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úvodník

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je v úterý 30. dubna 2013

Přítel na telefonu
V dnešní době naprosto drtivá většina Čechů používá mobilní telefon a je k zastižení ve
dne v noci, kterýkoli den v týdnu a jakoukoli roční dobu. Občas se vám stane, že telefon
zapomenete doma, případně se v nevhodnou chvíli vybije a vy chytáte skoro hysterický
záchvat z obavy, že vám něco důležitého unikne, nedovolá se vám šéf nebo sestřenice ze
Slovenska, případně se vy nedovoláte pomoci, kterou byste mohli potřebovat, kdyby vás
třeba po cestě z hospody domů potkal lední medvěd… To je samozřejmě řečeno nadneseně, i když se vsadím, že mnohé tyto pocity skutečně provázejí. I když svůj mobil máte
rádi a žít bez něj už byste si nedokázali představit, přece jen se najdou chvíle, kdy byste
jej raději nechali zvonit…

K napsání tohoto úvodníku
mne přiměla nedávná příhoda, ve které hrála hlavní roli
telefonistka z callcentra jednoho tuzemského operátora.
Na mém displeji se zobrazilo
bezelstně vyhlížející neznámé
číslo, a jelikož jsem zvyklý na
všechny hovory odpovídat,
i tentokrát jsem zmáčknul
zelené tlačítko a s přáním
dobrého dne jsem se představil. To, co následovalo, by
se dalo nazvat kulometem
slov. Slečna na druhé straně
mi jednou velmi dlouhou a
nepřetržitou větou oznámila
mnoho informací, z nichž jsem
pochopil jen to, že hovor bude
monitorován, že pracuje pro
českého operátora a že pro
mne má jako pro neobyčejně významného zákazníka
tak se naše dny pomalu plní nevyžádanými telefonáty
nabídku výhodného volání za pár stovek a větu donabízející zboží, služby, výhodné volání či úvěry.
končila dotazem, na kterou adresu mi má poslat SIM
Obtěžují vás tyto hovory? Můžete si stěžovat u Úřadu
kartu. Naprosto ohromen jsem se snažil zachovat
pro ochranu osobních údajů, který má celou věc na
duchapřítomnost a namítnul jsem, že „zřejmě tuto
starosti. Myslím si ale, že je to boj s větrnými mlýny
službu nevyužiju, ovšem…“ V půlce věty jsem byl
a stejně vám to nakonec k ničemu nebude; jednoho
bleskurychle rozloučen a drmolící slečna zavěsila,
dravce odeženete a další tři se na vás vrhnou. Je třeba
aniž by poděkovala za můj čas.
však zůstat obezřetní a po telefonu nikdy nedělat ukvapená rozhodnutí. Je to neuvěřitelné, ale spousta z nás
Tato zkušenost mne donutila se zamyslet nad
dokáže do telefonu neznámému volajícímu nadiktovat
dvěma věcmi: jak je prospěšný takový telefonista
vše, oč je žádán včetně čísla účtu, rodného čísla a
svému zaměstnavateli a co může přinést mně, jakožto
dalších detailů, které bychom si měli nechávat jen pro
potencionálnímu zákazníkovi? Myslel jsem, že když už
ty, jimž můžeme důvěřovat.
mi někdo zavolá a něco nabízí, měl by být vyškolen
Pak už máte jen pár možností: nebudete brát cizí
k tomu, aby se choval trošku jako obchodník a tento
telefonní čísla, případně ihned poté, co zjistíte, že se
nabízený produkt pokud možno prodal. Takhle mi byla
jedná o nevyžádaný telefonát, ihned hovor přerušíte.
přednesena pouze odpapouškovaná naučená fráze
I přes mou negativní zkušenost si však myslím, že
bez jakékoli emoce a já jsem si jen představil, jak
nejlépe uděláte, když si telefonistu vyslechnete. Pokud
slečna na druhém konci udělala do sešitu další čárku
je to slušný člověk, uděláte mu tím radost z dobře odv řadě. Smůla pro naštvaného zákazníka a také pro
vedené práce, a to i přesto, že nakonec jeho nabídku
jejího šéfa, který jí vlastně platí za to, že prostě jen
odmítnete. Pokud se však „přítel na telefonu“ zachová
obtěžuje.
tak, jako slečna z mého příběhu, je hoden pouze jediné
Vím, že zaměstnanci callcenter to nemají jednodureakce od vás – zavěste. Na to máte jakožto majitel
ché, tahle práce není pro každého a v dnešní době
mobilního zařízení svaté právo.
postižené nezaměstnaností je to jedna z mála pracov-mummaních příležitostí, ke které nepotřebujete žádnou dlouhou
praxi ani vysokoškolské vzdělání.
Už proto jsem s těmito lidmi měl
vždy trpělivost a i přesto, že mi i
přes několikero mých odmítnutí
a žádostí o vymazání z databáze
nabízeli ten samý produkt třikrát
během jednoho měsíce, jsem
zůstával v klidu. Ale co je moc,
- DB 1+1 Blansko – Dvorská, 2.p., 33 m2, balkon, standard, výhled J-Z ...NC – 669.000 Kč
to je moc.
- Byt 2+1 v OV Adamov – v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
Ptám se, jak jsme se do podob- Byty 1+kk až 4+kk Blansko – Sever, až 110 m2, garáž, stavba 1 rok ..NC – 29.000 Kč/ m2
ných databází dostali a jak se z
- RD se 2 byty Blansko – D. Lhota, 634 m2, velká.garáž, zahrada 480 m2 ..NC – DOHODOU
nich dostat ven? Pravděpodobně
- RD 3+kk Blansko – Horní Lhota, 105 m2, po rekonstrukci, + STP…..NC – 1 729.000 Kč
jsme se někde, aniž bychom to
- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, menší chatka, voda a elektřina ...NC – 159.000 Kč
tušili, upsali k souhlasu poskytnutí
- Garáž řadová Blansko – Rožmitálova, 21 m2, EE, výhodná nabídka…NC – 159.000 Kč
našeho telefonního čísla třetím
stranám. Mohlo to být při podpisu
- Nájem 2+1 Blansko – Sadová, 55 m2, 2.p., část. vybavený… NC – 4.000 Kč/měs.+ inkaso
smlouvy ve vaší bance, u mobil- Podnájem 2+1 Blansko – Chelčického, 57 m2, 2.p., prázdný..NC – 4.400 Kč/měs.+ inkaso
ního operátora, či kdekoli jinde. A

HLEDÁME BYTY A DOMY NA PRODEJ ČI PRONÁJEM
MOŽNOST PŘÍMÉHO ODKUPU NEBO VYPLACENÍ DLUHU

www.mikark.cz

Byt 1+1 v OV Blansko – Údolní
3. NP, 32 m2, cihlový bytový dům, byt
a koupelna po kompletní rekonstrukci
NC – 745.000 Kč

DB 2+1 Blansko – Salmova, 2.NP, 57
m2, možnost převodu do OV, dům i byt
byly revitalizovány, dobrá adresa
NC – 1 149.000 Kč

ZAJISTÍME PRÁVNÍ SERVIS A OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ
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PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

Sportuj bez nás
Půlmaraton Moravským krasem je doslova vrcholem blanenské sportovní sezony a největší sportovní
událostí ve městě. Závod s dlouholetou tradicí, který se na současné trati vedoucí z Blanska k Punkevním
jeskyním a zpět běhá od roku 1995, v posledních letech doslova rozkvetl, zmohutněl a zkrásněl, mimo jiné
také díky blanenským amatérským běžcům, kteří se nezalekli jednadvacet kilometrů dlouhé trati a statečně
na ni vyrazili, často navzdory nedostatečnému tréningu a přípravě.
"Asi desetina běžců, kteří se vydali na 21 kilometrů
dlouhou trať, byli místní, úplní amatéři, kteří nikdy neběhali. Na technice to bylo znát, máchali kolem sebe
rukama tak, že se samozřejmě brzy unavili, někteří
běželi i v botách, v nichž si za jeden den může člověk
zničit nohy," řekl hlavní organizátor závodu Tomáš Mokrý deníku Mladá Fronta DNES v roce 2011. Pohled na
neobratné běžce kolabující za cílovou páskou jej dovedl
k nápadu zřídit pro blanenské běžeckou školu, kterou
už v říjnu 2011 začala navštěvovat dvacítka budoucích
půlmaratonců.
Jak se pak v létě následujícího roku ukázalo, příprava
se bohatě vyplatila. „Největší radost mám z toho, že to
všichni zvládli bez zdravotních problémů, nebojovali s
křečemi, nekolabovali v cíli. Boskovická škola je dál než
blanenská, v Blansku je i méně zájemců, ale uvidíme,
při půlmaratonu se o ni zajímali další lidé,“ těšil se tehdy
Tomáš Mokrý v září 2012 v rozhovoru pro Deník.
Slibně rozjetý projekt podpory sportu v Blansku však
záhy ztroskotal, zřejmě na osobních neshodách uvnitř
sdružení Sportuj s námi, a výsledek pro rok 2013 je
již bohužel znám: sdružení veškeré své doprovodné
aktivity k závodu, tedy běžeckou přípravku pro nejširší
veřejnost a pro předškolní děti, ponechá pouze v
Boskovicích, kde pořádá Boskovické běhy a tradiční
Běh za sedmizubým hřebenem, a veškeré aktivity v
Blansku odsunulo k ledu s vysvětlením skutečně kuriozním. „Tréninky v Blansku jsme nepořádali my jako
občanské sdružení Sportuj s námi, ale probíhaly pod
záštitou člena týmu, který s námi již nespolupracuje a
tento podobný trénink, alespoň podle našich informací,

letos nemá v plánu realizovat,“ sdělilo sdružení Sportuj
s námi Monitoru.
Toto vysvětlení však těžko obstojí. Tréningy byly
tehdy inzerovány na stránkách Sdružení a skutečnost,
že odešel z týmu člověk, který aktivitu zajišťoval, přece
nemůže být jediným důvodem k jejímu ukončení. Ani
firma přece nepřestane vyplácet zaměstnancům mzdy
jen proto, že jí odejde mzdová účetní.
A tak zatímco se boskovické noviny plní tréningovými
plány a červená, „sedmizubá“ sekce webu překypuje
životem a příběhy, v Blansku je ticho po pěšině a modré
stránky Půlmaratonu Moravským krasem obsahují jen
nezbytné organizační údaje a fotky z loňska.
V Boskovicích to tedy jde, ale v Blansku ne.
Nakonec tedy zbývá jedna velká otázka: kým a čím
je Blansko pro sdružení Sportuj s námi? Prostorem
pro naplnění kréda, které si dalo přímo do svého názvu, nebo jednoduše jen zdrojem financí pro zajištění
komerčně úspěšné a mediálně zajímavé akce?

ANKETA MONITORU
Pokud by v Blansku probíhaly organizované běžecké
tréningy, které by i začátečníkům pomohly zapojit se do
běhů spojených s Půlmaratonem Moravským krasem
(tedy nejen Půlmaratonu, ale i Městského běhu o
délce 3,2 km nebo Běhu pro zdraví 1,6 km), zúčastnili
byste se? Hlasujte na stránkách www.facebook.com/
monitorBlansko
-kkuc-

O Duklu se přihlásil jediný zájemce
Toufar prozradil, že předložený návrh počítal s demolicií
stávající budovy a výstavbou komplexu zahrnujícího jak
prodejní plochy, tak i nadzemní parkoviště.
Vzhledem k okolnostem starosta města Blanska sdělil,
že se město chystá výzvu prodloužit do konce června
2013.
VÝSLEDKY ANKETY: hlasování probíhalo od 22.
3. do 15. 4. 2012, zúčastnilo se ho 121 osob. Počty
hlasujících pro jednotlivé varianty viz graf.
-kkuc-

Nabídka města Blanska na odkoupení hotelu Dukla se
zatím nesetkala s velký zájmem. K uzávěrce 2. 4. byla
na radnici doručena pouze jediná obálka, která navíc
neobsahovala požadovanou dokumentaci - město totiž
žádalo předložení kompletní územní studie, kdežto zaslaný návrh byl pouze stručným nástinem podnikatelského
záměru, který zdaleka nepostačoval k posouzení kvality
předloženého řešení.
Na tiskové konferenci starosta města Blanska Ing.
rekonstrukce stávající budovy
- zachování funkce hotelu

2

přestavba na městské byty

6

demolice Dukly a zřízení kulturního zařízení
s podzemním parkováním

6

zřízení parku a virtuální expozice
o prehistorii Moravského krasu
demolice budovy a výstavba občanské
vybavenosti, obchodního centra

15
27

demolice budovy a vytvoření volného
prostranství - náměstí nebo parku

65

Další prvenství Nemocnice Blansko
Nemocnice Blansko obdržela report indikátorů kvality mamografického screeningu za rok 2011 a
stejně jako za roky 2010 a 2009 obhájila 1. místo mezi všemi 66 mamografickými centry na území České
Republiky.Toto umístnění je obrovským úspěchem pro blanenské centrum a výsledkem velké píle všech
zaměstnanců radiodiagnostického oddělení pod vedením paní primářky MUDr. Dany Kolmačkové.
Rakovinou prsu onemocní během svého života
každá osmá žena! Pravidelné mamografické vyšetření dokáže odhalit i počáteční stádia onemocnění. Při
včasné diagnostice nádoru může být vyléčeno až 92 %
pacientek. Ženy nad 45 let věku mají nárok každé dva
roky absolvovat screeningovou mamografii, kterou jim
plně hradí všechny zdravotní pojišťovny. Ženy ve věku
40 - 45 let mohou být vyšetřeny jako samoplátkyně
a ženám pod 40 let provádíme v Nemocnici Blansko
ultrazvukové vyšetření prsů, protože i v této věkové
skupině mohou ženy rakovinou prsu onemocnět, a to
rakovinou agresivnějšího typu.
Objednat se k mamografickému vyšetření v Nemocnici Blansko můžete na bezplatné lince 800 149
485 v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin. Zde
vám rádi odpovíme na všechny vaše dotazy týkající

se mamografického vyšetření. Vyšetření je naprosto
bezbolestné, nezabere víc jak půl hodiny vašeho času.
Garantujeme objednací dobu maximálně 2 – 3 týdny.
Odnesete si výsledek jak pro vašeho praktického lékaře,
tak i gynekologa, a to ihned po vyšetření. Vyšetření v
blanenské nemocnici je komplexní včetně ultrazvuku,
který se v případě potřeby provádí ihned bez zbytečného čekání.
Využijte možnost absolvovat mamografické vyšetření
v Nemocnici Blansko. Jedná se o pracoviště, které je
zahrnuto v síti akreditovaných center, jejichž činnost
je průběžně monitorována a kontrolována. V posledních letech bylo mamografické sreeningové centrum
Nemocnice Blansko opakovaně vyhodnoceno jako
nejlepší mamografické pracoviště z hlediska kvality
screeningového programu.
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po - pá 8 - 17, so 8 - 11

KTR ORIGINAL
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k
to je pohodlí a komfort pro Vaše nohy.
- vyměkčená vnitřní stélka výrazně eliminuje nárazy a
otřesy. Hmotnost obuvi pouhých 200 g.
A k tomu něco navíc!
- luxusní dámské kabelky zn. S.Fiorentino - móda z Paříže.
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Pokud se Vám zdá, že nadpis obsahuje gramatickou chybu, tak pouze odkazuje na modní trend
poslední doby šířící se Českou republikou. Dnešní
manželky a snoubenky se mnohdy rozhodnou,
že být „-ová“ nebo „-ná“ pro ně není důstojné a
pak v televizi koukáte na Petru Svoboda. Nebo
Svobodu? U nás na jihu Moravy třeba i na Petru
Svobody.
Jde mi to z úst stejně lehce jako trojháček. Kdyby
byla na jazyku srst, rostla by proti směru nadpisu
tohoto článku. Nevidím ten smysl, schází mi důvod.
Jsou věci, které se zdají být bez podstaty, že se
dějí jen tak, ale tato k nim patřit nemůže. Moderní
emancipovaná žena neplácne na matrice rukou do
stolu z rozmaru a nezvolí si slovní označení své
jedinečné osoby na základě náhody.
Důvod samozřejmě existuje, je společný pro
mnoho rozhodnutí. Musíme jít s dobou, doba jde
s námi, někdy nás přímo vláčí. Aby žena, společensky exponovaná, neklopýtala vstříc osudu s
handicapem slovanského původu, chce se zbavit
té odlišující přípony, kterou s sebou táhne jako
kouli u nohy. Pak neváhá pochroumat tvar svého
příjmení do mužské podoby a nechá vzniknout
slovní spojení přinejmenším zvláštní.
Poprvé jsem se s tímto způsobem převzetí
manželova příjmení setkal v jednom nevýrazném
článku, spíše rozhovoru. V něm paní Bakala,
manželka pana Bakaly, významného českého
podnikatele, vysvětlovala, že příjmení v mužském
tvaru je praktičtější například při pasové kontrole.
Celník není zmatený, že manželé mají ve svých
příjmeních drobnou odchylku. Celník, který toto
nerozezná u Čechů, Rusů, Slováků a ostatních
národností, je buď na brigádě nebo úplně na
špatném místě.
Čeština je krásný jazyk a ať už se o našem
národu říká ve světě cokoliv, neříká se to o něm
určitě tak květnatě jako u nás o čemkoli jiném. Naše
tvarosloví nemá obdoby. Proměnlivost, zabarvení,
to je na češtině jedinečné. Je mnoho slov, která se
mezi jazyky přebírají a zdomácňují v nich. Toto je
ale pravý opak, kdy se typicky české slovo zcizuje
na domácí půdě.
Není mi jasné, jak bych s tímto slovem nakládal v
obyčejné mluvě. Třeba bych rád paní oslovil. Takže
se mi nabízí možnost paní Svoboda nebo paní
Svobodo. Na koncertě vystoupila Vlasta Redl? Je
to spíše legrační, než pokrokové. Je to předzvěst
zániku háčků a čárek? V textové zprávě se stejně
nepíšou.
V některých věcech už lidé u nás zacházejí
do extrémů povrchnosti a kultura s pozůstatky
národní hrdosti trpí pod komprimátem napodobeniny hudby z tenkých plochých telefonů. Pokrok
nelze zastavit, ale můžeme zpomalit příliv otupení
zamyšlením nad vlastním chováním. Nemyslím
tím smrkat zásadně do bavlněné čistonosopleny,
můžeme použít papírovou, třívrstvou, zmačkat ji
a vyhodit.
Nechtěl jsem se tímto článkem nějaké ženy
dotknout, je plně ve vaší moci, díky za svoboda
rozhodování, pojmenovat se jak chcete. Může se
ale stát, že vám bude raději někdo rovnou tykat.
-jd-

PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
DLAŽEBNÍ
A OBLADAČSKÉ
PRÁCE

Nemám Facebook!
Tak reaguje mnoho našich čtenářů na informaci o
facebookovém profilu Monitoru.
Mezi veřejností je totiž stále rozšířena představa,
že facebookové stránky jsou přístupné pouze aktivním
uživatelům Facebooku s vlastním profilem.
Realita je však jiná – facebookové stránky organizací – a stránka Monitoru mezi ně patří – jsou přístupné
nejširší veřejnosti stejně jako běžné webové stránky,
omezené jsou jen služby sociální sítě, neboli nemůžete příspěvky sdílet s přáteli, hlasovat v anketách ani
přidávat komentáře. Veškeré texty a fotografie jsou
však volně přístupné a k dispozici.
Chcete-li si tedy přečíst nejnovější články Monitoru
v předstihu před tištěnou verzí, navštivte www.facebook.com/MonitorBlansko
-kkuc-

III. Hornolhotská
Čarodějná škola

Dobrý den,
paní Pokorný!

S - PODLAHY
ODLAHY

Víte?
nevíte?

Hornolhotské maminky a SDH Horní Lhota vás
srdečně zvou na III. ročník HORNOLHOTSKÉ ČARODĚJNÉ ŠKOLY, akce se koná v sobotu 27. dubna
2013 v 17:00 v Horní Lhotě "U KAŠTÁNKA".
-jp-

Přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací- bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 22.04.2013 od 11:00 do 12:00 - Blansko chatová oblast Bačina

Dárek od knihovny
Městská knihovna Blansko opět dostala darem
několik desítek kusů Nového zákona od blanenské
neziskové organizace LAVINA, které byly v předvelikonočním čase bezplatně poskytovány zájemcům v
hudebním oddělení a oddělení pro dospělé.
K dispozici byl sešitový formát A5 v počtu 27 kusů a
menší (kapesní) formát s podtitulem Žalmy a přísloví,
kterého bylo připraveno 71 kusů. Větší formáty zmizely takřka okamžitě, pro ty menší si přišlo rovných
40 lidí. Rozdáno bylo tedy celkem 67 knih.
Zbylé provedení Nového zákona (Žalmy a přísloví)
je možno získat i v průběhu následujících několika
týdnů (do vyčerpání zásob) po Velikonocích. K vyzvednutí jsou v hudebním oddělení knihovny.
LAVINĚ za darované publikace ještě jednou děkujeme.
Marie Slaničková, Městská knihovna Blansko

Zájezdy ZO ČZS Blansko
1. Slezsko - sobota 25. května 2013 - cena 430,- Kč
- Zámek Hradec nad Moravicí, Opava, Krnov - Cvilín,
Nový Dvůr u Opavy, večeře
2. Jižní Čechy – Orlík - Sobota 22. června 2013 cena 540,- Kč - Orlík nad Vltavou, Žďákovský most,
plavba lodí, Zvíkovské podhradí a Zvíkov, NS OrlíkZvíkov, večeře
3. Jeseníky - sobota 10. srpen 2013 - cena 390,- Kč
- Mohelnice, Nový Malín, Vikýřovice, Jeskyně Na
Pomezí, NS Rejvíz, večeře
4. Vysočina IV. - sobota 7. září 2013 - cena 320,- Kč
- Dašov, Telč, Praskolesy, Klatovec, Předín, večeře
-------------------------------------------------------------------* členové ČZS mají slevu 50,-Kč na jeden zájezd
* na vycházky doporučujeme pohodlnou turistickou
obuv
* přihlášky a úhrada zájezdů se uskuteční v pondělí
29.dubna 2013 v Domě zahrádkářů (za hřbitovem)
od 16.00 do 18.00hod.
- info o zájezdech na nástěnce u Domu zahrádkářů a
také na výstavě v Domě zahrádkářů 3. a 4. května
- přihlásit se mohou i nečlenové ZO ČZS Blansko.
Bližší informace na tel. 724 921 619 & 721 328
803 & 725 403 155
Těšíme se na vás a přejeme krásný zážitek na
každém vámi vybraném zájezdu.
Výbor ZO ČZS

- Dětské pokoje, PC stoly
- Postele včetně roštů a matrací
- Montáž do 3 týdnů!

SEKR

Truhlářství

Tel. 731 463 795, 737 106 850
Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
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Zavezeme Bránu
Moravského krasu odpadky?
Jednou takhle odpoledne na Rožmitálově ulici jsem myslel, že budu svědkem fyzického kolapsu
mladého lidského organismu. Slečna si utřela kapesníčkem svůj malý nosík, pohled upřený do dálky
před sebe, rázem ji ruka s kapesníkem ochabla podél těla a zmačkaný papírek uvadl na uliční dlažbě.
V ten okamžik ve mně ztuhla krev, byl jsem přesvědčený, že se bude dívka poroučet za ním. Vědomí
však neztratila, byl to zkušený pohyb karetního hráče, nepřítomný pohled k němu očividně patřil.
Jsem rád, že se jí nic nestalo, ale kdyby s sebou měla nachlazenou kamarádku, bylo by v Blansku
zase nasněženo.
V Blansku je několik charakteristických
míst, kde se nepořádku daří. Vesměs
se jedná o lokality vzdálenější od centra
města. Nejvíce trpí koryta malých vodních
toků, ve Sloupečníku by se daly z odpadků
dělat bez potíží hráze, nejlépe za obchodním domem Kaufland. Na vrcholu sezóny
je v potoce stejně zboží jako v regálech
přilehlého supermarketu. Z toho logicky
plyne, že pak vše plyne po hladině Svitavy,
jakoby nestačilo, že se někdo pokoušel
krmit kačeny restaurační tabulí u vlakové
zastávky. Ty jsou samotným tématem.
Kuřácké hloučky vytváří úhlednou vrstvu
nedopalků na okrajích nástupiště, k tomu
kelímky od kávy, pár pet lahví a ranní
čekání na vlak do práce je při pohledu na
smetiště méně jednotvárné.
Krabice od vína a pivní lahve
jsou stálice všech odpočinkových
zón města. Od lidí, kteří se ne vždy
svou vinou dostali do obtížné životní situace, nečekám přehnanou
péči o řádnou recyklaci obalových
materiálů, spíš ji řadím na poslední
místo v žebříčku jejich potřeb.
Někdy se nechám přepadnout v
rozjímavé náladě a poskytnu pár
korun, jak jinak než na vlak nebo
jídlo, a pak mě napadne, že bych
si připlatil i za úklid.
Když vidím, že smetí leží sotva metr od odpadkového koše,
připadám si hloupě. Je to ještě
dobré, pokud se koš neválí spolu
s ním na chodníku, víkendové noci
dají městskému prostředí celkem
zabrat.
Zatímco se zámecká sýpka
dočkala rekonstrukce, park pod ní se
dočká jen sezónního úklidu. Jde o místo k
relaxaci, které nemá v Blansku konkurenci. Staré stromy vytváří spolu s rybníkem
příjemné klima i v letních vedrech a celá
kompozice lahodí oku, nesmíte se ale
dívat pod nohy.
Celé je to o tom, že někteří lidé si
neváží města, ve kterém žijí. K tomu stačí
troška lenosti a neochoty a sami si kazíme atraktivitu Blanska, která je aktuálně
pochroumaná úbytkem maloobchodů,
kaváren a chátráním nevyužitých budov.
I maličkosti mohou mít velký vliv například
na prodejní ceny nemovitostí, na což by
mohli už slyšet i lidé často hluší.
-jd-

Když knihovnou obíhá brambora
Jak vypadá taková planetka? Může být šišatá jako brambora. A jak se takové šišaté planetce asi
obíhá kolem Slunce? Necelá dvacítka malých účastníků Noci s Andersenem vyfasuje brambory a
jeden za druhým za mohutného povzbuzování ostatních popohání svou neposlušnou, kličkující
planetku po kružnici na podlaze dětského oddělení Městské knihovny Blansko.
Je pátek 5. 4. kolem deváté večer a letošní, již
jedenáctá Noc s Andersenem dostává ty správné
obrátky.
„Téma Vesmír jsme měli vybráno dávno předem,
pak se nám šťastnou náhodou přihlásil na autorské
čtení pan Jiří Šandera se svou knihou Naše třídní je
mimozemšťan. To se vysloveně hodilo,“ pochvaluje
si pracovnice knihovny Drahoslava Křivánková průběh letošní akce, kam měli výjimečně přístup nejen
děti, ale také rodiče a prarodiče, aby si autorské
čtení s následnou autogramiádu mohli užít i oni.
Děti, ty ovšem mají účast za odměnu. „Vybíráme
ty nejlepší čtenáře – těm nabízíme účast přednostně. A samozřejmě dáváme přednost těm, co na
Noci s Andersenem ještě nebyli,“ říká Drahoslava
Křivánková. „Člověk to dělá rád, bez nadšení to
opravdu nejde. Děti musíme po celou dobu zaměstnávat, nesmí se nikdy nudit,“ pokračuje a zdůrazní,
že aktivit, na jejichž přípravě se podílí hned několik
zaměstnanců knihovny, musí být vždy připraveno
víc, než se použije. „Větší část doby si hrajeme.
Čtyři hodiny jen číst, to bychom určitě nezvládli“
usmívá se. Stačí se podívat na rozdováděné děti a
je zřejmé, že má pravdu.
Blíží se desátá, program se chýlí ke konci. Zbývá
už jen propadnout černou dírou zpátky do naší
galaxie a doma se stulit do teplého pelíšku. Příští
rok snad znova na shledanou v Městské knihovně
Blansko.
-kkuc-

Hotovostní půjčky
do domácností
*
*
*
*

Nová společnost
Měsíční splátky
Vyplacení do 24 hodin
Bez skrytých poplatků

Kontakt na obchodního zástupce:

Blansko a okolí – 773773124

Poslanec Michal Babák převzal
záštitu nad charitativní akcí
V Blansku se chystá výjimečný charitativní projekt You Dream We Run – „Běžíme pro Tvůj sen“.
Jedná se o 24 hodinový štafetový běh, kterého se může zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť podpořit
ušlechtilou charitativní myšlenku. Akce se koná 14. – 15.6. 2013 ve sportovním areálu hřiště ASK.
Součástí akce bude bohatý doprovodný program, který všem zúčastněným zaručí příjemně strávený
den, který bude navíc korunován splněním snu potřebné osobě.
Záštitu nad akcí převzal také poslanec Parlamentu ČR pan Michal Babák. „S myšlenkou na uspořádání této akce jsem se setkal již na sklonku loňského
roku, kdy mne, jako předsedy FK Blansko,oslovil
jeden z trenérů fotbalové přípravky Roman Jančiar. Ten mne z pozice hlavního organizátora akce
seznámil se svými představami a chutí pomoci
někomu potřebnému. Ojedinělá forma tohoto charitativního projektu mne natolik zaujala, že jsem s
nadšením přislíbil akci podporu“ vysvětluje Michal
Babák.
Akce se může zúčastnit kdokoliv napříč celým
společenským spektrem. Kouzlo myšlenky celého
projektu nespočívá pouze ve splnění snu potřebné
osobě, která je v současné době tipována a vybírána blanenskou veřejností, ale také v setkání lidí,
kteří jsou schopni spojit své síly a společně bojovat
za splnění snu, přání, někoho, kdo to nemá v životě

jednoduché. „Velmi rád vyjádřím podporu projektu
také svou aktivní účastí. Rozhodně plánuji absolvovat štafetu a také mi bude potěšením oslovit mé
kolegy a přátele, aby se spolu se mnou a dalšími
účastníky podíleli na symbolickém doběhnutí pro
sen někomu, komu tím přineseme alespoň trošku
radosti a rozsvítíme plamínek štěstí, naděje a lidské
pospolitosti“ dodává Michal Babák.
Pestrý doprovodný sportovně - kulturní program,
který zcela jistě osloví a zabaví děti i dospělé,
bude zajištěn v průběhu celé doby konání akce.
Završením sportovní části doprovodného programu
bude sehrání exhibičního utkání Klubu fotbalových
internacionálů s výběrem osobností Blanenska.
„Přijďte, zúčastněte se a podpořte tuto pěknou
myšlenku i Vy. Těším se, že se potkáme a společně
splníme někomu sen“ uzavírá Michal Babák.
-bj-

Výstava připomene 90. výročí
otevření sokolovny v Blansku
V roce 1868 dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner založili český tělocvičný spolek Sokol. Po celé
zemi začaly vznikat jednotlivé župy. Blanenská byla ustavena na valné hromadě 4. listopadu 1892,
starostou zvolen Richard Ježek, Zdeněk Klíma jeho náměstkem a náčelníkem Josef Zřídkaveselý.
Vše se odehrálo v 7 hodin večer v místnostech tehdejšího Kunertova hostince.
O rok později se konal v Blansku
první župní slet v továrních prostorách
starosty Sokola Richarda Ježka. Začátky měli nadšení blanenští Sokolové
těžké. Cvičilo se v měšťanské škole
chlapecké, větší schůze, divadla a
zábavy probíhaly v Ježkově hotelu.
Díky urputnosti, umanutosti a touze rozvíjet aktivní společenský život
se poměrně rychle zrodila myšlenka
postavit budovu – sokolovnu. Ta by
se stala centrem sokolského života.
První sbírka na ni se uskutečnila na
jaře roku 1919, v roce 1921 byla vyřízena bezúročná půjčka a Sokolům se
podařilo díky nejrůznějším kulturně-společenským akcím zvýšit peněžní
hotovost. V témže roce koupili od
Huga Matušky 5987 metrů čtverečních staveniště
na tehdejší Tyršově třídě. Odpracovali bezplatně 25
tisíc brigádnických hodin. Plány vypracoval architekt
Karel Kotas, provedení stavby bylo svěřeno Josefu
Jalovému za neúnavné součinnosti s Františkem
Křenkem (sám odpracoval zdarma 600 brigádnických
hodin).
4. června 1922 byl položen základní kámen. O rok
později, 9. června 1923, se sokolovna slavnostně
otevírala.
Od počátku plnila roli základny sportovního a
kulturního života města Blanska. Prostná zde cvičili
muži, ženy, dorost i děti, azyl tady našel jako první
šermířský oddíl, své místo měla knihovna, bohatě se
rozvíjel divadelní soubor, vedený několika režiséry,
především však Richardem Polanským, Vladimírem
Hřebenem a Aloisem Tichým.
V zimě probíhaly nejen divadelní premiéry, ale
také plesy a nejrozmanitější pořady pro děti, na
venkovním hřišti se bruslilo. Sokolovna naplňovala
svoje poslání – zastřešovala (obrazně i fakticky)
bohatý blanenský společenský život. Zastavila ho
až 2. světová válka.
Budova, kterou Sokolové hýčkali, s láskou o ni
pečovali, věnovali jí stovky hodin svého volna, se
bohatě odměňovala krásou, funkčností interiéru,
zázemím v podobě divadelních šaten a výborným
stavebním provedením.
Devadesát let od jejího slavnostního otevření
chce připomenout dokumentární výstava, která
bude mít slavnostní vernisáž v pátek 3. května 2013
ve výstavní místnosti Městské knihovny Blansko a
lze ji navštívit do 31. května 2013 v provozní době
knihovny.

Díky spojenému úsilí tří blanenských paměťových
institucí – Státního okresního archivu Blansko, Muzea Blansko a Městské knihovny Blansko – budou
představeny dokumenty, které ještě nikdy vystavovány nebyly.
Sokolové byli pečliví a pro budoucnost uchovali
řadu dokladů, týkajících se samotné stavby. Zachovaly se i pokladní knihy, fotografie, časopis Mosty a
další cenné historické prameny
Zveme tímto na výpravu do dějin našeho města.
Mělo sice v roce 1923 jen 4 tisíce obyvatel, ale jak
tato výstava dokládá, naši předkové se činili. Budiž
nám jejich konání inspirací i pro dny příští.
Organizátoři výstavy děkují tímto prvnímu místostarostovi města Blanska Ing. Jiřímu Crhovi, který
nad výstavou převzal svoji osobní záštitu.
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

Nabízíme

K PRONÁJMU
ZAVEDENOU

RESTAURACI
v Blansku s letní

zahrádkou

Bližší informace:

tel. 602 516 928
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Nový bytový dům
nabídne luxusní bydlení
Patříte mezi ty, kteří touží po novém bydlení, nechce se vám kupovat starý byt a dlouze jej rekonstruovat? Pak mám pro vás dobrou zprávu. V nejbližších dnech totiž započne výstavba poměrně velkého
bytového domu na Erbenově ulici. Na své si přijdou zejména ti, kteří chtějí do nového, úsporného a
přitom krásného bytu.

Bytová otázka v Blansku není vůbec jednoduchá,
jak se o tom možná mnozí z vás už přesvědčili. Bytů je
málo, a pokud se vám podaří přece jen nějaký sehnat,
většinou se jedná o starý prostor, který musíte zrekonstruovat a i poté vás ve většině případů čekají úskalí
v podobě panelových zdí či neefektivního uspořádání
jednotlivých místností.
Bytový dům na Erbenově staví společnost HOPA
Group s.r.o. na „zelené louce“, což znamená, že se
nejedná o žádnou rekonstrukci, nýbrž o zcela nový
dům. Mimochodem – tato společnost není žádným
nováčkem ve výstavbě nových bytů – jen v Blansku se
jedná o její již třetí realizaci; předchozí dvě jsou bytový
dům Mánesova a mezonety na náměstí Míru. A jak mi
prozradil zástupce této společnosti Jan Musil, bude
to opravdu výjimečná stavba. Hlavním záměrem bylo
plně se podvolit požadavkům klientely a bez jakýchkoli
kompromisů na Erbenově ulici postavit dům, jenž v
našem městě nemá obdoby.
Bydlení v novostavbě skýtá několik zásadních výhod. Nejdůležitější je dle mého názoru fakt, že bydlíte v
novém, ničím a nikým neopotřebovaném bytě, který je
navíc řešen podle posledních nejmodernějších trendů.
Ba co víc – pokud si byt koupíte ještě během jeho realizace, můžete si sami vybrat a vymyslet takřka vše, co
si budete přát, ať jsou to kachličky v koupelně, barva
a dekor plovoucí podlahy či posunutí té či oné příčky.
Ve standardním vybavení najdete řadu věcí, které patří
spíše do nadstandardní výbavy – například je všude
podlahové vytápění, obložkové dveře, závěsné WC a
krásná, velká francouzská okna, díky nimž jsou byty
plné světla a slunce. Dům je navíc velmi důmyslně
orientován na jihozápadní stranu.
Architektonicky je jak vnějšek, tak vnitřek velice
pěkně vyřešen. V každém bytě je například chodba,
která je centrální a dostanete se z ní do každé míst-

nosti v bytě, takže odpadají trable s
průchozími pokoji, které dnes najdete ve
většině starších bytů. Sociální zařízení
je oddělené od koupelny. Náramně působí také venkovní prostory, které jsou
u většiny bytů. Zapomeňte na balkóny
– grilovat můžete na své vlastní terase
a servírovat steaky přátelům přímo v
obýváku.
Velmi důležitá je i přítomnost výtahu a
dostatek parkovacích stání, které bude
možno i odkoupit. Byty jsou různě velké – od třicetimetrových garsonek přes
2+kk, 3+kk, 4+kk až po dva obří více
než stometrové VIP byty s prostornou
sedmdesátimetrovou terasou na vrcholu
samotné rezidence. K prodeji budou rovněž 4 nebytové prostory, ideální pro podnikatele, kteří
nepotřebují provozovnu v centru – můžou sloužit jako
kadeřnický salon nebo třeba lékařům apod. Celkem
tu bude 26 bytů, z nichž je již 11 zamluvených, takže
pokud o bydlení v této novostavbě uvažujete, neváhejte příliš dlouho. Předpokládaný termín dokončení
stavby je 31. srpna 2014.
Musím tu zmínit ještě jednu věc. Pokud bydlíte ve
2+1 společně s manželkou a se dvěma dětmi, jistě mi
dáte za pravdu, že vaše měsíční náklady na provoz
jsou někde kolem 4.000 Kč měsíčně. Zjistil jsem,
že v novém bytě na Erbenově budou tyto náklady
poloviční. Například za byt o výměře 63 m2 zaplatíte
okolo 2.500 Kč měsíčně a v této částce je zahrnuto
již vše – od fondu oprav, veškerých energií, vody, až
po úklid společných prostor. Jak to dělají? Zeptejte se
přímo investorů. Až si budete vše pečlivě propočítávat,
z měsíčních výdajů si tak v klidu můžete škrtnout až
tři tisíce, které byste platili jinde navíc.
Cena za metr čtvereční začíná na 29.000,- Kč bez
DPH. Jistě seženete i levnější bydlení, ale za tuto
cenu koupit v Blansku byt, který je úplně nový, s velmi
nízkými náklady, investor vám na něj poskytne pětiletou záruku a ještě navíc si jej budete moci v průběhu
stavby upravit k obrazu svému, je v podstatě nereálné.
Tohle bydlení opravdu není pro každého, ale věřím
tomu, že spoustu lidí osloví.
Pokud jste jedni z těch, kterým se tento projekt líbí, a
uvažují o bydlení v tomto výjimečném domě, zavolejte
Janu Musilovi na telefonní číslo 776117788 a domluvte
si s ním nezávaznou schůzku. Poradí vám s výhodným
financováním a v případě podpisu smlouvy nabídne
veškerý právní servis zdarma. No a příští rok v září se
můžete stěhovat do vysněného bytu, jaký v Blansku
skoro nikdo nemá. Zní to lákavě, viďte?
-mumma-

Zebra se za tebe nerozhlédne
Asi osmiletý školák vystoupí z autobusu a ke škole míří, jak je zvyklý, po vyšlapané pěšině. Silnici
však přechází předpisově po přechodu - chodí takhle vždycky, nebo je vzorný jen díky tomu, že zahlédl
uniformy… policistů postávajících na chodníku?
Tak či onak jejich pozornosti neujde. Místo pokárání,
které zjevně čeká, však dostane jen krátkou instruktáž o
správném přecházení přes přechod, a také malý dárek
od Besipu - reflexní pásku na rukáv.
U základní školy Dvorská dnes policie ČR pořádá
preventivní akci "Zebra se za tebe nerozhlédne" zaměřenou na bezpečnost školáků v silničním provozu
a krátký kvíz ohledně chování na přechodu tak čeká
všechny děti, které cestou do školy musí překročit silnici.
"Policisté vždy dvakrát do roka tráví čas u přechodů
pro chodce v blízkosti škol. Je to taková výuka přímo
na ulici, kdy vysvětlujeme dětem, že se mají rozhlédnout, a zdůrazňujeme, že neexistuje žádná absolutní
přednost na přechodech, jak si děti někdy myslí. I pro

nás samotné je často překvapením, že děti neví, jak se
na přechodu chovat," říká mluvčí policie ČR Mgr. Iva
Šebková.
Kromě nečekané ranní "přepadovky" proto čekalo
děti ze ZŠ Dvorská ještě setkání s policisty v rámci
vyučování. „Děti to berou úplně úžasně – je to pro ně
zpestření, jsou pyšné, že mohou ukázat, co všechno
umí,“ chválí učitelka Petra Přibilíková své prvňáčky.
Zároveň však oceňuje i další aspekty tohoto neformálního způsobu setkávání policistů s dětmi: „Je důležité,
aby viděly také jinou autoritu než jen učitele, a hlavně
aby získaly k policistům důvěru a věděly, že v případě
potřeby za nimi mohou přijít.“
-kkuc-

Na kávě s Jiřím Crhou
Sedím v kavárně a čekám na svého hosta. Má být prvním z dlouhé řady blanenských osobností, které bychom rádi představili v neformálních rozhovorech v nové rubrice Na kávě s… Tato rubrika má za cíl představit
čtenářům známé tváře našeho regionu, zeptat se jich na to, co právě dělají a co mají v plánu do budoucna,
případně je představit i z jiné, než profesní stránky. Dlouho jsem přemýšlel, koho si pozvu hned na začátek.
Chtěl jsem, aby to byl někdo, kdo má s Blanskem hodně společného, je oblíbený, výřečný a všem velmi dobře
známý. Nakonec jsem si vybral blanenského místostarostu Jiřího Crhu.

Jak dlouho jste vlastně v politice a jak jste se k ní
dostal?
Veřejné dění mě zajímalo už od mládí. Krátce po
revoluci, ve svých devětadvaceti letech jsem cítil potřebu se veřejně angažovat. Z politického spektra mi byla
ideologicky nejblíže ODS, do které jsem vstoupil v roce
1991, prakticky hned po jejím založení a jsem v ní dodnes. Nikdy jsem ale neměl v úmyslu prožít svou profesní
karierů na politické scéně. Proto jsem se až do roku 2010
věnoval úřednické a manažerské práci. Zastávám názor,
že do politicky exponovaných funkcí by měli lidé vstupovat
teprve ve chvíli, kdy mají za sebou životní zkušenosti a
pracovní kariéru. Přeci nemůže vývoj města, stejně jako
životy lidí, ovlivňovat někdo, kdo reálný život prakticky
nezná! Ucházet se o přízeň voličů jsem se proto pokusil
až v minulých komunálních volbách. Nebylo mi lhostejné
budoucí směřování našeho města, proto jsem tuto výzvu
přijal.
Vím, že jste také kandidoval na hejtmana Jihomoravského kraje. Co vaše politické ambice?
Člověk by nikdy neměl říkat „nikdy“, ovšem v tuto chvíli
se plně soustředím na Blansko a dá se říci, že nikam dál
nemířím. O žádné vyšší politické kariéře momentálně
neuvažuji a všechny nabídky s díky odmítám. Lidem jsem
slíbil, že nebudu kumulovat funkce na rozdíl od některých jiných politiků a mé slovo platí. Komunální politika
mi naprosto vyhovuje, člověk je blíže lidem a věnuje se
reálným problémům. Pořád možná trochu naivně věřím,
že politika se dá dělat i slušně. Slušnost přeci není slabost, ač kolem sebe často bohužel vidíme opak.
Pojďme zpět do našeho města. Co všechno máte
za sebou a co vás naopak v nejbližší době čeká?
Jsme v polovině funkčního období a myslím si, že
jsme toho zvládli v rámci možností poměrně dost, i když
se to mnohým tak nemusí zdát. Osobně mám na starosti
kulturu, sport, školství a komunální údržbu. V oblasti
školství jsme se zaměřili na úsporu energií, postupně
byla vyměněna okna na základních školách, připravuje
se výměna oken a zateplení školy Salmova. V oblasti
kultury byl ve dvou etapách zrekonstruován blanenský
zámek. Bylo zdigitalizováno kino, což neznamená jen
lepší obraz, zvuk a funkci 3D, ale také to, že se zde
mohou hrát premiéry, takže Blanenští nemusí jezdit za
novým filmem do Brna, ale ve stejný premiérový den si
jej vychutnají ve svém městě v prvotřídní kvalitě a levněji.
Tato skutečnost se také odrazila na návštěvnosti, která
rapidně vzrostla. Letos se chystáme v kině zrekonstruovat také bufet a tím zpříjemnit návštěvníkům prostředí
kina. Co se týče kultury, musím také zmínit akce, které
jsou podporovány ze strany Města a těší se velké oblibě
– například Historický jarmark, Vítání Svatého Martina,
vánoční trhy a velmi oblíbené farmářské trhy.
V rámci volebního programu jsme chtěli prosadit, aby
se v Blansku pořádala sportovní akce nadregionálního
významu, kterou je dnes Půlmaraton Moravským krasem.
Poslední dva ročníky jsou toho důkazem a předpokládám,
že letos bude úroveň tohoto závodu ještě vyšší. V oblasti
sportu se podařilo v městských lázních opravit vzduchotechniku, zrekonstruovat skokanský můstek a také
kotelny. Zásadní událostí pak bylo převzetí sportovních
zařízení tří tělovýchovných jednot pod „křídla“ města,

které zabezpečuje veškerý provoz a údržbu těchto
sportovních zařízení. Do konce roku 2014 bychom
ještě chtěli na ulici Údolní zateplit a provést rekonstrukci sportovní haly a kuželny a vybudovat umělý
trávník pro fotbalisty. Prověřujeme dotační možnosti
k výstavbě jednoduché haly na sportovním ostrově
s využitím pro tenis, volejbal a badminton.
Zásadním úkolem je vybudování parkoviště u
vlakového nádraží. Máme už vykoupené pozemky
a stavět by se mělo začít na jaře příštího roku. Mělo
by tu vzniknout 200 parkovacích míst, což je velmi
důležité nejen pro občany Blanska, ale i občany
okolních obcí, kteří se přepravují za prací vlakem
do Brna. Nové parkoviště by také mělo vzniknout u
Úřadu práce, které bude sloužit především návštěvníkům aquaparku. Ve spolupráci s Jihomoravským
krajem se připravuje oprava komunikace na ulici
Svitavská tzv. průtah Blanskem. V letních měsících
se bude pokračovat v rekonstrukci ulice Masarykova.
Nevynecháváme ani městské části – například pro
příští rok připravujeme opravu vodovodního řádu včetně výstavby nového vodojemu na Klepačově , kde je
problém s tlakem vody nebo v Lažánkách průtah obcí,
který by měl být realizován ještě v letošním roce.
Jak se díváte na nedostatek volných stavebních
pozemků v Blansku?
Díky tomuto faktu odchází mnoho občanů mimo katastr
Blanska, což není v našem zájmu. O pozemcích Luhy se
hovoří už několik let, ale připravenost zmíněného území
k výstavbě je zatím nulová, město na tuto lokalitu má
vzhledem k majetkovým poměrům téměř nulový vliv. Proto
se snažíme o vytvoření podmínek při přípravě území na
výstavbu rodinných domů ve Zborovcích. Mělo by zde
vzniknout asi 40 zasíťovaných stavebních pozemků.
Osobně se mi nelíbí střed Blanska. V podstatě jsou
tu jen banky, hazardní herny a vietnamské prodejny.
Ano, to je nemilá věc. Zvláště když vidím jiná města, která mají zachovalé historické centrum s různými
obchůdky. Střed města je třeba změnit, ale to je běh na
delší trať. První, ale zásadní krok učinilo současné vedení
města tím, že získalo do svého majetku hotel Dukla,
který „hyzdí“ celý střed města. Řešit tento problém bude
v blízké budoucnosti zásadním úkolem každého vedení
města. To je ale na samostatnou debatu, do které je
potřeba zapojit i veřejnost.
Co se týče hazardu, tak ten skončí v našem městě
nejpozději koncem roku 2014. Město sice přijde o nemalé peníze, ale i přesto se rozhodlo vyhovět občanům,
kterým se tento druh kultury nelíbí. Jsem přesvědčen,
že to bylo správné rozhodnutí, jako občan Blanska také
nechci herny ve městě.
Co vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Myslím, že je potřeba se těšit z každého dne. Určitě se
všichni těšíme, že skončí letošní dlouhá zima a vysvitne
konečně sluníčko.
Za rozhovor poděkoval Martin Müller

Sponzor rubriky:

Fotoreportáž z policejní akce Zebra se za tebe nerozhlédne

Foto: Klára Kučerová

5

19. dubna 2013

Dopravní nehoda nanečisto
„Báječné, vás neviděli, pojďte sem!“ Energická Míša se mě chopí, bleskově včlení do týmu a začne
přidělovat role figurantům: „Ty budeš řidič, dýcháš, bolí tě na hrudi, ale reaguješ, mluvíš, odpovídáš.
Ty budeš sražená chodkyně. Co ty kalhoty? Můžou se umazat? A co kdybychom je roztrhli?“
Z růžové hmoty nalepené na tělo se vymodelují tržné
rány, umně napojená hadička zajistí přívod realisticky
cákající krve, ještě trocha bílé barvy na „bledé“ obličeje
těch, co mají být v šoku, nastartovat „sražená“ auta,
aby všechno bylo jako doopravdy, a pak už stačí celou
akci odmávnout a pustit na scénu „zachránce“ v podobě skupinky převážně blanenských středoškoláků.
Rozdíl oproti tradiční výuce je vidět okamžitě. Komu
se věnovat dřív? Křičícímu spolujezdci? Sražené
chodkyni? Nehybně ležící holčičce zkroucené mezi
sedadly? Prý se ztratil jeden spolujezdec. Kde může
být? Rádio v jednom z aut stále hlasitě hraje...
Přestože jde jen o simulaci a všichni to vědí, tlak na
psychiku je velký a pod tlakem lidé dělají chyby, které
mohou zraněné stát život. Horečnatou činnost ukončí
desátá minuta a symbolický příjezd záchranné služby.
Teď už zbývá jen správně popsat situaci profesionálním záchranářům a test je u konce. Po krátké
přestávce a hrnku čaje je čas na vyhodnocení postupu
zachránců i vyjádření emocí, při kterém mnohokrát
padne různými slovy totéž: byl to nečekaný záběr, na
fyzičku a zejména psychiku.
Skoro se vnucuje otázka, zda by nebylo lepší strávit
jarem vonící sobotu příjemněji, ale hlavní organizátorka akce Lenka Nejezchlebová ze Sdružení Ulita mě
vyvede z omylu. „Toto je poslední předprázdninová
Víkendovka, víkendové setkání pro středoškoláky,
proto jsme ji udělali ´na přání´. O setkání s tímto

tématem – nazvali jsme ho Zážitková první pomoc
– projevili zájem samotní účastníci už někdy v září,“
říká.
Odbornou stránku zajistili lektoři vyškolení v rámci
ZdrSem, zdravotnických seminářů, jednoho z dlouhodobých projektů Prázdninové školy Lipnice, kde se
vychází z předpokladu, že emočně podbarvený zážitek je nejlepším nástrojem podporujícím dlouhodobé
zafixování vědomostí.
S tím nelze než souhlasit – už při při následném
rozboru situace s účastníky bylo zřejmé, že toto je
zcela jiná úroveň než běžně praktikovaná výuka první
pomoci u tabule.
A tak kdo ví? Třeba někdo z absolventů Zážitkové
zdravovědy právě díky kurzu zachrání při nehodě život.
Možná zítra a možná za pět let. A v tom je ten vtip – po
dnešku jsem totiž přesvědčena, že účastníci Zážitkové
zdravovědy si všechno budou za pět let pamatovat
stejně jako zítra.
Text a foto: K. Kučerová

Kolárkou zavoněla další pečínka
Pečené kuřecí čtvrtky v Kolárce tentokrát přinesly
skutečnou lahůdku - představení Pavola Seriše Zo
ZOO.
Pavol „Palec“ Seriš je jméno na alternativní scénách
již dobře zavedené. Mladík, který na evropském festivalu satiry a humoru Kremnické gagy 2012 získal cenu
Objev roku, je v našich zeměpisných šířkách průkopníkem žánru stand-up comedy a divadla jednoho herce.

Nezbývá Vám dost
ﬁnančních prostředků
na pokrytí Vašich potřeb?
Nabízíme sjednocení půjček
a hotovostních úvěrů od různých
splátkových společností.
- Možnost oddlužení kreditní karty
bez poplatku.
- Ušetříte na splátkách až polovinu.
- Snížení úrokové sazby.
- Diskrétní jednání,
přímo na pobočce banky.
placení
- Možnost předčasného splacení
kdykoliv, bez sankce.
- Možnost získat další peníze.
íze.

V blanenské Kolárce předvedl své autorské představení nazvané Zo Zoo – bláznivou historku o tom, jak
do zoologické zahrady přichází nový majitel a zvířata
se radí, co si počít.
Na kaskády gagů, vtipů, pantomimy, nečekaných
obratů a zvratů je na jevišti sám, vše odehraje bez
vteřiny oddechu, jen za pomoci jediné rekvizity – židle
– v nepředstavitelném, téměř hodinu trvajícím zápřahu.
Diváky nenechá vydechnout ani chvíli, a oni to berou.
Sálem se nese hihňání, chichotání i řehot, obrazy se
mění jeden za druhým, nesmyslně, absurdně, až člověk
zapomene, že se vlastně dívá na umění a jednoduše
se... baví.
Jistě jsou lidé, kteří od divadla čekají něco velkolepého, silného, zásadního – a ti snad odcházeli z Kolárky
rozčarováni. Kdo se však přišel jednoduše pobavit a
zahřát si duši v dlouhé zimě, ten rozhodně zklamán
nebyl.
Pokud Pečené kuřecí čtvrtky divadla Kolárka udrží
i v příštích představeních laťku, jakou nasadily tímto
představením, upřímně radím rezervovat si místa v
hledišti předem – stojí to za to.
Už jen proto, že příští čtvrtek 2. května ovládne
hudební představení známých Yellow sisters.
-kkucFoto Lída Korešová

V případě že máte zájem
ejte:
o nezávaznou schůzku, volejte:

Telefon

602737077

Ladislav Bukaj, finanční poradce

Zdravé TROJKY
jenom u nás!

Perfektní turistická
sezóna zahájena
Odpoledne 7. 4. byla slavnostním nakrojením turistického salámu oficiálně zahájena turistická
sezona 2013. Při této příležitost se v Černé Hoře sešlo 476 turistů, kteří byli nade vší pochybnost
perfektní.
Díky spolupráci měst Blanska a Boskovic a Pivovaru Černá Hora zde byl totiž ustanoven nový, zcela
jistě český a nejspíš i světový rekord v počtu lidí, kteří
mají všech pět P a sešli se na jednom místě.
Mezi nejčastější předměty, které turisté do pivovaru přinášeli, patřily pohorky, ponožky, peníze,
peněženky, placatice s něčím ostřejším – těch se

sešlo hned 164, což je vzhledem k panujícímu počasí
zcela pochopitelné.
Několik nejnápaditějších účastníků rekordu pořadatelé ocenili – patřili mezi ně například autoři obřího
plánku cesty, nebo malý turista vybavený přilbou,
plovací vestou, pádlem, píšťalkou a palčáky.
Mezi započítanými účastníky rekordu byl i jorkšíráček, kterého panička vybavila na cestu pelíškem,
pláštěnkou, pytlíkem na exkrementy, pitím a průkazem.
-kkuc-

Moderní doba vyžaduje zdravý životní styl, proto v naší
restauraci najdete každý všední den jedno zdravé jídlo,
které je předem vždy pečlivě konzultováno s dietoložkou.
V každém našem denním menu pod číslem 3!

* Letní zahrádka otevřena!
* Nový dětský koutek - dokonce hned dva!
* Coffee2go - káva s sebou!

Fotoreportáž ze zahájení turistické sezóny
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Očima občanů
Nejezte šmejdy
Vážená redakce, dostalo se mi do rukou březnové
číslo Monitoru s titulním článkem „Nejezte šmejdy“.
Prodělal jsem podobnou zkušenost s výrobkem
jiným, který jsem zakoupil v blanenské speciální prodejně mléčných výrobků. Zasílám Vám pro informaci
moji reakci na tento výrobek, kterou jsem zaslal přímo
výrobci - Gurmán klub s.r.o., dosud jsem odpověď
nedostal:
Vážení,
včera jsem si zakoupil ve speciální prodejně mléčných výrobků na doporučení prodavačky „Tvarůžkovou pomazánku pikant“, kterou vyrábí vaše firma.
Proto se s připomínkami obracím na vás, výrobce
tohoto produktu.
Olomoucké tvarůžky mám rád, proto jsem se těšil,
že si pochutnám na jejich pikantnější úpravě, jak
stojí v názvu vašeho výrobku. Na obalu je dokonce
nápis – kvalita bez kompromisů!! Když jsem začal
pomazánku jíst, s údivem jsem zjistil, že tvarůžkovou
ani pikantní chuť necítím. Až v této chvíli jsem udělal
to, co jsem měl už před zakoupením výrobku. Vzal
si lupu a přečetl si jeho složení. A nepřestával jsem
se divit. Ze složení jsem zjistil, že tvarůžky ani cítit
nemohu, je jich ve vašem výrobku jen 18%!! Copak
by bylo možné vyrobit kožené boty s 18% kůže, nebo
bavlněné ponožky s 18% bavlny? Jak můžete tvrdit
o pomazánce, že je tvarůžková, když neobsahuje
ani pětinu tvarůžků?
Další složení pomazánky mi už úplně vzalo dech.
„Jemný výrobní salám“ a další šmakulády totiž tvoří
více než 80% tzv. tvarůžkové pomazánky, spolu
s 8 Éčky a dalšími ingrediencemi, které nemají s
tvarůžky nic společného, to už je tedy něco!
Prodavačce, která za nic nemůže, dnes zbytek
načaté pomazánky vrátím, já ji jíst nebudu.
A vás prosím – nedělejte z lidí prosťáčky, kteří
mohou sníst všechno. To složení tzv. tvarůžkové

pomazánky přece nemůže mít s „kvalitou bez kompromisů“ nic společného.
Pokud to bude možné, napíšu o svých připomínkách k vašemu výrobku alespoň místním novinám.
Jiří Palcr

V polovině března Blansko přivítalo nejen astronomické jaro, ale také členy projektu Evropské unie
s názvem Comenius. Projekty mezinárodní spolupráce škol tvoří neodmyslitelnou součást života
na ZŠ TGM již od roku 2001. V současné době probíhá třetí projekt, tentokrát s názvem Rostoucí
povědomí o CO2, s podtitulem Od šlápoty po špičky, od slona k myšce.

Chudáci ptáci
Nalezla jsem uhynulého výra velkého na sloupu el.
vedení. V zobáku měl ještě lasičku. Při podvečerních
vycházkách jsem jej slýchala houkat. Přišlo mi to
jako zbytečná smrt. Zamyslela jsem se nad lidskou
činností která ohrožuje naši přírodu vůbec. Podle
statistik ročně zahynou nebo se zraní statisíce ptáků vlivem lidské činnosti. Jak lze tato smutná čísla
snížit? Na sloupy el. vedení se mohou namontovat
různé typy bidýlek, které by zabránily propojení
drátů křídly.
Dalším velkým nebezpečím jsou prosklené plochy
nejenom různých protihlukových stěn ale i naše okna,
na kterých se zrcadlí obloha a pták nevidí překážku
a naráží v plné rychlosti. Nárazům lze zabránit. Nalepené siluety dravců se ukazují jako málo účinná,
vhodnější jsou nalepené proužky na skla, samolepky
s UV efektem či popis skla uv fixem, které lidské oko
nevidí. Já jsem zkusila zavěsit před okno pentli, která
vlaje ve větru, vypadá docela pěkně, osvědčila se
mi jako funkční a ejhle, nic to nestojí. Další nástrahy
jsou pády do otevřených prostor, různých šachet
komínů, jímek, výkopů, sudů, ale ani uvíznutí v plotě
není vyjímkou. Otvory můžeme osadit mřížkou, roury
a trubky skladujeme naležato. Další zajímavé informace lze nalézt na různých internetových stránkách.
Tak jen pár slov jsem napsala pro ty, kteří nejsou jen
uživateli a konzumenty přírody, ale rádi by jí pomohli
jednoduchými opatřeními. Je smutné, že při podvečerních procházkách už výra neslýchám. Najde se
do budoucna řešení?
-jr-

Klub Ratolest
Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko 678 01,
tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, blansko.charita.cz, facebook.com/charitablansko

Nabídka poradenství
pro rodiny s dětmi

Svépomocné skupiny
pro rodiče s dětmi

Oblastní charita Blansko – Centrum „PRO“ Blansko nabízí zdarma v rámci projektů Klub Ratolest
Blansko a Spona – rodinná politika poradenství pro
rodiny s dětmi
Poradenství se týká rodinné problematiky , výchovy dětí, určování předškolní a školní zralosti, výukových a výchovných problémů dětí. Na setkávání se
těší psycholožky :
Mgr. Jitka Barešová každý čtvrtek od 13 do 17
hodin v Klubu Ratolest, Centrum „PRO“ Blansko,
Sladkovského 2b. Je nutné se objednat nejpozději
1 den předem na tel. 731428369 nebo emailem
ratolest.blansko@charita.cz
PhDr. Aneta Orálková každý čtvrtek v charitní poradně v Boskovicich, adresa: U lázní 1734, od 8-12
hod. je nutné se objednat nejméně 1 den předem a
to na tel.736529282 nebo na email: rodina.blansko@
charita.cz. Je možné domluvit schůzku i v terénu.
V rámci výše jmenovaných projektů zajišťujeme i
poradenství speciálního pedagoga, které je zaměřeno
na psychomotorický vývoj dětí a rozvoj dětských dovedností a schopností a rozvoj řeči. Poradenství zajišťuje Bc. Kateřina Daňková, Mgr. Iveta Chloupková
a Mgr. Dagmar Kučerová v rámci výše jmenovaných
projektů. Dle zájmu rodičů je domluva možná na výše
jmenovaných tel. číslech a emailech.

Klub Ratolest Blansko si Vás dovoluje pozvat
na tvořivá setkání určená pro rodiny s dětmi. Naše
setkání budou probíhat jedenkrát týdně (dvě hodiny)
v prostorách klubu Ratolest Blansko. Budete zde
moci výtvarně tvořit a rozvíjet svoji kreativitu. Výtvarné aktivity vám i vašim dětem rádi individuálně
přizpůsobíme, není tedy vůbec nutná jakákoliv výtvarná dovednost. Výtvarné dílny s prvky arteterapie,
artefiletiky a dramaterapie budou vedené speciální
pedagožkou a terapeutkou Mgr. Ivetou Chloupkovou.
Aktuální program arteterapeutických tvořivých
workshopů najdete na našich webových stránkách:
http://blansko.charita.cz/rodina/problansko/ratolest/
Upozornění na změnu termínů pořádaných aktivit
v Klubu Ratolest v měsíci dubnu 2013:
Svépomocná skupina pro tatínky – setkání s psychologem Mgr. M. Šamalíkem se uskuteční v pátek
12.4.2013 od 18 hodin. Sraz na bowlingu v Blansku.
Odborná přednáška "Jarní očistná kůra" s Mgr.
Večeřovou se uskuteční v pátek 19. dubna 2013 od
10 hod.. Přednáška bude spojena i s ochutnávkou
zdravých pokrmů, proto je nutné se přihlásit do
17.4.2013 na tel. na tel.731428369 nebo emailem
ratolest.blansko@charita.cz
-kr-

Salmovka pomáhá v Africe
Již deset let podporují žáci ZŠ a MŠ Blansko,
Salmova 17 děti v Africe. S myšlenkou udělat něco
dobrého přišla naše bývalá žákyně Monika Orálková.
Spojili jsme se s organizací Humanisti a domluvili se
na spolupráci a podpoře afrických dětí. Nejprve jsme
adoptovali osmiletého chlapce z Beninu a od roku 2011
podporujeme studium dívky Joan Awino Kaumba z
Keni. Každoročně zorganizujeme celoškolní sběr papíru a z výtěžku zasíláme 7 200,- Kč na roční školné,
učební pomůcky a uniformu školou adoptovanému
dítěti. Na sběrové akci v dubnu žáci školy nasbírali
5721 kg papíru. Za naši podporu pak dostáváme kopii
vysvědčení, některé výtvarné práce, fotografie a především poděkování za naši pomoc formou dopisu od
adoptovaného dítěte. Tato aktivita žáků školy je velice
chvályhodná a nejcennější je, že o opatření zasílaného
finančního obnosu se žáci postarají vlastní pílí a uvědomí si, že ne všude se žije tak lehce jako v Evropě.
MS

Evropský den v Blansku

Co to vlastně je projekt Comenius? Jde o program
Evropské unie, který je zaměřený na podporu partnerské spolupráce škol. Projektu se účastní devět
škol z osmi evropských zemí (Německo, které je
zároveň i koordinátorem projektu, dvě školy z Bulharska, Španělsko, Itálie, Švédsko, Rumunsko, Turecko a Česká republika). Doposud v rámci celého
projektu vycestovalo a partnerské země navštívilo
ze ZŠ TGM celkem 21 učitelů a 24 žáků.
Schůzka v Blansku proběhla ve dnech 20. – 25.
března za účasti 21 učitelů a 16 žáků ze všech
partnerských zemí. Hosty jsme seznámili s výsledky
naší dlouhodobé práce, provedli jsme je školou,
předvedli jim projekty o jednotlivých partnerských
zemích, které žáci z druhého stupně vytvořili v
rámci celoškolní soutěže. Učitele jsme seznámili
s výukou na naší škole, studenti se díky ubytování
v rodinách našich žáků seznámili s každodenním
životem svých vrstevníků.
Ve čtvrtek 21. března proběhl Evropský den.
Učitele ze zahraničí na radnici uvítal starosta
města Blanska Ing. Lubomír Toufar. V odpoledních
hodinách v Dělnickém domě žáci předvedli v češtině a angličtině prezentace, které o jednotlivých
partnerských zemích vytvořili. Zbývající dny jsme
věnovali práci na projektu a provedli hosty krásami
blanenského okolí. Společně jsme navštívili Moravský kras, obdivovali krásy Punkevních jeskyní a
projeli se na lodičkách po podzemní říčce Punkvě.
Hosté navštívili také jihomoravskou metropoli Brno

a prohlédli si římskokatolický kostel Jména
Panny Marie, který tvoří dominantu obce
Křtiny.
Ředitel školy RNDr. Pavel Nezval o celé
akci řekl: „Myslím, že nejen já jsem byl
překvapen vysokou úrovní zpracování
a představení prezentací našich žáků v
Dělnickém domě. Zahraniční hosté byli
nadšeni a vysoce hodnotili nejen samotné
prezentace našich dětí, ale i schopnosti
žáků naší školy hovořit nejen v mateřském,
ale i v anglickém jazyce před téměř třemi
stovkami přítomných diváků. Všechny prezentace by bezesporu zasloužily ocenění,
nicméně jednalo se o soutěž, a tak na
základě hodnocení českých i zahraničních
učitelů tři nejlépe hodnocené třídy (8.A, 7.A
a 9.A) získají hodnotné ceny.“
Celý projekt bude zakončen partnerskou schůzkou v německém Darmstadtu v květnu letošního
roku. Tím ovšem celá spolupráce s partnerskými
školami rozhodně nekončí. Díky dlouholetému
zájmu naší i německé školy o vzájemné výměnné
pobyty a Česko – německému fondu se do Německa na závěr celého projektu podívá dalších 15
našich žáků.
Výsledkem naší dlouhodobé spolupráce je v
neposlední řadě i podání žádosti o nový projekt
Comenius na další dva roky. Tentokrát s neotřelým
tématem tradičních kuchyní a typických potravin
jednotlivých zemí. Takže se bude opět na co těšit!
-jc-

UZÁVĚRKA DALŠÍHO
MONITORU JE 30.4.
POTŘEBUJETE INZERCI?

VOLEJTE
606 728 334

MŠ v Rájci - Jestřebí
V září 2013 zahájíme činnost v nové mateřské škole, která je zřízena při Gymnáziu a Mateřské škole
Rájec-Jestřebí, o. p. s. Vašim dětem nabídneme, kromě přátelského a respektujícího prostředí, velkou
zahradu s moderními herními prvky, kde bude probíhat značná část předškolního vzdělávání tak, aby
děti trávily minimum času v uzavřených prostorách školní budovy.
Mateřská škola v Rájci-Jestřebí je zařazena do sítě
škol, předškolních zařízení a školských zařízení a od
2. září 2013 bude zajišťovat pro vaše děti předškolní
vzdělávání v režimu celodenního provozu tj. 06:30
– 17:30 hod. Do mateřské školy budou přijímány
děti od tří let (dítě, které dovrší k 31. 12. 2013 tří let
věku) do šesti let. Minimální počet dětí pro otevření
školky je 15. Rádi bychom naši činnost co nejvíce
přizpůsobili Vašim potřebám, proto například adresa
místa bydliště nemá vliv na přijetí dítěte. Naopak důležitým kritériem pro přijetí dítěte je datum podepsání
smlouvy mezi zákonným zástupcem a ředitelem
Gymnázia a Mateřské školy a též přihlášení k denní
docházce v rozsahu min. 6,5 hod. V rámci poskytovaného vzdělávání počítáme například s tím, že do
běžné komunikace s dětmi zařadíme angličtinu nebo
že pro děti připravíme výuku lyžování.
Mateřská škola s kapacitou 30 dětí ve dvou třídách sídlí ve dvoupodlažní budově na ulici 9. května
72 v Rájci-Jestřebí. V průběhu roku 2013 probíhá

rekonstrukce budovy tak, aby mohl být provoz v
nadcházejícím školním roce zahájen. Součástí
mateřské školy jsou dvě samostatné třídy-herny pro
děti, výdejna s jídelnou pro celodenní stravování a
prostorná školní zahrada, která již prochází úpravami a terén se připravuje pro instalaci moderních
venkovních prvků.
Pokud vás naše nabídka zaujala a chcete dítě do
mateřské školy v Rájci-Jestřebí přihlásit, postupujte
dle níže uvedených pokynů.
V kanceláři Gymnázia a Mateřské školy Rájec-Jestřebí, o.p.s., Komenského 240, Rájec-Jestřebí,
tel. 516 432 181, si již nyní vyzvednete přihlášku pro
dítě do mateřské školy. Řádně vyplněnou přihlášku,
která bude doplněna o vyjádření dětského lékaře,
odevzdáte v kanceláři gymnázia a obdržíte smlouvu.
Podpisem smlouvy zákonnými zástupci a ředitelem
mateřské školy je dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
vedení Gymnázia a MŠ Rájec-Jestřebí, o.p.s.
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské 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: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč.
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů. Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz
* Stavební práce i menšího rozsahu, omítky,
hrubé stavby podle domluvy. Tel. 606311560,
www.rerucha.cz.
* REALIZACE, ÚDRŽBA ZAHRAD. Tel.
723673625.
* Pronajmu prodejnu na Dvorské 38 na
Severu, 85 m2. Tel. 602882227

PRODEJ
* 1+1 na ul. 9.května za cenu 649.000,- Kč. tel.
777117788.
* Renault Megane 1.4, r.v. 1996, STK 3/2014, 159850
km, garážovaný, nehavarovaný, druhý majitel. Tel.
776551023.
* Levně zasklené panely na stavbu skleníku nebo
zimní zahrady. abckiosk@seznam.cz
* Nerezový dřez, odkládací plocha nalevo, velmi
zachovalý, cena 500,- Kč. Tel. 737884996 nebo
danakr@email.cz
* Elektrický kráječ zn. BOSCH. V dobrém stavu, málo
používaný. Cena: 400,- Kč. Tel. 608724856.
* Žebříkový radiátor 1800 x 900. Velmi dobrý stav.
Cena 1.000,- Kč. Tel. 608724856.
* Stolek pod televizi, délka 80, šířka 50, výška 60,
materiál lamino-dub. Původní cena 1500 Kč, nyní 600
Kč. Téměř nepoužívaný. Tel. 608724856.
* Jablka z domácího sadu,dobře uskladněná, bez
chemického ošetření, 1 kg za 15 Kč, přivezu v rámci
okr. Blansko. Tel. 603945673.
* Téměř nové, třízónové plastové zahradní jezírko, 130
x 230 cm. Pův. 6000, nyní 2000,- Kč. Tel. 724231309.

RŮZNÉ
* Pronajmu 1+1 na ul. Chelčického, po rekonstrukci,
nájem 5.000 Kč/měsíčně + inkaso. Tel. 777117788.
* Vyměním řadovou garáž na sídlišti Sever v Blansku
nad Pálavou za garáž na sídlišti Zborovce v Blansku.
Tel. 608406428.
* Pronajmu částečně zrekonstruovaný byt 1+1 v
Blansku. Volný ihned. Tel. 737900946.
* Pronajmu garáž za vlak. zastávkou - město a místo
v garáži na ul.9. května. Tel. 602724073.
* Hledám pronájem 1+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu byt 1+1 v BK Zborovce. Tel .731507714.
* Pronajmu 2+kk v centru BK. bezrucova.byt@
seznam.cz
* Pronajmu nebytový prostor v městských lázních v
Blansku. Tel. 777262493.

Řádkovou inzerci posílejte
emailem na adresu
monitor@monitor-bk.cz
případně pomocí SMS na
tel. 606 728 334.
Schránka na ul. Rožmitálova
byla zrušena.
Soukromá inzerce v Monitoru
je a bude zdarma.

PRODEJ, SERVIS A INSTALACE
TV A SATELITNÍ TECHNIKY
- aktivace placených programů
- prodej a servis karet
- servis společných TV antén v bytových domech

Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz

Blansku vstup do jara nevyšel
Fotbalisté FK Blansko vstoupili do jarní části krajského přeboru porážkou. V domácím prostředí nestačili
svěřenci Jiřího Hajského na celek FK Mutěnice, kterému podlehli jednoznačně 0:3. I přesto se Blansko
udrželo v čele tabulky.
47. min. Němčický na poslední chvíli uhasil nebezpečí
Fotbalisté FK Blansko v rámci úvodního jarního
po akci Trtílka. Následný rohový kop Bubeníčka jemně
utkání, kterým se vinou předchozích tří odložených kol
lízl hlavou Nečas, míč skončil mimo.
stal až duel 19. kola, střetlo s čtvrtým celkem tabulky FK
Ve 49. min. našel Müller na zadní tyči osamoceného
Mutěnicemi. V jejich sestavě nechyběl nejlepší střelec
Jarůška, volej domácího záložníka postrádal větší přeskrajského přeboru Dalibor Koštuřík, který v podzimních
nost. Stejný hráč pálil obdobně i o pět minut později. V
kláních skóroval dvanáctkrát.
56. min. zblokovala hostující obrana trestný kop Trtílka,
Premiéru na lavičce Blanska si odbyl nový trenér
míč se dostal ve vápně k Nečasovi, který však hradbu
Jiří Hajský, který během zimní přestávky nahradil na
těl před sebou nepropálil.
tomto postu svého spoluhráče z mistrovské Zbrojovky
Blansku se v koncovce nedařilo, to hosté s touto
Brno Karla Jarůška. V základní sestavě domácího
činností problémy neměli. V 60. min. se po protiútoku
celku nastoupili tři nově příchozí hráči - Petr Gromský,
do rozhozené domácí obrany míč dostal k volnému Vítu
David Müller a Filip Křivánek. Čtvrtá nová tvář, útočník
Lamáčkovi, který střelou pod břevno zaznamenal svoji
Ladislav Hansl byl připraven na lavičce.
druhou branku v utkání - 0:3.
Před výkopem utkání uctili diváci minutou ticha
V 67. min. se mohli domácí dočkat snížení, nepamátku dvou nedávno zesnulých pánů Miloše Hlapovedenou střelu Trtílka však nedokázal sám před
váčka a Josefa Šplíchala, jejichž minulost byla spjata
s blanenským fotbalem.
brankářem usměrnit do branky agilní Nečas. V 71.
První střelecké příležitosti začali diváci počítat po
min. se smolař předchozího okamžiku převtělil do role
deseti minutách hry. Nejprve hlavičkoval po rohovém
nahrávače, zcela volný Jarůšek s další vyloženou šancí
kopu domácího Müllera v nadějné pozici vedle branky
pohrdl a nastřelil pouze brankáře Horeckého.
Jarůšek. Na opačné straně se před Juranem ocitl volný
Až do konce utkání se domácí pokoušeli stav zkoriM. Čepil, brankář Blanska byl pozorný. Ve 12. min. se
govat, gólové parametry však již jejich střely či hlavičky
neměly a tak si cenné tři body z Údolní odvezli hostující
o pěkný moment zasloužil domácí střelec Trtílek, jehož
vinaři. Blansko zaznamenalo nejvyšší domácí porážku
ukázková rybička po centru Jarůška se bohužel pro
od 9. 4. 2011, kdy v utkání 20. kola divize D podlehlo
domácí barvy mezi tři tyče nevměstnala.
Dostě Bystrc 0:4. Mutěnice jsou vůbec prvním celkem,
V následujících minutách převzali otěže hry Mutěničkterý si z Blanska odvezl v letošní sezóně plný počet
tí. Se sérií rohových kopů si domácí defenziva poradila.
bodů.
Velké varování vyslal v 19. min. kanonýr Koštuřík, centr
V anketě Hráč utkání můžete hlasovat pro tři nejlepší
Válka namířil hostující útočník z malého vápna těsně
blanenské hráče.
nad.
www.fkblansko.cz
V 21. min. už Blanenští klopili hlavy. To dostal na
levé straně hodně prostoru Vít Lamáček, který střelou
k vzdálenější levé tyči překonal Jurana - 0:1.
Domácí inkasovaná branka vybudila k větší
Foto: Lucie Holubová
aktivitě. Brankář Horecký musel nadvakrát
likvidovat štiplavou střelu Trtílka. Do vápna
se chvíli poté prosadil povedeným průnikem
Zouhar, jehož zpětná přihrávka adresáta
nenašla. Následně neuspěl proti strážci mutěnické branky ani zakončující Gromský.
Ve 38. min. tak podruhé udeřili hosté. Holešinského přihrávka našla ve vápně Dalibora
Koštuříka, který blafákem přelstil brankáře
Jurana a pohodlně skóroval - 0:2.
Do druhého poločasu domácí lodivod zamíchal se sestavou. Dorostence Buchtu nahradil
útočník Hansl, na místo levého obránce se
posunul Müller. V úvodu druhého dějství vše
nasvědčovalo tomu, že tyto změny přinesou
kýžený efekt, v podobě snížení skóre. Již ve

Za sedmizubým hřebenem
Čtvrtý ročník Běhu za sedmizubým hřebenem slibuje novou, lepší trať. Hlavní závod sportovně-kulturní
akce ovšem není jedinou novinkou. Prvomájové Boskovické běhy lákají také na bohatý kulturní program,
včetně koncertu skupiny Fleret, či osvědčené dětské běhy. „Registrace stále probíhá, závodníci mohou
sebe i své děti přihlašovat online na www.sportujsnami.cz či v informačním středisku v Blansku a Boskovicích,“ radí sportovní ředitel Boskovických běhů Erik Řezník. „A také přímo na místě v den závodu,
1. května na boskovickém náměstí,“ říká.
metrů. Následně už je čeká běh po vrstevnici, seběh
do Židovského města a závěrečný úsek do cíle.
Kdo budou největší hvězdy ve startovním poli?
Přijedou obhájci Jan Kohut či Michaela Šaršonová?
Prozatím je ve startovní listině hlavního závodu přes
400 závodníků a jména favoritů se začínají teprve rýsovat. Nyní už víme, že startovat a loňské vítězství bude
obhajovat Jan Kohut reprezentující Newline tým, účast
přislíbil i dvojnásobný vítěz Daniel Orálek z Moravské
Slávie a mezi favority se zařadí i vítěz Půlmaratonu
Moravským krasem 2012 Lukáš Olejníček, člen Newline týmu. Mezi ženami ve startovní listině je několik
kvalitních závodnic, bohužel bude kvůli zranění chybět
loňská vítězka Michaela Šašonová, ve startovní listině
ale figuruje například Kateřina Krieglová z Velkých
Losin, která byla v roce 2012 bronzová.
V organizačním týmu zastupujete roli sportovního ředitele. Co tato práce obnáší?
Jsem jedním z dílků organizačního výboru. V mé
kompetenci je z větší části zajištění trati a její vyznačení, kontakt s nejlepšími běžci a v den závodu sportovní
komentář. Ale celý tým se byť jen radou nebo informací
účastní všech nutných činností.
Setkáváte se v přípravě s nějakými obtížemi? A
naopak co vám přináší největší radost?
Při takto velkých akcích nelze na sto
procent eliminovat všechna možná rizika.
Naštěstí už máme spoustu zkušeností a
spolu s námi i ostatní partnerské a pořadatelské organizace a jednotlivci, což pomáhá
dobrému průběhu přípravy i samotného
běhu. A i z tohoto důvodu vím, že kdyby
došlo k nějaké neočekávané situaci, jsme
schopni ji vyřešit. Největší radost mám
vždy po závodě - nejen z toho, že je to za
námi. (úsměv) To ze mne spadne ta tíha
zodpovědnosti, ale hlavně je to radost ze
setkání s účastníky, protože se vždy ve
volné chvíli mezi běžce vydám a ptám se
na jejich pocity a názory. Věřím, že tak jako
v minulých ročnících od nich uslyším mimo
Erik Řezník zpovídá Jana Kohuta, vítěze Běhu za sedmizubým jiné i slova chvály.
-hthřebenem 2012.

Jaké jsou největší sportovní novinky ročníku
2013?
Především se jedná o tratě závodu, které doznaly
největších změn a oproti minulým ročníkům propojují
téměř všechna zajímavá místa Boskovic. Věřím, že
běžci budou při hlavním závodu na 12 a půl kilometru
vnímat průběh westernovým městečkem, krásné prostředí Pilského údolí s vodními mlýnky na náhonu z
říčky Bělé, panoramatické výhledy na celé Boskovice
z lesní cesty vedoucí k židovskému městu a samotný
doběh na náměstí. Ti, kteří zvolí tříkilometrový závod,
se mohou těšit na průběh empírovým zámkem a židovským městem.
Ukrývá se na tratích nějaký těžký úsek, na který
by si závodníci měli dát pozor? A je trať hlavního
závodu těžká, nebo spíš lehká?
Samotná členitost města a symbolika sedmizubého
hřebene napovídá, že je závod svým profilem náročný,
ale ne nepřekonatelný. Úvodní, táhlé přibližně tříkilometrové stoupání od náměstí k westernu vystřídá
prudší klesání u arboreta Šmelcovna a následně
pozvolné klesání podél Bělé až na desátý kilometr
závodu, zde přichází sportovně nejnáročnější část, kdy
na cca 600 metrech musí běžci nastoupat 80 výškových

Víte
o něčem,
co by mohlo
zajímat čtenáře
Monitoru?

Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz
Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Kabát Turné 2013 – 9.5.2013 ve 20 hod, Brno - Pavilon P Výstaviště Brno. Cena 450,- Kč
Miloš Pernica, 29.4.2013 v 19.30 h, Blansko – Galerie
města Blanska, cena 130,- Kč. Kytarový koncert +
křest nového CD „Příběhy“.
Yellow Sisters – 2.5.2013 v 19 hod, Blansko - Kollárova 8. Cena 250,- Kč
Ticketpro:
24.4.2013 Bratři Nedvědovi + Spirituál kvintet – Brno,
Boby centrum
23.7.2013 Depeche Mode – Praha, Synot Tip Arena
4.8.2013 Deep Purple – Slavkov u Brna
7.8.2013 Roger Waters – Praha, Synot Tip Arena
Ticketstream:
30.4.2013 Čarodějáles 2013 - Brno, Riviera Brno
(BVV)
6.6.2013 Partička na vzduchu Tour 2013 - Boskovice,
Letní kino Boskovice
23.-25.8.2013 - Grand Prix Brno
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
Ticket Art:
20.5.2013 Bratři Ebenové – Brno, Tenisové kurty
Lužánky
6.6.2013 Michal David a Lucie Vondráčková Hit Tour
2013 – Brno, Kajot Aréna
Aida, Hudební divadlo Karlín, Praha
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín,
Praha
Aktuálně v prodeji:
V naší nabídce se nově objevily publikace a pohlednice z Muzea Blansko:
B. Grunda a M. Starycha – Erich Roučka 1888-1986
V. Souchopové a K. Stránský – Tajemství dávného
železa – Archeometalurgie objektivem mikroskopu
Blansko v letech 1945-1990
Pohlednice Zámek Blansko – formát A5, dvojnásobná velikost běžné pohlednice.
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-

Zprávy Sport Clubu
Jany Kuncové
* Letos ze zimy hupsnem přímo do léta!
* Chcete zhubnout,vytvarovat svoji
postavu a nabýt duševní rovnováhu?
* Vsaďte na jistotu! Jsou pro Vás
připraveny tyto osvědčené kurzy:
Kalanetika s Janou Kučerovou – čt 17:30 – 18:30 hod.
Power jóga s Ivou Hrnčířovou – st 16:30 – 17:30 hod.
Body forming s Janou Kučerovou
– po a st 17:30 – 18:30 hod.
Kondiční cvičení s trampolínami
– st 18:30 – 19:30 hod. lektorka: Jana Kučerová
Zumba s Marcelou Kopřivovou
– út a čt 18:30 – 19:30 hod.
Aquaerobik a volné plavání s Katkou Janákovou
– st 17 – 18 hod. 24.4., 15.5., 5.6. (1x měsíčně)
Léto s pohybem:
5. - 14.7. s Ing. Jitkou Pokornou a Ivou Hrnčířovou na Bašce Vodě v Chorvatsku - v zájezdu
je ještě několik volných míst!

Informace:

776 140 953

Mgr. Jana Kuncová
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Stolní tenis TJ ČKD Blansko TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
2 . liga muži, semifinále, 2. zápas
SKST Hodonín A - ČKD Blansko A 9:8
Body: Dudík 3, Přikryl Aleš 3, Čák 1, Kvíčala
David 1
Ve výborné atmosféře, ke které značnou měrou
přispělo téměř třicet fanoušků blanenského oddílu, se
odehrálo odvetné utkání semifinále play off. Hostům
se nepovedl vstup do utkání, když Dudík s Přikrylem
nezvládli úvodní čtyřhru a podlehli páru Vaculovič,
Mikeska poměrem 3:1. Ztrátu hned vymazal David
Kvíčala, když překvapivě porazil Medveckého 3:1
a Aleš Přikryl, který udolal Nováka 3:2 a poté i 3:2
Vaculoviče. Blansko vedlo 5:2 a vypadalo to, že je
na nejlepší cestě k vítězství. Domácí ale zabrali a
čtyřbodovou šňůrou otočili na 6:5.
Rozhodujícím soubojem této série a nakonec i
celého utkání byl zápas Vaculoviče s Lubošem Dudíkem, který lépe zvládl domácí hráč poměrem 3:1.
Přesto se Blansko dokázalo ještě jednou dostat do
vedení a to 8:7 po výhrách Čáka nad Pospíšilem,
Dudíka nad Medveckým a Přikryla opět nad Pospíšilem. Na kýžený devátý bod, který by znamenal
postup do finále už hosté ale nedosáhli. Nejdříve
porazil Vaculovič Kvíčalu 3:1 a v nervydrásajícím
souboji podlehl Čák Novákovi 2:3.

a Luboš dokázal porazit oba své úvodní soupeře,
dostalo by se Blansko do slibného vedení. Tento plán
ale dostal povážlivé trhliny hned v úvodní čtyřhře,
kterou zvládli lépe hosté a vyhráli 3:0.
Luboš sice dokázal udolat 3:2 Vaculoviče, stejný kousek se mu už ale nepovedl s Medveckým,
kterému podlehl 11:9 v pátém setu. Zdramatizovat
utkání se pokusil ještě Aleš Přikryl, který v pěti setech
porazil jak Poslíšila, tak Nováka. Proti Vaculovičovi
Aleš bohužel nedokázal proměnit 4 mečboly a o
osudu utkání bylo rozhodnuto, obzvlášť když Čák s
Kvíčalou žádné body nepřidali. Dudík se již na třetího
a čtvrtého hráče Hodonína nedostal, proto výsledek
vypadá tak jednoznačně.
Sen o finále a případném postupu do 1. ligy se
rozplynul hlavně ve vyrovnaném druhém utkání v
Hodoníně. V rozhodujícím třetím zápase už Blansko
tahalo od začátku za kratší konec.
-vory-

Provádímě 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:
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

SQUASH
Tak jak jsem uvedl v předešlém článku, březnový
squashový turnaj proběhl mimořádně od rána 9,30
hodin. K našemu údivu to nemělo vliv na účast.
Naopak - 19 zájemců a čtyři noví hráči, dalo by
se říct - pohoda. Účast dobrá, ale trochu se nám
vytrácejí, jak bych to nazval, hráči druhého sledu,
a to je škoda. K mistrovství, nebo lépe řečeno k
zlepšování výkonnosti, platí i u nás: ti, co vydrží,

2.liga muži, semifinále, 3.zápas
ČKD Blansko A - SKST Hodonín A 3:9
Body: Přikryl Aleš 2 Dudík 1 Kvíčal David 0 Čák 0
V rozhodujícím utkání domácí trochu zariskovali
se sestavou a nejlepšího hráče Luboše Dudíka hned
ze začátku nasadili na hvězdy Hodonína Vaculoviče
a Medveckého. Pokud by Blansko zvládlo čtyřhru

Pohráli jsme si s výbavou!
Akční model ŠKODA Rapid Fresh již od 269 900 Kč

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:
777 887 700, 516 412 100

špičku rozšíří. V minulém turnaji mohlo zvítězit
snad všech do desáté pozice umístěných hráčů.
Po několika nestandardních umístněních došlo k
vyrovnání, přesunům a tedy ke zkvalitnění našich
dlouhodobých soutěží.
V soutěži „Turnajový leader“, kde bodujeme
umístnění na 1. – 10. místě a v současnosti zde
vedeme již 26 hráčů, ztratil své neotřesitelné postavení Nabil Lai. Stále sice vede, jeho náskok se
však takřka rozplynul. Má 74 bodů, ale na záda mu
již dýchá vítěz posledního turnaje Jindra Čeladín
se 70 body. Pochlapili se však i další hráči. Třetí
Jan Zezula 62 bodů, čtvrtý Jaromír Matal 52 bodů,
ale také dvojice sídlící na páté a šesté pozici Jirka
Pánek 43 a Jan Urban 36 bodů.
V soutěži „Turnajový mág“, kde připisujeme
soutěžícím každý odehraný set, se již zapojilo 44
hráčů. Říká se, chyba mužům, kterým žena vládne. To však neplatí u nás, kde je to předností. Na
prvním místě a jak naše chlapy znám, všichni ji to
přejí, je Lenka Czakvaryjová, která již odehrála 95
setů. Trojice pronásledovatelů Jindra Čeladín, Jirka
Pánek a Václav Pelant má 92 sety. Na páté místo
klesl dosavadní vedoucí soutěže Nabil Lai s 90 sety.
Do první desítky této soutěže průběžně patří šestý
Libor Nevřiva 84, sedmý Jaromír Matal 80 a trojice
Jan Urban 78, Jan Zezula 70, Michal Jahoda 62
setů.
Nezapomeňte, tuto sobotu 13. dubna od 13 hodin
proběhne dubnový squashový turnaj. Ceny jsou
připraveny pro všechny aktivně zapojené hráče.
Startovné stále neměnné 200 Kč. Hlaste se osobně
nebo na 777 887 700 a 516 412 100. Těšíme se na
Vás.
-rl-

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km

ŠKODA Rapid Fresh s bohatou výbavou již od 269 900 Kč nebo za 2 500 Kč měsíčně
Víme dobře, co si přejete, a tak jsme si pohráli s výbavou – přední mlhové světlomety, centrální
zamykání s dálkovým ovládáním, rádio s CD a MP3, klimatizace a mnoho dalšího. Podrobné
informace o výbavě akčního modelu získáte u svého nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.
Vzorový příklad úvěru pro vůz ŠKODA Rapid Fresh Active 1,2 MPI/55 kW v ceně 249 900 Kč (sleva 20 000 Kč z ceny vozu při financování):
splátka předem 125 250 Kč (50 %), výše úvěru 124 650 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 171 818 Kč,
celkové platby za úvěr vč. pojištění 199 958 Kč, RPSN vč. pojištění 18 %, délka úvěru 60 měsíců, zůstatková hodnota 49 980 Kč, měsíční
splátka úvěru 2 031 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 500 Kč, úroková sazba p. a. 10 %. Pojištění obsahuje havarijní pojištění
a povinné ručení (10% spoluúčast, s mechanickým zabezpečením).

www.skoda-auto.cz

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
Tel.: 516 411 142
678 01 Blansko
Fax: 516 411 143
www.topautosalon.cz
info@topautosalon.cz

PODLAHA řství Slezák

AKCE! - PVC
Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy

SLEVA



10%
na všechno

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

PRÁDELNA, MANDL
Slevy platí
při předložení tohoto kupónu
a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

- nový interiér
- parkování u restaurace
- nové sociální zázemí
- dětský koutek
- nový jídelní lístek

Tel.

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

3+1 pizza ZDARMA!
- 3 pizzy, 4. pizza bude zdarma

2+1 Coca-Cola ZDARMA!
- 2 pizzy, litr Coca-Coly bude zdarma

2+ rozvoz ZRARMA!
- 2 pizzy, rozvoz bude zdarma

516 419 555

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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