
Nabízíme:
- Byt OV 3+kk s garáží Blansko – Jasanová, 86 m2, 1.p., novostavba...NC- 2 189.000 Kč 
- DB 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 52 m2, 4. NP, výtah, ihned volný...NC – 975.000 Kč
- RD 2+1 Němčice, poz. 162 m2, IS, obyvatelný, zahájená rekonstrukce ...NC –339.000 Kč
- STP + 2 RD Spešov - centrum, 4 584 m2, IS dostupné, neobyvatelné...NC – 380 Kč/m2
- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, krásné místo...NC – info. v RK
- Nájem kanceláří Blansko – Sukova,  220 m2, 3.a 4. NP...NC – 1.500 Kč / m2/rok.+ ink.
- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí, parkování...NC – 15.000 Kč/měs.

DB 4+1 Blansko – Jasanová, 91 m2 
4.p., revitalizace domu i bytu, možno
ihned převést do OV.

NC – 1 699.000 Kč

DB 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 
52 m2, 4.p., dům po revitalizaci, vlastní 
kotelna, výtah, ihned volný

NC – 975.000 Kč

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  A  PRONÁJEM

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

Charita. Slovo, které má mnoho podob, ale přitom v konečném výsledku znamená 
to stejné. Pomoc těm, kteří ji nutně potřebují. Ať už jde o sběr plastových víček, 
nákup různých ručně vyráběných fi gurek, slunečníčků či knofl íků za symbolickou 
cenu nebo třeba veřejnou sbírku ošacení, vždy na druhém konci stojí někdo, kdo 
naši pomoc nutně potřebuje. Tedy alespoň v drtivé většině případů. K napsání 
dnešního úvodníku mne přiměl především fakt, že v poslední době se slovo charita 
na stránkách Monitoru objevovalo poměrně často, ať v té či oné podobě.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Věřím tomu, že spousta z nás tu a tam vhodí 
minci bezdomovci do klobouku, občas si koupí ka-
lendář s obrázky malovanými ústy nebo nohama 
postižených, zakoupí si bílou pastelku nebo potěší 
tři krále, kteří s kasičkou obchází město. I v dnešní 
době plné chamtivosti, arogance, závisti, ale také 
podvodů, tunelů a v neposlední řadě fi nančních 
krizí lidé neztrácí jednu velmi důležitou vlastnost, 
a sice sociální cítění. Valná většina z nás má totiž 
v povaze soucítit s těmi, kteří natahují pomocnou 
ruku. Proč to vlastně děláme? Je to láska? Je to 
lítost? Soucit nebo mravní povinnost? Špatné 
svědomí? Všechna tato slovní spojení mohou 
znamenat charitu a je moc dobře, že pomůžeme 
těm, kteří to potřebují. Vždyť přece nikdo z nás 
nemůže vědět, kdy se ocitne na druhé straně…
 Pravdou je, že v poslední době se s charitativní-
mi sbírkami a akcemi všeho druhu doslova roztrhl 
pytel. Kam se podíváte, tam vidíte nataženou 
ruku, a kdyby měl člověk do každé z nich vložit 
padesátikorunu, nakonec by mu nic nezbylo. 
Třeba v Kaufl andu občas bývají charitativní 
sbírky na pomoc dětem s leukémií. Leukémie je 
strašná a krutá nemoc, a tak si malou panenku 
od prodejců koupím. Jenomže v průběhu sbírky 
u mne nastává problém – panenky mám doma 
už tři, další dvě koupila žena, a když mám říct: 
„Ne, nekoupím,“ připadám si jako nelida. Nic na-
plat – s občasným odmítnutím musí dobrovolní 
zástupci takovéto sbírky počítat a mně nezbude 
nic jiného, než tedy s těžkým srdcem odmítnout, 
anebo koupit další panenku.
 Naštěstí je dnes mnohem více možností, jak 
projevit dobrou vůli. Typickým případem jsou 
víčka od PET lahví, která se vybírala mimo jiné 
i na pomoc Elišce – postižené holčičce, která 
potřebovala fi nance na drahé lékařské proce-
dury. Kolem tohoto děvčátka se strhla poměrně 
velká pozornost a mimo to, že několik stovek lidí 
přispělo vybranými víčky od PET lahví, našli se i 
tací, kteří pro ni uspořádali koncert nebo poslali 
fi nanční příspěvek. Napadá mne, že mnoho lidí 
ani netuší, proč vlastně vršky sbírá, stačí jim jen 
vědomí, že dělají dobrou věc. Ona dobrá věc 
spočívá v tom, že víčka se prodají specializované 
fi rmě, která je dále zpracovává, a penízky poté 
putují na správný účet. Tedy alespoň většinou… 

Občas se totiž stane, že někteří vynalézavci 
důvěřivost a dobrou vůli ostatních zneužijí ve 
svůj vlastní prospěch a vybrané fi nance nakonec 
skončí bůhví kde. A pak dejte někomu peníze!
 O modernější pojetí charity se snaží organizá-
toři nejrůznějších sportovních akcí a koncertů. U 
nás v Blansku se každoročně odehrává těchto 
akcí několik – vzpomenout můžeme například na 
tradiční vánoční koncert skupiny Kaštánci, kteří 
své honoráře věnují ZŠ speciální. Velký rozruch 
způsobila v Blansku nová akce s názvem You 
Dream We Run, která na stránkách Monitoru 
v posledních číslech budí v čtenářích mnoho 
otázek a pochybností. Zařekl jsem se, že se do 
sporu organizačního týmu a jeho bývalých členů 
plést nebudu, ale neodpustím si jednu poznámku. 
Nebudu podporovat akci, na které, jak se minulý 
rok ukázalo, soupeří o svůj sen postižené děti 
mezi sebou. Celá událost dopadla totiž tak, že 
maminky s postiženými dětmi byly na akci pří-
tomny, vystavovaly sebe i své děti a soupeřily o 
přízeň účastníků. Ať už je správná ta či ona verze 
příběhu, tohle je bezesporu špatný postup. I když 
nepochybuji, že na začátku byl dobrý úmysl, na 
konci bylo minimálně jedno zklamané postižené 
dítko, které na svůj sen, kterým byla mimochodem 
terapie v podobě plavání s delfíny, nemělo nárok, 
neboť účastníci akce v hlasování rozhodli ve 
prospěch toho druhého. Monitor sice tuto akci loni 
mediálně podpořil, ovšem do poslední chvíle ne-
bylo jasné, jak nakonec peníze budou rozděleny 
(zajímavé je, že v Brně se výtěžek rozdělil rovným 
dílem mezi všechny děti), a jakým způsobem se 
bude „hlasovat“. Na adresu redakce tehdy přišel 
jen naštvaný dopis jednoho z organizátorů, že 
akci málo podporujeme. Co na to říct?
 Jsem moc rád, že lidé umí držet při sobě a 
podají pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. 
Jen je potřeba se občas zamyslet nad tím, komu 
své peníze svěříme. Naletět podvodníkovi dnes 
můžeme na každém kroku, a tak nám nakonec 
možná nezbude nic jiného, než si vybrat konkrétní 
osobu a věnovat peníze přímo jí. Přeji všem lidem 
dobré vůle, aby se podvodníkům vyhnuli velikým 
obloukem a jejich pomoc vždy skončila u těch 
správných lidí. 

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Bořitov

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 1 150 000,- Kč

Prostorný, slunný byt OV 2+1 (60 m2) 

v cihl. domě.

mob.: 777 857 740 

cena: 3 650 000,- Kč

Samostatně stojící, prostorný, celkově zrekonstruovaný RD 5+kk 
s garáží, dvorem a zahradou.

mob.: 777 857 740 

Doubravice n. S.

cena: 1 990 000,- Kč                         cena: 2 700 000,- Kč k jedn.                         

Řadový RD 2+1(+ možnost půdní vestavby)

se dvorem a slunnou zahradou.

RD (zemědělská usedlost) 4+2 po rozsáhlé 

rekonstrukci. Plocha pozemku 2 756 m2.

mob.: 777 857 740 mob.: 734 386 371  

RD BlanskoBlansko

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY



Na Dvorské hořelo!

Rybáři se dočkali
začala pstruhová sezóna

K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

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

18. dubna 20142

 V Blansku patří sportovní rybáři k největším 
zájmovým spolkům, přesto se o jejich činnosti příliš 
neví. „Rybáři se nesnaží být tolik na očích jako 
sportovní oddíly, určitě si však zasluhují podporu, 
především pro příkladnou práci 
s mládeží. Nejde přitom jen 
o zvyšování zájmu o rybařinu 
mezi dětmi, ale i o budování 
jejich vztahu k přírodě a životní-
mu prostředí obecně. Rybaření 
přece není o honbě za úlovky, 
ale především o nerušeném po-
bytu v přírodě a relaxaci,“ uvádí 
místostarosta Blanska Jiří Crha, 
který dle vlastních slov aktivně 
nerybaří, ale má ve svém okolí 
řadu nadšených rybářů. 
 Rybářské kroužky v Blansku 
navštěvuje více než sto padesát 
dětí všech věkových kategorií, o 
budoucnost blanenské odnože 
Petrova cechu by tak mělo být 
postaráno. Až vás tedy vaše 
kroky zavedou na břeh některé 
z blízkých řek a vy uvidíte v 

proudu stát postavy v zeleném, chvíli je při jejich 
mistrovské práci s puškařskými a vláčecími pruty 
pozorujte. Třeba pak rybaření nadchne i vás. 

-r-

 Šestnáctý duben je dnem zahájení pstruhové sezóny. Pro mnohé vyznavače Petrova cechu je toto 
datum jedním z nejvýznamnějších dní v roce. Právě v tento den totiž končí dlouhé období čekání, 
během něhož jejich náčiní zahálelo, a oni mohou opět vkročit do pstruhových revírů.

Freddieho sloupek
Na zelenou vpřed!

 „Tak nám zabili Amazona...“, by mohla sprásknout ruce 
a říct paní Müllerová Josefu Švejkovi, který si zrovna mazal 
kolena, kdyby byl děj Haškova románu umístěn dobově 
do součastnosti a místně do brněnské čtvrti Slatina. Na 
Černovických terasách mělo vzniknout logistické centrum 
společnosti Amazon, které by přineslo nemalý počet 
pracovních míst a je docela možné, že i určitou prestiž, 
spojenou s touto značkou ve světě. Leč nestalo se. Pra-
podivná hra, kterou se rozhodly sehrát brněnské politické 
„špičky“ vyústila jen v to, že se uvedená společnost prostě 
sebrala a za své peníze si distribuční sklad postaví jinde, 
pravděpodobně tam, kde jí nebudou místní házet pověst-
né klacky pod nohy, ale budou s ní chtít spolupracovat.
 O neuskutečněné investici se napsalo mnohé, jako 
důvody se udával tu nevyřešený územní plán, tu chybějící 
dálniční přivaděč, či nevlídné pracovní podmínky, které u 
Amazonu údajně panují. Já vidím za celou akcí jediné, 
a to neochotu brněnských politických vůdců k dohodě a 
pragmatickému jednání. Jeden ze zástupců politických 
stran, která se již léta zasazuje o to, aby se nám nádherně 
žilo na naší zelené planetě, bez globálního oteplování 
a jiných civilizací zaviněných neduhů zajásal s tím, že 
obyvatelům Slatiny a okolí by vysoké množství přijíždě-
jících kamionů udělalo ze života peklo a stovky mizerně 
placených a nejistých pracovních míst by za to nestálo. 
Vyslovil jestě další spoustu velmi zajímavých konstrukcí, 
jak se na pravého ekologického aktivisty sluší a patří.
 Mám přírodu rád a přiznávám, že se k ní nechováme 
nejlépe. Vůči samozvaným aktivistům mám však spoustu 
výhrad. Pamatuji si na skvělé zážitky, které mne provázely 
při mých cestách do Německa v době, kdy ekologičtí ak-
tivisté protestovali proti dálničnímu obchvatu Plzně, aniž 
by si uvědomovali, co asi každý z lidí v západočeském 
městě kvůli přetížené dopravě centrem města zažívá.
 Výstavba tunelů pod Brnem se pak díky dalšímu 
zapálenému ekoteroristovi málem zastavila, aby se pak 
ukázalo, že protihlukový aktivista v dotčené lokalitě vůbec 
nebydlí.
 Díky dotacemi živené zelené energii, která byla tak 
nádherně prolobována napříč politickým spektrem, máme 
na mnoha místech úrodnou půdu pokrytou krásnými 
soustavami solárních panelů, z výšky na nás mávají vrtule 
větrníků a každý rok se při pohledu na účet za elektřinu 
můžeme radostí rozplakat nad tím, jak krásný, povzná-
šející a solidární pocit je, že tyhle všechny vymoženosti 
nakonec zaplatíme my!
 Často se při plánované výstavbě dálničního obchvatu, 
přivaděče, kruhového objezdu nebo i golfového hřiště, 
nechávají aktivisté slyšet, jak to je špatně, jak stavba 
změní ráz krajiny a jak budou trpět rostliny, zvířátka i lidé. 
Mají pravdu. Já při poslechu takových věcí trpím. Solární 
panel nebo větrník přece do krajiny typově patří a vůbec 
její ráz nemění, že...
 Když jsem si pak před nedávnem před jedním z těchto 
ekologicky čistých, přírodních a osvícených lidí dovolil 
sdělit svůj názor, snad jako podnět pro smysluplnou dis-
kusi, nedočkal jsem se ani smysluplné, ani diskuse. Do 
poměrně obsáhlé e-mailové zprávy se autorovi nevešel 
ani jeden protiargument, zato nadávek, výhružek a nená-
visti v něm bylo dost. Takovým lidem zelenou nedávám...
 Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)734 514 325
734 514 325

 V pátek 11. dubna krátce před 13. hodinou 
otřásl sídlištěm Sever v Blansku výbuch. Na ulici 
Dvorská v jednom z paneláků, konkrétně v 8. 
podlaží, vypukl následný požár, ke kterému byly 
přivolány tři hasičské jednotky. Při výbuchu byl 
těžce zraněn asi pětatřicetiletý muž. Další muž, 
který se v bytě nacházel, vyvázl bez zranění.
 Policisté v současné době zjišťují, proč přesně 
k explozi došlo. Na místo byli přivoláni policejní 
pyrotechnici, kteří vyloučili, že by došlo k výbuchu 
plynu a že by hrozily další výbuchy. Podle jejich před-
běžných zjištění na místě vybuchla zatím neznámá, 
podomácku vyrobená zábavná pyrotechnika. Případ 
však policie nadále vyšetřuje.
 Přivolaní hasiči odvětrali zakouřený byt, uzavřeli 
plyn i vodu, vypnuli elektřinu a ohraničili nebezpečný 
prostor a okolí domu, kam doletěly střepy z rozbitých 
oken. Hasit nebylo zapotřebí, přestože došlo ke 
krátkému požáru. Ten stačil uhasnout ještě před 
příjezdem hasičů.
 Podle slov policie škoda na cizím majetku způ-
sobená touto událostí je minimální oproti tomu, co 
napáchal výbuch na vyražených oknech a vnitřním 
vybavení bytu.
 Případ je nadále předmětem vyšetřování a o jeho 
vývoji vás Monitor bude informovat.

-mumma-
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 Už 22. dubna bude uzavřena silnice I/43 v obci Lipůvka. Důvod? Přestavba provizorního kru-
hového objezdu na standardní křižovatku ve tvaru T. Uzavírka bude trvat až do 8. května, přičemž 
Ředitelství silnic a dálnic počítá i s variantou, že se stavební práce protáhnou ještě o týden, až 
do 15. května. 
 Po tento čas si budeme muset zvyknout na 
skutečnost, že do Brna se dostaneme jen přes 
Vranov a Lelekovice, případně přes Útěchov. Auta, 
která pojedou do Brna od Svitav, budou ovšem 
muset absolvovat objížďku přes naše město, což 
opět bude znamenat určité komplikace v dopravě. 
Sice zřejmě nepůjde o tak silné zácpy, jako tomu 
bylo loni, řidiči by se však i přesto měli připravit 
na zvýšený provoz na hlavní tepně v průběhu 
uzavírky.

 Otázkou zůstává, na kolik šťastným bude zvo-
lené řešení špatné dopravní situace do budoucna. 
Provizorní kruhový objezd na Lipůvce jistě nebyl 
optimální, a v pátek odpoledne musel s kolonou 
počítat každý. Místo pořádného kruháče se však 
dočkáme klasické křižovatky, která by podle plánu 
sice měla mít pár odbočovacích pruhů navíc, ale 
dopravní situaci podle všeho nijak nepomůže. Spíš 
naopak. 

-mumma-

Uzavírka na Lipůvce

Víte?
nevíte?

Jarní výstava
 ZO Českého zahrádkářského svazu Blansko vás 
srdečně zve na Jarní výstavu spojenou s burzou 
kaktusů, konifer, květin a přísad zeleniny konanou 
ve dnech 7. a 8. května 2014.
Středa 7.5.2014 od 9 do 17 hodin
Čtvrtek 8.5.2014 od 9 do 12 hodin
 Výstava se bude konat v Domě zahrádkářů Blan-
sko, ul. Křížkovského 59. Prodej výpěstků bude 
zajištěn od drobných pěstitelů, dále ze skleníkú 
ZERA Blansko, zahradnictví Formánek Jedovnice 
a zahradnictví Chytrý Lipůvka. Součástí výstavy 
budou prodávány výrobky Domova Olga. Dřevěné 
výrobky pro domácnost - p. Kopecký. Ovocné kon-
centráty bez konzervantú s.r.o. TROPIKO. Kaktusy 
- p. Vašíček. Dárkový servis - p. Daňková. Centrum 
pohody SPRIT - p. Jelínková. Výrobky pro radost - p. 
Parmová. Výstavu doplní i ruční práce kroužku žen 
z MKD.
 Příjem zboží k prodeji i k vystavování, proběhne 
v úterý 6. května 2014 od 9 do 18 hodin.

-z-

Přerušení dodávky 
elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 23.04.2014 od 07:00 do 15:00 - Blansko
ulice Horní Palava. domy č.o. 1 - 19 (jedna strana 
ulice -lichá čísla)
Dne 24.04.2014 od 08:00 do 10:00 - Blansko
ulice Čelakovského kromě domu č.o.1, ulice Dvorská 
domy č.o. 6a, 8, 10, 16, 17, 18, 20, 22, 26, ulice Dolní 
Palava domy č.o. 9, 11, 13, ulice Křížkovského domy 
č. 46, 55, 57, 59, 61, garáže, ulice Mánesova dům 
č.o. 20, ulice Palackého, ulice Růžová domy č.o. 
3, 5, 7, ulice Sladkovského dům č.o. 2b, Zámek, 
Muzeum, ZUŠ, Sýpka
Dne 24.04.2014 od 07:30 do 14:30 - Blansko
rekreační oblast Obtížky parc.č. 380/2, 3, 5, 10, 
397/14, 15, 18, 27.
Dne 25.04.2014 od 08:00 do 10:00 - Blansko
náměstí Republiky domy č.o. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
náměstí Svobody domy č.o. 1,2, ulice Rožmitálova 
domy č.o. 2, 4, 6, 5, 7, ulice Smetanova domy č.o. 
2, 2a, 3, 5, 7, 17, ulice Svitavská dům č.o. 1, ulice 
Vodní dům č.o. 5
Dne 25.04.2014 od 11:00 do 13:00 - Blansko
náměstí Republiky, budovy č.l316/l, 1262/3, ulice 
Seifertova od ul. Sadová po dům č.o. 6 - sudá čísla) 
a dům č. 13 (Gymnazium), ulice Sadová domy od 
kruhového objezdu po ul. Wolkerova (domy č. o. 29 a 
44), ulice Dolní Palava od ul. Seifertova do d. č.o. 34 
(sudá čísla) a č.o.7, Zámek č. 5/5, náměstí Svobody 
č.o. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9, ulice B. Němcové od 
č.o. 1 a 2 po ul. K.H. Máchy, ulice K.H. Máchy lichá 
čísla 1 až 17, sudá čísla 2 až 14, ulice Sladkovského, 
ulice Rodkovského, ulice Wolkerova č.o. 2, ulice 
Vrchlického od ul. Rodkovského po domy č.o. 1a a 
4, ulice Hybešova domy č. 240/1, 658/6 (kino), ulice 
Žižkova od ul Sadova po ul. Havlíčkova a dům č.o. 3
Dne 28.04.2014 od 12:00 do 13:00 - Blansko
ulice Horní Palava, ulice Úvoz, ulice Dolní Palava 
domy č. 38- 46 (jedna strana ulice - sudá čísla)

-eon-

Hudba mého 
srdce...

 Městská knihovna Blansko připravuje nový cyklus 
hudebně - vzdělávacích pořadů s názvem „Hudba 
mého srdce...“.
 Rozhodli jsme se oslovit známé blanenské osob-
nosti z kulturní sféry, o nichž víme, že hudba, ať už 
kteréhokoliv stylu, je jim blízká. Chtěli bychom, kdyby 
tyto osobnosti přijaly naši výzvu, přišly a předstoupily 
před návštěvníky - posluchače a o hudbě blízké 
jejich srdcím jim povyprávěli a následně tu hudbu i 
k poslechu pustili. Nebráníme se ani tomu, když by 
se přihlásili i zájemci, o nichž zatím nevíme. 
 Prvního pořadu tohoto cyklu se ujal MUDr. Jaromír 
Kratochvíl, který zájemcům bude prezentovat téma 
„Sergej Rachmaninov – geniální ruský pianista a 
skladatel“.
 Proto mi dovolte výstižný citát Jiřího Mahena: 
„Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch 
(myšleno hudební - naše pozn.), jako srdce.“
 Nalaďte tedy svá srdce a přijďte poprvé 23. května 
2014 v 18 hodin do dětského oddělení knihovny. Po-
řadem s podtitulem „Sergej Rachmaninov – geniální 
ruský pianista a skladatel“ bude provázet MUDr. 
Jaromír Kratochvíl. 
 V dalších pokračováních se jistě můžete těšit na 
zajímavé hosty.

Bc. Iveta Pernicová, DiS., 
MUDr. Jaromír Kratochvíl

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

KTR - dámská letní obuv

Znáte z našich reklam...

s pěti masážními body.  

    Přináší úlevu 
                     nohám  
             i zádům.
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Na kávě s Lenkou Kalovou

 Lenko, kdy jsi začala s kuželkami?
 Kuželky jsem začala hrát v roce 1991, za sebou 
mám tedy 23 kuželkářských sezon, přerušených 
dvakrát narozením dětí. Zranění se mi naštěstí zatím 
vyhýbají.

 Má se za to, že každý vrcholový sport je náročný 
jak fyzicky, tak časově. Jak je to v kuželkářském 
sportu? Jak vlastně vypadá tvůj týdenní režim v 
plné sezóně?
 Dvakrát týdně po práci trénink a v sobotu ligový 
zápas. Protože mám rodinu se dvěma dětmi, je to 
náročné všechno stihnout. Kdybych neměla ochotné 
babičky a podporujícího manžela Marka (který se v 
průběhu mé kuželkářské kariéry posunul i na post 

Lenka Kalová
* 1976, blanenská kuželkářka
- členka KK Blansko (bývalá TJ ČKD Blansko) – 
za 14 let v nejvyšší kuželkářské soutěži družstev 
žen 5 bronzových a 2 stříbrné medaile 
- s družstvem TJ ČKD Blansko vyhrály mezi-
národní Pohár NBC v roce 2009, od té doby 
pravidelný účastník v evropských pohárových 
soutěžích
-  34 reprezentačních startů na mezistátních 
utkáních, 5x na mistrovství světa – v roce 2013 
získala s družstvem žen ČR bronzové medaile 
na mistrovství světa v Maďarsku 
- mistryně ČR dvojic společně se Zdeňkou 
Ševčíkovou

trenéra), tak bych nemohla hrát kuželky na takové 
úrovni a s takovým nasazením.
 Je-li sezona před mistrovstvím světa (každé 2 roky), 
tak je to místy proloženo přípravnými mezistátními 
utkáními či soustředěními reprezentace, která probíha-
jí od pátku do neděle. V poslední době se kuželkářská 
sezona rozrostla o nové aktivity – např. možnost 
družstva přihlásit se do Poháru České kuželkářské 
asociace, což se hraje vyřazovacím způsobem mimo 
ligovou sobotu – buď o nedělích, nebo v pracovních 
dnech mimo tréninky. Další možností je vybojovat si 
na turnajích dvojic možnost zúčastnit se mistrovství 
republiky dvojic. Takže termínový kalendář je nabitý.

 Už poněkolikáté jsi byla vyhlášená sportovcem 
roku města Blansko. Jaké úspěchy máš za sebou 
a na který z nich jsi nejvíce hrdá? Případně – jaká 
byla naopak nejkrutější prohra?
 S blanenským družstvem žen Kuželkářského klubu 
Blansko (dříve TJ ČKD Blansko) hrajeme od roku 
2000 nejvyšší kuželkářskou soutěž - získaly jsme 
5x bronzové medaile a 2x jsme zůstaly stříbrné před 
branami mistrovského titulu. Na titul si děláme zálusk 
každoročně a věříme, že této mety jednou dosáhneme.
 Jako družstvo jsme vyhrály mezinárodní Pohár 
NBC, kde nám byly soupeřkami vynikající hráčky z 
celé kuželkářské Evropy, a zůstaly za našimi zády. 
Při tomto vítězství jsem zažila jeden z nejkrásnějších 
sportovních okamžiků – stát na nejvyšším stupni, 
vidět stoupat českou vlajku a slyšet českou hymnu… 
Nejkrásnější pocity sportovce jsou ty, když dostává na 
krk medaili za předchozí povedený sportovní výkon, 
a když se to povede na velké sportovní mezinárodní 
akci, tak co si víc může sportovec přát… 
 Na svém kontě máme rovněž vítězství v Poháru 
ČKA. Se Zdeňkou Ševčíkovou jsme vybojovaly titul 
mistryně ČR dvojic.
 Za sebou mám 34 reprezentačních startů v dresu 
České republiky a již 5 účastí na mistrovství světa 
družstev, přičemž z toho posledního v roce 2013 jsme 
získaly bronzové medaile. Medaile z mistrovství světa 
družstev žen putovala do České republiky po 25 letech.
 V květnu 2014 se uskuteční mistrovství světa druž-
stev juniorů a mistrovství světa jednotlivců dospělých 
– v Brně (!). Jsem v širší nominaci 10 žen, ze kterých 
bude nakonec vybrána šestice pro mistrovství světa 
jednotlivců. I kdybych nebyla v té nejužší šestce – je 
při obrovské konkurenci samozřejmě čest být už jen 
v širší nominaci.
 Každá prohra je nepříjemná, ale je důležité se z ní 
poučit pro příští zápasy a zůstat nad věcí – prostě umět 
prohrávat. Někdo musí vyhrát a někdo prohrát. Na 
každou prohru se nakonec zapomene, takže nějakou 
obzvlášť vzpomínanou nemám.

 K dobrému výsledku patří také dobrá psychická 
připravenost a hluboké soustředění. Dá se tohle 
vůbec natrénovat?
 Psychická odolnost hraje ve sportu všeobecně vel-
kou roli a v kuželkách tomu není jinak. Ačkoliv hrajeme 

Sponzor rubriky:

V Jedovnicích by chtěl 
žít každý!

Noc s Andersenem

kuželky jak individuálně, tak za družstvo nebo dvojici, 
na kuželkářské dráze si musím se svojí soupeřkou 
poradit sama. Myslím si, že to natrénovat nejde, že 
to musí být v povaze sportovce. Velkou roli také hraje 
zázemí – když je člověk v klidu, tak se může při sportu 
soustředit. Je-li hráč pod vlivem jakýchkoliv osobních, 
rodinných či dokonce zdravotních problémů, určitě mu 
od nich trénink nepomůže.

 Co blanenská veřejnost? Dá se říci, že kuželky 
jsou v Blansku hodně populárním sportem? Vždyc-
ky tomu tak přece nebývalo…
 V roce 1991 v mých 15 letech jsem přišla poprvé na 
kuželnu a zjistila jsem, že tento sport hraje na nejrůz-
nějších úrovních a v každém věku skutečně kdekdo. 
A po těch letech si troufám říct, že zájem o náš sport 
neklesá. Mimo ligové soutěže se hrají nejrůznější 
odborářské soutěže a zahrát si rekreačně přichází 
také mnoho lidí – ať již s rodinou nebo v pracovním 
kolektivu.

 Zkoušela jsi někdy bowling? Z laického pohledu 
je tento sport kuželkám podobný. Myslíš, že bys 
mohla být úspěšná i v tomto sportu?
 Bowling jsem samozřejmě hrála několikrát. Bow-
lingáři se snad neurazí, ale kuželky jsou víc fyzicky 
náročné a rozmanitější. Bowling - to je samý strike, a 
to je nuda - v kuželkách shodit všech 9 najednou se 
nestává každou chvíli – je to vzácnější a mnohem, 
mnohem těžší. V dorážkové části hry, dokud kuželkář 

postupně neporazí všechny kuželky, nemůže jít dál – 
musí si poctivě všechno potrefovat. V bowlingu na to 
má dva hody a pak zase hraje do plných. Nechci tím 
shazovat bowling, je to také krásný sport a myslím si, 
že bych v něm mohla být úspěšná, ale mou srdeční 
záležitostí jsou kuželky.

 Co tě čeká v dohledné době?
 12.4.2014 skončila ligová část sezony. Blansko se 
umístilo na nepopulárním bramborovém čtvrtém místě. 
I tak to považuji za úspěch - jsme čtvrtým družstvem 
v republice, a to není málo. Jen to není okořeněno 
medailí a diplomem. O to víc se budeme snažit v příští 
sezoně, která začíná v září.
 Do konce sezony, která končí v červnu, chybí 
družstvu dohrát Pohár ČKA - pokusit se probojovat 
do fi nálové čtyřky, kde se bude hrát o medaile.
 V červnu se zúčastním se Zdeňkou Ševčíkovou 
mistrovství ČR dvojic. Snad se nám podaří být tak 
úspěšné jako před 2 roky, kdy jsme se staly v této 
disciplíně mistryněmi republiky.

 A plány do budoucna?
 Těším se na novou sezonu. Město Blansko, kterému 
patří kuželna, připravuje kompletní rekonstrukci naší 
kuželny s využitím drah ze světového šampionátu v 
Brně.
 Na každém mistrovství světa se používá úplně nový 
hrací materiál – kuželkářské dráhy jsou nejčastěji 
nainstalovány na hokejové stadiony nebo do velkých 
sportovních hal. 
 Po skončení mistrovství světa je vše (dráhy, stavěcí 
automaty, kuželky, koule…) odprodáno za výhodnou 
cenu, a to je právě případ Blanska, kde budou použity 
dráhy z mistrovství světa v Brně.

 Co bys vzkázala všem mladým, které tento be-
zesporu krásný sport láká?
 Kuželky jsou překrásný sport, který se dá hrát takřka 
v každém věku. Díky kuželkám mám nádherné nejen 
sportovní zážitky, kuželkářské přátele po celé repub-
lice, ale také jsem navštívila mnoho míst v republice i 
v zahraničí. Přijďte to zkusit a nenechte se odradit, že 
po prvním hraní Vás bude tělo hodně bolet, zejména 
v některých částech (ti, co již hráli, ví, o čem mluvím).

-mumma-

„Přišli už vůbec nějací diváci?“
„Hlavně že je vyprodáno!“
„Kde mám rtěnku?“
„A jaká byla?“
„No taková červená!“
 Je jen pár minut před ofi ciálním zaháje-
ním premiéry, ale v herecké šatně v zákulisí 
kotvrdovické orlovny létají vtípky jako by 
nic. Nervozita zůstala kdesi za dveřmi, 
zato se najde chvilka na slavnostní přípi-
tek šampaňským – ovšem jen symbolicky. 
Radu Járy Cimrmana začínajícím hercům, 
totiž že i opilce zahraje lépe střízlivý, tady 
berou vážně. Ostatně hru Divadla Járy Ci-
mrmana o slastech a strastech divadla na 
venkově, tedy Záskok, si nový kotvrdovický 
soubor ochotníků Divadlo Srdcem vybral 
jako vůbec první kus k nastudování.
 Nakonec je vše hotovo, herci čekají už jen na gong 
oznamující začátek představení, a já tak ještě stihnu 
prohodit pár vět s režisérkou a zakladatelkou divadla 
Janou Varnerovou.
 „Už nějaký čas jsme si s kolegou říkali, že by bylo 
fajn, kdyby se v Kotvrdovicích odehrávala nějaká 
kulturní aktivita, protože jinak jsou tu samí sportovci, 
takže to chtělo nějakou protiváhu. Nakonec jsme se 
odhodlali a šli do toho. Roznesli jsme po obci letáky, 
dali vědět lidem v okolí. Ozvaly se zejména mladší 
ročníky a výsledkem je nakonec 6 osob plus já jako 
režisérka,“ vypráví Jana Varnerová, pro kterou je 
režírování ochotnického souboru vyplněním dávného 
snu o studiu na JAMU.
 Osobní vkus režisérky společně se skladbou 
souboru výrazně ovlivnily rozhodování o tom, kterou 
hru nastudovat. „Hry Divadla Járy Cimrmana jsou 
ve skutečnosti psány pro neherce, což je výhoda. 
Kolegové mohou těžit z toho, co je jim přirozené, a 

herecký projev nemusí být tak průrazný. Taky jsme 
potřebovali hru bez ženských rolí – slečna je s námi 
totiž jen jedna. Záskok mám osobně ráda, je to hra 
divácky vděčná a pro naše publikum srozumitelná. 
Většinou to nejsou cimrmanologové a my jim musíme 
jít volbou repertoáru naproti,“ vysvětluje režisérka.
 To už je čas začít a mně tak nezbývá, než se 
ze zákulisí přesunout do hlediště mezi diváky. Je 
prakticky vyprodáno, zbyly jen dvě-tři židle kdesi 
vzadu. Představení se rozbíhá, lidé se smějí a já si 
uvědomuji, že se nechávám unést. Dějem, slovy a 
především tou zjevnou chutí hrát, která ze všech na 
jevišti sálá. Ochotou bavit druhé jen tak pro radost, 
která se z původního souboru Divadla Járy Cimrma-
na s lety poněkud vytratila.
 Dřív, než se představení přehoupne přes polovinu, 
pochopím, že Záskok v podání kotvrdovického sou-
boru je ochotnické představení v té nejlepší formě, 
které díky své hravosti a nestrojenosti interpretuje 

cimrmanovskou legendu možná věrněji, než 
to dnes dokážou její tvůrci.
 Pokud se chcete přesvědčit, přijďte se po-
dívat na vlastní oči – repríza je naplánována 
už na 24. dubna, opět v 19.00. S nákupem 
lístků ovšem neváhejte – mizí totiž doslova 
před očima, a jelikož smlouva o poskytnutí 
autorských práv umožňuje jen tři představení, 
je dost dobře možné, že by se na vás místo 
v sále kotvrdovické orlovny nemuselo dostat 
a vy pak budete marně dumat, co znamená 
ona věta v titulku.
 Lístky jsou v prodeji v kotvrdovické Or-
lovně denně od 17.00-22.00 mimo úterý a 
neděle. S ohledem na Velikonoční svátky 
však doporučujeme otvírací dobu ověřit na 
telefonním čísle 728 838 466.

-kkuc-

Již podvanácté zorga-
nizovalo v pátek 4. 4. 
2014 dětské odděle-
ní Městské knihovny 
Blansko vlastní po-
dobu celorepublikové 
akce Noc s Anderse-
nem, která je primárně 
zaměřena na podporu 
dětského čtenářství. 
Osobní záštitu převzal 
první místostarosta 
města Blanska Ing. Jiří 
Crha, který společně 
s ředitelem blanenské 
knihovny Mgr. Pavlem 
Přikrylem „odstarto-
val“ večer plný čtení, 
soutěží a her pro více 
než dvacítku nejaktiv-
nějších dětských čte-
nářů sladkým darem.

-r-
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Fotoseriál: První závody 
kočárků v Blansku

Ruiny

 Mateřské centrum Veselý Paleček se letos roz-
hodlo uspořádat první blanenské závody kočárků 
a zapojit se tak do celorepublikové akce, jejichž 
výtěžek byl určen pro konto Paraple. 

 Akce se aktivně zúčastnilo 25 maminek a 19 tatín-
ků s kočárky, 11 dětí s kočárky a 12 na odrážedle. 
 „Byli jsme velmi mile překvapeni velkou účastí, 

Jednoduše prokazatelná 
pravda o YDWR

 Nedávno jsem narazil na grafi ckou 
reportáž o zapomenutých hradech a 
zámcích na jižní Moravě. Šlo o nej-
různější typy polorozpadlých budov, 
které nám naše krásná Morava nabízí, 
a o které se nemá kdo starat. Poutavý 
zámek v Jaroslavicích, staré vinařství 
v Bulharech nebo zámeček v Hrušo-
vanech. V neposlední řadě ale padla 
zmínka o místu, které bych nečekal 
ani ve snu – o Blanseku.

DOLNÍ PÁLAVA 18, BLANSKO * TEL. 605 266 088DOLNÍ PÁLAVA 18, BLANSKO * TEL. 605 266 088

 Vážení čtenáři, k charitativnímu projektu YDWR a panu Jančiarovi jsme se s rodinou Matýska, který 
byl „vítězem“ loňské akce, vyjádřili již v minulých číslech Monitoru. Z naší strany jsme to tímto upo-
zorněním na skutečné, znepokojivé a odsouzeníhodné vyústění akce YDWR v podání pana ROMANA 
JANČIARA chtěli uzavřít. Nicméně po jeho silně zavádějícím článku jsme nuceni uvést alespoň několik 
zásadních věcí na pravou míru. Dovolte nám pár informací a citací, které snad hovoří samy za sebe.
Podsouvání zavádějících a lživých informací
 Akce YDWR Blansko 2013 byla naprosto apolitic-
ká, což může potvrdit každý, kdo se zúčastnil. Oslovili 
jsme pana starostu Toufara (ČSSD), pana senátora 
Regece (ČSSD) a pana místostarostu Crhu (ODS), 
kterému jsem osobně předala pozvánku, přestože 
pan Jančiar byl zásadně proti. Pana Babáka, teh-
dejšího poslance, oslovil sám pan Jančiar. A to i 
pro tento rok – 16. října 2013 napsal: „Vážený pane 
Babáku, oslovujeme Vás s dotazem, zdali je možno 
počítat s podporou výboru v případě II. ročníku 
charitativní akce YDWR Blansko 2014.  Nebýt Vaší 
osobní angažovanosti, za kterou Vám ještě jednou 
dodatečně děkujeme, a Vaší osobní podpory tohoto 
projektu…“ Pan Babák podporu panu Jančiarovi 
pro tento rok odmítl a postavil se na stranu rodiny 
s nemocným Matýskem. Pan Jančiar uvádí, že 
byla chyba, kdy jsme po sečtení výtěžku vybranou 
částku ihned zveřejnili. Asi zapomněl, že přesně to 
jsme celou dobu veřejnosti a partnerům dopředu 
avizovali a slibovali. Že fi nance budou transparentní 
a celý výtěžek poputuje na sen.  „Celý výtěžek v plné 
výši poputuje ke splnění snu.“ Viz. Zpravodaj města 
Blanska 22.2. 2013. Pan Jančiar uvádí, že Esterka 
nedostala peníze na ruku ani na účet rodiny. Ale 
Esterka dostala peníze na účet, dne 27. června!
 Pan Jančiar uvádí, že dne 9. září hovoří Matýskův 
tatínek o tom, že chtějí jet na jih Francie. Jenže dne 
7. září měl Matýsek velký epileptický záchvat. Paní 
Klimešová, Matýskova maminka všem píše dne 8. 
září „Záchvat trval 2,5 hodiny…zatím stále leží na 
ARU…myslete na nás“. Matýsek leží na ARU. Klime-
šovi samozřejmě nechtějí nikam na dovolenou, ani 
logicky nemohou, od lékařů to mají rezolutně zakázá-
no.  Pan Jančiar jim ale nekompromisně oznámí, že 
na nic jiného než na dovolenou peníze, které jsou již 
v té době na účtu jeho přítelkyně Hany Hřebíčkové, 
nedá. Pan Jančiar dokonce i při posledním hlasování 
jako jediný ze sedmi hlasujících o alternativním snu 
trvá na dovolené. „Hlasuji pro variantu C)  zájezd k 
moři“ Jančiar, 24.9. 2013. A to i přesto, nebo možná 
právě proto, že ví, jak vážný je Matýskův stav. 
 Co se týče loga, na můj návrh logo pro potřeby 
Blanska i Brna vytvořila profesionální grafi čka. „Logo 
jsem vytvořila na základě konkrétního požadavku 

paní Sitarové a dohodla se s ní na podmínkách 
užívání (licenční smlouva).“ Každý pochopí, že si 
nemusím registrovat ohrannou známku, abych k ní 
měla „autorská práva“. Žádost o registraci  v červnu 
2013! byla prvním krokem, na kterém jsme se dohodli 
s panem Jančiarem v rámci ještě fungujícího týmu. 
Avšak registrace neproběhla, logo jsem zaregistrova-
né nikdy neměla a ani nemám. Logo a jakoukoliv dal-
ší podporu jsem panu Jančiarovi odmítla poskytnout 
z důvodu důrazného nesouhlasu s jeho přístupem, 
za který by se měl omluvit nejen rodině Matýska, ale 
také všem partnerům a veřejnosti.

Nikdo o převodu peněz nevěděl, pan Jančiar tak 
učinil bez vědomí ostatních
 Pan Jančiar si nechal v srpnu z nepochopitelných 
důvodů a naprosto neoprávněně přeposlat výtěžek 
z akce na účet své přítelkyně, šlo o částku 48 000 
Kč. Na svém účtu měl v té době exekuci. O tomto 
převodu peněz nebyl nikdo z organizačního výboru 
informován: „…jsem neměl ponětí kolik na účtech či 
v hotovosti a kde je, nevím to doteď a podle sdělení 
kluků to nevěděli ani oni.“ píše Pavel Borek, dne 
25. září 2013. (kluků – chápejte pan Vašíček a pan 
Grim, členové týmu) Pan Jančiar po převodu peněz 
nekontaktoval ani rodinu Matýska, ani nikoho dalšího 
z organizátorů. Navíc kromě peněz z účtu, dispono-
val pan Jančiar od ukončení akce také hotovostí cca 
13 500 Kč za dva týmy, které měl vložit na účet, což 
také neučinil. Polovina týmu se snažila pana Janči-
ara celé prázdniny přesvědčit, aby peníze na účet 
zaslal: „Myslel jsem si, že už je to vyřízený. Zkusím 
to popohnat.“ Jarda Vašíček, 11. července 2013. 
 Proč bylo na pana Jančiara podáno trestní ozná-
mení? Protože na základě všech skutečností exis-
tuje důvodné podezření ze spáchání trestného činu 
zpronevěry. Navíc namísto 62 000 Kč v říjnu zaslal 
jen 55 000 Kč.

V Brně se od Jančiara distancovali, akci nikdo z 
loňských partnerů nepodpoří
 V Brně se k celé situaci postavili zcela logicky a 
přirozeně.  Pan Jančiar podporu z výše uvedených 
důvodů pro tento rok nedostal! Krajské vojenské 
velitelství, kde pan Jančiar pracuje a které bylo hlav-
ním organizátorem loňské akce v Brně, se od akce v 
Brně a pana Jančiara pro tento rok plně distancuje. 
Stejně jako o.s. Proaut, na podporu osob s autismem. 
Ze všech loňských záštit a hlavních partnerů akcí v 
Brně i Blansku získal pan Jančiar pouze podporu 
blanenského starosty… Jak podivné…
 Přestože informací je na speciální vydání Monito-
ru, věřím, že již teď jich máte dostatek k tomu, abyste 
si mohli udělat vlastní názor na celou situaci. Jde 
o osobní selhání pana Jančiara, za jehož chování 
by neměl být zodpovědný nikdo jiný, než on sám. 
Naši podporu mají rozhodně Klimešovi a Matýsek 
a nepřestáváme společně věřit v dobré srdce Vás 
všech! 
 S úctou 

Radka Sitarová, člen OV YDWR 2013 Blansko

 Během svého dětství jsem si tam 
mockrát hrával a rád jsem tam chodíval 
na výlety. Za poslední roky se toho příliš 
nezměnilo, snad jen došlo k zpřehlednění 
turistických stezek a cesty do zadní části 
hradu, ale je nečekaně příjemné vidět, 
že o těch pár zbylých kamenech někdo 
ví. Právě z jara, a pak na podzim, je totiž Blansek 
více než vhodným místem na výlet. Z Blanska se 
sice trošku projdete, ale můžete se nechat vyvézt 
na Nové Dvory a přes trosky hradu to vzít zpátky.
 Turistická sezóna byla slavnostně zahájena na 
začátku dubna, ale ještě pořád se můžete vyhnout 
davům batůžkářů brouzdajících lesem, a v klidu si 
můžete vychutnat malebné zbytky panorama, než 
je zase na čas skryje listí. Možná mávnete rukou 

nad tím, že to je přece tady kousek za barákem, že 
to znáte. Je až zarážející, kolik lidí tam ještě nikdy 
nebylo anebo jen procházelo okolo cestou k Macoše. 
Není vždycky za každou cenu nutné jezdit daleko, 
když krásy přírody máme na dosah ruky. Budou 
navíc Velikonoce a s nimi spojené volno. Určitě se 
vydaří i počasí, tak proč nevyrazit na výlet. Cestou 
na Blansek rozhodně nic nezkazíte.

-sko-

přestože počasí zpočátku nevypadalo moc příznivě,“ 
říká pořadatelka závodů a lektorka strolleringu Petra 
Popelková, která tímto také vzkazuje dík jak městu 
Blansku za záštitu akce, tak i rozhodčím, kteří se při 
závodech nemálo naběhali. 
 „Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se příští 
rok na další ročník,“ uzavírá Petra Popelková..

-kkuc-
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Na ryby s pořádnou výbavou

Slunečný den v době ledové
  „V parku si vyzkoušíte obratnost na lanových překážkách, na hřišti zbraně pravěkého lovce a na 
stanovišti u rybníka vás čeká archeologický výzkum,“ instruuje dospělé i děti u vstupu do areálu 
barokní rychty v Krásensku usměvavá pořadatelka. Skupinky malých i velkých si pak vyzvednou svůj 
plánek stanovišť a vyrážejí za zábavou a dobrodružstvím. Je sobota 12. dubna a Lipka Krásensko 
pořádá opět Den Země. 
 „Naše akce u příležitosti Dne Země mají každý rok 
nějaké téma, letos jsme zvolili život v době ledové“, 
říká Marek Soviš, pracovník zdejšího školícího 
zařízení pro environmentální vzdělávání a hlavní or-
ganizátor zábavně naučného odpoledne. „Chceme, 
aby se návštěvníci dozvěděli něco nejen o životě lidí 
v této epoše, ale i o živočiších a rostlinách, kteří se 
tehdy na naší planetě vyskytovali.“
 Tomu ostatně odpovídá i skladba devíti stano-
višť, která jsou rozeseta kolem zrekonstruovaného 
objektu rychty. Účastníci se tak mění v lovce a s 
pomocí luku nebo oštěpu zkouší ulovit kořist, hned 
vedle si zas z kousku plátna a koženého řemínku 
vyrobí váček podobný tomu, jaký před mnoha tisíci 
lety používali pravěcí lovci a sběrači. Největší zájem 
je o možnost vystoupat po provazovém žebříku 
na vyhlídkovou plošinu v korunách stromů. Děti 
vyzbrojené přilbou a horolezeckým úvazem tu za 
dohledu instruktora odhodlaně překonávají strach z 
výšek, aby se nahoře mohly pokochat výhledem na 
zvlněnou krajinu v okolí Kojálu. 
 „Každoročně se našeho Dne Země zúčastní víc 
než osmdesát dětí z širokého okolí. Spolu s jejich  
rodiči tak jednotlivými stanovišti projde určitě kolem 
150 lidí,“ pokračuje Marek Soviš a dodává, že kromě 

návštěvníků z Blanenska sem zavítají lidé z celé jižní 
Moravy. „Letos tu máme třeba holčičku, která uspěla 
v naší výtvarné soutěži, a ta k nám s rodiči přijela až 
z Uherského Hradiště.“
 Tím se dostáváme k další významné součásti 
každoročních oslav Dne Země v Krásensku, a tím 
je výtvarná soutěž. „Soutěž má vždy stejné téma 
jako následná akce,“ upřesňuje Marek. “Letos se 
nám do ní sešlo opravdu rekordní množství prací, 
zapojili se předškoláci i gymnazisté. Je tu k vidění 
třeba trojrozměrné dioráma o životě lovců mamutů 
nebo nádherné veliké obrazy na téma jeskynních 
maleb.“
 Nedá mi to nezeptat se, jak dlouho příprava celé 
akce trvá a jak velký je organizační tým. „Příprava za-
číná vždycky v únoru takovým malým „brainstormin-
gem“, vymýšlením tématu, stanovišť a organizačního 
zajištění. Kromě čtyř pedagogů Rychty Krásensko se 
na ní pak ve fi nále podílí asi patnáct dobrovolníků. 
Naším cílem je dosáhnout toho, aby se návštěvníci 
Dne Země nejen pobavili, ale také dozvěděli něco no-
vého o životě na naší planetě,“ uzavírá náš rozhovor 
v atmosféře příjemně stráveného jarního odpoledne 
Marek Soviš.

-kkuc-

 V České republice je nespočet obchůdků nebo prodejen s rybářským vybavením. Některé jsou velmi 
oblíbené, jiné nabízejí jen základní sortiment. Dá se určitě říct, že každý rybář má vybranou tu svoji 
nej, a to i v době nespočtu internetových e-shopů. Ona přece jenom ta kamenná prodejna má na trhu 
nezastupitelnou roli.
 Internet nemůže nikomu nabídnout vzít si do ruky 
naviják či prut, o jehož koupi přemýšlíte, nakouknout 
do bivaku, jestli je v něm dost místa, vyzkoušet, je-
-li zrovna tohle křeslo dost pohodlné…A čím širší 
sortiment ta která prodejna nabízí, tím lépe pro vás 
a vaše rozhodování. A pokud si ještě k tomu můžete 
všechno osahat a prohlédnout přímo, pak už to vůbec 
nemá chybu!
 V tomto duchu a s jedinečným řešením, které u nás 
momentálně nemá obdoby, přišel nedávno brněnský 
Raven Fishing. V Nákupním centru Tesco Královo 
Pole byla otevřena nová prodejna, která na ploše 
850 m2 nabízí zřejmě nejširší sortiment pro rybaření 
a outdoor v České republice.
 A s čím tak novým tato známá fi rma přichází? Na 
to jsme se zeptali jednatele společnosti a managera 
brněnské prodejny, pana Mgr.Pavla Kočky.

 Co je tedy na vaší nové prodejně tak jiného?
 V první řadě jsme chtěli přijít blíže k našim zá-
kazníkům, nabídnout jim větší komfort  a pohodlí při 
nakupování. Proto, když se nám naskytla možnost 
otevřít novou prodejnu v Nákupním centru Brno - 
Královo Pole, neváhali jsme ani chvíli. Je to moderní 
obchodní centrum s výbornou dostupností, téměř 
neomezenou možností bezproblémového parkování 
zdarma a zázemím, které klasicky tato obchodní 
centra svým zákazníkům nabízejí. Chtěli jsme pro 
naše zákazníky postavit nový typ prodejny, se kterým 
zatím ještě nikdy nikdo v České republice nepřišel 
a rybáři ho znají pouze z návštěv nebo fotografi í ze 
zahraničí. Celá naše prodejní plocha je pojata jako 
jeden velký showroom, nic není za pulty, nic není 
nedostupné. Zákazníci se mohou 
volně pohybovat po celé ploše 
prodejny, výrobky jsou vystaveny 
na regálech a ve stojanech, kde si 
každý může vzít do ruky to, o co 
má zájem, prohlédnout, vyzkou-
šet si…

 Co třeba navijáky? Ani ty 
nejsou vystaveny „klasicky“?
 Ne. Absolutně celý sortiment 
navijáků je vystaven ve speciál-
ně k tomuto účelu vyrobených 
regálech, na segmentech prutů, 
takže si jednoduše a pohodlně 
každý může vyzkoušet naviják, 
tak říkajíc v akci, což mu usnadní 
rozhodování při výběru.

 Vždycky jste byli výborní v 
sortimentu vybavení pro pobyt 
u vody…

 A stále jsme! Dovolím si tvrdit, že naše nabídka 
bivaků, přístřešků, deštníků, lehátek, křesel a tak dále, 
je nejširší, nejlepší a nejlevnější na trhu. A v naší nové 
prodejně můžete prakticky vše vidět a vyzkoušet si. 
Plocha, kterou prodejna zabírá, nám dovoluje toto 
zákazníkům umožnit.

 Jaké zboží a jaké značky zákazníkům nabízíte?
 Raven Fishing&Outdoor patří mezi největší evrop-
ské fi rmy v rybařině, a proto je zastoupení špičkových 
značek v naší nabídce celkem logické. Najdete u nás 
širokou nabídku výrobků fi rem Shimano, JRC, Fox, 
Penn, Korda, Spro, Berkley, X2, JVS, DLT, Sanger, 
Dragon, Sportcarp, Lorpio a mnoha dalších. Vyjme-
novávat je všechny asi nemá cenu. Chce to vidět :-) 
Co se týče nabízeného sortimentu, uspokojit umíme 
děti nebo začátečníky, stejně tak zkušené „profíky“ či 
specialisty, a to v každé rybolovné technice, včetně 
mořského rybolovu. Naše nabídka je opravdu velká 
a věřím, že si u nás každý vybere „to své“.

 Pozvánka na závěr?
 Samozřejmě budeme velmi rádi, když se k nám 
rybáři vypraví a přijedou se přesvědčit na vlastní oči, 
co jsme pro ně připravili. Jak už jsem říkal, obchod 
je v Brně – Králově Poli, na ulici Cimburkova 4, v 
Nákupním centru, na jehož střeše už zdálky uvidíte 
velký nápis Tesco. Z Blanska je to pár minut jízdy a 
blanenským rybářům se tedy určitě vyplatí nás na-
vštívit. Pro příznivce internetového nakupování – náš 
e-shop najdete na  www.raven-fi shing.cz. Těšíme se 
na vás!

-r-

- největší rybářská 
 prodejna v ČR
- 850 m2 plných rybařiny
- kompletní sortiment 
 a skvělé ceny
- stálé akce 
 a výjimečné nabídky
- z Blanska jen pár minut jízdy...

Jsme Vám nejblíže! 

Navštivte nás 

v Brně – Králově Poli 

v nákupním 

centru Tesco

Cimburkova 4, Brno-Královo Pole, 

tel.545 215 501

www.raven-fi shing.cz
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S Monitorem na houbách

DubenDuben
 V dubnu bývá výskyt hub aprílový stejně jako počasí, 
a to platí i pro letošní rok. Doznívající růst smržů byl 
větší v Čechách, kde přece jen pršelo o něco více. A tak 
výlety do lesa jsou pořád spíše zdravotní vycházky než 
houbaření.

Co roste:
 Kromě smržů jsou to kačenky, z nichž nejznámější je 
kačenka česká. Smrže svým tvarem trochu připomíná, ale 
má menší klobouk na úkor třeně.  Najdeme ji v listnatém 
lese, na jeho okrajích, v travnatých remízách a sadech. 
Je to vynikající jedlá houba chuťově podobná smržům, 
ale u části konzumentů přesto může vyvolat žaludeční 
potíže. Někteří lidé prostě některé houby jíst nemohou, i 
když jsou jedlé. Většinou o tomto faktu vědí a jsou s ním 
smíření. Lékařská věda je na tento jev dodnes krátká. 
 V končícím dubnu už by se mohla objevit čirůvka 
májovka, obzvlášťě při letoštím rychlejším jaru. Ta nás 
zavede především do ovocných sadů nebo lesů, kde se 
ujaly přenesené, často plané švestky či jabloně. Období 
jejího výskytu trvá někdy až do poloviny června. Pronikavá 
moučná vůně může někoho zaskočit, jedná se však o 
vynikající jedlou houbu a místa  výskytu si často houbaři 
předávají z generace na generaci. Její růst nezastavilo 
ani rozšiřování městských aglomerací.
 Touto dobou jsou v lesích hodně viditelné i různé 
nelupenaté chorošovité houby, které přes zimu přibývaly 
na objemu a s jarem i na kráse. U nás jich roste několik 
stovek druhů, vyskytují se ve větším množství hlavně ve 
starších lesích a většinou si vybírají dřeviny padlé nebo 
trouchnivějící. Praktické využití jich má jen málo, občas 

je ulamují chataři či chalupáři a vyrábějí z nich podivné 
výzdoby svých víkendových příbytků, místo co by je ne-
chali růst v jejich přirozeném prostředí. K nejznámějším 
a nejviditelnějším patří lesklokorka ploská, troudnatec 
kopytový, choroš šupinatý, sírovec žlutooranžový. 

Houba měsíce: Čirůvka májovka
 Je to někdy drobná, jindy masitá lupenatá houba, 
jejíž klobouk dorůstá 40 – 100 mm, má bílé až nažloutlé 
zbarvení. Třeň bývá 30 – 70 mm vysoký, široký okolo 10 
mm. Plodnice  rostou většinou ve skupinách v travnatých 
porostech. Moučná vůně se tepelnou úpravou zvýrazňuje. 
Májovky se obvykle nedají zaměnit za jiné houby díky 
svému brzkému výskytu. Ostatní lupenaté houby se 
objevují ve větší míře až s počátkem léta.
Zajímavost: 
 Některé choroše mají i své využití. Z troudnatce kopy-
tového se v  některých regionech vyrábějí lidovým způ-
sobem klobouky a kabelky, které vynikají svou lehkostí a 
semišovým povrchem. Hlinák červenající zase produkuje 
barvivo významné pro přírodní barvení látek. Zajímavou 
vlastnost má sírovec žlutooranžový, který  je v mládí jedlý, 
ale jeho   kombinace s alkoholem vyvolává nevolnost.
Tip na výlet: 
 Pokud se budete chtít podívat po májovkách, nemusíte 
jít až do hloubi lesů obklopujících Blansko. Stačí se jen 
podívat na jejich okraje v sousedství chatových kolonií - a 
ty jsou na hranicích celého města nebo je město už ob-
klopilo. Také za chorošovitými houbami nemusíte chodit 
daleko, lesy Moravského krasu mají spoustu míst, která 
kvůli své nedostupnosti připomínají pralesní porosty. 
Málo známá a opomíjená turistická trasa z Blanska na 
Skalní mlýn vede od nádraží po zelené značce, na kterou 
se dá připojit na Písečné či až výše na Žižlavici. Cesta 
mine zahrádkářské kolonie, v horní části jde krajem lesa 
a městskou částí Těchov. Zde se  postupně zlomí vpravo 
do příkré strže, kde se na necelém kilometru dostanete 
o dvě stě metrů níž až k hladině Punkvy. Tento úsek je v 
deštivém období  nebezpečný. Skalnatý svah s tlejícími 
kmeny porostlými choroši působí tajuplně až strašidelně, 
však zde také začíná kraj jeskyněk, vodníků, loupežníků, 
macechy a dalších postav z našich regionálních pověstí. 
Jste na Skalním mlýně a i když třeba houby nenajdete, 
určitě vám je v nějaké podobě nabídnou v místní restau-
raci. Cesta zpátky je možná buď občasným autobusem 
nebo pěšky po silnici údolím Punkvy.

-šn-



HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

k sepisování půjček od přímého a 
zavedeného investora. Zajímavé produkty, 

vysoké provize, zavedené kanceláře, 
příspěvek na inzerci, školení zdarma, 

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

718. dubna 2014

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 1+1 na ul. Údolní, po část. rek., plast. okna, podlahy, 
nová kuchyň, cena 749.000 Kč, bez RK, tel. 777117788.
* Plast. nádrž na vodu v kov. rámu 1m3 s výpustí, nová za 
3500 Kč, Fiat Punto 1.1 rok 95 5-dveř. za 17500 Kč, pračka 
za 900 Kč, lednička za 700 Kč. Tel. 605529478.
* Dětský kočár Sprint světle hnědý. Folie, síťka, taška na 
dítě i na kočár, zachovalý. PC 6600 Kč, nyní do 1000 Kč 
domluvou.Dovezu. Tel. 777312739.
* Kolo chlapecké 20" DEMA - DENNY černé, zachovalé 
s přehazovačkou. PC 4200,- nyní 2200,- Kč. Chlapecké 
sálovky PUMA bílomodré, velmi pěkné, vel. 33, cena 250 
Kč. Clapecké kopačky NIKE bílošedé, 1x použité, vel. 33,5, 
PC 600 Kč, nyní 350 Kč. Chlapecké kopačky NIKE černé , 
zachovalé, vel. 33, cena 150 Kč. Klec pro hlodavce - patrová 
55x66x45cm, stav dobrý. Navíc přidáme nerez kolotoč a 
ker. misku. Cena 800 Kč. Vše v BK, tel. 732920020.
* Zbíječku, v létě koupena, nevyuzita, za  3500 Kč, spr-
chový kout 80 cm čtvrtkruh. nový, celoprosklený za 6 tis., 
kuchyňská linka nová - motiv dřevo - složena v krabicích, 
za 6500. Tel. 777079911.

* Hledám ke koupi byt v Blansku 2+1, mám připravenou 
hotovost, vše potřebné zařídím. Děkuji za nabídky. Tel. 
777857739.
* Štěně, fenečku, malé plemeno bez PP. Prosím volat po 
Velikonocích na tel. 732756634.
* Svářečku CO2 380V v dobrém stavu, dále ruční hřebe-
nový lis LRH 3. Tel. 725392750.
* Menší RD v dobrém stavu, hrubou stavbu či novostavbu 
se zahradou v Blansku a blízkém okolí. Právní servis zajis-
tíme, platba v hotovosti. Bez RK. Tel. 16. hod. 776073629.

* Pronajmu 3+1 na Zborovcích. Vl. kotel. Tel. 777744888.
* Pronajmu luxusně vybavený byt 2+1 na ul. Chelčického, 
8tis./měsíc včetně inkasa, dlouhodobě. Tel. 606716081.
* Životem zkoušená vdova 56 touto cestou hledá pomocnou 
pevnou ruku. Mám naději ještě na pěkný život. Prosím SMS 
na tel.  722605184. Jen vážně.
* Pronajmu jednotlivci nebo páru 1+1 po rek. v BK na Údolní 
ul. s novou kuchyní a koupelnou, nezař. Tel. 602877751.
* Kdo daruje mladému fotografovi staré a nepotřebné vy-
bavení temné komory - vývojnici, zvětšovák, stará, klidně 
i prošlá balení fotopapíru atd... SMS na tel. 737002332.
* Hledám auto - i nepojízdné -vrak za odvoz, dále pračku 
nebo sporák, i nefunkční. Tel. 777079911.
* Hledáme 2+1 nebo 1+1 nezařízený do 7000 Kč, i RD, 
dlouhodobě, pro 2 lidi. SMS 728676480.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Petr Bende a vítězové soutěže RH Faktor – 23.4.2014 
v 19 hod, Sokolovna Boskovice. Cena 250,-Kč.
Nezmaři + host Miki Ryvola – 29.4.2014 v 19.30 h, Děl-
nický dům Blansko. Cena: 150 Kč (100 Kč s Klubovou 
kartou KSMB).
Brněnský Majáles 2014 – 7.5.2014 od 13 hod, BVV 
Brno. Cena 499,- Kč do 27.4.2014 a 550,-Kč do 6.5. 
Hana Zagorová a Boom!Band, host Petr Rezek – 
15.5.2014 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
600/450 Kč.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
4.-5.6.2014 LUCIE 2014, Brno – Kajot Aréna
8.6.2014 IRONMAIDEN, Brno – Velodrom
18.6.2014 Bryan Adams, Brno – Velodrom
26.-27.4. Festival otevřených sklepů – Jaro pod Pálavou
2.8.2014 Kryštof Kemp – Mikulov
15.-17.8. Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
AIDA – Praha, Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Blanenský chodec – autor Pavel Svoboda, vydalo Re-
procentrum a.s. Publikace je podrobným průvodcem 
po zajímavých zákoutích města Blanska a je bohatě 
ilustrována černobílými a barevnými fotografi emi. 
Cena 210,- Kč. 
Ročenka 2013 Galerie města Blanska – nabízí ohlédnutí 
za všemi výstavami instalovanými v blanenské galerii 
v minulém roce. Jako dárek k ní dostanete loňskou 
ročenku a publikaci k 10. výročí galerie. Cena 70,- Kč.
Sborník Muzea Blansko 2013 – pravidelná ročenka ob-
sahuje studie a články z historie Blanska a Moravského 
krasu nejen regionálních autorů. Cena 65,- Kč. 

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

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Dr. Optic Moravia
Wanklovo nám. 4, Blansko

Tel. 777 731 917

Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových 
radiátorů. Patříme mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zamě-
řením na skutečné potřeby trhu a zákazníků. Klademe důraz na kvalitu výrobků 
a spokojenost zákazníků, ale zároveň se snažíme vytvářet kvalitní podmínky a 
motivující prostředí pro naše zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místo

KONSTRUKTÉR JUNIOR (absolvent)

Pracovní náplň:

• zpracování konstrukční dokumentace pro výrobu i zákazníky
• zpracování PKN (pracovní kontrolní návodka) a PZP (postup zvláštního procesu)
• tvorba technologických postupů ve výrobním sytému
• zpracování změn a odchylek v konstrukční dokumentaci / technologických postupech
• spolupráce na monitorování problematiky provozu (měření norem, revize operací, atd.)

Očekáváme:

• SŠ / VŠ strojního směru
• znalost programů AutoCad, SolidEdge podmínkou
• znalost tvorby konstrukční dokumentace v souladu s ISO
• znalost tváření materiálu (nejlépe lisování, ohýbání plechů, ohýbání trubek, svařování
• TIG, MAG, odporové svařování) VÝHODOU
• znalost práce s PC (Microsoft Offi   ce, Outlook, Internet, výrobní systém)
• znalost anglického jazyka VÝHODOU
• práce vhodná pro absolventy

Nabízíme:

• práci v týmu zkušených pracovníků konstrukčního a vývojového pracoviště
• zázemí úspěšné výrobně-obchodní společnosti
• profesní a odborný růst
• dobré platové a pracovní podmínky
• možnost závodního stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte 
osobně nebo písemně na adrese:

Personální oddělení 
ISAN Radiátory s.r.o.,
Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 605 208 923 
nebo e-mailem na prace@isan.cz

 Osmnáct let. Pro člověka mládí, pro neziskovku úctyhodný věk. A když k tomu připočtete fungo-
vání na výhradně dobrovolnické bázi, tedy ve volném čase a bezúplatně, pak je oněch osmnáct let 
svědectvím o síle nosné myšlenky, která u zrodu takovéto organizace stála.

 Blanenská Ulita – protože právě o té je řeč – s léty 
prokázala své nezpochybnitelné kvality i překvapi-
vou vytrvalost a postupně se vypracovala k výkonu 
odpovídajícímu fungování kulturního střediska na 
menším městě.
 „Loni jsme uspořádali 66 akcí, posledních pět let 
tento počet držíme, do té doby se to pohybovalo mezi 
45-50 akcemi za rok,“ říká předsedkyně spolku Mar-
tina Nejezchlebová. Snadné počty nám pak prozradí, 
že se Ulita mílovými kroky blíží ke své tisící akci v 
historii, a když k tomu přičtete ony desetitisíce šálků 
čaje vypitými nad deskovými hrami a při relaxaci nad 
knížkou v literární čajovně, začne vám docházet, že 
blanenská Ulita je fenomén.
 Tak intenzivní užívání se ovšem podepsalo na 
zařízení klubu i čajovny, a zejména na podlahách, 
které už nutně potřebují renovaci. „Celkově musíme 
sehnat přibližně sto tisíc korun. Víc než polovinou při-
spěje kraj formou dotace, část jsme schopni uhradit 
sami, ale pořád pět-
advacet tisíc chybí,“ 
vypočítává Martina 
Nejezchlebová.
 „Uliťáci“ se však 
přesto rozhodli vzít 
to „od podlahy“ a 
zbylé fi nance nyní 
shánějí formou stá-
le populárnějšího 
crowdfundingu, kdy 
na projekt přispíva-
jí drobní dárci dle 
svých možností. 
„Nápad přišel od 
našich známých, 
folkové skupiny 
Žamboši. Ta tímto 
způsobem získala 
fi nance na vydání 
nové desky. Řekli 
jsme si, že za ta léta 
prošly Ulitou tisíce 
lidí, snad se najde 

dost těch, kteří nás podpoří,“ vysvětluje předsedkyně 
spolku.
 Vhodnou platformu pro české prostředí našla 
Ulita v serveru www.kreativcisobe.cz zaměřeném 
zejména na umělecké a alternativní projekty. „Líbila 
se nám možnost nabídnout dárcům určitou odměnu 
za jejich štědrost. V našem případě jsou to poukázky 
do čajovny, vstupenky na naše akce, nebo klubová 
trička. Ocenili jsme i to, že pokud se nevybere cílová 
částka a projekt by nebylo možné realizovat, server 
kreativcisobe.cz deponované fi nanční částky vrací 
dárcům. Vše je tak čisté a přehledné,“ říká Martina 
Nejezchlebová.
 Projekt na stránkách kreativcisobe.cz bude aktivní 
do 15. května, do tohoto data je tedy stále možné 
přispět. Ke dni uzávěrky Monitoru v pondělí 14. 4. 
se na stránkách sešla už více než čtvrtina potřebné 
částky.

-kkuc-

Nástup možný IHNED!!!

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

PŘIJMEME OBCHODNÍHO 
ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNI

pro nabídku obuvi na ŽL.

Bližší informace:
tel. 516 414 488, 603 210 397
e-mail: obchod@obuv-konsorcium.cz

Foto: M. NejezchlebováFoto: M. Nejezchlebová
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

18. dubna 20148

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

Tel. 724 738 924, bkms@seznam.czTel. 724 738 924, bkms@seznam.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

 Poslední squashový turnaj přivítal opět nového zá-
jemce a tak věřím, že tento nový jev bude pokračovat i 
v dalších turnajích. Je to jednoznačně jeden z aspektů 
udržení vysoké laťky návštěvnosti našich klání. Své také 
s určitostí sehrávají různé akční slevy, ale také ceny pro 
všechny hráče na každém turnaji. Vliv mají bezesporu 
také dlouhodobé soutěže, které se více a více rozšiřují 
a jejich žebříčky akčně mění.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde mají váhu jen sku-
tečně odehrané sety se nám to znovu pozměnilo a tak 
na první místo nečekaně povyskočil Jiří Pánek se 111 
odehranými sety. Druhý dosud vedoucí Václav Pelant 
uhrál 110 setů. Třetí Jakub Sedláček má 104 setů. 

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. Na palubě 
vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý komfort, jako 
rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná okna 
či centrální zamykání. A díky prodloužené záruce si ho můžete 
bezstarostně užívat celé 4 roky! Například model ŠKODA Fabia 
Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním 
ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Tak se rychle sbalte a zaregistrujte 
si u nás nabídku last moment s mimořádnou výbavou i cenou. 

fabiatour.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

ŠKODA Fabia Tour od189 900 Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Příští zájezd na Jadran? 
Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.

LAST MOMENT
S FABIA TOUR

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

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

Následuje trojice hráčů na čtvrtém až šestém místě v 
pořadí Nabil Lai 99, Karel Hudec 91 a Jan Urban 87 
setů. Pak je sedmička hráčů šedesátibodového středu a 
dále skupina méně úspěšných hráčů až do posledního 
vedeného hráče na 27. pozici.
 V bodovací soutěži „Turnajový Leader“ bodovalo 
v současnosti plných 22 soutěžících. Zde je novým 
vedoucím Jakub Sedláček s 82 body, následován 
Nabilem Laiem se 78 body. Na třetí místo se vyšvihl 
svým březnovým vítězstvím Jaromír Matal. Má 50 
bodů jako Jan Urban. Pátý Jirka Pánek docílil 44 bodů 
a poodskočil pětici dvacetibodových pronásledovatelů. 
Ta však již na dubnovém turnaji bude mít možnost své 
umístění vylepšit.
 Dubnový squashový turnaj proběhne v sobotu 26. 
dubna od 13 hodin v našem squash centru a tak se 
neostýchejte a přijďte si zvednout adrenalin
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Další dvě výhry z Podolí
 Mladí basketbalisté klubu BBK Blansko si dovezli 
další dvě výhry z Podolí. Po vítězstvích hráčů do 11 let 
si podobně dobře vedli jejich o rok starší spoluhráči.
 „Nejenom dvě vítězství, ale i předvedená hra našeho 
družstva vedla k zaslouženým dvěma výhrám. Pouze v 
první čtvrtině prvního utkání s námi drželi domácí krok. 
Ostatní průběh obou zápasů vyzněl v náš prospěch,“ 
uvedl trenér Antonín Zezula.
Výsledky:
SK Renocar Podolí : BBK Blansko 41 : 77 (31 : 37) 
SK Renocar Podolí : BBK Blansko 27 : 68 (12 : 31) 
Body celkem: 
Musil 31, Richard Ševčík 21, Jirků a Nečas 18, Kučera 
a Stloukalová 16, Křížová 11, Ondřej Ševčík 6, Streit 
4, Horáková a Malík 2.
 Pěkné druhé místo si pak hráči týmu U12 uhráli na 
domácím „streetbalovém“ turnaji trojčlenných týmů.
Výsledky:
BBK Blansko : JBC Brno 2 : 10 
SK Žabovřesky : BBK Blansko 2 : 10 
BBK Blansko : BŠM Brno 8 : 4 

-kaj-

RH Faktor s Petrem Bende

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 V letošním roce se bude konat již sedmý ročník pěvecké soutěže RH FAKTOR. Tradičním pořada-
telům - městu Boskovice a SPgŠ Boskovice - se podařilo získat podporu populárního zpěváka Petra 
Bende. Po domluvě s ním RH FAKTOR 2014 nebude soutěží, ale galavečerem, kde na jednom pódiu 
vystoupí Petr Bende společně s vítězi minulých ročníků RH FAKTORu. 

 Připravovaný projekt „Společný koncert vítězů pě-
vecké soutěže RH FAKTOR a Petr Bende & Bandu“ 
je pomyslnou startovací čárou, od které dochází k 
propojení soutěže se známou osobností. Petr Bende 
by se měl stát patronem celé soutěže a v dalších 
ročnících zasednout do poroty.
 Společný koncert proběhne ve středu 23. dub-
na 2014 v sokolovně Boskovice.
 Samostatně si na kon-
certě zazpívají s profe-
sionální kapelou Petra 
BENDE vítězové břez-
nového hlasování: Eva 
Trtílková z Černé Hory, 
Daniela Krahulcová z 
Boskovic a Martin Ště-
pánek z Blanska.
 Ostatní si zazpívají na 
koncertě společnou pí-
seň s Petrem Bende.
 Koncertu se zúčastní 
tito vítězové RH Faktoru: 
Eva Trtílková, Daniela 

Krahulcová, Kamil Maršál, Jan Fanta, Vendula Valno-
hová, Romana Staníčková, Jůlie Valnohová, Gabriela 
Janků, Martin Štěpánek, Miroslav Macáš, Barbora 
Janků, Veronika Schrottová, Jakub Nesnídal.
 V sobotu 1. února 2014 natáčeli tito vybraní zpě-
váci své medailonky a setkali se také s patronem 
projektu Petrem Bende. Více na: www.rhfaktor.cz 

-jk-

PRODEJ, SERVIS POČÍTAČŮ, 
notebooků, telefonů a příslušenství 
Největší výběr pouzder, Největší výběr pouzder, 
nabíječek a baterií.nabíječek a baterií.
Odvirování a přeinstalace systémů. vIv

DD
BB

TAČŮ, TAČŮ, 
ušenství ušenství 


