
- Prodej bytu 1+1 OV Blansko – Jasanová, 35 m2, 6.p., balkon...NC – 999.000 Kč

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko – od 26 m2,výtah, balkon, PS...NC – od 943 tis. Kč 

- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, IS, výhled  na J-Z... NC – 1.350 Kč/ m2

- Prodej pozemků na RD Černá Hora – až 2.514 m2, IS, + starý RD...NC – 950 Kč/ m2

- Prodej STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 503 m2, studna...NC – 3.800 Kč/ m2

- Výstavba RD 2+1 Blansko – Češkovice, + poz. 400 m2, na klíč...NC – 1,59 mil.Kč 

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, přízemí, výloha, WC... NC – 1 350.000 Kč

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  V  BLANSKU  A  OKOLÍ

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

Zastávám názor, že každý z nás by měl dělat především to, co umí. Je totiž veliký rozdíl, 
když se podíváte na práci odvedenou skutečným profesionálem nebo na amatérsky 
zfušovanou slátaninu od někoho, kdo svoji práci příliš neovládá. Tohle platí více či 
méně ve všech odvětvích, ve světě kulinářském hned dvakrát. Vaření je dnes obrovským 
fenoménem, a přestože si myslím, že v našich stravovacích návycích máme pořád jisté 
mezery, lidé mají na jídlo stále větší nároky. Osobně jsem si od netradičního večera, který 
se měl odehrát ve středu 16. března v rájeckém penzionu Kopeček, sliboval mnoho. Ne-
tradiční chutě Vietnamu a Indie, exotika, to vše připravené specializovaným kuchařem. 
Těšil jsem se.úv

od
ní

k

Trochu jiný zážitek
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V Cafi scu se platilo básní - str. 4 Na kávě s Dominikem Pernicou - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

koriandru. To vše doplněno kuskusem coby přílohou. 
Po tomto chodu následovala zhruba dvacetiminutová 
pauza, kterou všichni s radostí uvítali. Jídla bylo 
opravdu dost a nebylo kam spěchat. V této pauze 
byl hostům nabídnut výborný vietnamský ledový čaj 
s limetou a mátovými lístky.
 Hurá na další chod, tentokrát zase z Vietnamu. 
Bún cha. Věděl jsem, že jde o opečený bůček a moc 
jsem se na něj těšil. V podstatě jde o jídlo, které si 
dokážete připravit sami doma, ovšem zde bylo dopl-
něné salátem z vietnamských bylinek a omáčkou thin 
sun, kterou jsem ochutnal poprvé v životě. V základu 
ji tvořila rybí omáčka, rýžový ocet, kořenová zelenina, 
cukr a koriandr. Pokrm byl doplněný jasmínovou rýží.
 Před třetím hlavním chodem jsme byli upozorněni, 
že rajčatová omáčka ke kuřecímu masu vindaloo 
bude hodně pikantní, a že ty, kteří ostrým chutím 
příliš neholdují, čeká nevšední zážitek. Toto tradiční 
jídlo z indické provincie Goa splnilo přesně to, na co 
jsme byli upozorněni. Jednalo se opravdu o velice 
ostré jídlo. Ti, na které to bylo moc a nepomohla jim 
ani příloha v podobě rýže basmati, měli možnost 
pálivou chuť strhnout čerstvým domácím jogurtem, 
který nechyběl na žádném stole.
 Sladká tečka byla jednou velkou chuťovou symfo-
nickou básní. Smažený banán v medovém těstíčku 
doplněný omáčkou z kokosového mléka a zakysané 
smetany chutnal jako nebe, a přestože jsme byli 

opravdu už hodně najezení, tohle 
se zkrátka nedalo odmítnout.
 Byl to super zážitek a úsměvy 
odcházejících hostů s plnými žalud-
ky jen dokazovaly, že jsme nebyli 
jediní, kdo si večer opravdu užil. 
Cena 590 Kč za jedno šestichodo-
vé menu odpovídá zhruba jedné 
vstupence do divadla, což bych na 
straně jedné velmi nerad srovnával, 
na straně druhé mohu říci, že jsme 
podobně jako při divadelním před-
stavení byli i po večeři na Kopečku 
plní zážitků a příště určitě půjdeme 
zas. Co na tom, že tentokrát hlavní 
roli sehrálo maso, rýže a indické 
koření.

Martin Müller

 Na Kopeček chodím moc rád. 
Pohodová atmosféra, ale hlavně 
vynikající přístup ke gastronomii, 
kterým je rájecký penzion vyhlášený, 
okouzlil nejen mne, ale i spous-
tu dalších příznivců dobrého jídla. 
Středeční degustační večeře spe-
cializované vždy na určitou národní 
kuchyni připravují majitelé Kopečku 
několikrát za rok. V minulosti pro-
běhla několikachodová degustační 
večeře s tématem české, francouz-
ské nebo thajské kuchyně. Vždy 
tyto akce doprovázel velký zájem ze 
strany hostů, proto jsem nenechal 
nic náhodě a předem si rezervovat 
stůl mi přišlo docela logické.
 Čekal nás večer pod taktovkou 
profesionálního kuchaře, jenž se chutím Vietnamu 
a Indie věnuje již mnoho let, a který k tomu také 
používá originální ingredience. Šest chodů, šest 
zážitků. 
 První na řadě byl předkrm, nebo spíš, jak bylo 
uvedeno v menu, amuse bouche – malá jednohubka, 
která měla za úkol uvést naše chuťové pohárky do 
pohotovostního režimu. Ceviche z královské krevety 
sestávala z čerstvé krevety marinované v limetě 
podávané s mandarinkovým coulis. Přestože plody 
moře obecně příliš nemusím, byl to skutečně výtečný 
úvod.
 Vzápětí přišla na řadu vietnamská polévka Pho Bo. 
Tuto polévku jsem toužil vždy uvařit nebo alespoň 
ochutnat, ovšem nikdy jsem se k tomu nedostal. Tak 
tedy dnes. Vařené hovězí maso, rýžové nudle, jarní 
cibulka, mungo klíčky, koriandr. To vše ve zvláštním, 
silném masovém vývaru. Opravdu vynikající. Porce 
byla tak akorát. Na to, že nás čekaly ještě čtyři chody, 
bylo polévky možná až moc.
 Hlavní chody jsme ochutnali hned tři: Tandoori 
masala, Bún cha a kuře Vindaloo. Indické koření 
tandoori je založené na hřebíčku, kardamomu, zá-
zvoru a mnoha dalších ingrediencích, dohromady 
dává skutečně exotickou směs, jenž se používá v 
Indii a Pákistánu. Tandoori se dělá v nespočetném 
množství různých variací. My ochutnali kombinaci 
koření, vepřového masa, kokosového mléka, rajčat a 
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Ceviche z královské krevetyCeviche z královské krevety

Bún cha:Bún cha:
Křupavé kousky Křupavé kousky 
bůčku se salátkem bůčku se salátkem 
z vietnamských bylinek z vietnamských bylinek 
a omáčkou thin suna omáčkou thin sun



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

Úžasná kolekce obuvi značkyÚžasná kolekce obuvi značky

buďte IN!
velikosti 37-45, různé barvy 

Velikonoční prohlídky 
zahájily sezónu v muzeu

1. dubna 20162

Město Blansko uvažuje 
o zrušení pátečních trhů

Přerušení dodávky EE
Dne 04.04.2016 od 08:00 do 10:00 - Blansko, ulice 
Jasanová - bytové domy č. 2, 4 až 20, 22 (sudá čísla), 
RS plynu
Dne 04.04.2016 od 11:00 do 13:00 - Blansko, ulice 
Pod Javory - penzion, zahrádk. oblast mezi Písečnou 
a Žlíbkem
Dne 05.04.2016 od 08:00 do 10:00 - Blansko, ulice Na 
Pískách, ulice Nad Čertovkou - školy
Dne 05.04.2016 od 11:00 do 13:00 - Blansko, ulice 
Jasanová domy č. 22b, 24, 26, 28, 30, 32, 34, garáže, 
ulice Na Pískách - garáže
Dne 06.04.2016 od 08:00 do 10:00 - Blansko, ulice 
Čapkova od ulice Údolní po ul. Sušilova, ulice Údolní 
domy č.o. 8, 10, ulice Žižkova dům č.o. 27, ulice Masa-
rykova dům č.o. 18a, ulice Husova, dům č.o. 1
Dne 11.04.2016 od 08:00 do 10:00 - Blansko, areál 
TJ Metra naproti lázním, mlýn, garáže a rekr. oblast za 
mlýnem a areálem Správy silnic, zimní stadionu, ulice 
Poříčí dům č. 218211, výrobní podnik Ševčík za mlýnem 
včetně přilehlých objektů, rekreační oblast Obecná za 
výrobním podnikem Ševčík
Dne 11.04.2016 od 11 :00 do 13:00 - Blansko, ul. Dvor-
ská - domy č.o. 56a, 58 - 64, 66 - 72, 74  - 80 (sudá čísla), 
ul. Dvorská č.o. 19 - dopravní středisko nad vodárnou
Dne 12.04.2016 od 08:00 do 10:00 - Blansko, ulice 
Komenského od žel. přejezdu po domy č. 14 a 15. 
Vypnutí se netýká areálu SÚS. Ulice Na Lukách od ul. 
Komenského přes pneuservis a dřevovýrobu (truhlář-
ství) po křižovatku s ul. Jungmannova
Dne 12.04.2016 od 11 :00 do 13:00 - Blansko, ulice 
Brněnská objekt č. 1748/21 b na parc. č. 2170/4, 1944/2 
(areály fi rem SKS, BUSE, Sedláček)
Dne 14.04.2016 od 08:00 do 09:00 - Blansko, rekre-
ační oblast Obtížky nad bývalou cihelnou směr Olešná
Dne 14.04.2016 otl 09:00 do 10:00 - Blansko, rekre-
ační oblast u železničního přejezdu smčr Dolní Lhota
Dne 14.04.2016 od 10:00 do 11:00 - Dolní Lhota, 
zástavba při hl. silnici od Blanska od žel. přejezdu od 
domu č. 106 + 98 po domy č. 137 +68, ulice od d.č. 135 
+ 99 po d.č. 108 a Zákl. školu č.p.177, ulice od d.č. 112 
+ 148 po d.č. 190 + 210, ulice od d.č. 142 + 148 po d.č. 
111, ulice od d.č. 172 + 160 po d .č. 180 + 175, ulice od 
d.č. 139 sm ěr hřiště.
Dne 14.04.2016 od 12:00 do 13:00 - Dolní Lhota, ulice 
od d.č. 21 + 4 po d.č. 182 + 209 a střelnici, ulice od d.č. 
12 + 26 po d.č. 153 + Zákl. školu č.p. 87
Dne 15.04.2016 od 08:00 do 09:00 - Dolní Lhota, ulice 
od domů č. 123 (mlýn) a 132 po domy č. 50+ 124 u zast. 
ČD, zástavba při hlavní silnici od Spešova po domy č. 
62 + 38, ulice od domuč. 38 po dům č. 16 + reg. stanici, 
ulice od domů č. 30 + 62 po dům č. 86

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

Freddieho sloupek
Děje se 
kolem nás…

 Při jinak monotónní, unavující, (občas) nebez-
pečné a především časté jízdě autem může být 
užitečné poslouchat některou z našich rozhlaso-
vých stanic. Já sám dávám přednost takovým z 
nich, které mne neobtěžují přílišnou reklamou na 
cokoli, o čemž si její zadavatelé myslí, že nutně k 
životu potřebuji nebo se toho potřebují zbavit…

 Ušetřený tento čas pak mohou stanice věnovat 
opravdu užitečným věcem, například, napadá mne, 
zpravodajství.
 V jeho rámci se mnohé dozvím. Když pak náhodou 
nedávám pozor, nebo musím udělat nutnou pauzu 
(však to znáte) a o některou část drahocenných zpráv 
přijdu, nemusím pro to ještě zoufat. Pro sklerotiky i 
„nepozorníky“ se totiž aktuality o dění kolem nás z 
éteru v pravidelných intervalech opakují.
 A nejen to. Návdavkem se človek z „první (třeba 
zelené) ruky“ dozví, na kterém to úseku nejdelšího 
parkoviště v naší zemi (někdy ještě prehistoricky 
nazývaném D1) si postojí tentokrát, neboť plynulý 
průjezd po této dopravní „tepně“ bývá spíše raritou, 
nežli standardem. Ale opravit se to musí, šílenců, 
kteří svoje šoférské umění přeceňují tak, že působí 
chaos a občas (bohužel) nehodu je stále ještě dost, 
a tak je možné se při neplánovaných pauzách kochat 
(třeba) krajinou se šinoucími šneky. Ale o tom jindy.

 Dnes o tom, co je pro mě osobně NAPROSTO k 
nezaplacení…

 Tak tedy, jakékoli zprávy z okolního světa mne nutí 
k zamyšlení a bezděky mám tendenci je komentovat. 
To už je taková moje malá a snad i neškodná dia-
gnóza, i když pravdou zůstává, že někoho by moje 
spontánní repliky mohly rozlítit, či urazit... Budiž tomu 
tak, stejně si nemohu pomoci. Jednoduše mi (téměř) 
hned „naskočí“ na zprávu reagující tu odpověď, tam 
doplnění a jelikož nejsem politicky (ani jinak) korekt-
ní, můžete si snadno domyslet, jak takový běžný 
Freddieho komentář asi vypadá.
 Vlastně ani nemusíte, uvádím pro ilustraci několik 
(podotýkám, že opravdu reálných) příkladů z minu-
lých týdnů…
 1. Na summitu EU se jedná o dohodách s Tu-
reckem a příslibu zpětného převzetí nezákonných 
migrantů, výměnou za bezvízovou politiku a nějakou 
tu eurobankovku. Proti je ale Kypr. Hned plánuji, jak 
se svého kamaráda Čmolka u piva zeptám, proč 
právě on sám stojí proti 507,5 miliónu lidí a jestli 
mu to není hloupé. Jako většina z nás totiž slyší na 
přezdívku a již méně na vlastní jméno. Ano – Kypr.
 2. Pak zazní, že většina obyvatel z generace tzv. 
„Husákových dětí“ už překročila hracini mládí a míří 
pomalu k penzi. Jak se vlastně bude říkat generaci 
další? Budou to Husákovi vnuci? A budou vědět, kdo 
to ten jejich „dědek“ byl?
 3. Zpět do EU. Během jízdy mne napadá rychlé a 
bezbolestné řešení uprchlické krize. Turecko i Sýrii 
přijmout do EU. Pak nebudou mít lidé důvod utíkat 
do Evropy, protože už v ní budou. Pod přísným 
dohledem soudruhů z Bruselu, kteří nám každým 
rokem osekávají občanské svobody v zájmu obec-
ního blaha, pak mohou zapomenout na to, kde se 
chtějí usadit. Bude jim to úředně přiděleno. Nejsem 
škodolibý, abych někomu přál něco tak šíleného, 
jako je členství v EU. Ale v Turecku je bordel a v Sýrii 
válka. Na zmatky a zrůdnosti, které je v EU čekají si 
snadno zvyknou. Možná, že za ten nápad dostanu i 
Nobelovku za mír.
 4. Host v rozhlasovém studiu komentuje dění v 
naší metropoli, kde se ani přes úpornou snahu poli-
tických kádrů nedaří již přes půl roku sestavit novou 
koalici a tím pádem není rada města funkční. Básník 
by napsal, že „nad Prahou panuje jen bezvládí“. 
Moderátorku logicky zajímá, zda není na provozu 
hlavního města patrné, že chybí politická generalita. 
Byl-li bych hostem já, odpověď by byla také logická. 
Absence politiků je patrná velmi. Díky ní již přes půl 
roku Praha neobyčejně vzkvétá. 
 5. Krymští řidiči si naříkají na byrokratické proce-
dury při přepisu registrace svých vozů na Ruskou 
a na fakt, že je Ruští místní předbíhají a chovají se 
bezohledně. Co na to říct? Snad: „Vítejte v Rusku, 
soudruzi…“
 6. Ve sportovním okénku se rozebírají šance naší 
blonďaté fešandy s fl intou a lyžemi. Má šanci na zís-
kání několika malých i jednoho velkého křišťálového 
glóbu za vítězství ve světovém poháru biatlonistů. 
Daleko víc než o skleněné koule ale jde především 
o vítězný pocit, jelikož ten je na rozdíl od křehkého 
materiálu trvalý. Sympatickému roztržítku se totiž 
může stát, že jednu trofej rozbije a další ztratí.
 7. Celý zpravodajský blok končí výsledky anke-
ty, uspořádanou mezi prostým lidem. Podle nich 
(výsledků i lidí) naše vláda neposkytuje dostatečně 
přehledné informace o své činnosti, včetně těch 
nejklíčovitějších. Mezi lidem tak panuje zmatek. 
Lid může být ale klidný. Když někdo pořádně sám 
neví, co dělá, je dost těžké o tom informovat včas 
i přehledně. Ale hlavu vzhůru. Ono to zase nějak 
dopadne…

 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Dlouholetá tradice pořádání pátečních trhů v Blansku je pro město ztrátová. Upadá zájem občanů 
i prodejců. Vedení města tedy bude na jednání rady rozhodovat o dalším postupu. 

 „Ředitel společnosti Služby Blansko se obrátil na 
městský úřad s tím, že trhy jsou ztrátové, a požádal, 
aby rada zvážila jejich zrušení,“ uvedl místostarosta 
Jiří Crha. Roční ztráta činí asi 175 tisíc korun. Výdajů 
je hned několik. Společnost Služby Blansko jednak 
platí nájemné městu, ale také napří-
klad mzdy zaměstnanců, rozvoz a 
úklid značek, odvody. 
 Trhy nebudou zahájeny dřív, než 
po vyjednání dalších podmínek. Dal-
ší možností je například odpuštění 
nájemného, nicméně ani v tom přípa-
dě nebudou trhy ziskovou akcí. „Nyní 
čekáme na rozhodnutí rady. Potom 
budeme moci sdělit více informací,“ 
řekl ředitel Služeb Blansko Jiří Char-
vát. Jednání o osudu pátečních trhů 
by se mělo uskutečnit 5. dubna. 
 Trhovci o možnost stánkového 
prodeje nepřijdou. „Kdykoliv si mo-
hou zažádat o zábor a prodávat 
kterýkoliv den v týdnu,“ objasnil Crha, 
který se přiklání spíše ke zrušení pá-
tečních trhů. Nejčastějším takovým 
prodejním místem je v současné 
době prostranství před zámkem u 
staré hasičky. 

 Co říkáte na to, že by Blansko bylo v pátek bez 
tradičních trhů? Jste pro, nebo vám budou chybět, 
pokud se zruší? Zapojte se do diskuse na stránkách 
Monitoru nebo na našem Facebooku.

-mha-

   Třináct šikovných řemeslníků 
tvořilo přímo před zraky dětí i 
dospělých, kteří si výrobky mohli 
také zakoupit. Příchozí obdivovali 
zdobení vajíček mnoha technika-
mi – voskem, slámou, korálky, 
drátky či vyškrabáváním. Nechy-
běly ani ukázky paličkování, vý-
robků ze šustí, zdobení perníčků 
a pletení proutěných košů. Pro 
děti byly připraveny dílničky, kde 
si mohly navléknout korálky nebo 
nabarvit vajíčko voskovou batikou. 
Akce se konala ve spolupráci s 
Galerií Skleněnka v Březině u Tiš-
nova. Zámek navštívilo téměř osm 
set lidí a velikonoční prohlídky by 
se měly stát tradicí. 

-mha-

 Muzeum Blanenska zahájilo letošní turistickou sezónu velikonočními prohlídkami zámku. Ve středu 
23. března tak měli návštěvníci možnost vidět v zámeckých prostorách ukázky tradičních řemesel 
týkajících se zejména výroby velikonoční výzdoby a další jarní dekorace. 

S kočárkem na start!
 V neděli 10. dubna 2016 přesně v 15 hodin odstartují po celé České republice závody ve sportovní 
chůzi s kočárkem, neděle 10. dubna tak bude patřit všem aktivním rodičům, kteří se sejdou na několika 
desítkách míst po celé ČR, aby změřili síly v této netradiční disciplíně.
 Jedním z těchto míst bude i Blansko, kde se 
závody kočárků letos konají teprve počtvrté, jelikož 
však každý další ročník je o něco bohatší než ten 
předchozí, je zřejmé, že se účastníci mají na co těšit. 
 Pro vytvoření té správné nálady je připraven pro-
gram pro děti, který poskytne potřebný prostor pro 
registraci všech zájemců o závodění, vhodně vyplní 
čas mezi jednotlivými závody a hlavně vytvoří tu 
správnou náladu. 
 Moderování i organizace dětských soutěží se ujala 
oblíbená moderátorka Nika Lárová, pro děti bude 
připraven skákací hrad, malování na obličej, vyrábění 
balonkových zvířátek a nejrůznější soutěžení. 
 Samotných závodů se mohou zúčastnit jak jed-

notlivci – kategorie maminek a tatínků – tak i celé 
rodiny, speciální kategorie jsou pak připraveny pro 
děti. Na trať mohou vyrazit s kočárky pro panenky, 
na plastových motorkách nebo odrážedlech. 
 Akce se koná pod záštitou starosty města Blanska 
Ivo Poláka, který akci také slavnostně zahájí. 
Pro vítěze jednotlivých závodů jsou připraveny drob-
né ceny a odměny. 

KDY? 10. 4. 2016 od 14.30 h. 
KDE?  náměstí Republiky Blansko
ZA KOLIK? 50 Kč za rodinu bez ohledu na počet 
závodů, který se rodina zúčastní. 

-kkuc-

KOUPÍM 
BYT 

na investici 
Tel. 721 466 406

Hledám ke koupi 

rod. DŮM 

i k opravám 

Tel. 732 755 904



Chvilka s Majkem
O Dělňáku, zábavách, 
divadle apod. (1. část)

 Nebudu se vracet k daleké historii, ale pravda je, 
že před sametovou revolucí jsme v Blansku měli 2 
velké kluby. Dělňák i Sokolovna byly stále plné akcí 
i lidí. Navíc v nich perfektně fungovaly restaurace 
a v létě navíc se zahrádkou. Dospělejší si jistě 
vzpomenou na výstavy, zájmové kroužky a hlavně 
různé druhy kulturních podniků.
 Po revoluci se pár chytrých hlav 
na radnici rozhodlo, že nekoupí za 1 
korunu Sokolovnu od Metry a Dělňák 
přejmenovalo na městský klub. Co 
následovalo, nemá již nyní cenu roz-
pitvávat, ale výsledek vidíme všichni. 
Zůstal jen jeden větší s drahým sálem 
a z populární Sokolovny je parkoviště.
 Před rokem v březnu jsme seděli v 
knihovně s Pepou Hrazdírou a disku-
tovali o cenách vstupenek na plesy a 
divadla v Dělnickém domě. Divili jsme 
se, že hasiči mohou pořádat ples se 
vstupným 160 Kč a sousedský bál, kde 
by se měli potkávat blanenští občané, 
je tak drahý. Přišli jsme také na to, že 
už dvacet let v Blansku neměli ples 
sportovci. Slovo dalo slovo a objed-

nali jsme na rok 2016 sál a 
hudbu – i když najít volný 
termín mezi myslivci, rybá-
ři a školami, nebylo vůbec 
jednoduché. Případný výtě-
žek plesu jsme se rozhodli 
věnovat mládeži na dresy a sportovní vybavení.
 Ještě horší to bylo s programem. Líbí se mi 
Genzer se Suchánkem. Kontaktoval jsem jejich 
agenturu, zda by udělali na sportovním plese dvace-
timinutové vystoupení. Když za jeden celý natáčecí 
den v televizi dostanou 10 - 15 tisíc, myslel jsem si, 
že by to za chvíli v Blansku mělo stačit také a přitáhli 
by na ples více lidí. Za měsíc mi jejich manažerka 
zavolala a potvrdila jejich účast s tím, že by pro 
každého stačila stovka. Až po chvíli jsem pochopil, 
že se mluví o tisících. 
 Naštěstí na pomoc přišel kamarád Josef Vrba, 
který je předsedou ASK Blansko. Dohodl se s ve-
dením města i na společném vyhlášení nejlepších 
sportovců města a 1. sportovní ples v Blansku byl 
na světě. Proběhl 27. února ve slavnostním a přá-
telském duchu a věřím, že má dobře nakročeno do 
dalších úspěšných repríz.

Miloš Polák

31. dubna 2016 

Na kávě s Dominikem Pernicou
Dominika znám v podstatě od narození. Je zábavné sledovat, jakým způsobem se z rozverného kluka 
mění v dospělého muže s vlastním názorem, vlastními pracovními plány a úspěchy. Na rozhovor s 
ním jsem se velmi těšil. Dominik totiž není obyčejný kluk. Ve svých necelých 17 letech vede vlastní 
sbor, skládá vážnou hudbu, vyhrává celostátní soutěže a ve volných chvílích sedí na traktoru a orá 
pole. O tom všem a o mnoha dalších věcech je právě dnešní rozhovor.

Sponzor rubriky:

 A co tvoje další hudební aktivity?
 Je jich poměrně dost. Z kapel, které budou bla-
nenští posluchači znát, působím v HD Acoustic a 
nyní zcela nově v zaběhnuté revivalové skupině 
Rosomák Olympic revival. V obou těchto seskupe-
ních působím po boku svého otce Miloše. Jezdíme 
po celé republice a je to zase něco jiného.
 Ohromně mne baví a naplňuje mé působení 
ve smíšeném sboru Rastislav. Pod ZUŠ Blansko 
působím v orchestru Teamus, kde se soustředíme 
na dětskou tvorbu. Jazz quartet Rumena Jančeva 
hraje také pod křídly ZUŠ Blansko, zde hraju na 
bicí. Je to kvartet, jehož repertoár tvoří jazzové 
skladby, a ve kterém hraju společně se svým kole-
gou z Rockfóru, klavíristou Martinem Štěpánkem, 
také s Veronikou Sychrovou (fl étna) a Honzou 
Sukem (basa).
 V rámci školy se věnuji zpěvu ve školním sboru 
a také v pěveckém kvartetu, který založil náš učitel 
hudební výchovy, sbormistr Tomáš Pléha.

 To je kvartet, se kterým jste vyhráli celore-
publikovou soutěž v Krnově? Mohl bys přiblížit, 
o jakou soutěž se jednalo?
 Byla to soutěž, které se účastnily téměř všechny 
střední pedagogické školy z naší republiky, sou-
těžilo se v mnoha různých kategoriích a my jsme 
vyhráli první místo v kategorii vokálních souborů 
a také jsme získali dvě čestná uznání v katego-
rii vážné hudby. Takový úspěch jsme při velké 
konkurenci vůbec nečekali a měli jsme skutečně 
velkou radost. Zpívali jsme jednu lidovou píseň, 
jednu skladbu Leoše Janáčka, jeden spirituál a 
jako bonbónek na závěr skladbu Don‘t worry, be 
happy od Bobbyho McFerrina.

 Toho je tedy skutečně hodně. Slyšel jsem, že 
vedeš taky vlastní sbor?!
 Aby toho nebylo málo, založil jsem při ZUŠ v 
Blansku ještě ženský sbor, se kterým momen-
tálně studujeme skladbu Otvírání studánek od 
Bohuslava Martinů. Premiéra bude 24. dubna 
na blanenském zámku a mimo kantáty Otvírání 
studánek zazní ještě další skladby, převážně z 
repertoáru právě českého skladatele Bohuslava 
Martinů. Věřím, že posluchače potěšíme.

 Tohle je první pro-
jekt, který jsi dal do-
hromady jen ty sám. 
Jaká je atmosféra ve 
velkém sboru, který 
vede sedmnáctiletý 
student?
 Snažím se být pří-
jemným vedoucím 
souboru, protože vím, 
že není jednoduché 
docházet pravidelně 
na zkoušky, navíc to 
členky dělají ze své 
vlastní vůle a ve svém 
volném čase, nic za 
to nedostanou, takže 
se dá říct, že na niko-
ho nijak nenaléhám. 
Občas sice musím 
lehce přitvrdit, ale to 
k tomu patří. V profe-
sionálních souborech 
to zcela jistě funguje 
úplně jinak.

 Chodíš do druhého ročníku. To je doba, kdy 
by si člověk už mohl utvářet představu o tom, 
čím by chtěl v budoucnu živit. Chtěl bys vyko-
návat jako své povolání hudbu?
 Těžká otázka. Na střední pedagogickou školu 
jsem původně nastoupil s tím, že po maturitě bych 
chtěl jít studovat na vysokou školu pedagogiku 
pro 2. stupeň ZŠ, konkrétně dějepis a zeměpis. 
Momentálně však pošilhávám po dirigentsví. Tady 
však jde o velmi těžký obor, na který se hned tak 
někdo nedostane. V tomto směru mám také jeden 
velký hendikep, a sice hru na klavír, kterou jsem se 
začal učit teprve nedávno. V mém věku a při mé 
časové vytíženosti to jde velmi pomalu a pro práci 
dirigenta je hra na klavír naprosto jednoznačnou 
a nepostradatelnou činností. Nevzdávám to, ale 
dnes rozhodně nemohu říct, co bude za dva roky.

 Která muzika tě dnes zajímá? Podlehneš 
občas vlivům mainstreamu?
 V současných hudebních skupinách a interpre-
tech se vůbec nevyznám. Vím, že to zní zvláštně, 
vzhledem k tomu, co poslouchají mí vrstevníci, ale 
já mám rád klasiku, nejlépe hudbu 19. a 20. století 
– Orff , Debussy, Martinů, Dvořák, Eben. Tohle jsou 
mí nejoblíbenější autoři. I proto se mi líbí působení 
ve sboru Rastislav. Nedávno jsme předvedli v 
Německu Verdiho Requiem, fantastickou skladbu 
pro smíšený sbor, sólisty a orchestr, předtím zase 
Carminu Buranu od Carla Orff a. Tohle je hudba, 
která mne dnes naplňuje. A to, že mohu být přímo 
její součástí, je prostě nepopsatelné. 

 Docela zvláštní paradox – milovník klasiky, 
který ve volných chvílích hraje tvrdý rock na 
bubny…
 Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Na bicí hraju už 
deset roků a pravdou je, že ve vážné hudbě by se 
tento nástroj neuživil (tedy alespoň bicí souprava 
v podobě, ve které ji známe z rockových kapel). 
O to větší je to pro mne relax. Jak už jsem zmínil, 
v bigbítu mám spoustu volnosti, hodně věcí můžu 
zahrát po svém. To v klasice vůbec neexistuje.

 Pořád hraješ divadlo na Kolárce?
 Ano, hraju, jsem tu již osm let. V brzké době 
proběhne další repríza divadelní hry Bude… a 
mimo to pracuji i na dalších projektech tohoto 
blanenského divadla. Na jednu stranu mě to baví, 

 V Blansku tě znají zejména jako bubeníka 
skupiny Kaštánci, známé dnes jako Rockfór. 
Jak se daří kapele dnes?
 Pořád hrajeme. Zatímco Kaštánci si zakládali na 
písničkách pro děti, Rockfór je dospělá kapela s 
autorským repertoárem. Děláme tedy vlastní pís-
ně – značnou část jich píše Jana Pernicová, moje 
máma, ale skladbě se také věnuje náš kytarista 
Filip Souček, kterého to velmi baví. Nyní se příliš 
často nehraje, ale o to víc času trávíme ve zku-
šebně, pilujeme repertoár a věnujeme se novým 
věcem. Uvažujeme o novém CD, ale zatím nám 
ještě pár písní chybí, takže si ani netroufnu tvrdit, 
kdy by se mohlo začít natáčet.

 Je asi těžké zaujmout posluchače něčím 
novým…
 To ano, lidé naše skladby většinou neznají a 
mnohdy je na nich vidět, že jim třeba naše hraní 
nesedne. Ale to k tomu patří. Na druhé straně 
máme okruh našich věrných fanoušků, kteří s námi 
jezdí prakticky na každý koncert, je jich stále více, 
za což jsme samozřejmě vděční.

 Takže pro děti už nehráváte?
 Momentálně je repertoár postavený tak, že 
dětem skutečně nemáme co nabídnout, přesto 
se ve výjimečných případech stane, že pro ně za-
hrajeme. To ale není na škodu – děti jsou vděčné 
publikum. Absence dětských dnů a karnevalů má 
samozřejmě značný vliv na počet našich vystoupe-
ní, ale z druhé strany si zahrajeme i na koncertech, 
kam bychom se s repertoárem pro děti asi těžko 
dostali.

 A jaké jsou vaše ambice? Chtěli byste jednou 
svojí hudbou dobýt republiku? :-)
 Věřím tomu, že v kapele jsou i ti, kteří o této 
cestě sní. Já beru bubnování v kapele Rockfór jako 
koníčka a živit bych se tím asi nechtěl. Ale kdo ví, 
kdyby se tato příležitost naskytla, nevím, jak bych 
se nakonec rozhodl. Mně se na Rockfóru nejvíc líbí 
ta svoboda. To, že si s písničkami můžeme dělat, 
co chceme. Jsou to konec konců naše skladby 
a je jen na nás, jak s nimi naložíme. To v jiných 
kapelách, kde působím, není.

na straně druhé cítím, že divadlu momentálně 
nedávám to, co ostatní ze souboru a zdaleka ne 
to, co by si zasloužilo. Mám toho skutečně moc a 
já jednoznačně vím, že herec ze mě nikdy nebude.

 Zbývá ti nějaký čas na koníčky, kamarády?
 Pravdou je, že ty nejlepší kamarády mám právě 
v hudební branži. Hudba je tím, co nás všechny 
spojuje. S ostatními vrstevníky nemáme příliš 
mnoho společných témat. Ale třeba ve škole je 
parta výborná.
 Teď to vypadá, jako kdybych dělal jenom hudbu, 
ale občas dělám i to, co normální lidi v mém věku. 
Rád sednu na kolo, zajedu někam na výlet – baví 
mne historie, tudíž hrady, zámky a podobně. Dřív 
jsem trávil mnoho volného času zemědělstvím, což 
je sice trochu zvláštní koníček, ale mě to opravdu 
baví. Hlavní sezóna bude o prázdninách, to budu 
mít určitě více volna, tak už se teď těším na bram-
bory, žně, traktor a další činnosti s tím spojené.
 Sice to souvisí opět s hudbou, ale mezi mé zájmy 
patří ještě jeden můj současný koníček, a sice 
skladba. Nedávno jsem dokončil suitu o ponorné 
říčce Punkvě pro menší orchestr. Skladba má asi 
dvacet minut a její uvedení plánuji příští rok. 

 Kdy tě v nejbližší době můžeme vidět?
 24. dubna proběhne v blanenském zámku již 
zmiňovaný Jarní koncert, na kterém zazní Otvírání 
studánek a několik dalších skladeb Bohuslava 
Martinů. S Rastislavem nás čeká koncert na fes-
tivalu Smetanova Litomyšl, tam se moc těším a 
Litomyšl není zase tak daleko od Blanska, takže 
předpokládám, že i v hledišti se najdou zástupci 
našeho města. 
 17. dubna bude dětský koncert, kam se snažíme 
přilákat dětské publikum. Koncert bude proložený 
různými scénkami a proběhne v neděli 17. 4. v 
Dělnickém domě Blansko od 15.00 hodin.
 S kvartetem Rumena Jančeva vystoupíme na 
velkém koncertě při příležitosti 20 let existence 
tanečního orchestru ZUŠ Blansko jako hosté. 
To bude 20. dubna v budově Okresního soudu v 
Blansku. S kapelou Rockfór budeme mít koncert 
na dalším ročníku Bambifestu, který proběhne 
koncem května v blanenském zámeckém parku. 
 Akcí je skutečně hodně, do prázdnin budu stát 
na pódiu určitě mockrát.

Martin Müller

Pronájem kanceláří, 
skladových a obchodních skladových a obchodních 
prostor prostor v Blansku na Pražské ulici

ambroz@atgraphic.cz
www.halablansko.czwww.halablansko.cz

Foto Josef HrazdíraFoto Josef Hrazdíra



Hlasujte pro nejlépe 
opravenou památku

1. dubna 20164

Den Downova syndromuDen Downova syndromu
Jízda kočárem, obří bubliny, výstava velkoformátových fotografi í na blanenském zámku a šermířské vy-
stoupení, to vše bylo na programu připomínky Dne Downova syndromu, který se letos poprvé konal také 
v Blansku pod záštitou náměstka hejmana Jihomoravského kraje Marka Šlapala a za přítomnosti starosty 
města Blanska Ivo Poláka. Smyslem Dne Downova syndromu, který připadá na 21. 3., je přiblížit veřejnosti 
svět lidí s Downovým syndromem a podpořit jejich integraci do společnosti.

V Cafi scu 
se platilo básní

K - BANDK - BAND
 - hudba pro každého - široký repertoár
 - rozumná cena  - mnoho let praxe

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Chytrá záloha již od 500 Kč
Nejširší nabídka First Minute na trhu

17. listopadu, Boskovice, 

Wanklovo nám. 1436/3, Blansko, 

V nabídce nově zájezdy německých 
CK s odletem z Vídně!

ceny

 Pětačtyřicet návštěvníků kavárny Cafi sco v Blansku využilo možnosti zaplatit za kávu nebo čaj 
básní v pondělí 21. března, což je den, který patří Světovému dni poezie. Do akce Zaplať básní 2016, 
s podtitulem Poezie dokáže změnit svět k lepšímu, se zapojilo přes tisíc kaváren ve více než třiceti 
zemích světa. 
 Místo peněz emoce. Stačilo na papírek napsat pár 
veršů a při odchodu je předložit obsluze. Platit básní 
mohli lidé letos již podruhé. „Akci organizuje Julius 
Meinl a rádi jsme se připojili,“ řekla provozovatelka 
kavárny Marcela Šťastná s tím, že pokud organizátor 
bude v této tradici pokračovat, přidá se kavárna i 
příští rok. „Děkuji všem, kdo svou přítomností a tvo-
řením přispěli k 
příjemné atmo-
sféře,“ dodala. 
Básničky bude 
možné si přečíst 
na Facebooku 
Cafi sca. 
 Zúčastněným 
rozhodně nešlo 
o to, aby ušetřili 
za jednu kávu; 
pocit, že malič-
ko přispějí k vy-
tváření lepšího 
světa složením 
krátké básně, 
byl k nezapla-
cení. Nešlo o to, 
vytvořit dokona-

lá umělecká díla, ale vnést trochu pozitivního myšlení 
do všedního dne sobě i ostatním. 
 „Bylo to opravdu velmi příjemné. Mnozí ani nepřišli 
za kávou, ale vyloženě si napsat tu básničku,“ po-
dotkla Šťastná. Klidné kavárenské prostředí k tvorbě 
přímo vybízí, a to nejen na Světový den poezie. 

-mha-

 Jihomoravský kraj vyhlásil soutěž o nejlépe opravenou památku za rok 2015. Lidé mohou hlasovat 
prostřednictvím SMS. Letos se soutěže účastní dva objekty blanenského okresu, a to kostel Panny 
Marie Bolestné ve Sloupě a márnice židovského hřbitova v Boskovicích. 

 Sloupský kostel soutěží v kategorii velkých staveb. 
V roce 2015 došlo k dokončení obnovy střechy, při 
níž byla kompletně vyměněna krytina. Z hlediska 
památkové péče jde o profesionálně odvedenou 
práci, která přinesla technické i estetické zhodnocení 
památky. Barokní chrám je významným mariánským 
poutním místem.
 Márnice židovského hřbitova v Boskovicích je 
zařazena do kategorie drob-
ných staveb. Z původního 
objektu zůstaly zachovány 
jen části obvodového zdiva. 
Během opravy započaté v 
roce 2014 došlo ke znovuvy-
stavění objektu podle histo-
rických fotografi í. Stal se opět 
dominantní stavbou hřbitova 
a zároveň důležitou součástí 
vzpomínky na židovské oby-
vatelstvo Boskovic. 
 Hlasovat lze na telefonním 
čísle 736 301 599. Pro márni-
ci v Boskovicích zašlete SMS 
ve tvaru HLA PAMATKY 1, 
pro kostel ve Sloupě  HLA 
PAMATKY 22. Cena textové 
zprávy je dle tarifu operátora 
a z každého telefonního čísla 

lze přidělit pouze jeden hlas. Majitelé vítězných 
objektů získají fi nanční odměnu. Hlasování potrvá 
do 8. dubna. Aktuální pořadí je možné sledovat na 
adrese http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/. 
 V loňském roce kategorii velkých staveb vyhrál 
kostel v Lipovci, v ročníku 2009 zvítězila Švýcárna 
u Adamova a rok předtím zámek v Letovicích. 

-r-

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová



1. dubna 2016 5

V Dělnickém domě 
soutěžili mladí barmani

• komplexní vyšetření dutiny ústní
• odstranění zubního kamene a pigmentací
• ošetření citlivých zubních krčků
• výživové poradenství
• nácvik vhodné techniky čištění, motivace
• leštění zubů, hloubkové čištění
• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba z černé a nerez oceli
- brány s elektrickým pohonem
- terasy, schody, zábradlí, ploty atd.
- prodej hutního materiálu
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- veškeré info na webových stránkách

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.czmatessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

Fotoseriál: Fotoseriál: Básníkovník
 Na stromě na náměstí Svobody před 
radnicí se v pondělí 21. března urodily 
básně, které si po celý týden mohli 
lidé pročítat a odnášet domů. Městská 
knihovna Blansko touto již tradiční 
akcí oslavuje Světový den poezie. 
 Zaměstnanci knihovny na strom 
zavěsili přes tři sta lístečků s verši. Šlo 
zejména o básně o lásce, ale nechybě-
ly ani básničky pro děti. Zastavovali se 
tedy nejen jednotlivci, ale i maminky s 
dětmi nebo babičky s vnoučaty, které 
dětem verše předčítaly. 
 Na stromě plápolaly básně místních 
autorů, kteří se v minulých letech 
účastnili literární Svatovalentýnské 
soutěže, ale také verše známých čes-
kých básníků. 
 Bylo jistě příjemné na chvíli se 
zastavit ve shonu při cestě za pracov-
ními či školními povinnostmi nebo za 
nákupy a nechat se oslovit poezií. 

-mha-

 Míchané nápoje různých barev a chutí sehrály hlavní roli na třináctém ročníku soutěže Amundsen 
Cup 2016. Utkalo se na něm čtyřiadvacet studentů z osmi středních škol gastronomického zaměření. 
Celý den se nesl ve znamení příjemné přátelské atmosféry.

 Na pódiu Dělnického domu před bedlivými zraky 
odborné poroty měli mladí barmani a barmanky 
za úkol vyrobit pět porcí míchaného nápoje, jehož 
jedinou povinnou součástí byla vodka Amundsen. 
Další ingredience si volili dle vlastní nápaditosti. Na 
přípravu ozdob měli v zákulisí patnáct minut a sa-
motné namíchání drinku museli zvládnout v časovém 
limitu sedmi minut. 
 Hodnotila se chuť, vzhled i technický postup. „Po 
stránce jakostní si nápoje uchovávají vysokou lať-
ku. Výrazně se začíná uplatňovat stránka vizuální; 
soutěžícím hodně záleží na tom, jak drink vypadá, 
v jaké je skleničce a jak se ozdobí. Drinky jsou na-
čančanější a mají za úkol zákazníka oslovit se vším 
všudy, když už si za něj zaplatí. A velice potěšitelné 
u mladých barmanů je to, že si drží i mírně rostoucí 
kvalitu technických parametrů. Vyrůstá nám oprav-
du generace, která ví, co je barmanství,“ uvedl za 
pořadatele Martin Jaglář ze Střední gastronomické 
školy Blansko. 
 Ozdoba byla jednou z dílčích soutěžních kategorií. 
Místo obyčejného plátku pomeranče nebo citronu po-
věšeného na sklo tak vznikají mnohem vychytanější 
a pracnější typy ozdob, od běžného využití ovoce a 
zeleniny přes jedlé květy až po koření. Zvítězil špí-
zek z kandovaných ostružin. „Vypadal velmi dobře 
a pěkně podpořil nápoj, který byl pod ním,“ dodal 
organizátor. 
 Oproti minulým 
ročníkům pořada-
telé zaznamenali 
zajímavý trend ve 
struktuře soutěží-
cích. „Zatímco v 
prvních ročnících 
před deseti lety 
výrazně převa-
žovali chlapci a v 
posledních letech 
byl poměr chlapců 
a děvčat zhruba 
půl napůl, letos 
soutěžilo pouze 
šest chlapců a 
převážná většina 
dívek,“ objasnil 
Jaglář. Barman-
ství se podle něj 
stává čím dál více 
atraktivní pro děv-

čata. Barmanka 
má svoje další 
specifi ka, která 
může v práci 
nabídnout – 
ženský půvab, 
příjemně ženský 
přístup ke klien-
tovi, estetické 
cítění. 
 Technickou část 
poroty tvořili pro-
školení certifi ko-
vaní barmani z 
Brna. Jakostní 
část hodnotili 
proškolení lai-
kové, což jsou 
lidé, kteří vědí, 
jak mají hodno-
tit, ale nejsou to 
typičtí odborníci 
a měli simulovat 
běžného zákaz-
níka. 

 „Od ostatních soutěží se lišíme tím, že se snaží-
me být ke studentům vstřícní. Znám velké soutěže, 
kde vládne nervozita, stres a nepříjemné napětí. 
Komisaři v porotě tedy kromě dohledu nad správ-
ností technického postupu mají poskytovat určitou 
podporu soutěžícím. Komisař má být kolegou, který 
jim ukazuje to hezké v oboru, a ne aby je odradil,“ 
upozornil pořadatel.
 Technická komise hodnotila odbornou správnost 
přípravy drinku, a to každou maličkost včetně ucho-
pení míchacího média, práce s ledem, odměřování 
atd. Jakostní komise se zaměřila na vůni, vzhled, 
chuť a celkový dojem. Ač by se mohlo zdát, že nic 
nového vymyslet nelze, vždy studenti něčím pře-
kvapí. „Například loni zvítězil náš student, který měl 
nápoj ve zcela atypickém inventáři – ve skleničce ve 
tvaru špičky umístěné v kouli, celé to bylo obsypáno 
ledem a květinami. Letos byl asi nejpřekvapivější 
drink, jehož podstatnou součástí byla zmrzlina, ale 
zpracovaná tak, že to byl pořád tekutý nápoj, žádná 
ledová tříšť. Pořád je co vymýšlet,“ ujistil Jaglář. 
 V celkovém hodnocení zvítězila Eva Bartuňková 
ze SOŠ Litovel, druhou pozici obsadil Vilém Bachratý 
ze SŠ Gastronomická Blansko a třetí byl Michal 
Kaňka ze SOŠ Fortika. 

-mha-

BYTOVÝ DŮM BYTOVÝ DŮM 
ABSOLONABSOLON
výstavba bytů
2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 
SEVERSEVER

PRODEJ ZAHÁJEN
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Mo Hayder: 
VLK               

Zámožní manželé 
Anchor-Ferrersovi 
chtěli ve svém ven-
kovském sídle odpo-
čívat. Hned po příjez-
du našli na zahradě 
rozvěšené zvířecí 
vnitřnosti a nyní je 
drží v zajetí dvojice 
únosců, jejichž po-
žadavky jsou stále 
bizarnější. Když už 
začíná být zřejmé, 
že těm dvěma ne-
jde o výkupné, ale o 
osobní mstu, podaří 
se paní Anchor-Fe-

rresové pustit na svobodu svého psa, kterému na 
obojek napíše „pomozte nám“. 
 Najde ho tulák, a protože cítí, že jde o volání lidí, 
kteří jsou v nesnázích, obrátí se na Jacka Caff ery-
ho a požádá ho, aby těm lidem pomohl. Inspektor 
váhá, co když jde o podivný žert? Teprve slib, že 
dostane informace o dosud nevyřešeném zmizení 
bratra Ewana, ho přiměje zahájit pátrání. A musí si 
pospíšit, v domě Anchor-Ferrersových se schyluje 
k závěrečnému dějství dramatu, které začalo před 
čtrnácti lety.       
 Autorka Mo Hayder  je autorka pozoruhodných 
thrillerů, které čtenáře chytí a nepustí, dokud nedo-
čte. Má ráda podivnosti, ví hodně o potlačovaných 
lidských vlastnostech a touhách, mezi něž řadí i 
podvědomý zájem o morbidity. Ve svých úspěšných 
románech neudělala nic jiného, než že tuto lidskou 
slabnost využila pro literární účely. A vyhrála na celé 
čáře u čtenářů po celém světě, stejně jako u kritiky. 
V roce 2011 získala prestižní cenu Edgar.

NOC S ANDRSENEM 2016
 Jako každý rok i letos se oddělení pro děti a mlá-
dež Městské knihovny Blansko připojuje k celostátní 
akci Noc s Andersenem.
 Zveme všechny dětské milovníky knih od 8 do 12 
let, kteří si rádi hrají a hledají dobrodružství. 

 V pátek 1. dubna 2016 po uzavření oddělení pro 
děti a mládež v 18 hodin bude knihovna patřit nám, 
a to až do 22 hodin. 
 Přijďte a zažijte literaturu jinak!
 Účastníky je potřeba předem přihlásit v oddělení 
pro děti a mládež Městské knihovny Blansko.

Autorské čtení 
Markéty Harasimové

 V úterý 5. dubna 2016 v 17 hodin se uskuteční v 
Kulturce Městské knihovny Blansko autorské čtení 
spisovatelky Markéty Harasimové. 
 První knihy autorka zaměřila na dívky, ale v sou-
časnosti vydává úspěšné romány pro ženy i muže. 
 Její příběhy obvykle řeší zlomové situace v 
životech běžných lidí, se kterými je třeba se nějak 
poprat.
 V roce 2015 publikovala knihu Vražedná vášeň 
a v letošním roce vychází Pouta z pavučin.

Shakespeare 
a Blansko

 Letos v dubnu uplyne čtyři sta let od smrti Willia-
ma Shakespeara. Městská knihovna Blansko toto 
významné výročí připomene výstavou Shakespeare 
a Blansko.
 Dokumentární prezentace autorky Lenky Jančové 
představí blanenské inscenace Shakespearových 
her, tvorbu inspirovanou dramatikovým dílem i barda 
samotného. 
 Vernisáž proběhne v pátek 8. dubna 2016 od 
18 hodin v multifunkční místnosti  KULTURKA. O 
historizující atmosféru se postará hudební skupina 
Tempus. 
 Výstava potrvá do 29. dubna 2016 a k vidění bude 
v provozní době knihovny.

Beseda s cestovatelem 
Milanem Štouračem

 Ve středu 13. dubna 2016 od 17 hodin proběhne 
v Kulturce v Městské knihovně Blansko beseda s 

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny

kn
ih

a

Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace
ve spolupráci s Muzeem Blanenska uvádí koncert

Bohuslav Martinů

OTVÍRÁNÍ 
STUDÁNEK
24. dubna 2016 v 17:00 hodin
v hudebním salónku blanenského zámku

V programu vystoupí ženský pěvecký sbor 
s instrumentálním doprovodem

Diriguje: Dominik Pernica

V dalším programu spoluúčinkují žáci, 
učitelé a hosté ZUŠ Blansko

Uděláme to postaru! 
 „Uděláme to postaru!“ loučila se se mnou kamarádka, 
když jsme si v Blansku dávaly rozchod. Vážně mě roze-
smála. Ptáte se, cože jsme udělaly postaru? 
 Přijely jsme do města spolu autem, poseděly společně 
v kavárně a zase chtěly spolu odjet. Ještě jsme si ale 
potřebovaly vyřídit každá své záležitosti a musely svoje 
cesty na hodinu rozdělit. Chvíli mi to připadalo jako 
nemyslitelné. „Tobě přece nefunguje mobil, ne? To už 
se ale nenajdeme,“ namítla jsem. 
 „No právě,“ pokývala hlavou a zadumala se, načež ji 
osvítil nápad. „Prostě se domluvíme, že ve čtvrt na jednu 
se sejdeme zase u auta,“ řekla a vyřkla ono zmíněné: 
„Uděláme to postaru.“ No jasně, vždyť je to tak prosté! 
Uvědomila jsem si, že ačkoliv nám veškerá technika 
pomáhá, pomalu, ale jistě se stáváme jejími otroky. Místo 
toho, abychom si operativně zavolaly, až budeme mít vše 
vyřízené, jsme si zkrátka daly „rande“ na smluveném 
místě ve smluvenou dobu. 
 „Nemám hodinky,“ vzpomněla si ještě. To už jsem ji 
ale ujistila, že hodiny na radnici fungují a že se může 
zorientovat podle nich. Jak jsme řekly, tak jsme udělaly. 
Říkám si, jestli to tak v tomhle ohledu nebylo dřív lepší. 
Prostě se dva lidi domluvili a schůzka platila. Žádné 
výmluvy všeho druhu dle bujné fantazie ve formě zaslání 
SMS na poslední chvíli, že nemůže jeden z nich přijít. 
 A výsledek naší bezmobilové akce? Potkaly jsme se 
o půl hodiny dřív na schodech městské knihovny. (Ani 
jedna z nás nevyužila technickou vymoženost a nejela 
výtahem.) Vše jsme už měly vyřízené v rekordním čase 
a mohly jet dřív domů. I bez mobilního spojení.    -mha-

Pozvánky
 Charitativní módní přehlídka
 V sobotu 2. dubna v 15 hodin v Dělnickém domě 
by neměli chybět ti, kdo se rozhodli přispět k výtěžku 
Charitativní módní přehlídky. Návštěvníky čeká módní 
přehlídka, bleší trh, dražba, kavárnička s domácími zá-
kusky. Výtěžek poputuje stejně jako v minulých ročnících 
do ukrajinské vesnice Čechohrad na pomoc českým 
přistěhovalcům. 

 Řemesla na dvoře
 V sobotu 9. dubna zahájí turistickou sezónu mýdlárna 
a svíčkařství Mydlidědek v Lažánkách. Od 9 hodin bude 
možno shlédnout ukázky řemesel – točení na kopacím 
kruhu, zdobení kůže, vizovické pečivo, výroba mýdel 
a svíček. Pro děti budou připraveny dílničky. Nebude 
chybět ani možnost bohatého občerstvení. 

-mha-

Glosacestovatelem Milanem Štouračem. Tématem jsou 
Baltské státy Litva, Lotyšsko, Estonsko a zmínka 
bude i o Finsku.

Cesta Norskem 
v blanenské knihovně

 Poslední únorový den - letos 29., jsme se vydali 
s mladým cestovatelem a průvodcem na cestu po 
Norsku. Za necelé dvě hodiny jsme ušli, ujeli a uletěli 
bezpočet kilometrů, podívali jsme se do známých i 
méně známých národních parků, do měst a měste-
ček, stejně jako do hor ve výše zmiňovaném Norsku. 
Poutavé vyprávění z cest doplňovaly autentické 
fotografi e našeho průvodce, kterým byl pan Michal 
Hubert. Náš pomyslný zájezd, čítající úctyhodných 
75 účastníků, mu tímto velice děkuje a už teď se 
těšíme na další putování, které s Michalem v brzké 
době naplánujeme.

 Cestovatelskou atmosféru v knihovně zachycují 
fotografi e pana Ladislava Krále. 

 Akce proběhla v rámci celostátního projektu BŘE-
ZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2016.

Připravila Městská knihovna Blansko
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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. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* 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.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Kosmetické Studio Sothys - profesionální,
francouzská kosmetika. Laser Lasocare, 
vizážistika, líčení. Tovární 6 Blansko, tel.: 
777228239. www.ivona.cz
* Prodám zavedenou půjčovnu karnevalo-
vých a divadelních kostýmů pro děti i do-
spělé. Více jak 400 ks kostýmů a přes 400 
ks doplňků. Cena k jednání. Tel. 733531860.
* Pro Bazar nábytku a různého zboží v Dolní 
Lhotě hledám brigádníka, muže v důchodu, nebo 
se sníženou pracovní schopností. Předpoklad: 
komunikativní, spolehlivý, s dobrou pracovní 
pověstí, bez záznamu v rejstříku, v práci 0 alko-
holu. Tel. 602882227.
* Výdělek osobním doporučením. Ne prodej!!! 
Česká fi rma s dobrou pověstí. 22 roků na trhu. 
Tel. 602882227.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Levně loňský kvalitní med přímo od včelaře. Cena : 120,- Kč/
kg - květový /světlý/, 140,-Kč/kg - lesní /tmavý/  po 1 a 5 kg. 
Po domluvě dovezu větší množství do Blanska a Boskovic. 
Tel. 723967473.
* 2x infrazářič. topení, nástěnné. Cena 200 Kč/ks. Tel. 
602542998.
* 4 střešní nosiče kol, ocel. konstrukce, stříbrná. Cena 100 Kč/
ks. Tel. 602542998.
* DB byt v Blansku na Svitavské ulici. Pěkný, 54 m². Bez Realitní 
kanceláře. Tel. 731809137.
* Prodám zděnou podsklepenou chatu se zahradou v Blansku 
Nad Žlíbkem. Tel. 731809137.
* Kombinovanou ledničku s mrazákem cena 3900 Kč a sporák 
se sklokeramickou deskou, cena 2900 Kč. Vše ve velmi dobrém 
stavu. Tel. 731902417.
* Fiat Punto 1.7 TD, STK do 8/2017, eko placeno, r. 97, solidní 
stav, nízká spotřeba, zel. barva, 20 tis. Kč. Tel. 605529478.

* Nabízím k dlouhodobému pronájmu větší zahradu u Letovic 1km 
od přehrady Křetínky. Tel. 602882227.
* Nabízím k dlouhodobému pronájmu zahradu na Starém Blansku 
pod Hořicemi, směr za kostelem vpravo pod lesem. Tel. 602882227.
* Koupím lešení, HAKI, trubkové . Tel. 731670781.
* Pronajmu garáž na ulici Divišova v Blansku. Tel. 736623565.
* Hledám zahradu k pronajmutí, případně pozdější koupi. Tel.  
773646999, vladhonz@seznam.cz
* Pronajmu 1+kk v nadstandartní úpravě, Okružní 2385/1b, 
Blansko - Zborovce (4000,- Kč + inkaso). Volný ihned. Bez RK!!! 
Tel. 733655674.
* Koupím garáž kdekoli v Blansku, tel. 602935073.
* Koupím byt 2+1, 3+1 v osobním vlastnictví v Blansku, nejsem 
RK, chceme do většího. ZN.: Vážný zájem. Tel.: 704790409. E-
-mail: pomir@seznam.cz

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 

SKLAD NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

K PRONÁJMUK PRONÁJMU
VELMI LEVNĚ - OD 200Kč/m²/rok 
PROSTORY NAPROTI HOSPODĚ: 

SKLADOVÉ A DÍLENSKÉ
KANCELÁŘSKÉ A PRODEJNÍ   

VOLNÁ PLOCHA K PARKOVÁNÍ 

D. LHOTA 82 BKD. LHOTA 82 BK
Tel. - 602 882 227

Basketbalistky první 
v Oblastním přeboru

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Karel Plíhal – 6.4.2016 v 19:30 h, Kino Blansko, Cena 200 
Kč v předprodeji, 230 na místě.
MEZIZPĚVY – Blanenské divadlo – 7.4.2016 v 19:30 h, 
Dělnický dům. Cena 60 Kč. (Reprízy 12.4. a 15.4.2016).
Lukáš Sommer – kytara – 13.4.2016 v 19:30 h, Dělnický 
dům. Cena 150/110 Kč.
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – 21.4.2016 v 19:30 h, 
Dělnický dům. Cena 390 Kč.
HVĚZDA – Show Evy Holubové – 4.5.2016 v 19:00 h, Děl-
nický dům. Cena 270-330 Kč.
Partička – 24.5.2016 ve 20:00 h, Dělnický dům. Cena 430 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 9.-12.6.2016, vždy v 18:00 h. Cena 
za koncert 390 Kč.
J. Svěcený a L. Horák – Argentinské tango (Kateřinská 
jeskyně)
Hradišťan a Jiří Pavlica – Lidové písně (Kateřinská jeskyně)
Jiří Stivín – Jazzové inspirace (Punkevní jeskyně)
Spirituál kvintet – Výběr z tvorby (Jeskyně Výpustek)
MORAVA PARK FEST – 2.7.2016 ve 12:00 h, Zámecký park 
v Blansku. Cena 390 Kč (do 31.3.2016, následně se bude 
zvyšovat). Vystoupí: Olympic, Mandrage, Mňága a Žďorp, 
Marek Ztracený, Dara Rolins, Slza, Reservoar Dogz a DJ 
Pavel Cejnar.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 21.9.2016 v 
19:30 h, Dělnický dům. Cena v předprodeji 300 Kč dospělí, 
260 Kč senioři a děti do 15 let.
Aktuálně v prodeji:
Hugo František Salm-Reiff erscheidt – autor Petr Sychra. 
Publikace mapující osudy významného moravského šlechtice 
a osvícence. Cena 150 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr. Janou 
Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii ve fotografi ích 
i datech. Cena 150 Kč.
Pohádky nejen mezi stromy – kniha blanenské autorky Ing. 
Dany Münsterové. Ilustrované pohádky pro děti, ve kterých 
víla Deniska objevuje svět stromů a jejich skřítků. Každá 
pohádka má i vlastní omalovánku. Cena 299 Kč.
Nové propagační předměty města a regionu: pohlednice, 
magnetky, šňůry na klíče a refl exní pásky.
Aktuální pozvánka:
Zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí 
– Komu to pálí, do Černé Hory valí! Neděle 3.4.2016, 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 zahájena turistická sezona a proveden pokus 
o český rekord v počtu lidí, kteří mají dobrou mysl – mají vy-
svědčení se samými jedničkami, doklad o vlastnictví patentu, 
potvrzení z Mensy nebo snítku dobromysli/pytlíček oregana. 
V průběhu celého dopoledne vás bude bavit kapela Prak!

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

-MaT-Světový den Parkinsonovy 
nemoci v Nemocnici Blansko

 Neurologické oddělení Nemocnice Blansko se i letos připojuje k propagaci Světového dne Parkin-
sonovy nemoci. Tento den připadá na pondělí 11. 4. 2016.

Co je Parkinsonova nemoc?
 Parkinsonova nemoc je především neurode-
generativní onemocnění. Jedná se o chronické, 
nevyléčitelné a invalidizující onemocnění mozku, 
které se řadí do skupiny nemocí charakteristických 
především poruchami hybnosti. V České republice 
může být touto nemocí postiženo až 15 000 lidí. 
Nejčastěji postihuje lidi ve věku 50-60 let, výjimkou 
však nejsou ani lidé mladší 40 let.
Jaké jsou příčiny nemoci?
 Dnes stále nevíme, co je vlastně příčinou Par-
kinsonovy nemoci. Jedna z možností ukazuje na 
genetické predispozice, které v kombinaci s vnějšími 
vlivy prostředí mohou negativně působit na lidský 
organismus. Stále však nikdo neodhalil, proč u 
některých lidí nemoc propukne a u druhých nikoliv.
Je nějaká prevence nemoci?
 Jelikož není známa příčina vzniku nemoci, tak není 
možná ani prevence. 
Jaké jsou příznaky Parkinsonovy nemoci?
1.  Třes (tremor)
2.  Svalová ztuhlost (rigidita)

3. Zpomalenost (bradykineze, akineze, hypokineze) 
- běžné denní činnosti nemocnému Parkinsonovou 
chorobou trvají déle a vyžadují většího úsilí na jejich 
dokončení. Těžkosti jsou umocněny, pokud jsou 
vyžadovány dvě činnosti najednou, jako například 
chůze provázená se slovní komunikací. Dá se 
říci, že vykonávání více prací najednou se stává 
problematické.
4. Poruchy rovnováhy - objevují se hlavně v poz-
dějších stádiích a vyplývají z držení těla – ohnutá 
nebo shrbená postava, další specifi kum je šouravá 
chůze, malé krůčky.
Jaká je léčba?
-  využití moderních léků – antiparkinsonik
-  operace mozku – tzv. hluboká mozková stimulace
-  rehabilitace a psychosociální podpora

 Podrobnější informace o Parkinsonově chorobě 
na webových stránkách: www.parkinsonhelp.cz nebo 
www.iparkinson.cz.

-ko-

 V neděli 13. března hrály blanenské basketbalistky poslední dvojzápas v sezoně 2015/16. Soupeřem 
jim bylo družstvo z Uherského Brodu.  Náš tým byl na prvním místě a stačila jedna výhra,  abychom 
vyhráli celou soutěž.  

PÁNSKÉ
KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ

Lenka PAVELKOVÁ
Blansko, Rožmitálova 40
restaurace Punkva, 1. patro

po - pá 830 - 1700

ZAVÁDĚCÍ CENA 55,- Kč55,- Kč
Tel. 702 553 464BEZ OBJEDNÁNÍ

 Od začátku utkání domácí hráčky ničily soupeřky 
dobrou obranou a rychlými protiútoky.  Po první 
čtvrtině jsme vedli 16:11. Stejný průběh měla i druhá 
čtvrtina a na jejím konci byl stav 39:24.  Ve druhém 
poločase pokračovaly blanenské basketbalistky v 
dobré hře. Třetí čtvrtinu vyhrály výrazným rozdílem 
22:4 a o výhře již nebylo pochyb.  Soupeřkám se 
nedařilo prosadit a rozdíl ve skóre narůstal na ko-
nečných 75:41. 
BK Blansko: TJ Spartak Uherský Brod 75:41 
(16:11,39:24,65:28)
Body:  Buřtová 12, Oláhová 10, Formánková 9, 
Lakotová 9, Zouharová 9, Kohútová 6, Šmerdová 
K. 6, Čermáková 4, Riznerová 4, Sedláková 4, 
Hlavoňová 2.

 Výhrou v prvním utkání se Basketbalový klub 
Blansko stal vítězem soutěže.  Proto ve druhém 
utkání dostaly větší prostor hráčky, které odehrály 
méně času v průběhu sezony.  Začátek utkání  byl 
odlišný od první-
ho zápasu. Sou-
peřky dokázaly 
ubránit  rychlé 
protiútoky.  Na-
víc se jim zača-
la dařit střelba z 
dlouhé vzdále-
nosti. Proto prv-
ní čtvrtina skon-
čila 15:18 pro 
hráčky z Brodu. 
Stejný průběh 
měla i druhá 
čtvrtina, ale na 
jejím konci se 
podařilo otočit 
skóre ve pro-
spěch Blanska. 
Druhý poločas 
začínal za sta-
vu 28:26. Třetí 
čtvrtina byla 
opět nečekaně 
vyrovnaná.  Na-
štěstí blanenské 

basketbalistky stále držely těsné vedení 41:37 i před 
poslední čtvrtinou. Díky vysunuté osobní obraně se 
podařilo dát několik jednoduchých košů a odskočit 
soupeřkám.  Na konci zápasu byl stav 63:49. 
BK Blansko: TJ Spartak Uherský Brod 63:49 
(15:18,28:26,41:37)
Body: Kohútová 18, Sedláková 11, Oláhová 8, Slu-
geňová 7, Lakotová 5, Hlavoňová 4, Riznerová 4, 
Večeřová 3, Buřtová 2.
 
 Basketbalistky BK Blansko zakončily sezonu s 
bilancí 16 výher a 4 porážky.  Zaslouženě obsadily 
první místo v Oblastním přeboru juniorek U19+ženy. 
Poděkování za skvělý výsledek patří hráčkám, tre-
nérům a také všem, kteří tým BK Blansko v průběhu 
celé sezony 2015/16 podporovali.
Další výsledky, fotky a informace na www.bkblan-
sko.cz

Ing. Jan Nečas
Foto: Pavel Zouhar



Další číslo Monitoru 
vychází 15. dubna 2016 
Potřebujete inzerci? 
Volejte  606 728 334606 728 334

Splátky bez navýšení na půl rokuSplátky bez navýšení na půl roku
na notebooky, telefony, tablety, počítače, tiskárny…

Po předložení inzerce a zakoupení ochranného skla 
na telefon nalepení zdarma!nalepení zdarma! Akce platí do 15. dubna.

na n

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 300 CK    

DOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – jen vybrat včasDOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – jen vybrat včas

Odlet z BRNA: Odlet z BRNA: Almería * Č.Hora Almería * Č.Hora 
* Mallorca * Menorca * Řecké ostrovy* Mallorca * Menorca * Řecké ostrovy
LETECKÉ POBYTY - i poznávací pro 55+ SENIORY! 
PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 

CHORVATSKO*ITÁLIE*MAĎARSKO*RAKOUSKO*ŠPANĚLSKO aj. 
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

1. dubna 20168

 Na březnový squashový turnaj zavítalo třináct hrá-
čů, kteří se utkali v náročných zápasech o vítězství. 
Tento nesourodý počet hráčů stanovil, že se nejprve 
hrálo ve dvou základních skupinách. V první bylo 
sedm hráčů a ve druhé šest. Hrálo se zde na dva 
hrané sety do 11 bodů. Skupiny určily nasazení jed-
notlivých hráčů do fi nálového vyřazovacího pavou-
ka. Vítězové skupin postoupili přímo do čtvrtfi nále. 
Ostatní hráli osmifi nále, vítězové postoupili dále do 
čtvrtfi nále a poražení vytvořili skupinu hrající o 9.-13. 
místo. V pavouku i ve skupině o umístění se hrálo 
na dva vítězné sety.
 Vítězem turnaje se stal opět Jan Zezula, který ve 

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

oddinn
odo iin

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Dlouhodobě prosperující fi rma se sídlem 
v Blansku nabízí volné pracovní místo 
na pozici 

REFERENT/ka 
zákaznického servisu 

pro Slovensko.
Požadujeme: 
- slovenský jazyk 
 na úrovni rodilého mluvčího
- znalost práce na PC (MS Offi  ce) 
- komunikační a organizační
 dovednosti

Znalost českého jazyka 
není podmínkou!! 

Nástup ihned. 

Informace na tel.: 

702 209 792

fi nále jasně přehrál odevzdaného Jakuba Sedláčka 
2:0 (11:2, 11:2). Utkání o 3. místo naopak nic ne-
chybělo, mělo náboj. Jaromír Mátal v něm porazil 
Jiřího Pánka 2:1 (8:11, 11:8, 11:9). Zajímavé bylo 
také utkání o 5. místo. Karel Hudec udolal Martina 
Novotného 2:1 (11:9, 9:11, 14:12). Za zmínku také 
stojí zápas o 7. místo, kde Ondřej Mikulášek porazil 
Matěje Bartoně 2:1 (11:8, 8:11, 11:8).
 Ceny do turnaje pro všechny aktivní účastníky 
zabezpečilo ČAD Blansko a.s. Příští dubnový turnaj 
se uskuteční na přání několika hráčů již 16.dubna, 
tedy o týden dříve než bylo původně stanověno.

-rl-
Otevírací doba:
  Po 07:00 – 21:00
  Út 07:00 – 21:00
  St 07:00 – 21:00
  Čt 07:00 – 21:00
  Pá 07:00 – 21:00
  So 14:00 – 19:00
  Ne 14:00 – 19:00

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

Získejte spoustu výbavy za atraktivní cenu. Akční modely Fresh Vás 
nadchnou elegantními koly z lehké slitiny, výkonnou klimatizací, 
zadními parkovacími senzory nebo vyspělými multimediálními 
systémy. Při využití financování se ŠKODA Financial Services získáte 
prodlouženou záruku na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Seznamte 
se s vozy ŠKODA Citigo, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Yeti v akční 
nabídce Fresh přímo u nás.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

skodafresh.cz

Spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA v nabídce Fresh: 4,4 m3 (CNG); 3,7–5,8 l/100 km, 79 (CNG); 99–137 g/km

Akční modely Fresh s rozšířenou výbavou  
za atraktivní cenu.NABÍDKA, 

CO MÁ ŠŤÁVU

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


