moři pěšky a na Instagramu jsme 
pak zveřejňovali fotky z naší cesty.
 A z aktuálních věcí: právě teď natáčím pro 
stream.cz seriál o islámu v České republice, což 
je samozřejmě ožehavé téma.

 Vraťme se k vašemu fi lmu, který v nejbližší 
době bude promítán v rámci mikrofestivalu 
místních tvůrců. Můžete prozradit něco bližší-
ho?
 Samozřejmě! Film se jmenuje Napiš to! a k vidě-
ní bude 12. 4. 2015 v Kině Blansko v 17.30, vstup 
je zdarma, a protože nás sponzoruje pivovar Černá 
Hora, tak bude i nějaké to pivko. Film trvá 30 minut, 
hraje v něm Jiří Lábus a další známí herci, takže 
to určitě stojí za to. K vidění toho ovšem bude víc.
 Náš fi lm je premiéra, tedy ten zlatý hřeb večera. 
Ale když už jsem to organizoval, řekl jsem si, pojď-
me k tomu přidat další blanenské tvůrce a prezen-
tovat jejich práci. Představí se tak Little Cube se 
snímkem Kašlu na to, další fi lm se jmenuje TAM, 
ten natočil Kuba Nedoma a Martin Babáš, a já ří-
kám, že to je takový Tarkovský, zkrátka zadumaný 
fi lm, pak promítneme klauzurní snímek Kocovina 
Jana Koláře, to je vesnická komedie, a nakonec 
Run Free – Poselství bílého koně Radka Popelky.
 Rád bych pozval lidi, aby přišli, už kvůli atmosfé-
ře. Budou tam tvůrci, kteří nějak zábavně představí 
své fi lmy, a lidi si s nimi pak u piva mohou povídat. 
Pro nás všechny je úžasné, že fi lmy můžeme 
prezentovat před domácím publikem a pak o tom 
diskutovat. To vždycky člověka posune dál.

 A konkrétně váš fi lm, ten byste představil 
jak?
 Podtitul je „píšeme o tom, o čem chcete číst“. 

Blanenští se vypravili na pouť 
do Sloupu

Hlavní hrdina je mladý, ambiciozní novinář, který 
chce psát o velkých věcech. Chce mít čtené člán-
ky, ale protože pracuje v regionálních novinách, 
tak musí psát o malých, obyčejných věcech, a 
to ho strašně štve. Nakonec ho napadne, že by 
mohl ty velké věci sám vytvářet. Začne to nevinně, 
ale konec je děsivý. Rozhodně to musíte vidět. 
Výborná věc, kvůli které stojí za to přijít do kina, 
je i ten kontrast – velcí herci versus neherci. Vedle 
Lábuse uvidíte hrát lidi z Blanska, které můžete 
potkat na ulici.

 Vím, že se ony regionální noviny, kde hlavní 
hrdina pracuje, jmenují Monitor. To vzniklo jak?
 To napadlo Martina Kováře, co nám dělal asi-
stenta produkčního. Do fi lmu jsme potřebovali 
jako rekvizitu nějaké noviny. Nějakou dobu jsme 
diskutovali, jak to zařídit, a přitom na stole ležel 
Monitor. Martin si vzpomněl, že přes muziku zná 
šéfredaktora, tak mu zavolal a domluvil se. Dostali 
jsme tehdy celý balík, dokonce jsme směli natáčet 
v tiskárně, a ještě si ve Zlíně mysleli, že jsme si 
nechali natisknout vlastí noviny. To bylo fajn a 
zpětně moc děkujeme. Jsem o to raději, že teď 
dělám o fi lmu rozhovor právě s Monitorem.

 Obraťme list a doufejme, že se o skutečném 
Monitoru nezačnou po promítnutí vašeho 
snímku šířit fámy: co sny a plány do budouc-
na?
 K těm fámám bych chtěl dodat, že Monitor nám 
skvěle vyšel vstříc a události, které se ve fi lmu 
odehrají, jsou opravdu jen fi kce. Byl bych nerad, 
kdyby je lidé nějak spojovali s listem, který nám 
vyšel vstříc. A cíle?  Můj nejbližší cíl je, aby lidi přišli 
do kina, dali si pivo a podívali se na naše fi lmy. 
Na to se opravdu těším. Další velký cíl je úspěšně 
dokončit školu. No a pak samozřejmě bych rád 
dodělal svůj seriál pro stream.cz o islámu v ČR. 
To všechno je práce víc než na rok a dál se uvidí.

-kkuc-

 Věřící z Blanska podnikli v pátek 27. 
března pouť k Bolestné Panně Marii do 
Sloupu. Pár mladých děvčat dokonce 
před pátou hodinou ranní vyrazilo pěšky. 
Do Sloupu dívky dorazily před sedmou 
hodinou, kdy začínala mše svatá slou-
žená blanenským farářem Jiřím Kaňou. 

 Takzvaným Květným pátkem se totiž za-
hájila poutní sezóna ve Sloupě, kam během 
roku zamíří tisíce poutníků. V tento den bylo 
slouženo celkem sedm mší svatých, přičemž 
jejich počet věřícím připomíná sedm bolestí 
Panny Marie. Hlavní bohoslužbu v 10.30 
hodin celebroval brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle. 
 Květný pátek však není ve Sloupě svát-
kem jen pro věřící. Poutí žije celá obec, 
žáci základní školy již po mnoho let v tento 
den dostávají ředitelské volno. Přes špatné 
počasí i letos přijelo mnoho poutníků a ná-
vštěvníků, kostel byl plný a stánkaři s tržbou 
spokojení. 

-mha-
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Koktejlový svátek 
podvanácté

Velikonoční jarmark 
ve Veselici

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

21. 4. MILAN ZELENKA – kytara, ZUZANA ŠUMPICHOVÁ  – kytara (další host koncertu)

22. 9.  MICHAL PROKOP TRIO, HD ACOUSTIC (další hosté koncertu)

24. 11. PF GUITAR QUARTET, LIBOR JANEČEK – kytara (další host koncertu)

PERMANENTKY: 
550,– Kč a 430,– Kč (do 15ti let a důchodci)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PERMANENTEK: 
Informační kancelář Blanka v Blansku, tel. 516 410 470, 

ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029

6. ročník kytarových koncertů

MILOŠ PERNICA 
a hosté 2015
DĚLNICKÝ DŮM 
BLANSKO 
v 19.30 h

 Je to tak, juniorská barmanská soutěž Amundsen cup, kterou pořádá Střední škola gastrono-
mická, s.r.o. Blansko, završila letošním ročníkem již celý tucet. Rozhodně však nelze říci, že by 
to byl ročník tuctový! Vedle osvědčeného programu, který vždy přiláká do prostor Dělnického 
domu stovky návštěvníků, tedy soutěže v klasickém míchání vlastního nápoje, nabídky koktejlů 
podle receptur naší školy, možnosti líčení a kosmetického poradenství od brněnského studia 
Harmony, prezentace italských vín a olivových olejů blanenské fi rmy E-rmes nebo ochutnávky 
novinkových produktů generálního garanta akce - společnosti Stock Plzeň – Božkov, se letos 
objevilo hned několik výrazných novinek.

 Především se měření sil mezi mladými barmany 
rozšířilo o zcela novou kategorii – tzv. speed round, 
tedy míchání koktejlů na rychlost. V této části sou-
těže nerozhodovala technika přípravy ani výsledná 
jakost nápoje, jako tomu bylo u kategorie klasic-
kého barmanství, ale pouze schopnost namíchat 
5 porcí drinků v co nejkratším čase. A že to byly 
vskutku divoké závody – vždyť těm nejrychlejším 
se to podařilo za méně než dvě minuty!
 Tato paralelní soutěž se konala pod záštitou 
nového hlavního garanta Amundsen cupu – České 
pojišťovny, a.s., která jí dala i název dle svého 
úspěšného produktu – „Můj život“. A je nutno říci, 
že se premiérový partner soutěže ujal své pozice 
vskutku v profesionálním stylu a že jeho podpora 
naší akce byla velkorysá. Nejen totiž, že připravil 
hodnotné ceny pro tři nejrychlejší barmany, ale ka-
ždý z účastníků navíc obdržel od České pojišťovny 
dárkovou tašku za účast, společnost podpořila i 
provozní stránku soutěže a také se zúčastnila 
doprovodného programu, v rámci kterého byli 
návštěvníci zařazeni do slosování, takže dárky 
od České pojišťovny si odnesli i někteří z diváků. 
 Další novinkou bylo tematické zaměření dopro-
vodného programu, a sice pivní sommelierství. 
Každý příchozí si mohl prostudovat základní 
informace o tomto oboru z miniexpozice, připra-
vené našimi žáky, a pod jejich vedením absolvovat 

krátký kurz, jehož výstupem byl kromě sklenice 
piva Bejček z Vesnického pivovaru Ohrada také 
certifi kát „Malá pivní pečeť od držitele Zlaté pivní 
pečetě“.
 I zde totiž stál po našem boku kvalitní partner, 
tentokrát Agrocentrum Ohrada ve Vískách u Leto-
vic se svým minipivovarem, díky němuž se hlavní 
díl doprovodného programu mohl uskutečnit. Ka-
ždý z návštěvníků mohl zdarma ochutnat výtečné 
pivo z jeho produkce a Vesnický pivovar poskytl 
i ceny do soutěže. A právě pivo z Vísek se pyšní 
aktuálním celonárodním oceněním, onou Zlatou 
pivní pečetí, kterou jeho polotmavý ležák Pacholek 
získal letos v únoru v Táboře. Na Amundsen cupu 
se také centrum Ohrada objevilo poprvé, ale jinak 
jde již o stabilní partnerský subjekt naší školy, 
který spolupracuje na jejích akcích pravidelně a 
úspěšně.
 Závěrem uveďme, jak se v konkurenci pěti 
středních škol vedlo našim studentům: P. Hlaváček 
- zasloužené 1. místo hlavní soutěže, T. Krejčí - 1. 
místo ve speed-roundové soutěži a současně ví-
tězka kategorie "Nejlepší název nápoje", E. Dunaja 
- vítěz kategorie "Nejsympatičtější barman" a D. 
Staněk s V. Bachratým obsadili 2., resp. 3. místo 
v kategorii "Zvláštní soutěž garantů".

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

 Již patnáctá turistická sezóna bude zahájena na Bílou sobotu 4. dubna na rozhledně Podvrší ve 
Veselici. Při této příležitosti se bude pod rozhlednou konat od 9 do 17 hodin Velikonoční jarmark. 

 Pořadatelé kladou důraz na propagaci regionál-
ních produktů, tudíž k zakoupení bude med a další 
výrobky z včelích produktů, svatební koláče a další 
pečivo z pekárny ve Sloupě, plísňový sýr NIVA z 
Mlékárny Otinoves, kozí a ovčí 
sýry, apod. Na občerstvení je při-
chystáno například medové pivo 
a domácí klobásy. 
 V doprovodném programu vy-
stoupí členové klubu Judo BeF 
Home Blansko. Dále zazpívá 
pěvecký sbor Petrovický sen a 
nebude chybět ani ukázka vý-
cviku psů. Pro děti je připravena 
spousta her a soutěží a všichni 
návštěvníci se mohou těšit na 
ukázku zdobení dekorativního 
perníku a kraslic. V odpoledních 
hodinách se budou moci děti po-
vozit na koních jezdeckého oddílu 
z Petrovic. Návštěvu jarmarku 
je možné spojit kromě výstupu 
na rozhlednu také s prohlídkou 
návsi s kapličkou sv. Antonína, 

nedaleké Novodvorské lipové aleje či veselické 
knihovny, kde bude instalovaná výstava obrazů 
Tomáše Baránka ze Šošůvky. 

-mha-
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Reakce - polemiky

Fotoseriál: 
Závody kočárků 2015

 Přestože počasí zpočátku nebylo moc 
vlídné – vál studený vítr a sluníčko svítilo 
jen skoupě – závodníky to neodradilo a 
účast byla prakticky stejná jako loni a na 
startovní čáru se postavilo celkem 28 re-
gistrovaných.
 Organizátor, mateřské centrum Veselý 
Paleček, děkují především městu Blansku, 
které celou akci podpořilo a bez jehož 
pomoci by nebylo možné akci uspořádat. 
Jejich dík patří také rozhodčím, kteří do-
hlíželi na správnost stylu chůze: Robertu 

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

A zase ten kostelík
 Tak tenhle článek mě doslova zvedl ze židle! Me-
galomanské a roztahovačné církve. Kolik je u nás 
věřících v poměru k nevěřícím?
 Obyčejný občan si bez povolení nesmí postavit 
s nadsázkou ani kadibudku. Nebo je to záměr této 
církve? Co si postavím bez povolení, to už nám nikdy 
nikdo nezbourá? V dodatečném stavebním řízení mi 
to stejně odklepnou, tak co. Kde to jsme?
 Další šok. Přečetl jsem si v článku zmiňovaný Farní 
zpravodaj. Pan farář tam píše – cituji doslovně: „Dále 
se mně v rámci svých politických kontaktů podařilo 
získat 0,6 milionů korun z rozpočtu Jihomoravského 
kraje na celkovou opravu a úpravu budovy.“ Co jsou 
to ty politické kontakty? Mám tomu rozumět, že tato 
církev má nějakého svého kamaráda na MěÚ nebo 
dokonce na JmK, že se jim všechno schvaluje a 
prochází?
 Nebylo by prospěšnější tyto „dotace“ raději věno-
vat pro nemocné děti nebo na nějaké smysluplnější 
účely než na luxusní byt pro faráře?

-kk-

A zase ten kostelík II
 Autorka článku trefi la takříkajíc hřebík na hlavičku, 
respektive na příkladu ukázala současnou církev, 
na hony vzdálenou Kristovu učení a v tomto přípa-
dě Husovu učeni, jehož jméno berou nadarmo do 
svého názvu. Statky a nic jiného než statky, vlastní 
prospěch a bezohlednost k druhým. Bude zajímavé 
sledovat, jak se k věci postaví příslušné úřady a jaké 
sankce a pro koho z toho vyplynou… Pro porušova-
tele zákonů a předpisů, nebo pro pisatelku? Bude 
dobré tuto kauzu sledovat veřejně a požadovat po 
úřadech informace, případně úřady podpořit, aby 
se nebály k mocným církvím přistupovat jako ke 
každému jinému.

-ma-

A znovu                    
Dukla!

 Po referendu a vítězství varianty zbourat Duklu 
jsem se, ač nerad, s tímto výsledkem smířil. Staré 
prostě půjde pryč a hotovo. Jaké je však moje překva-
pení po zhlédnutí návrhů na řešení místa po Dukle. 
Občanům se předložily dvě varianty, které se podo-
bají jako vejce vejci. Výběr architekta je asi velice ne-
snadný, v Blansku a jeho okolí se vyskytuje snad jen 
pan architekt Habina. Malinko odbočím - jeho řešení 
parkovišť je velice příjemné všem řidičům. U polikli-
niky se skáče přes krásně zakroucené obrubníky, na 
špatně vyřešeném místě u plicního se to vyšrafuje 
žlutě a městská policie může nasazovat botičky! Na 
parkovišti u nádraží máme velice potřebný kruháč, 
který asi slouží jen k vyplnění prostoru a aby nebyl 
tak jednoduchý přidáme mu hezké bradavice. Co 
mají omezovat, mi jaksi nedošlo. 
 Ale vraťme se k Dukle. Nějak mi to připadá, jako 
bychom řekli: odstraníme Stalina, ale podstavec si 
necháme! Má snad pan architekt vzor v obchodním 
domě Centrum? Proč proboha na rovině vytváří cosi 
vyvýšeného, na co se dá vyšplhat jen po schodech? 
Co na to invalidé, staří občané, kteří by si chtěli v 
novém parku odpočinout? Nestálo by za to postavit 
v centru rovnou rozhlednu? Nebo se chceme chlubit, 
jak umíme vyřešit bezbariérový přístup do nepřístup-
ného parku?
 A nebo je v tom něco zcela jiného a někdo nezná-
mý má už záměr, jak mu bude skvěle prosperovat 
kdysi vyhlášený šantán v podzemí? Doufám, že se 
nedozvím, že zasypání sklepů by stálo moc a moc 
milionů, protože tam vede palavský potok, protože 
tam jsou silné betonové základy, protože… 
 Tak, občané Blanska, přemýšlejte, jestli se plní 
vaše přání, nebo je vše podle jiného jízdního řádu 
a vám se jen předkládá cosi jako utišující pro-
středek. 

Petr Beran

Šamonilovi, Romanu Gregorovi a Martinu 
Štoudkovi.
 Poděkování patří také Městské knihovně 
Blansko, která měla na akci svůj stánek s 
knížkami.
 Akce měla také charitativní rozměr: i letos 
putovala polovina ze startovného (700 Kč) 
do Azylového domu v Blansku. Současně 
mohli přítomní přispět jakoukoli částkou do 
kasičky, azylovému domu tak bylo předáno 
celkem 1623 Kč.

-kkuc-

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32 Blansko tel. 516 414 488

PŘIJMEME PRODAVAČKU
do prodejny obuvi Blansko "SEVER".

Strukturovaný životopis posílejte na 

obchod@obuv-konsorcium.cz,

nebo přímo na prodejnu obuvi.

Uzávěrka žádostí:  20.4.2015 * nástup od 1.6.2015
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Zprávy 
z blanenské knihovny

Děti závodily 
na obří autodráze

George R. R. Martin:
Svět ledu & ohně

 Čekání na 
pátou knihu 
série Hry o 
trůny je téměř 
u konce, če-
kání na šestý 
díl Písně ledu 
a ohně se zdá 
být nekoneč-
né. Naštěstí 
G. R. R. Mar-
tin zásobuje 
své příznivce 
aspoň dopro-
vodnými texty. 
Kromě poví-
dek, z nichž 
tři starší u nás 
vyšly v soubo-
ru Rytíř Sedmi království, je to bohatě ilustrovaná 
kniha Svět ledu a ohně. Vznikla ve spolupráci au-
tora ságy se zakladateli vyhlášené fanouškovské 
stránky Westeros.org. 
 Kniha je kronikou i průvodcem Martinova světa. 
Bohatě ilustrované stránky vtáhnou čtenáře do 
historie Západozemí, do historie temné a kruté 
nejen dlouhými zimními obdobími, ale především 
lidskými skutky. Kronikářův zápis dějin začíná 
u legendami opředených Dětí lesa, pokračuje 
přes osidlování Západozemí k vládě Targaryenů 
a končí jejich násilným sesazením. Druhá část 
knihy seznamuje čtenáře se Západozemím i 
zeměmi v jeho okolí, s jejich přírodními zajíma-
vostmi, národy, zvířaty, městy a obyčeji. To vše 
je doplněno mapami, nákresy a rodokmeny. Ať 
už hledáte konkrétní informace o oblíbené sáze 
nebo chcete žasnout nad její rozmanitostí a 
komplexností, tato kniha vám poskytne obojí v 
míře rovné hostinám Sedmi království. A ty píše 
Martin velice rád.

První dáma české 
politiky v knihovně

 Jako vyvrcholení letošního celostátního projektu 
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ besedovala v pátek 
27. března 2015 v Městské knihovně Blansko 
knihkupkyně a politička paní Miroslava Němcová.
 Svým fundovaným, lidským a zároveň velmi 
kultivovaným způsobem vystupování nenásilně 
dokázala, že je současnou neofi ciální první dámou 
českého veřejného života.
 Fotografi e, jejichž autorem je pan Ladislav Král, 
přibližují takřka dvě pohodové hodiny v blanenské 
knihovně.

Připravila Městská knihovna Blansko

kn
ih

a

6. ročník kytarových koncertů

21. 4. 2015

MILAN ZELENKA – kytara

ZUZANA ŠUMPICHOVÁ  – kytara (další host koncertu)

MILOŠ PERNICA 
a hosté 2015
DĚLNICKÝ DŮM 
BLANSKO 
v 19.30 h

PERMANENTKY: 
550,– Kč a 430,– Kč (do 15ti let a důchodci)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PERMANENTEK: 
Informační kancelář Blanka v Blansku, tel. 516 410 470, 

ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029

LAST MINUTE 24 HODIN DENNĚLAST MINUTE 24 HODIN DENNĚ    

VÝBĚR OD 298 CK SE SLEVOU NAVÍCVÝBĚR OD 298 CK SE SLEVOU NAVÍC
Náš TIP: CHORVATSKO 2 v 1 CENĚ - K MOŘI NEJLEVNĚJI!Náš TIP: CHORVATSKO 2 v 1 CENĚ - K MOŘI NEJLEVNĚJI!

ŘECKO – SLEVY 11-20% NA VYBRANÉ HOTELYŘECKO – SLEVY 11-20% NA VYBRANÉ HOTELY
PLAVBY STŘEDOMOŘÍM I OCEÁNEM, CYKLOTURISTIKAPLAVBY STŘEDOMOŘÍM I OCEÁNEM, CYKLOTURISTIKA

 Poznávací zájezdy, Eurovíkendy, jízdenky, cest. pojištění aj. Poznávací zájezdy, Eurovíkendy, jízdenky, cest. pojištění aj.
SENIOŘI +55 DOTACE : ALBÁNIE,ANDALUSIE, Č. HORA,   SENIOŘI +55 DOTACE : ALBÁNIE,ANDALUSIE, Č. HORA,   

CHORVATSKO, ISCHIA, KYPR, MALLORCA, SICÍLIECHORVATSKO, ISCHIA, KYPR, MALLORCA, SICÍLIE  
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

 Drakoneček – to je odpoledne plné zábavy a soutěží pro celé rodiny. Opět po roce se den plný her 
vrátil do Dělnického domu v neděli 22. března. 

 Bzukot autíček na autodráhách, spokojené děti 
i rodiče. Nejprve si musí každý soutěžící na první 
autodráze pořídit „řidičák“. Poté může začít plnit 
úkoly na dalších šestnácti stanovištích. Za splněné 
úkoly sbírá kartičky s razítkem dráčků, za něž si pak 
zakoupí jízdu na maxiautodráze. A jednotlivé soutěže 
jsou pro rodiče opravdu inspirující: Vycházejí buď z 
obyčejných věcí, které má každý doma, nebo jsou 
to neotřelé a zajímavé stolní hry, kvůli nimž stojí za 
to navštívit hračkářství a nějakou si pořídit. Na jednu 
improvizovanou hru například postačí jeden papír, 
dvě tužky a jedno víčko od mléka. 
 Obří autodráha je sestavená převážně z darů, 
kdy rodiče nosí pořadatelům svoje domácí auto-
dráhy, které už nepotřebují, jelikož jim například 
děti odrostly. Letos je trať dlouhá asi pětačtyřicet 
metrů a zazávodit si na ní mohou opravdu všechny 
děti od šesti let. Těm malým sice autíčko vylétne v 
každé zatáčce, nicméně 
kolem trati jsou v poho-
tovosti skauti, připravení 
závodničku hned nasadit 
na dráhu, a může se 
pokračovat v cestě. 
 O tom, že závodnič-
ky nejsou jen výsadou 
chlapců, svědčí i mnoho 
dívčích účastnic. „Soutě-
ží se zúčastnilo přesně 
osmdesát dětí,“ uvádí 
podle rozdaných kartiček 
jeden z organizátorů a 
zároveň moderátor On-
dřej Dyčka. Celkově ale 
přišlo dětí více, ty malé 
třeba jen sledovaly svoje 
starší sourozence. 
 „Hlavní myšlenkou 
akce je to, aby si děti 

hrály, aby byly spolu a aby se udělalo něco pro druhé. 
Všem září hravost z očí. Je to úžasné, když člověk 
vidí, jak si malí i dospělí hrají společně,“ vysvětluje 
zaujatě Ondřej Dyčka, jemuž samotnému září oči 
nadšením. Drakoneček pořádá blanenské skautské 
středisko Srdce na dlani také proto, aby jeho členové 
ukázali veřejnosti, že v Blansku existuje skautské 
středisko a že dovedou děti zabavit. Nadšené dětské 
tváře jsou důkazem toho, že děti nemusí prosedět 
celé hodiny u počítačů, a přesto, nebo právě proto 
jsou šťastné.
 A výsledky? Nejvíce dráčků získali Tomáš Gott-
wald, Tomáš Svoboda a Jonáš Babka. Nejrychlejší 
kolo zajel Marek Ulahel, dále Libor Šťáva a Vojtěch 
Bláha. A ve Velké ceně Blanska na prvním stupni 
stanul Marek Ulahel, na druhém Ondra Brosh a 
bronzovou medaili získala Jana Králová. 

-mha-

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

RH Faktor 2015 zná fi nalisty
 Ve čtvrtek 19. 3. 2015 hostila 
Střední pedagogická škola Bos-
kovice semifi nále pěvecké soutěže 
RH FAKTOR 2015.
Zde jsou základní údaje o semifi nále:
- Celkem bylo přihlášených 23 zpě-
váků 
- Porota semifi nále - Mgr. Michal 
Pernica, Hana Korčáková dipl. um., 
Petr Kavka 
- Do fi nále postoupili: 
A - Štěpánek Martin, Musilová Nikola, 
Grmolcová Denisa, Švancarová Pet-
ra, Cupák Vilém, Melicharová Natálie 
(náhradník - Sekaninová Marie), 
B - Janků Gabriela, Holková Martina, 
Francová Iveta, Formánková Marie, 
Matušková Eliška, Sekaninová Veronika, 
C - Konečná Kristýna  

 Reportáž ze semifi nále najdete v Krátkých zprá-
vách BTV č. 4, které vyšly v sobotu 21. 3. 2015.

Finále soutěže RH FAKTOR 2015 se uskuteční 
dne 28.4.2015 v 18.00 hodin v sále boskovického 
Skleníku.

Mgr. Michal Pernica, Jiří Korčák, 
Foto: Bronislav Šmatera 
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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.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* NABÍDKA PRÁCE: Hledáme servírku/číš-
níka s praxí! Statek Samsara - Klepačov. 
info@statek-samsara.cz
* Restaurace “U Golema” přijme servíku - číš-
níka. Vyučení a praxe nutná. Tel. 608707625.
* Restaurace “U Golema” přijme brigádníci/
ka na obsluhu letní zahrádky, praxe nutná. 
Tel. 608707625.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 1+1 do OV po celkové rekonstrukci na ulici Chelčic-
kého. Cena 740.000,-. Tel.: 776117788.
* Mrazící box 215 l Philips - Whirpool. 3300 Kč, při-
vezu. Tel. 605529478.
* Pionýr 20 Jawa s kryty, bez dokladů, jezdící. 2900 
Kč vč. dopravy. Tel. 605529478.
* Garáž na ul. Divišové. Tel. 725864374.
* OV 1+1 na ul. Údolní v BK - volný. Tel. 777667163.
* Zahradu 500 m2 s chatkou, udržovaná, oplocená, v 
Rájci za 190.000 Kč. Tel. 605978040 16:00 - 19:00.
* Ložnici z roku 1950, postel, 1 skříň třídveřová, 1 
dvoudveřová, 2 noční stolky, psycha se zrcadlem. 
Levně. Tel. 721376155.
* Nový, nepoužitý závěsný plynový nekondenzační 
kotel zn. Gepard Protherm, s průtokovým ohřevem 
teplé vody, výkon 8,5 - 23,3 kW. Nevhodný dar, sleva 
4 000 Kč. Tel. 724256819.

* Pronajmu byt 1+1 na ul 9. května, 4700 + energie. 
Tel. 602724073.
* Z rodinných důvodů hledají dva inv. důchodci byt 
či dům 2+1 nezařízený. Spěchá. Do 7 tis., s trvalým 
pobytem do 9 tis. Tel. 725924631.
* Pronajmu garáž na ul. 9. května od dubna. Cena 
1000,- Kč/měsíc. Tel. 723408574.
* Pronajmu v Blansku byt 2+1, nájem 6800,- + inkaso.  
Více na 737622786
* Muž 41 let, 186/86, hledá ženu, dívku na váž-
ný vztah, introvent, přátelský, soběstačný. SMS 
604713381.
* Nabízím doučování němčiny, pomoc s přípravou k 
maturitě - tel. 731174236.
* Koupím starší dveře 80 cm, levé, plné. Tel. 
728704229.
* Daroval by někdo bodíky z Billy na příšerku s.r.o. 
nebo U nás na farmě z Alberta? Také jakékoliv hrač-
ky, i nemoderní. Tel. 731084464.
* Daruji za odvoz slepičí hnůj – Blansko. Tel. 
728263644.
* Pronajmu byt 1+1 v Blansku, vlastní topení, nízké 
náklady. Volný od května 2015, 5500 Kč/měsíc + 
inkaso. Tel. 774215821.
* Pronajmu garáž na Písečné, ul. Pod Javory. Tel. 
731670781.

      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:
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:
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.
Aktuální pozvánka:
Zahájení turistické sezony v regionu Moravský 
kras a okolí – Vzhůru na hřebenovou túru! Neděle 
12.4.2015, start turistických pochodů z Blanska do 
Černé Hory 7:30-9:30 hod od Zámku Blansko. Na 
nádvoří Pivovaru Černá Hora bude v rámci programu 
proveden pokus o český rekord v počtu lidí, kteří 
absolvovali hřebenovou túru – vzali si na pochod 
hřeben, proběhne křest publikace Hrady, hrádky 
a tvrze na Blanensku a bude slavnostně zahájena 
turistická sezona. V průběhu celého dopoledne vás 
bude bavit kapela Prak!

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-

MISTROVSTVÍMISTROVSTVÍ SVĚTA SVĚTA

v BAZARU STROJŮ 
A NÁBYTKU 1000 m2

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! HRA NA SCHOVKU !!!!!! HRA NA SCHOVKU !!!
DRAŠAR 602 882 227

Království šneka Krasíka 
se probouzí ze zimního spánku

Basketbalisty čeká 
mistrovství ČR

 Nejmladší tým basketbalového klubu BBK Blan-
sko, tedy hráči a hráčky do 11 let, si vybojoval účast 
na mistrovství České republiky. Šampionát se usku-
teční na konci dubna v Mostě. Postup ze druhého 
místa neohrozily ani dvě porážky v soubojích o první 
příčku s Podolím. Domácí Blansko muselo na cestě 
za titulem přeborníka Jihomoravského kraje dvakrát 
zvítězit, ale soupeř prokázal větší vyrovnanost kádru. 
To se projevilo zejména v prvním utkání, kdy Blansku 
nestačil ani třináctibodový náskok, aby nakonec 
rozhodl koš Podolí sedm vteřin před koncem.
 „Nedokázali jsme se vyrovnat v závěru utkání se 
zvýšenou agresivitou soupeře, nevraceli se, nebránili 
a darovali soupeři laxním přístupem vítězství. Druhý 
zápas byl v bleděmodrém provedení. Pokud chceme 
takové zápasy v budoucnu vyhrávat, musí se herně 
nebo alespoň stoprocentní snahou zapojit všichni 
hráči. Basketbal je kolektivní hra, zde musí táhnout 
všichni za jeden provaz. Kladný rating, tedy celkový 
přínos pro družstvo, měli pouze dva hráči ze 14. To 
je velice málo,“ nebyl s celkovým výkonem spokojený 
trenér Blanska Antonín Zezula. 
 Tým má nyní měsíc na to, aby načasoval formu na 
republikový šampionát, na kterém mu budeme držet 
palce.

Výsledky:

BBK Blansko : SK Renocar Podolí  49 : 51 (21 : 20) 
BBK Blansko : SK Renocar Podolí  62 : 73 (36 : 42) 

Body celkem: 
Nečas 37, Křížová 27, Streitová a Ondřej Ševčík 
po 12, Ježek 9, Berka 7, Svěráková 5, Tyleček 4, 
Špačková a Kavín po 2.

-kaj-

 Poslední zbytky sněhu zmizely, vystřídány závěje-
mi sněženek a bledulí, do Moravského krasu zavítalo 
jaro, a také šnek Krasík se probudil, vystrčil růžky ze 
své ulity a je opět připraven vyrazit za dalšími dob-
rodružstvími. Pro všechny, kteří ho na jeho cestách 
chtějí doprovázet, jsme připravili řadu novinek. 
 Webové stránky království krasko.info byly pro 
lepší orientaci česky hovořících poutníků doplněny 
o přesměrování z domény krasik.cz. Na stránkách 
krasko.info najdete nejen informace o chystaném 
dění v Krasíkově království a fotoreportáže z již pro-
běhlých akcí, ale zejména kalendář, který soustřeďu-
je kompletní nabídku chystaných akcí v Moravském 
krasu, vhodných pro cílovou skupinu projektu, tedy 
rodiny s dětmi. 
 Všem, kteří se chtějí podělit o své poznatky z puto-
vání královstvím, je k dispozici vylepšené Pohádkové 
diskuzní fórum (přístup ze stránek www.krasik.cz či 
www.krasko.info). Fórum slouží ke komunikaci mezi 
Královstvím a poutníky i mezi poutníky navzájem a 
je pro Krasíkovy dvorní rádce významnou inspirací 
pro plánování další činnosti. 
 Nositelé Krasíkova cestovního pasu (vydávají je 
pohádkové kanceláře) čeká komfortnější putování 
královstvím, neboť došlo k dalšímu navýšení počtu 
pohádkových kanceláří. Získání odměny v podobě 
pexesa, geocoinu či pohádkové knihy tak bude pro 
všechny poctivé cestovatele, co do svých pasů 
pilně sbírají razítka, zase 
o něco snazší. 
 Pro velký úspěch, jež 
zaznamenala v loňském 
roce, také letos v květnu 
odstartuje geocachingová 
hra určená pro sportovní 
rodiny se smyslem pro 
dobrodružství. Tajenku 
jsme pro letošní rok tro-
chu ztížili, pro všechny 
úspěšné „lovce kešek“ 
však bude nově připraven 
diplom, vylosovaní výherci 
se pak mohou v říjnu opět 
těšit na pěkné ceny.
 Ti z návštěvníků Krasu, 
kteří se nespokojí s pou-
hým získáváním razítek 
do pasu, ale výprava do 

neprobádaného terénu, kde jsou umístěny geoca-
chingové schránky, je pro ně příliš složitá, budou 
moci letos nově otestovat Krasíkovy výlety. Jde o 
několik speciálně připravených tras, které návštěv-
níky provedou na méně známá, ale o to zajímavější 
místa Moravského krasu. 

Nejbližší akce Nejbližší akce 
Krasíkova království: Krasíkova království: 

11. 4. 2015 od 9.00 do 18.00, mýdlárna Lažánky
 Srdečně zveme na akci pořádanou jednou z Krasí-
kových Pohádkových kanceláří, mýdlárnou a svíčkár-
nou Mydlidědek v Lažánkách. Během programu na 
téma „řemesla na dvoře" si budou moci návštěvníci 
vyzkoušet tradiční výrobu svíček a mýdel, točení na 
kopacím kruhu či zdobení kožených náramků, ale i 
perníčků a mnohé další. 
12. 4. 2015 od 12.00, Černá Hora
 Tradiční zahájení sezóny, které pořádá Blansko 
(pohádková kancelář IC Blanka), Boskovice a Pivo-
var Černá Hora. Kromě tradičního pokusu o rekord a 
nakrojení salámu čeká návštěvníky pivovaru společ-
ná prezentace pohádkových království z Moravského 
krasu a Boskovicka

-kkuc-

Uzávěrka dalšího čísla 
Monitoru je 13. dubna 2015

Potřebujete inzerci? 
Volejte 606 728 334.

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

4. dubna 20158

 Zatím nejvyšší počet hráčů v letošní sezóně na-
vštívilo březnový squashový turnaj v našem centru. 
 Čtyři základní skupiny a závěrečný fi nálový pavouk 
se staly hracím řádem tohoto turnaje. Po celý průběh 
byla utkání hrána na dva vítězné sety do 11 bodů, 
dle mezinárodních pravidel.
 Vítězství slavil opět Jan Zezula, když v napjatém 
utkání a bouřlivém prostředí vytvořeném přihlížejí-
cími diváky zdolal Jaromíra Matala 2:1 (11:8, 8:11, 
11:8). V zápase o třetí místo navrátilec Nabil Lai 
porazil nestárnoucího Ladislava Musila 2:1 (9:11, 
11:8, 11:5). Páté místo získal Jakub Sedláček po 
vítězství nad Jiřím Pánkem 2:1 (11:8, 7:11, 11:7). 

Sedmé místo patří Matěji Bartoňovi, který porazil 
Richarda Derinka, dalšího z hráčů vystrkujících své 
sportovní růžky 2:0 (11:6, 11:9). Velkým přínosem 
turnaje byla účast tří žen neváhajících se sportovně 
postavit mužům.
 Příští turnaj se uskuteční v sobotu 25. dubna od 
13 hodin. Startovné je neměnné 200 Kč. Věříme, že 
počet účastníků našich turnajů bude nadále stoupat. 
Nebojte se nás navštívit, zdokonalíte se ve svém 
squashovém umění a budete odcházet spokojeni. 
Těšíme se na Vás!

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

BK Blansko se dočkalo 
další výhry

 Po delší době se dočkal blanenský basketbalový 
klub dalšího vítězství v soutěži OP2 žen. Tentokrát 
Blansko na domácí palubovce přivítal soupeřky z 
družstva Spartak DDM Uherský Brod, se kterými 
opět odehrálo 2 zápasy.     
  Obě utkání měla velice vyrovnaný průběh. Proká-
zalo se, že Blansku jako nejmladšímu týmu v soutěži, 
zatím schází dostatek zkušeností, protože jim činilo 
problémy prosadit se přes zkušené pivotky soupeře. 
Brodu zase činilo problémy vysoké nasazení blanen-
ských hráček v obraně a konečně se podařilo využít 
rychlý protiútok. 
 První utkání se podařilo Blansku zlomit v úvodu 
závěrečné čtvrtiny, především díky osmibodové 
šňůře Kateřiny Buřtové, která v té chvíli hrála se 4 
osobními chybami v ohrožení vyloučení. Blansko si 
již náskok udrželo, soupeř trojkou v poslední vteřině 
zápasu jen korigoval výsledek na konečných 54:49 
pro Blansko. 
 Ve druhém utkání se však Blansku nepodařilo udr-
žet vysoké tempo a dobrý výsledek z prvního zápasu 
neobhájilo. Ve vyrovnané koncovce soupeř odskočil 
na mírný náskok, a přestože Blansko útočilo na 
vyrovnání, zkušenějším hráčkám Brodu se nakonec 
podařilo dovést zápas do vítězného konce. Střelecky 
se výrazněji prosadila rozehrávačka Slugeňová s 12 
body. 
 Blansko tak získalo body za jednu výhru ze dvou 
zápasů a doufá, že v příštím kole se podaří zvítězit 
v obou zápasech. Další zápasy Blansko odehraje 4. 
dubna opět na domácí palubovce (hala Údolní 10), 
proti soupeři z Velkého Meziříčí. Začátky utkání jsou 
v 9 a v 11 hodin. 

1.zápas
BK Blansko : Spartak DDM Uherský Brod – 54:49
střelkyně Blanska: Sedláková 11b; Buřtová 8; Ma-
ňoušková 6; Čermáková 5; Slugeňová, Zouharová, 
Hlavoňová, Formánková Z. a Formánková K. 4; 
Riznerová a Šmerdová J. 2 

2. zápas
BK Blansko : Spartak DDM Uherský Brod – 55:62
střelkyně Blanska: Slugeňová 12b; Sedláková 8; Hla-
voňová, Čermáková a Formánková K. 7; Kohútová 
4; Zouharová, Riznerová, Buřtová, Šmerdová J. a 
Formánková Z. 2 

Bc. Lukáš Buřt

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
 Ani dvě vítězství na stolech soupeřů v posledních 
dvou utkáních základní části nestačily ženám KST 
GMC Blansko k postupu do play  off 1. ligy. Nebyla 
totiž zároveň splněna druhá podmínka, která by tento 
postup zajistila a to, že Hodonín musí doma zdolat 
El Niňo Praha. Utkání bohužel skončilo remízou a 
Blansku tak ve velmi vyrovnané tabulce patří až třetí 
příčka. Na prvním místě se umístil  SKST Hodonín B 
ze ziskem 60 bodů. Druhé El Niňo Praha získalo 59 
bodů, stejně jako třetí KST GMC Blansko. O lepším 
postavení El Niňa tak rozhodlo skóre ze vzájemných 
zápasů, kdy El Niňo dokázalo v Blansku zvítězit po-
měrem 7:3 a doma prohrát pouze 4:6.
Sokol Nusle Praha B - KST GMC Blansko 2:8
Body: Pavlicová 3,5 Chajda 3 Ševčíková 1,5

SKST Vlašim B  - KST GMC Blansko 4:6
Body: Chajda 3 Pavlicová 2,5 Ševčíková 0,5

2. liga muži
 S jistotou zachování druholigové příslušnosti i pro 
příští sezonu odjížděli k posledním dvěma utkáním 
muži blanenského A týmu. Další body do tabulky se 
jim již bohužel získat nepodařilo, i tak je konečné 8. 
místo celkem uspokojivým počinem, obzvláště s ohle-
dem na rozsáhlou marodku, která tým celou sezonu 
provázela.

TJ Sokol Borová – KST Blansko 10:3
Exiteria KSt Jeseník  KST Blansko 10:0

3. liga muži
 Na posledním místě v tabulce a sestupu do divize 
nemohla poslední dvě domácí utkání již nic změnit. 
Šanci opět dostali někteří mladí hráči a hráči C týmu.
KST Blansko B – TJ Žďár nad Sázavou 1:10
Body: Kvíčala David 1 Kvíčala Josef 0 Přikryl Jiří 0

KST Blansko B – TTC Koral Tišnov 4:10
Body: Kvíčala David 2 Přikryl Jiří 1 Polívka Martin 
1 Bako 0

KS2 muži
Blanenský C tým již měl také jistotu záchrany a proto 
mohl svá poslední utkání na stolech soupeřů odehrát 
bez nervů z hrozící baráže. Konečná 8. příčka je  tro-
chu zklamáním, céčko ale doplatilo především na to, 
že hodně jeho hráčů muselo zaskakovat v ligových 
soutěžích a málokdy se tak sešlo v nejsilnější sestavě.
Sokol Otnice – KST Blansko C 9:9
Body: Polívka 3 Kutil Šimon 2,5 Zukal 2 Procházka 1,5

TTC Komořany – KST  Blansko C 10:1
Body: Kutil Šimon 1  Zukal 0 Procházka 0 Babušík 0 
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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 vyprodání zásob.
+ Vodafone SIM karta 
s kreditem

 200,- Kč zdarm
a!

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


