
Výstavba bytů 1+kk Ráječko, od 26 m2,
výtahy, balkony, parkovací stání, dokončení
a kolaudace v IV/2017... NC– od 908 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej bytu 1+1 OV Prostějov-centrum,
2. NP, 32 m2, balkon, nízké měsíční platby,
vhodný na rekonstrukci ... NC – 890 tis. Kč 

- Prodej pěkného RD 6+1 Blansko, poz. 1.017 m2, dvojgaráž, jezírko…NC – Info. v RK 

- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP ...NC – 19,9 mil. Kč 

- Prodej garáže Blansko – u správy silnic, 18 m2, EE, poz. v nájmu...NC – 159.000 Kč

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně ... NC – Info. v RK

- Pronájem obchodu Blansko – Bezručova, 36 m2, soc. zařízení… NC – 10.000 Kč/měs.

- Pronjem bytu 3+1 Blansko – N. Svobody, 80 m2, nadstandard… NC – 12.000 Kč/měs.

- Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

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

Minulý týden proběhla médii jako blesk zpráva o novém tištěném průvodci Brnem. V něm 
je zmiňováno také několik okolních měst včetně Blanska, a to dost nevybraným způso-
bem. Není divu, že kniha, jejímž zadavatelem je Turistické informační centrum města Brna, 
vyvolala vlnu nevole.

 „O jednu vlakovou zastávku dál leží Blansko. Post-
-industriální město složené z kombinace paneláků, 
předválečné a nedávné zástavby, které do sebe 
zapadají s disonančním citem, jaký dokázal vykouzlit 
jedině normalizační a post-normalizační urbanismus. 
V Blansku na vás dýchne nicota, deprese a prázd-
nota. Nicméně pokud je zrovna parné léto, můžete 
svou existenciální tíseň zchladit v lomu na okraji 
města, jehož pláž protíná vlaková trať spojující Brno 
s Prahou. Okolo opalujících se těl se řítí vlaky do 
hlavního města.“
 Tolik pro názornou představu těm, kteří neměli 
možnost si texty z průvodce přečíst. Blansko není 
jediné město, které je v průvodci tímto způsobem 
zmiňováno. Například Kuřim je podle autorů specifi c-
kou variací pracovního tábora, kam se lidé zcela dob-
rovolně stěhují, vinné sklepy ve Velkých Pavlovicích 
jsou pro změnu označeny za  opilé sklepy – skrumáž 
kýčovitých budov, které jsou výsměchem architektuře 
i elementárnímu vkusu. Dobře v průvodci nevyznělo 
ani kusé zhodnocení Adamova a dalších obcí.
 Zdá se vám to jako ideální způsob, jak nalákat 
turisty do zmiňovaných obcí? Mně teda ne!
 Zatímco ředitelka Turistického informačního centra 
města Brna nazvala autorské texty uměním, nadsáz-
kou a vtipem, jsou záměrně ironické a dokazují, že 
Brňáci si umí udělat sami ze sebe legraci, starostové 
a ostatní zástupci ostatních měst nelichotivě zmíně-
ných v průvodci včetně Blanska se cítí dotčení. Dle 
názorů občanů v různých internetových diskusích a 
sociálních sítích se vesměs cítí dotčení i oni sami.
 Vím o všech možných rezervách i negativech, kte-
ré Blansko má, přesto se mě osobně tato záležitost 
taky dotkla. V Blansku jsem se narodil a mám naše 
město rád. Uznávám i kritiku, ale v této publikaci na 
mne působí jako nůž v zádech. Ptáte se proč? Kdyby 
se jednalo o humor a nadsázku, byly by texty jakýmsi 
způsobem vyvážené – na každé negativum alespoň 
jednu kladnou věc. Tady se tak nestalo. A to považuji 
za nanejvýš zbabělé.
 K zamyšlení mne nutí ještě jedna věc, a tou je 
fi nancování celého projektu. Kdyby se jednalo o 
soukromého autora, který zaplatí tisk i marketing a 
jde se svou vlastní kůží na trh, považoval bych to 
za odvážný čin. Předpokládám, že v tomto případě 
bych na celou záležitost nahlížel z maličko jiného 
úhlu. S textem bych i nadále nesouhlasil, ale v du-

chu bych odsoudil pouze krátkozrakost samotného 
autora. Tady je to však trochu jinak. Vydavatelem 
je Turistické informační centrum města Brna, tedy 
instituce, která je živa z peněz státních, tedy i těch 
našich. Vnímáte ten rozdíl? Cítíte ten nůž v zádech?
 Žerty stranou. Přestože se nepovažuji za žádného 
suchara, mám rád humor, nadsázku i ironii, tohle 
nikdy nemělo spatřit světlo světa. Nedivím se, že 
se i naši nejvyšší zastupitelé Ivo Polák a Jiří Crha 
na sociálních sítích ostře distancovali vůči hanění 
našeho města fi nancovaném z veřejných prostředků. 
 ALE!
 Vždycky je nějaké ale. Tato kauza mne dohnala 
k zamyšlení, proč by lidé měli vnímat naše město 
takhle negativně. Teď nemyslím ty texty z průvodce 
– tady je zřejmé, že je psal člověk, který Blanskem 
pouze projížděl vlakem, jinak by takový blábol nikdy 
nevypustil ze svého „uměleckého“ brka. Vzpomněl 
jsem si na svého kamaráda, který se asi před rokem 
přistěhoval z jiného města a Blansko příliš neznal. 
Stěžoval si, že se mu u nás špatně navazují nová 
přátelství. Ve svém bývalém bydlišti byl zvyklý se s 
lidmi seznamovat v podstatě při každé příležitosti, 
což u nás jde prý jen velmi těžko. Když jsem se ho 
ptal na důvod, bylo mi řečeno, že Blanenští jsou 
příliš negativní, nechtějí se s nikým moc bavit a jejich 
osobnost schovaná do jakési šnečí ulity jim vyhovuje 
víc. Že by to byla ta nicota, deprese a prázdnota, o 
níž se píše v průvodci?
 Každé město má své problémy, ani to naše není 
výjimkou! Ať už je to Dukla, skleníky, psí hovínka 
nebo cokoli jiného. Nemyslím si, že úroveň města 
se dá měřit podle toho, jak se na něm podepsala 
normalizace nebo podle součtu paneláků v sídlištích. 
Jsem přesvědčený o tom, že město tvoří lidé, kteří v 
něm společně žijí, baví se, pracují a navazují vztahy. 
I přes všechny věci, které v Blansku vnímám jako 
problém, bych své bydliště nevyměnil za nic na světě.

Martin Müller

P.S.: Napište nám, co máte na našem městě rádi a 
proč, připojte fotografi i a pošlete nám vše na email 
monitor@monitor-bk.cz. Nemusí se jednat pouze o 
budovy a okolí! Vybrané fotografi e zveřejníme na 
webu i v novinách a nejúspěšnější dílo oceníme 
fi nanční odměnou.

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092
e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549

e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Uvažujete o prodeji či pronájmu nemovitosti a nevíte si rady, 

co vše je důležité, aby Vám obchod dobře dopadl? 

Rády Vám pomůžeme

Nabízíme prodej, koupi, pronájem bez starostí, bez rizika. Dále 

nabízíme stanovení ceny nemovitostí pro účely dědického řízení 

či nezávaznou bezplatnou konzultaci.

Jsme tu pro Vás, Vaši realitní makléři 
s dlouholetou praxí.

POPTÁVKA: Pro naše klienty hledáme rodinné domy, 

           byty a chaty. Předem děkujeme za vaše nabídky.
Společně pomůžemeSpolečně pomůžemesplnit snysplnit sny



14. dubna 20172

Víte?
Nevíte?

Freddieho sloupek

Copak 
se změnilo?

 Tuto otázku vyslovil jeden z diskutérů na 
portále nejmenovaného periodika v souvis-
losti s informací, že Miloš Zeman zvažuje 
milost pro Jiřího Kajínka. Ptal se, v čem je 
situace jiná oproti minulosti, a proč někdejší 
předseda vlády téhož jména něco pro ten 
případ neudělal. Inu, je to prosté. Pominu-li, 
že předseda vlády nedisponuje pravomocí 
udělovat milosti, pak hlavním důvodem nej-
spíš bude, že tehdy nebylo krátce před pre-
zidentskými volbami a nebylo třeba NEVÉST 
kampaň, jak ji nevede Miloš Zeman. A tak jak 
zásadně NEKOMENTUJE Zemanův mluvka 
ostatní kandidáty.
 Je to legrace v tom českém politickém 
rybníku.
 Stále se musím ptát, za předpokladu, že ně-
kdo nemanipuluje předvolebními průzkumy, 
jak je možné, že téměř třetina voličů může 
vůbec volebně podporovat estébáckého fízla, 
který si ze společných peněz udělal dojnou 
krávu, uráží kdekoho kolem sebe, má jen 
několik hlavních témat, či sloganů, zejména 
“všetsi kradnú”, “za všechno může Kalousek”, 
“je to účelová kampaň proti mně”, případně 
“lžete, nie je to pravda”. Nikomu to zjevně 
nevadí, ostatně musí to být dobrák od srdce, 
když jen tak ze svého rozdává po nádražích 
a na ulicích koblihy.
 Slovy klasika, “Chce se mi z toho zvracet”. 
Opravdu se mi při pomyšlení, že by takové 
individuum stanulo v čele naší vlády dělá 
fyzicky špatně a jen doufám, že v rámci 
některého z předvolebních mítinků na toho 
člověka nenarazím, protože si, při své vy-
hlášené klidné povaze, nejsem vůbec jistý, 
jakým způsobem by to setkání proběhlo.
 Je mi smutno z národa, který skočí na 
vějičku člověku, za kterým je vidět spousta 
slz (ovšem těch druhých), který naprosto bez 
jakýchkoli zábran lže, podvádí a manipuluje. 
V tomto ohledu si může klidně podat ruku s 
lidmi typu Zápotockého nebo doktora Go-
ebbelse. Možná se vám zdá, že přeháním. 
Je to možné. A už vidím ve svém mailboxu 
ty nenávistné komentáře k tomu, co jsem si 
dovolil napsat. Stále ještě existuje svoboda 
vyjadřování a já se odvažuji jen naplno vyjá-
dřit to, co si mnozí myslí, ale bojí se to říct. 
Dotační miliardář v zádech s fi nanční policií je 
přece jen silný protivník. Mlčet ale nemůžu a 
něco uvnitř mi říká, že dokonce ani nesmím. 
Nemohl bych se sám na sebe podívat do 
zrcadla.
 A to je opravdu jediné, co bych nesnesl. 
Každopádně je to tak, že národ má takovou 
vládu, jakou si zaslouží. Jsem hrdý na svou 
vlast a tak to i zůstane. Ale nerad bych se do-
čkal toho, že bych svými bližními musel začít 
opovrhovat proto, že je někdo opět, podobně 
jako ve volbách roku 1946, opil rohlíkem. Jak 
to skončilo tehdy, víme všichni. A já bych se 
opravdu nerad dočkal opakování téhož, jen 
v jiné barvě.
 Hezký den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Smlouva na sex? 
Kdo je vlastně obětí?

 V minulých týdnech diskutované téma. Právník v penzi Martin Pavelka z Blanska byl obžalován ze 
znásilnění a vydírání své bývalé přítelkyně. Soud jej však obžaloby zprostil. Nyní se rozhodl promluvit 
o tom, jak vznikla tzv. smlouva na sex, podle které měl svou partnerku nutit k sexuálním službám i 
domácím pracím. 

několika stovek tisíc korun. „Nejde však pouze o pe-
níze, k mnoha věcem mám citový vztah,“ upozorňuje. 

Policejní zásah
 30. srpen 2016: Před Pavelkovou chatou zastavují 
policejní eskorty, policisté mu nasazují pouta a ukazují 
povolení k domovní prohlídce. Vydává jim smlouvu i 
sexuální životopis jeho bývalé partnerky. „Tam byly 
skutečně nechutné podrobnosti o jejích sexuálních 
celoživotních zkušenostech,“ naznačuje Pavelka. 
Autobiografi e byla napsána zhruba na osmačtyřiceti 
stranách A4. 
 V policejní cele strávil jeden a půl dne a zhubl 
čtyři kila. Neprokázal se žádný oprávněný důvod k 
zadržení. Odstupem času tuto akci vyhodnotil jako 
nestandardní zásah. „K tomuto postupu policie nebyla 
dána příčina o to víc, že jsem jí poskytl maximální 
součinnost,“ je přesvědčený Pavelka. 
 „Vyšetřovatel navíc navštěvoval byt stěžovatelky, 
aniž by o tom byl nějaký záznam v soudním spise. 
V rozhovoru jsem vyšetřovateli popisoval, jak jsem 
jednou zabránil znásilnění Jany v jejím bytě. Dobýval 
se k ní jeden muž a požadoval po ní sex. Nejprve 
jsem byl schovaný a poslouchal jsem to, potom jsem 
jej dostal z bytu ven. Tuto příhodu jsem popisoval 
vyšetřovateli s vysvětlením, jak Janin byt vypadá, aby 
mě lépe pochopil. A on se prořekl, že ten byt zná, že 
v něm byl,“ říká právník a zdůrazňuje, že to jsou ne-
standardní vyšetřovací postupy. Má tudíž podezření, 
že vyšetřovatel byl nějakým způsobem ovlivněn.
 Bývalá partnerka dokonce po Pavelkovi požadovala 
částku 400 tisíc korun, jako materiální i nehmotné od-
škodnění. „Nejspíš si však potřebovala vyřešit tíživou 
sociální situaci, tak to zkusila. Ale může si snad někdo 
myslet, že bych ji po dvacetiletém vztahu znásilňoval?“ 
ptá se Pavelka, který se cítí kauzou velmi poškozen. 
 Ačkoliv Martin Pavelka věděl, že je nevinný, soudní 
proces člověka poznamená i v takovém případě. 
„Budu požadovat omluvu a odškodnění,“ ujišťuje 
právník.  

-mha-

Oznámení 
o zápisu

 Zápis do 1. ročníku Základní školy speciální, 
příspěvkové organizace proběhne dne 25. 4. 2017 
od 12.00 do 16.00 hodin v budově školy na Žižkově 
ulici 27/1919, 678 01 Blansko.

-kb-

Sázeli stromy
 Na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v těsné 
blízkosti dětského hřiště vysadili dobrovolníci deva-
desát habrů, které daly základ živému plotu. Akce 
se konala v sobotu 8. dubna u příležitosti blížícího 
se Dne země. 

 „Naším cílem bylo zorganizovat akci, která by 
více zapojila obyvatele města do dění v Blansku. Do 
budoucna hodláme v tomto trendu pokračovat,“ řekl 
místostarosta města Jiří Crha. 
 Při sázení stromů bylo možné k jejich kořenům 
ukrýt vzkaz pro budoucí generace. Vedení města 
zanechalo ve skleněné schránce plakát s výzvou k 
účasti na této aktivitě. 

-mha-

Velikonoční výstava 
v nemocnici

 Ve spolupráci s Galerií Jonáš pořádala blanenská 
nemocnice výstavu výrobků s velikonoční tematikou. 
Šlo především o vejce zdobená různými technikami, 
ale také další umělecké kousky, jako například posta-
vičky ze šustí či keramiky nebo zdobené perníčky. 

 Veškeré výrobky pocházely z rukou místních 
tvořivých lidí. Velikonoční vejce jsou zdobena vy-
škrabáváním, slámou, drátkováním, háčkováním, 
voskovou technikou i vyřezáváním a bylo možné si 
je zakoupit. 

-mha-

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

Nová kolekce značky

Inspirujete se a vybírejte...

Prosperující fi rma v Blansku přijme 

pracovníky/pracovnice na pozici:

SKLADNÍKSKLADNÍK
- hrubý měsíční příjem 16.500,- Kč

Benefi ty: 

- stravenky

- vánoční odměny

- slevy na fi remní produkty

VRÁTNÝVRÁTNÝ
- hrubý měsíční příjem dle dohody

- VHODNÉ PRO SENIORY, I ZTP

Kontakt:

727 857 773, burian@donoci.cz

Požadujeme
• zápal, vášeň, aktivitu
• dobrou komunikaci s lidmi
• časovou flexibilitu
• řidičský průkaz

Nabízíme
• zázemí zavedené realitní kanceláře
• rodinnou firemní atmosféru
• kreativní a různorodou práci v okrese 

Blansko
• výdělek omezený pouze mírou vaší aktivity
• jazykové a školící programy

rreeaalliittyy
Motivační dopis a životopis s fotografií posílejte na:

Kpt. Jaroše 157/5 
Boskovice

www.tajovskyreality.cz

vevodova@naserealitka.cz 
kontaktní telefon: 723 282 282

Hledáme nového člena našeho týmu

 Vztah právníka Martina Pavelky a Jany T. začal 
před dvaceti lety. „Kvůli ní jsme se rozvedli,“ tvrdí 
bývalá manželka Martina Pavelky. „Paní mě neustále 
pronásledovala, často čekala hodiny u obchodu, kde 
jsem prodávala, jestli si Martin náhodou nepřijde něco 
ke mně koupit,“ vzpomíná Zita Gloserová. Podle ní je 
Pavelkovo obvinění nesmysl. „K ženám byl vždy něž-
ný a pozorný. Nyní spolu máme přátelský vztah. Jeho 
bývalá přítelkyně se asi u soudu nepochlubila tím, že 
kdykoliv se s ní chtěl v minulosti nějaký muž rozejít, 
vždy jej obvinila ze znásilnění,“ podotýká Gloserová. 

Jak vznikla smlouva? 
 Následný dvacetiletý vztah se vyvíjel dle jeho slov 
standardně. „Když jsem se však s ní chtěl rozejít, 
začala vyhrožovat sebevraždou. Dostával jsem třeba 
pět SMS zpráv denně,“ říká Pavelka. V prosinci 2014 
mu jeho přítelkyně předložila tzv. smlouvu na sex. 
„Aktivně ji sama přinesla a žádala, abych ji podepsal.“ 
 Ve smlouvě stálo, že se žena zavazuje k výpomoci 
na chatě a k poskytování sexuálních služeb, za což 
žádala právní služby. Smlouvu podepsal, protože 
chtěl v rozchodovém stadiu vyjít přítelkyni vstříc. Na 
konci února roku 2016 se vztah podařilo defi nitivně 
ukončit. „Jana si někoho našla, takže jsme se rozešli 
naprosto v klidu. Ale asi to nebylo to pravé ořechové 
a s novým partnerem spokojená nebyla,“ dodává. K 
poslednímu kontaktu došlo 15. dubna, kdy si od bývalé 
přítelkyně vyzvedával ještě nějaké oblečení – navštívil 
ji na pobočce pošty, kde pracovala. Ta následně 13. 
května podala udání na policii. 
 Když se Pavelka stěhoval ze svého bytu na bla-
nenském sídlišti Sever do chaty na Klepačově, z 
prostorových důvodů ponechal mnoho věcí u své 
tehdejší přítelkyně Jany. Po rozchodu usiloval během 
léta 2016 o jejich vrácení, leč bezúspěšně. „Myslím si, 
že většina věcí už tam ani není,“ má podezření právník 
v penzi. Podle něj v jejím bytě mají být například cenné 
obrazy od akademické malířky Böhmové, pozlacená 
kávová souprava s Mánesovou tematikou, elektroniku 
a stovky hudebních nosičů, vše dohromady v hodnotě 

velikosti 36 - 45
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Na kávě s Marcelou Čachotskou
Talentovaná sedmnáctiletá bubenice ze Sloupu Marcela Čachotská, žákyně učitele 
Jiřího Boreše ze ZUŠ Blansko, se zúčastnila celosvětové bubenické soutěže Hit Like 
A Girl. Soutěž je určená pouze pro dívky a je rozdělená do dvou kategorií – pod osm-
náct a nad osmnáct let. Marcela se jako jediná z České republiky dostala do vybrané 
čtyřiadvacítky soutěžících do osmnácti let. Ve veřejném hlasování se dlouho držela na 
prvním místě, nakonec ji předběhla Američanka a Marcela se umístila druhá. 

Sponzor rubriky:

la jsem se tím, že bych měla mít nějaké špunty do uší, 
což byla veliká chyba. Bubny mám sice zatlumené, 
ale bylo i období, kdy zatlumené nebyly. A s kapelou 
na koncertě taky tlumené samozřejmě nejsou, navíc 
na koncertě do toho člověk dá vše, takže je to nápor 
na uši. Na jednom koncertě mě začaly bolet uši, jak 
jsme dohráli, tak mi v nich pískalo a cokoliv jsem 
slyšela, tak mi vadilo. Měla jsem hrozný strach, aby 
to nemělo trvalé následky. Nyní už cvičím s malými 
sluchátky, které izolují okolí, a často si přes ně dám 
ještě jedna velká sluchátka. Teď je mým hlavním 
cílem pořídit si profesionální sluchátka, do kterých 
si pomocí malého mixážního pultu namíchám vše, 
co budu potřebovat. První výplata z brigády, kterou 
mívám každý rok ve Sloupě v občerstvení u jeskyní, 
padne za tato sluchátka. 

 Čemu všemu se tedy věnuješ?
 Hraju v Tanečním orchestru ZUŠ Blansko, ve 
sloupském obveselovacím tělese Sigma pumpa a na 
různých akcích s bubenickým triem. Nebo třeba i jako 
kulturní vystoupení na plese. Nedávno jsem dostala 
nabídku hrát s jedovnickými ochotníky. Spolek Vlasti-
mil hledal někoho, kdo umí hrát na cajón, tak jsem se 
rozhodla to zkusit, protože sbírám různé zkušenosti. 
Hráli jsme teď skoro každou neděli. Bylo to autorské 
divadelní představení s názvem Bezkontaktní ženy 
aneb Agrostory, o jedovnickém JZD – něco jako fi lm 
Slunce, seno… Režírovala to paní Marie Janíčková 
z Jedovnic, která je také členkou DS Vlastimil, sama 
napsala scénář, což obdivuji. Myslím si, že se to fakt 
povedlo, a pro mě to byla další zkušenost.

 Představ kapelu Infernet, ve které hraješ. 
 Je to blanenská kapela, složená z mužů kolem 
čtyřiceti let. Jejich bubeník odjel do Ameriky, ale 
oznámil jim to v době, kdy se jim začalo dařit. Hle-
dali tedy nového bubeníka, a jelikož se znají s mým 
panem učitelem Borešem, ten se mě zeptal, jestli 
bych to nechtěla zkusit. Našla jsem si na internetu 
jejich písničky, asi dvě jsem se naučila, udělali jsme 
zkoušku, byli spokojení a od té doby s nimi hraju. 
 Hrajeme svoje vlastní písničky, nehrajeme na 
zábavách a podobně, spíš koncerty. V sobotu 8. 
dubna jsme hráli v Brně na Šelepce, loni v listopadu 
v Blansku na Sýpce. Nahrávali jsme CD, které se teď 
dokončuje. 
 Nahrávali jsme si to sami v prostorách základní 
umělecké školy, nebyli jsme v žádné nahrávací 
společnosti. Pokud někdo něco pokazí nebo se mu 
to nelíbí, může to dodatečně opravit, ale bubny musí 
sedět.

 Chystáte teď nějaký další koncert? 
 Zatím o ničem nevím, rádi bychom zahráli na ně-
jakých kulturních akcích v Blansku, ale momentálně 
nevím, jak to vypadá, je to v jednání. 

 Aktuálně jsi žila soutěží Hit Like A Girl. Kdo tě 
přihlásil?
 Přihlásila jsem se sama. O soutěži jsem se do-
zvěděla loni, ale tenkrát už bylo pozdě na přihlášení, 
neměla jsem čas se připravit ani prostředky na na-
hrávání, proto jsem rok počkala a teď se to podařilo. 

 Jak ses dostala k hraní na bicí? 
 Od mala jsem byla příznivcem hudby, a úplně si 
pamatuji ten moment, kdy moje starší sestra po-
slouchala písničky, a mě napadlo, že bych si mohla 
poskládat kbelíky a zkusit na ně hrát. Hrála jsem tedy 
k těm písničkám na kbelíky klacíky, které jsem našla 
u naší studny. To jsem byla ve třetí třídě. Potom se 
mě taťka zeptal, jestli se nechci učit na bicí. Domluvil 
mi to u učitele Jiřího Boreše, který si mě nejdřív vy-
zkoušel a naznal, že by to mohlo jít, tak jsem začala 
navštěvovat Základní uměleckou školu v Blansku. 

 Kde cvičíš?
 V roce 2009 jsem dostala k Vánocům bicí soupra-
vu, z toho jsem byla překvapená. Nejdřív jsem hrála 
ve svém pokoji a později mi taťka zařídil zkušebnu 
ve sklepě. Zdi obložil platy od vajíček, aby se zvuk 
tolik neodrážel. Tam teď cvičím. 

 Takže žádné stížnosti sousedů na hluk?
 Nikdo si za těch devět let na hluk stěžovat nepři-
šel. Hraji maximálně do půl deváté nebo do devíti, a 
když potřebuji ještě cvičit, tak mám cvičný pad, který 
nedělá hluk.

 Kolik času strávíš u bicích?
 Snažím se tomu dávat co nejvíc času. Teď jsem 
ve fázi, kdy myslím, že se tomu věnuji maximálně a 
jsem do toho ponořená. I co se týká techniky – cítím, 
že se to zlepšuje. Když k tomu sednu, hraju dvě až 
tři hodiny. Občas mívám i křeče v rukách, ale proto 
je důležité se pořádně rozehrávat. 
 Je důležité správně držet paličky. Jeden z našich 
nejlepších českých bubeníků cvičil tolik, že si způsobil 
zánět šlach, takže musel na půl roku úplně přestat 
hrát, což bych tedy nechtěla. Proto si pořád říkám, 
odsud posud. 

 Bicí je koníček náročný i na uši… 
 Dřív jsem vždycky hrála bez sluchátek a nezabýva-

 Vybrala jsem si písnič-
ku Joanne od Lady Gaga. 
Písnička je v originále bez 
bicích, takže jsem si řekla, 
že bych tam mohla něco 
zakomponovat, složit si svoje 
bubny, což by mohla porota 
ocenit. Dala jsem si záležet 
na tom, aby každá část pís-
ničky byla jiná a originální. 

 Jak dlouho se natáčí ta-
kové video?
 Nahráli jsme šestnáct 
verzí – nahrávali jsme asi 
od půl páté odpoledne až 
do osmi do večera. Bylo to 
vyčerpávající. Chtěla jsem 
nahrát rovnou víc písniček, ale k druhé jsem se 
vůbec nedostala. Bylo to natáčené na tři kamery, 
jedna zepředu, druhá shora a třetí brala nohy. Takže 
se musíte ještě nějak tvářit na ty kamery. Nakonec 
jsem stejně vybrala pátou verzi (smích). 

 Pustila sis všechna videa ostatních soupeřek? 
Co na ně říkáš? 
 Ano, na některá jsem se dívala. Jsou tam holky, 
které opravdu válejí. Čtyřiadvacítku fi nalistek vybírala 
odborná porota. 

 Myslíš, že se z ČR hlásilo víc holek? 
 Mezi přihlášenými jsem našla ještě tři bubenice z 
Česka, co se hlásily do kategorie nad osmnáct let, 
ale do fi nále se nedostaly. Bylo fajn, že porotkyně 
z Ameriky poslaly každé soutěžící zpětnou vazbu, 
napsaly, co se jim líbilo, a výkon obodovaly. Velmi 
mile mě překvapilo, jak můj výkon ohodnotily, takže 
jsem velmi spokojená. Porotkyně ocenily hlavně to, 
že jsem si aranže složila sama. 

 Jak jsi prožívala to čekání na výsledek? 
 Byla jsem docela nervózní, jakmile mě opět začala 
Američanka dohánět, měla jsem obavy, že to nezvlád-
nu, ale potom jsem si řekla, že je to přece jen soutěž 
a už i to, že jsem mezi 24 fi nalistkami, je úspěch. Tak 

není třeba věšet hlavu a věřím, že se třeba umístím 
mezi první trojkou, kterou bude ještě vybírat odborná 
porota, což by byl obrovský úspěch. Ta šance tady 
pořád je. Výsledky se dozvím 18. dubna. Celá moje 
rodina a přátelé udělali vše, co bylo v jejich silách, 
proto jim všem ještě jednou děkuji.

 Takže příští rok znovu? 
 Nejspíš ano. 

 Jsi ve třeťáku na boskovickém gymnáziu. Co 
dál? 
 Určitě nějaká vysoká škola, ale ještě moc nevím, 
jaká. Nejvíc mě baví hraní, ale uživit se tím, není moc 
jednoduché. Proto se hlásím třeba i do té soutěže, 
beru to jako příležitost, že si mě tam může někdo 
všimnout a mohla by přijít nějaká nabídka. Je to vel-
ká příležitost, jak se zviditelnit nejen u nás, ale i ve 
světě. Přihlásím se na nějakou vysokou školu, baví 
mě například práce s lidmi, ale mým snem je hrát 
třeba s nějakou zpěvačkou, takže za tím si půjdu, a 
uvidíme. Chtěla bych si v této oblasti něco dokázat, 
ale to bude záležet i na tom, zda si mě někdo všimne. 
Možná zkusím při vysoké škole studovat ještě dálkově 
konzervatoř. 

Marie Hasoňová

A. Skotáka 1371/8, Blansko 

(ulice v centru města za bankou ČSOB,a.s.) 

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Pronájem bytu 

OV 1+1, 35 m2  

s lodžií,

částečně zařízený, 

Volný od 1.4.  

7.800,- Kč/měs. 

včetně inkasa 

+ provize RK

50 m2, vlastní vchod, 

sociální zázemí, šatna, 

parkování 

v uzavřeném dvoře. 

Výhodná poloha u hl. 

komunikace, 

nedaleko centra.

6.500,- Kč/měs. 

včetně inkasa 

+ provize RK

Pronájem OV 1+1 Blansko - Sever

Pronájem nebyt. prostor, Masarykova Nabídka služeb realitní kanceláře

Zahrada se zděnou chatou - BK Otisky Prodej zahrady 

509 m2 se zděnou 

chatou, možnost 

studny, zavedená 

elektřina, 

parkování 150 m 

od chaty.

 

299.000,- Kč 

+ provize RK

- Kompletní realitní a právní servis při prodeji, pronájmu a koupi nemovitostí

- Pro prodávající veškeré služby zdarma

- Poradenství při prodeji nebo výkupu nemovitostí v exekucích a insolv. řízeních

- Výkup nemovitostí

- Zajištění fi nancování prostřednictvím kvalitního a ověřeného fi n. poradce

- Zpracování odhadu nemovitostí pro dědické řízení nebo vypořádání SJM

- Zajištění zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

- Nezávislá a bezplatná konzultace v oblasti trhu s nemovitostmi

- Zajímavá odměna za tip, vedoucí k prodeji nemovitosti

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz
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Samsara: centrum pohody a špičkové gastronomie

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK    

ALEXANDRIA*BLUE STYLE*ČEDOK* EXIM*FIRO*FISCHER*NECKERMANN*KOVOTOUR

JARNÍ TIPY:JARNÍ TIPY:  
CYKLOZÁJEZDY * ELBA * LAGO DI GARDA  4.590                                    

LETECKY:LETECKY: BULHARSKO 11.000 * EMIRÁTY 14.900 *
* MAR MENOR, LA MANGA 15.400 * MADEIRA 14.900 * 

* MALTA 13.900 * IRSKO okruh 29.900 *
PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS!

 Statek Samsara na Klepačově je tu s námi už tři roky. Za tu dobu se do našich pamětí stačil vrýt jako stylový a originální podnik, kde se výtečně vaří, je tu možnost nadstandardního ubytování, a zatímco děti si venku 
hrají na hřišti nebo pozorují zvířátka, můžeme my dospělí relaxovat ve vířivce nebo v sauně. Přestože laťka byla hned od samého začátku nastavena velmi vysoko, po třech letech jde koncept Samsary ještě dál. To, 
co jsme si na ní oblíbili, zůstalo, ale současně přišly příjemné změny.

 Ti, co si v restauraci obvykle objednají řízek, knedlík 
se zelím, smažák nebo katův šleh, by nyní nejspíš měli 
přestat číst. Řeč bude hlavně o jídelním lístku, jež se 
dočkal velmi zajímavých a netradičních úprav a výše 
zmíněné „klasiky“ v něm budete hledat marně. Tuto 
změnu má na svědomí nový šéfkuchař Roman Ševčík, 
který přestože nedávno oslavil pětadvacetiny, má zkuše-
ností na rozdávání. Pochází z Brna, ale poslední tři roky 
pobýval v Praze, kde vařil v několika pětihvězdičkových 
hotelech; z nich pro nás nejznámější bude zřejmě hotel 
Alcron, kde od roku 2008 dělá šéfkuchaře známý Roman 
Paulus. Na zkušené v Praze se setkal podle jeho slov s 
naprosto jiným přístupem k potravinám a pohledem na 
gastronomii vůbec a také zjistil, že i z docela obyčejné, 
nijak zvlášť vzácné či superdrahé suroviny se dá vytvořit 
skutečně parádní záležitost.
 „Přemýšlíme nad tím, kde se Samsara nachází a 
přesně to se snažíme promítnout do našeho nového 
jídelního lístku,“ vypráví Roman Ševčík a dává mi přečíst 
názvy nových pokrmů. „Kolem nás jsou lesy, ovce, kozy, 
spousta zahrad… To všechno bereme jako inspiraci,“ 

pokračuje. Podle něj je vůbec nejlepší dát šanci všemu, 
co se nachází v regionu, takřka na dosah ruky: ať už je 
to farma v Rudimově, odkud do kuchyně bere jehněčí 
a hovězí maso, doubravická pštrosí farma nebo ryby ze 
Skalního mlýna. „Zde je záruka skutečně nejčerstvějších 
ingrediencí, což je pro kvalitu výsledného pokrmu jednou 
z klíčových podmínek,“ dodává. 
 Na první pohled vidím, že v jídelním lístku není kla-
sický punkevní pstruh, ale pstruh lososovitý a siven, obě 
ryby také ze Skaláku. Tohle kvituji s velkým nadšením, 
neboť ani jednu z ryb jsem doposud neochutnal a v 
nabídce konkurence chybí.
 Z nové nabídky jídel na vás dýchne jaro hned na první 
pohled. Svěží menu, které se podle slov šéfkuchaře 
bude dynamicky měnit každých několik týdnů podle toho, 
jaké suroviny budou zrovna k dispozici. Takhle nějak si 
představuji, že to fungovalo na statku za starých časů. 
Mrazničky nebyly, a tak v zimě nebyly jahody ani třeš-
ně. Prostě si lidé vystačili s tím, co bylo momentálně k 
mání. Tohle náramně zapadá do celého konceptu statku 
Samsara. 

 Samsara není restaurace, kde si dáte hlavní jídlo a 
odejdete pryč. Alespoň na mne takto nepůsobí a vždy, 
když sem přijdu, strávím zde s chutí celé odpoledne. 
Večeři nebo oběd zde vnímám jako zážitek a příjemně 
prožitou chvíli ve společnosti  ženy či dobrých přátel. 
Takovou záležitost nejde odbýt za dvacet minut a vě-
řím, že spousta hostů to vidí velmi podobně. Vzhůru na 
ochutnávku! Jsem zvědavý.
 Jako předkrm jsem si vybral kozí sýr s marinovanou 
jarní zeleninou, žitem a sorbetem z červené řepy. 
Nemohla chybět polévka - vývar z uzeného kolene s 
kroupami a čerstvou majoránkou. Následoval hlavní 
chod v podobě kachního prsa podávaného s krémem 
z pečené karotky, marinovaným fenyklem a kroketou 
z konfi tovaných stehen. Na závěr ještě malý šálek 
výtečné italské kávy Varesina a levandulový créme 
brulée s čokoládovou hlínou a maracuja sorbetem 
jako dezert. Všechny pokrmy byly oku lahodící, měly 
jiskru a šmrnc a na první pohled vás vybízely k tomu, 
abyste vytáhli zbraně v podobě příboru a s vervou se 
do nich pustili. Velmi rád bych vám také poreferoval, 
jak všechna tato jídla chutnala, ale nejde to. Budete se 
muset na Samsaru vypravit a udělat si obrázek sami. 
Pestrost, svěžest a ladnost chutí vám v ústech roze-
hraje nebeskou serenádu, 
na kterou budete dlouho 
vzpomínat.
 Možná vám neušlo, že na 
statku Samsara se poměrně 
často odehrávají nejrůznější 
akce. Nyní na Velikonoce 
jsou to dílny pro děti, bývají 
tu vzdělávací a cestopis-
né přednášky, rukodělné 
workshopy, ale samozřejmě 
taky večery spojené s gas-
tronomií. Ať už je to slepá 
degustace vína, degustace 
čajů, čokolády, kávy nebo 
exotických rumů, vždy se 
jedná o neobyčejný večer, 
při kterém si nejen pochut-
náte, ale taky se dozvíte 
spoustu zajímavých věcí. 
I tohle hezky zapadá do 

celého konceptu statku. Taky v kuchyni jsou plánované 
akce tematicky orientované. Rybí speciality, velikonoč-
ní speciality, steakový týden atd. Nabídka je pestrá a 
vybere si skutečně každý. Stačí sledovat stránky www.
penzion-samsara.cz nebo inzerci v Monitoru.
 Ještě bych se rád zmínil o jedné novince. Statek 
nabízí catering pro fi rmy, svatby, narozeninové oslavy 
nebo jiné příležitosti. Znamená to, že špičkový servis i 
gastronomie může od této chvíle za vámi kamkoli přijet. 
Samozřejmostí je i obsluha, případně barman, který pro 
vás namíchá koktejly. Vy se o nic nemusíte starat a party 
může začít!
 Samsara nabídne relax a vyžití všem generacím – ať 
už dětem, dospělým nebo seniorům. Chodím sem rád. V 
podstatě jsem si to tu zamiloval hned poprvé, když jsem 
na zahrádce po skvělé večeři se skleničkou dobrého 
moravského vína v ruce pozoroval, jak nad Blanskem 
zapadá slunce. V údolí byl slyšet pouze cinkot zvonků 
oveček, můj žaludek spokojeně odpočíval a celé moje já 
se v ten moment přepnulo do polohy OFF. V ten moment 
jsem byl rád, že na dosah ruky, doslova pár metrů od 
Blanska, existuje místo, které budeme neradi opouštět, 
ale o to radši se sem budeme vracet.

-r-

Hlavní chod. Hlavní chod. 

Předkrm.Předkrm.



14. dubna 2017 5

Charitativní přehlídka

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

Realizace a správa 

energetických systémů a budov

Nabízíme Vám příležitost 

stát se součástí týmu 

dceřiné společnosti zaměřené 

na správu nemovitostí 

a servis technických zařízení budov.

  STAVEBNÍ TECHNIK

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

CERGO s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 Blansko

VAŠE ÚKOLY
- řízení zakázek v oblasti stavebních úprav a TZB 

 (zdravotně-technické instalace, vytápění budov)

- každodenní komunikace se zákazníkem, 

 koordinace dodavatelů prací a materiálů

- materiálové a technické zabezpečování 

 zakázek

NABÍZÍME
- náročnou, zajímavou a různorodou práci

- fi remní vzdělávání a odborné kurzy 

 k dosažení vyšší kvalifi kace

- přátelský pracovní kolektiv 

 a odpovídající pracovní vybavení

POŽADUJEME
- vzdělání technologického 

 nebo stavebního směru

- praxe v oblasti montážních 

 nebo stavebních zakázek min. 2 roky

- spolehlivost, aktivní přístup, 

 komunikativnost, ŘP - sk.B

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota  tel. 516 411 150, 607 538 187

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU! VAŘÍME S LÁSKOU! 

* rodinné oslavy * rodinné oslavy * svatby ** svatby * fi remní večírky * fi remní večírky *

móda 
  Dana

Svatební salon Dany Beránkové 

v Horní Lhotě nabízí:

*svatební šaty i ve větších 

velikostech+doplňky

*společenské šaty dlouhé

*bílé šaty do tanečních

*šaty pro družičky

Tel:777925553, www.modadana.cz 

 Přes padesát tisíc korun. Tolik se vybralo na jubilejní desáté charitativní módní přehlídce. Peníze 
pomohou při rekonstrukci zničeného salesiánského vzdělávacího centra pro chudé děti a mládež v 
Mongolsku. 
 Svižná chůze po mole bez zaškobrtnutí a 
úsměvy na tváři pro diváky i fotografy, to nemu-
sí být pouze výsadou profesionálních modelek. 
Zvládají to i místní mladí lidé a děti, kteří se 
zapojili do dobročinného projektu charitativní 
módní přehlídky. „Každý rok mi někdo řekne, 
že se bojí, že spadne z pódia,“ směje se hlavní 
organizátorka přehlídky Marie Jahodová, která 
akci začala pořádat coby čtrnáctiletá dívka se 
svou kamarádkou Terezou Musilovou. 
 Z pódia tedy nikdo nepadá, všem to moc 
sluší a moderátor Ondra Dyčka bravurně pro-
vází diváky celým odpolednem. Předvádějí se 
oděvy pro volný čas, sportovní i společenské, 
které spojuje základní prvek: pocházejí ze 
secondhandu. Některé se rovnou draží. Do 
aukce jdou i další předměty, jako například 
šperk nebo zákusky. Rekordní částka padla za dort, 
který se vydražil za 1600 korun. 
 Přehlídku již tradičně doprovází bleší trh, na němž 
se prodávají předměty získané ve sbírce od veřejnosti. 
K prodeji jsou tak knihy, oblečení, hračky, nádobí a 
podobně, vše za symbolické ceny. „Máme stanovené 
orientační ceny typu deset, dvacet, třicet korun. Ale 
kupující si často sami určují, kolik jsou ochotní za věc 
dát,“ podotýká koordinátorka. 
 „V letošním roce všechny peníze, které získáme, 
pošleme do mongolského městečka Darkhan, kde 
donedávna ještě stály tři školy, kam místní děti mohly 
docházet. Jenomže tyto školy nedávno vyhořely kvůli 
špatným elektrorozvodům a zůstává jim tam pouze 
jedna škola, která ještě nějak funguje, ale ty elektro-
rozvody má stejné. Takže lidé se hrozně bojí, že i tato 
škola vyhoří a že děti nebudou mít kam chodit. My tedy 

budeme podporovat opravu této školy, aby děti měly 
bezpečné prostředí a mohly se i nadále vzdělávat,“ 
vysvětluje Jahodová. 
   Celková vybraná částka v deseti ročnících přehlí-
dek se vyšplhala téměř na 450 000 korun. „Říká se, 
že v nejlepším se má skončit, a proto i my jsme se 
museli zamyslet nad našimi možnostmi, a tato jubilejní 
přehlídka byla v této podobě naší poslední. Přehlídka 
pro nás pro všechny mnoho znamená, proto hodně 
stojíme o to, aby vás bavila a přinášela radost. To, 
že s ní teď končíme, ale neznamená, že končíme s 
plánováním dobrých věcí na pomoc ostatním,“ píše 
organizátorka na Facebooku módní přehlídky. 
   Do letošní akce se zapojilo přibližně osmdesát 
dobrovolníků. Za hodiny a hodiny nezištné práce jim 
patří velký dík. 

-mha-
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Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008

www.tajovskyreality.cz
Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008

www.tajovskyreality.cz

Stylová usedlost VanoviceRD Doubravice nad Svitavou

RD Svitávka  5+1 Byt 1+kk Letovice

Novostavba 5+kk Sebranice 

2.700.000 Kč4.100.000 Kč

1.500.000  Kč 800.000 Kč

4.020.000 Kč

Polyfunkční objekt Vyškov

Byt 3+ kk Blansko

info v RK

3.000.000 Kč

Stavební pozemek 2.507 m2 

Knínice

877.450 Kč

RD  3+1 Věteřov Byt 2+1 Kunštát

RD 3+1 Boskovice Byt 2+1, Velké Opatovice

900.000 Kč 1.100.000 Kč

1.500.000 Kč800.000 Kč

Stavební pozemek Bořitov, 

795 m2

Stavební pozemek  

Boskovice 2700 m2

874.500 Kč

594.000 Kč

RD s velkým pozemkem  

Vavřinec

2.500.000 Kč

RD 5+1, Boskovice RD (1+1 a 2+kk) Kunštát

3.300.000 Kč 899.000 Kč

info v RK

1.200.000 Kč

694.500 Kčinfo v RK

Stavební pozemek  

Kunštát 926 m2

Mezonetový byt 4+kk 

Boskovice

Stavební pozemek  

Velenov, 1.414 m2

Venkovské stavení v obci 

Ludíkov

Bc. Petr Zoubek
realitní makléř
 
“Při prodeji vaší nemovitosti 
zúročím dlouholeté obchodní 
dovednosti a získané 
kontakty.”

Kateřina Vévodová
vedoucí kanceláře
  
“Vašemu obchodnímu případu 
věnuji maximální úsilí.”



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

714. dubna 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 602882227.
* BOX a JU – JITSU – SEBEOBRANA – NÁ-
BOR pro muže i ženy od 15let. Vilém Hrunek  
Tel. 608 316 426  Hrunvill@seznam.cz
* KAMNA KTERÁ PŘÍJEMNĚ CHLADÍ! NOVÁ 
KAMNA! RŮZNÉ DRUHY, VÝKON 11 AŽ 25 kW 
PRO 200 AŽ 600 m³. Tel. 777870817.
* Bazar Strojů, Nábytku a všeho možného 
v Dolní Lhotě Vás zve k prohlídce nového 
zboží a výrazných slev u zboží staršího. Tel. 
602882227.
* Nabízím dlouhodobou pravidelnou práci 
ve skladu (Blansko, Zborovce) v čase po, st, 
pá 12:30 - 15:30h. Plat 100Kč/hod. Více info 
na: koniki@seznam.cz nebo tel. 775 221 146.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! Kvalitní 
loňský tmavý med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 1 a 5 kg sklenicích. Po 
domluvě dovezu větší množství do Blanska a Boskovic. 
Tel. 723967473.
* 2+kk po kompletní rekonstrukci na ul. 9. Května 20.
Vhodný i pro investici na pronájem, cena 1.420.000 Kč, 
Tel. 777117788.
* OV 3+1 Zborovce. Tel. 702302498.
* 4ks plechových disků (4 otvory) R 14 za 500 Kč. Tel. 
602791034.
* Nový, ještě nevybalený nerezový elektrický kávovar zn. 
Russell Hobbs, objem vody 1,5 l, s funkcí udržování teploty. 
Cena 400 Kč. Tel. 606574060.
* Citroen AX 1.0, 88 tkm, garážované, r. 94, za 15 tis. Tel. 
735910321.
* Funkční plynový kotel Mora RK-674 za 500,- Kč na ND. 
Tel. 702287114.

      PRODEJ     

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Divadelní představení Byt na inzerát – 21.4.2017 v 
19 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné 360/330 Kč.
Michal Horáček: Na cestě - koncertní recitál – 28.4.2017 
v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné 350 Kč.
Žamboši – 22.4.2017 v 18.30 hod, Katolický dům. 
Cena 130 Kč.
Brněnský Majáles 2017 – 6.5.2017 od 12 hod, Výstaviš-
tě Brno Brno. Vstupné do 24.4. 440 Kč, do 5.5. 540 Kč.
Divadelní představení Manželský čtyřúhelník – 
9.5.2017 v 19 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné 
250/220 Kč.
Screamers: Videopůjčovna –  přesunuto na 4.6.2017 
v 19 hod. Travesti skupina Screamers uvádí zábavnou 
show. Vstupné 300 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 14.6.-18.6.2017, vždy v 18 
hod. 
14.6.2017 Skvosty klasiků – Komorní soubor Quartetto 
Telemann (Sloupsko–šošůvské jeskyně). Cena stání 
350 Kč.
15.6.2017 Letní nálady – Lucie Bílá a Petr Malásek 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 540 Kč, sezení 640 Kč.
16.6.2017 Čarovné tóny – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou (jeskyně Výpustek). Cena stání 450 Kč, 
sezení 550 Kč.
17.6.2017 Souznění – 4TET s Jiřím Kornem (Kateřin-
ská jeskyně). Cena stání 450 Kč.
18.6.2017 Pocta Vivaldimu – Jaroslav Svěcený a 
orchestr Virtuosi Pragenses (dno propasti Macocha). 
Cena stání 450 Kč
Ladies Night – 17.6.2017 ve 21 hod, Boby centrum 
Brno. Cena 499/799/999 Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12 hod, Zá-
mecký park Blansko. Vstupné do 19.6. 499 Kč, děti 
3-15 let 199 Kč. 
KilianGang Motosraz 5.ročník – 21.7.-23.7.2017 od 15 
hod, Areál pod lesem Voděrady. Vstupné do 31.5. 450 
Kč, do 16.7. 550 Kč, na místě 600 Kč.
Kamil Střihavka a Leaders! – 6.8.2017 v 19:30 hod, 
Letní kino Lysice. Vstupné do 30.6. 250 Kč, děti do 
15 let 50 Kč.

Aktuálně v prodeji:
Publikace Blansko – brána Moravského krasu. Výprav-
ná publikace představuje historii i současnost Blanska, 
jeho památky, osobnosti i kulturní a sportovní život. 
Cena 280 Kč.
Sborník Muzea Blanenska 2016 – tentokrát s články 
s tématem historie průzkumů propasti Macocha, 
vápencové těžbě v Moravském krasu, čtení o Elišce 
Wanklové, salmovských strojírnách nebo vsi Svatá 
Kateřina. Cena 170 Kč
Publikace Růžová ulička vypráví – autorka Květa 
Pokorná představuje téměř zapomenutý kout v centru 
města Blanska. Cena 100 Kč.
Publikace Blanensko 1945 – Vzpomínání na poslední 
roky války – publikace vydaná Muzeem Blanenska je 
souborem vzpomínek pamětníků na válečné roky v 
Blansku a je doplněna fotografi emi z Blanska a okolí. 
Cena 190 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

-MaT-

!!!NEUVĚŘITELNĚ!!!
BAZAR VŠEHO

A NÁBYTKU 1000 m2

v Dolní Lhotě 82 u Blanska

!! NÁDHERNÉ !!
Tel. - 777 870 817

* Hledám na umytí oken v rod. domku paní na brigádu. Tel. 
723829463.
* Pronájem bytu 2+1 předěláno na 3+1 o podlahové ploše 
68m² v Rájci-Jestřebí volný od 1.6.2017. Byt se nachází ve 
4.patře bez výtahu a bez balkónu. Měsíční nájem 10.000kč 
včetně inkasa a vybavení bytu. Pozn. kouření v bytě zakázáno. 
Tel. 724547171.
* Hedám výpomoc při úklidu zahrady a event. opravě malé 
kamenné zídky - zahrada v Blansku. Tel. 739789112.
* Daruji za odvoz rám manželského lůžka IKEA - Malm, bříza. 
Používané, ale zachovalé. Tel. 731259423.
* Pronajmu řadovou garáž v Blansku u zastávky ČD. V garáži 
je elektřina. Tel. 777692482. Jen SMS, prosím.
* Nevyhazujete šmoulíky z Lídlu za nákup? Nabídněte, i jeden 
potěší. Tel. 731084464.
* Sbírám nálepky z Billy na plyšáka pro vnučku. Nabídněte, i 
jedna potěší. Tel. 731084464.

      RŮZNÉ    

Úspěch běžkyň ASK
 Členky ASK Blansko ovládly své kategorie na 
Brněnském běžeckém poháru, když suverénně 
opanovaly celkové pořadí s maximálním bodovým 
ziskem a to ve starších žákyních Pavla Štoudková, 
která v této kategorii startuje první rok a vyhrála 
všechny závody ve kterých startovala a ve starší 
přípravce Dominika Bezdíčková, které se podařilo 
obhájit loňské prvenství ve stejné kategorii v mlad-
ších žákyních se umístila na pěkném osmém místě 
v celkové klasifi kaci Julie Matušková, která v této 
kategorii startuje první rok a v nejmladší přípravce 
startovala ještě Daniela Bezdíčková která všechny 
své starty v závodech vyhrála v této kategorii se 
celkové pořadí nevyhlašuje.

Martin Bezdíček

Velký, velká, velké

DISTRIBUCE MONITORU
přijme brigádníky pro doručování to-

hoto listu a žádá čtenáře o směrování 

připomínek k roznosu na: 

tel. zázn. 516418118
e-mail: info@nemovis.cz

 Dovolte hned vysvětlit nadpis - velký výjezd (počtem účastníků, délkou cesty, důležitostí), s Mo-
zartovou Velkou mší c-moll a velké ohlasy. Ve čtvrtek 30. března se čtyřicet členů sboru Rastislav 
vydalo do téměř 800 kilometrů vzdáleného německého města Wiesbadenu, a to i díky dotacím z 
Česko-Německého fondu budoucnosti a Města Blansko.
 Z důvodu namáha-
vosti tohoto výjezdu 
byla cestou zastávka 
na přespání v Bay-
reuthu, známého díky 
tradičnímu festivalu 
Richarda Wagnera. 
V tomto bavorském 
městě  se pěvecky 
také nezahálelo. Do-
poledne se stihlo i 
shlédnout některé z 
pamětihodností. Ve-
čer byla naplánovaná 
zkouška ve wiesba-
denském monumen-
tálním evangelickém 
kostele, kterou se 
sboru díky kolonám a 
nutnosti se ještě uby-
tovat sotva podařilo 
stihnout. 
 Německý dirigent Thomas Jörg Frank však ne-
nechal nikoho oddechnout. Nasazená rychlá tempa 
stíhal snad jen on sám, ale nezbývalo nic jiného, než 
se s tím vypořádat. Velká mše c-moll nebyla W. A. 
Mozartem dokončená a Frank se rozhodl uvést toto 
dílo doplněné od amerického pianisty a muzikologa 
Roberta D. Levina (*1947). V určitých částech se sbor 
dělí na dva, kdy první sbor zpíval Rastislav a druhý 
projektový sbor při "Evangelické obci Marktkirche". 
Poprvé při německo-české (hessensko-moravské) 
spolupráci účinkovala "Komorní fi lharmonie Rhein-
-Mein" a výborní sólisté: Deborah Lynn-Cole, Diana 
Schmid, Christian Rathgeber a Thomas Gropper. 
 Po namáhavém pátečním dni si zpěváci mohli 
oddechnout ve volném sobotním dopoledni. V 15.30 
ale museli být již opět nachystaní na zkoušku, kdy 
se projel celý program koncertu, včetně orchestrální 
skladby Symfonie g-moll od Johanna Christiana Ba-
cha. Po zkoušce byla už jen krátká pauza na přípravu 
a hned nástup asi 115-ti členného sboru, komorního 
orchestru a sólistů s dirigentem. 
 Termín "1. 4. 2017, 19.00 hodin" by si mohl sbor 
zkusit nechat zapsat do knihy kuriozit. V tu samou 
dobu totiž Rastislav v obsazení 12 členů, kteří ne-
mohli odcestovat do Německa,  vystupoval také v 

Blansku při zahájení baseballové sezóny - a není to 
apríl! 
 Ale zpět do samotného centra Wiesbadenu na 
náměstí Marktkirche. Lehkým zklamáním bylo, že 
kapacita katedrály (1200 míst) nebyla plně obsaze-
na - s troškou ironického úsměvu lze konstatovat, 
že mohlo být "jen" 900 diváků. Začalo se Bachovou 
symfonií a pak již "odsypávala" Mozartovo-Levinova 
Velká mše c-moll. Dařilo se zvládat všechny nástrahy 
skladby a když už se zvládla těžká část č. 15, zdálo 
se být vyhráno. Sólisté zářili - zejména sólistky: 
Lynn-Cole prožila své party jako modlitbu - zpívala s 
lehkostí a přecházela mezi neuvěřitelnými pro soprán 
nezvyklými hloubkami a extrémními výškami velmi 
bravurně, Schmid zpívala procítěně, jasně a navíc 
zpaměti! Než se člověk stačil nadát, byla zde závě-
rečná 19. část Dona nobis. A tady dirigent účinkující 
trošku potrápil - začal v průběhu zrychlovat snad už 
i nezrychlitelné. Naštěstí byli Blanenští Jaroslavem 
Martináskem dobře připraveni a mohli - sic zpocení 
- spokojeně zavřít noty a užívat si nadšené ovace. 
Po společné večeři obou sborů a přenocování se 
Rastislav vracel již přímou cestou z multikulturního 
Wiesbadenu do poklidného Blanska.

-mm-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

14. dubna 20178

NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV 

značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny s duší dobrodruha. 

S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 

s off -road režimem a sadou panoramatických kamer Vám cestou 

do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 

do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou touhu 

objevovat to, na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz

OBJEVTE, NA ČEM
 OPRAVDU ZÁLEŽÍ

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz

Nejmenší 
basketbalistky vítězí

 Děvčata BK Blansko kategorie U12 sehrála další 
turnaj o pořadí v oblastním přeboru minižákyň, 
tentokrát na palubovce SKB Tišnov. V turnaji jim byl 
za soupeře, mimo domácího družstva,  také tým KP 
Brno. Blanenským basketbalistkám se dařilo stejně 
jako na prvním turnaji v Brně. V obou zápasech, po 
dobrém kolektivním výkonu založeném především 
na zodpovědné obraně všech hráček, nad svými 
soupeřkami zvítězily. 

BK Blansko x SKB Tišnov 53 : 20 
Body:  Sedláková M. – 13, Kučerová M. – 10, Kaldová 
B. – 10, Dvořáková N. – 10, Ondrová A. – 4, Ondrová 
D. – 2, Papírníková M. – 2 a Ondroušková P. - 2   

BK Blansko x KP Brno 29 : 25 
Body: Dvořáková N. – 13, Sedláková M. – 8, Kaldová 
B. – 6 a Kučerová M. - 2 

 Poslední mistrovské zápasy BK Blansko ve formě 
turnaje MINI CUP 2017 sehrají děvčata v hale na 
Údolní v sobotu 8.4.2017.

Program:
09,00     BK Blansko – SKB Tišnov
10,30     KP Brno – SKB Tišnov
12,00     BK Blansko – KP Brno
13,15     Zakončení turnaje a předání cen

Další výsledky a informace: www.bkblansko.cz

Text: L. Bezděk
Foto: P. Ondrová

 Opět jen 8 soutěžících 
se zapojilo do březnového 
squashového turnaje v sobo-
tu 25. od 13 hodin.
 Turnaj jsme odehráli nejpr-
ve v jedné základní skupině 
v utkáních na dva sety do 11 
bodů. Hráči si tak vybojovali 
další nasazení do zápasů ve 
čtvrtfinálovém pavouku. Zde 
se již hrálo na dva vítězné sety. 
Vítěz postupoval pavoukem dál 
do semifi nále a při případném 
dalším vítězství až do fi nále. 
Poražení čtvrtfi nalisté utvořili 
skupinu o 5.- 8. místo. Vítězem 
turnaje se stal bez ztráty setu Daniel Bláha. Nejprve 
v semifi nále vyřadil Pavla Procházku 2:0 a ve fi nále 
porazil Jakuba Sedláčka 2:0 (11:9, 11:9).
 V utkání o třetí místo zvítězil překvapivě Pavel 
Procházka nad Jirkou Pánkem 2:1 (11:8, 4:11, 11:7). 
Vítězem malého fi nále o páté místo se stal Vladimír 
Hloušek.
 Příští turnaj proběhne v sobotu 22. dubna opět 

od 13 hodin. Je to první sobota po Velikonocích a 
tak očekáváme větší zájem o tento squashový tur-
naj. Ceny do turnaje pro všechny aktivní účastníky 
zabezpečuje ČAD Blansko a.s.

-rl-


