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

 Každý z nás má své oblíbené roční období, ale 
jistě mi dáte za pravdu, že jaro zbožňuje většina z 
nás. Příroda se probouzí, vrací se ptáci a zima je 
nenávratně pryč. Občas sice ještě vystrčí zuby, aby 
se na ni nezapomnělo, ale my stejně víme, že jaro 
si s ní hravě poradí. Někteří škarohlídi tvrdili, že po 
dlouhé zimě jaro vůbec nepřijde a nastoupí rovnou 
letní měsíce a skoro měli pravdu! Vždyť ještě před pár 
týdny byla zima jako na Sibiři a na kopcích našeho 
regionu leželo pěkných pár centimetrů sněhu, aby pak 
teploměr vyskočil během pár dní o více než dvacet 
stupňů nahoru a my zažili teplotní šok. Ale což – vše 
je lepší, než třeskutá zima a co si budeme nalhávat 
– každý z nás čekal na jaro jako na smilování. Vždyť 
koncem března zavřeli většinu sjezdovek po celé 
republice, jelikož už i ortodoxní milovníci zimních 
radovánek měli dost věčného šera a chladných dnů…
 Své dětství jsem strávil v osmdesátých letech a 
nepamatuji se, že by si s námi počasí takto zahrá-
valo. Jaro bylo takové jiné, víc učebnicové – skoro 
jako podle Josefa Lady. Netvrdím – byly výjimky, 
ale rozhodně to nebývalo takové extrémní jako v 
posledních letech. Jaro začínalo skoro přesně podle 
kalendáře a pozvolna do nás pumpovalo svoji sílu. 
Teplota vzduchu stoupala pozvolna a tím víc se 
člověk připravoval a těšil na prázdniny, které jsme 
trávili téměř celé na koupališti. 
Dnes bych si tam permanentku 
nekoupil – těch dní, které se dají 
doslova proležet na dece, totiž v 
posledních letech rapidně ubylo.
 Ale co – hlavně že konečně 
přišlo. Nevím jak vás, ale já už 
jsem jej potřeboval velice akut-
ně. Na přelomu března a dubna 
mne začala jímat taková depre-
se, že už jsem nemohl vystát ani 
sám se sebou a přemýšlel jsem 
o krátkodobé emigraci do někte-
ré ze zemí afrického kontinentu. 
A dnes? Chodím po venku a 
usmívám se. Nevím čemu, ale je 
mi to jedno a po cestě potkávám 
desítky podobně připitoměle se 

 Konečně jsme se dočkali. Po několikaměsíčních chladných dnech, kdy slunce vykouk-
lo jen zřídka a my se choulili do zimního oblečení, a to dokonce i ve dnech, kdy podle 
kalendáře mělo být počasí úplně jiné, nastoupilo jaro v plné parádě. Během pár hodin 
se kraj změnil k nepoznání a všude kolem začalo být nejen vidět, ale také slyšet i cítit 
příjemné období, na které mnozí z nás tak dlouho čekali. I dnes, v předvečer Prvního 
Máje, je nádherný den, já si beru notebook ven a chystám se napsat pochvalnou ódu 
na jaro, neboť cítím, že si to právem zasluhuje.

ZAJISTÍME  PRÁVNÍ  SERVIS  A  OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ

- Byty 1+kk až 4+kk Blansko – Sever, až 110 m2, garáž, stavba 1 rok ...NC – 29.000 Kč/ m2

- RD 3+kk Blansko – Horní Lhota, 105 m2, po rekonstrukci, + STP...NC – 1 699.000 Kč
- Podnájem 2+1 Blansko – Chelčického, 57 m2, 2.p., prázdný...NC – 4.400 Kč/měs.+ inkaso

DB 1+1 Blansko – Dvorská
2.p., 33 m2, balkon, dům po kompletní 
revitalizaci, nízký nájem, výhled J-Z  

NC – 679.000 Kč

RD 3kk+2kk Blansko – D.Lhota, už. 
pl. 634 m2, kol. 2005, garáž pro 2 auta, 
zahrada 480 m2, pro bydlení i služby

NC – DOHODOU

www.mikark.cz

usmívajících jedinců, šklebíme se na sebe v krátkých 
rukávech a je nám dobře.
 Velkou radost z nastupujícího jara mají zcela 
jistě všichni zahrádkáři, cyklisté, golfi sté, domácí 
kutilové, motorkáři, fotografové, hospodští, hoteliéři, 
děti i učitelé, pro něž nástup teplých dní signalizuje 
brzký příchod prázdnin. Odhazujeme postupně 
oblečení a vysedáváme na lavičkách v parcích či 
zahrádkách pohostinských zařízení, kde sledujeme 
své opalující se spoluobčany a některým z nás se v 
tom teplu začínají zapalovat lýtka. Ano, už je květen 
– měsíc zamilovaných a já doufám, že jste ani letos 
nezapomněli někoho políbit pod rozkvetlou třešní. 
Nastupující generaci puberťáků, kteří si letos odbyli 
v třešňovém sadu svoji premiéru, trošku závidím…
 Komu však na jaře rozhodně dobře není, jsou 
alergici – a že jich u nás máme! Dočetl jsem se, že 
alergiemi u nás trpí více než čtvrtina obyvatelstva. 
Hrůza! Je mi jich upřímně líto a vyvolává to ve mně 
otázku, kde jsme k tomu přišli? Za mých mladých 
let byl alergik synonymem nemocného člověka a 
postižených nebylo zdaleka tolik, co dnes. Buď jsme 
zdegenerovaní, nebo se nám příroda mstí za to, co 
jí vyvádíme. A upřímně – kdyby to tak bylo, ani bych 
se nedivil. Ale to už je téma na jiný úvodník…

-mumma-

VYPRODÁNO – ZAMLUVENO!!!
NE TAK DOCELA. CHCETE DOBŘE, RYCHLE A SE ZÁRUKOU 

PRODAT VÁŠ BYT, RODINNÝ DŮM NEBO JINOU NEMOVITOST?
CÍLENOU A MASIVNÍ INZERCÍ VÁM KUPCE ZAJISTÍME !

OBRAŤTE SE NA NAŠI REALITNÍ AGENTURU.
BUDETE SPOKOJENI!

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je v úterý 14. května 2013
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S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

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

TruhlářstvíTruhlářství

Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhyKuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
Tel. 731 463 795, 737 106 850Tel. 731 463 795, 737 106 850

SEKRSEKR

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

OBUV ORTO plusOBUV ORTO plus
pohodlí, komfort i elegancepohodlí, komfort i elegance

1.  PU podešev pro ruční oplétání se základní ortopedií
2.  Vlnkovitě tvarovaný dílec zabezpečuje pod chodidlem
 větrání včetně nedráždivé masáže. 
3.  Patní absorbér rázů - zlepšuje podélnou stabilitu,
 šetří klouby a páteř. 
4.  Palcový absorbér rázů - pro odpružení palcového kloubu 
     při chůzi, zlepšuje příčnou stabilitu
5.  Podpora příčné klenby
6.  Podpora podélné klenby

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

 Až do začátku tohoto roku požívali blanenští chata-
ři zvláštní výhody v podobě osvobození od poplatku 
za odpady. Logiku to mělo: ať už je blanenský občan 
na Zborovcích v paneláku, nebo na kopci na chatě, 
pořád je to jen jeden člověk, který produkuje odpady 
na katastru jednoho města.
 Vyhláška z prosince 2012 blanenským chatařům 
tuto výhodu odebrala a majitelům chat uložila po-
vinnost platit za chatu poplatek za odpady ve výši 
odpovídající úhradě za jednu osobu, tj. 540 Kč ročně. 
Ofi ciálním důvodem tohoto kroku bylo „zrovnopráv-
nění“ majitelů chat s majiteli trvale neobydlených 
domů a bytů, kteří jsou v důsledku změny zákona 
od 1. 1. 2013 nově povinni za odvoz odpadu platit 
sazbu odpovídající pobytu jedné osoby. Neofi ciálním 
důvodem pak zřejmě byla skutečnost, že přes 400 
000 Kč, které se tímto způsobem vyberou navíc, 
představují pro městskou pokladnu zajímavý příjem.
 Změna nějakou dobu zůstala bez povšimnutí, 
neboť městské vyhlášky zřejmě nepatří mezi oblí-
bené čtivo blanenských občanů. Lavina se strhla, až 
když začaly chodit složenky. Už dlouho se nestalo, 
aby do redakce Monitoru přišlo tolik podnětů na 
jediné téma, přičemž ve všech se opakovalo jedno 
a totéž: na chatě žádný odpad netvořím, co poseču, 
zkompostuji, a těch pár kelímků od piva a tácků od 
buřtů po grilování svezu do kontejneru před domem. 
Někteří přitom dodávali, že jinak to ani nejde, protože 
svozový vůz by k jejich chatce stejně neprojel.
 Pokud bylo podobné reakci vystaveno i vedení rad-
nice, je celkem pochopitelné, že se rozhodlo hledat 
kompromis – 745 chat, z nichž každá představuje 
cca 3 zainteresované osoby, to je 2235 voličů, tedy 
volební síla, jež v Blansku odpovídá straně se dvěma 
zastupiteli.

Malé vítězství

blanenských chatařů
 Tento statistický údaj by si mělo Blansko psát do svých propagačních materiálů: podle údajů Měst-
ského úřadu se na katastru města Blanska se nachází 1054 chat, z toho 745 v majetku blanenských 
občanů. Ano, v Blansku je tak krásně, že se tu rekreují i místní.

 Přes odpor fi nančního výboru tak zastupitelstvo na 
svém zasedání 23. 4. 2013 rozhodlo, že se poplatek 
za odpad pro blanenské chataře sníží na polovinu, 
tj. na 270 Kč za rok.
 Ano, je to řešení polovičaté a takové, jak to říct 
lépe, blanenské. Buďme však za něj vděčni. Je 
známkou toho, že vyjádřit svůj názor na kroky radnice 
má smysl a dosáhnout posunu směrem k žádoucímu 
stavu není tak nemožné, jak by se někdy zdálo.

-kkuc-

Zvonění v kostelíku zatím 

skončilo kompromisem

 Stížnosti obyvatel rodinných domů v okolí dřevě-
ného kostelíka na nepřiměřenou hlučnost a frekvenci 
zvonění nově nainstalovaných zvonů zatím skončily 
kompromisem.
 Po stížnostech na město a radu starších sboru 
Církve československé husitské bylo rozhodnuto 
omezit nejvíce obtěžující, ranní zvonění o víkendech 
a státních svátcích a posunout ho až na dobu těsně 
před bohoslužbami, tedy většinou na devátou hodinu. 
„Domnívám se, že uvedené rozhodnutí se jeví jak při-
jatelný kompromis do doby, než bude vyhodnoceno 
měření hluku nových zvonů,“ napsal stěžovatelům 
starosta města Ing. Lubomír Toufar.
 Dalším krokem by tedy mělo být měření prove-
dené Krajskou hygienickou stanicí, které defi nitivně 
rozhodne, zda zvonění překračuje povolené hlukové 
limity.

-kkuc-

Charita nebo byznys?

Za tajemstvím Moravy

 Městská knihovna Blansko zve v rámci svého 
projektu „Poznejme s knihovnou…“ na relaxačně 
poznávací zájezd. Na jih Moravy vyrazíme v so-
botu 8. 6. 2013. V 7,30 hodin odjedeme z Blanska 
a první zastávka nás čeká na zámku v Miloticích 
s prohlídkou parku. Ve dnech 8. - 9. 6. 2013 zde 
bude probíhat akce pod názvem Víkend otevřených 
zahrad (otevření nového zámeckého zahradnictví). 
V odpoledních hodinách navštívíme Slovanské 
hradiště v Mikulčicích a prohlédneme si i okolí. 
 Cena zájezdu je 220 Kč a zahrnuje pouze 
dopravu (jednotlivé vstupy si hradí účastníci dle 
individuálního zájmu na místě: Milotice – dospělý 
100 Kč /senior, dítě 80 Kč; Slovanské hradiště 
Mikulčice – dospělý 100 Kč/dítě 60Kč /senior 50 
Kč). Přesný harmonogram a závazná přihláška je k 
dispozici na webu knihovny www.knihovnablansko.
cz nebo v jednotlivých odděleních knihovny.
 Závaznou přihlášku vyplňte a s částkou 220 Kč 
předejte do hudebního oddělení knihovny. Termín 
uzavření přihlášek je 24. května 2013! Bližší infor-
mace na telefonu 516 410 101 (Marie Slaničková, 
Eva Šebková) na emailu slanickova@mk.blansko.
cz, nebo přímo v hudebním oddělení knihovny. Pro 
cestu zpět je připraven zvláštní dáreček! Těšíme se 
na společný výlet s vámi. 

Marie Slaničková, Městská knihovna Blansko

Vzpomínkový akt 

ke Dni vítězství
 Ve středu 8. května 2013 se při příležitosti 68. 
výročí Dne vítězství uskuteční v 10:00 hodin tra-
diční vzpomínkový akt u památníku Rudoarmějce. 
Program vzpomínkového aktu začne v 09:30 hodin 
koncertem Dechové hudby Blansko. K vlastnímu 
položení věnců k památníku padlých spoluobčanů 
dojde v 10:00 hodin, a to za účasti zástupců města 
(projev starosty města), zástupců Českého svazu 
bojovníků za svobodu a zástupců Vojenského 
sdružení rehabilitovaných.

-měú-

Koncert zahraničních 

dechových orchestrů
 V rámci III. ročníku mezinárodního festivalu de-
chových orchestrů „Letovice 2013“ se na náměstí 
Svobody v Blansku uskuteční v pátek 10. května 
2013 od 14:30 hodin koncert, na kterém vystoupí 
Dechová hudba Vozokanka ze Slovenska, a v 
pondělí 13. května 2013 od 14:30 hodin koncert, na 
kterém vystoupí Dechový orchestr kulturního domu 
Chelmno z Polska.

-měú-

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 17.05.2013 od 07:00 do 16:30 
Blansko - Dolní Lhota:
- zástavba při hl. silnici od Spešova od domu č. 173 
po domy č. 38 + 62
- ulice od d.č. 62 po d.č. 86
- ulice od d.č. 21 + 4 po d.č. 8 a ll
- ulice od d.č. 38 po d.č. 26
- ulice od d.č. 11 + 26 po d.č. 153 + Zákl. školu 
č.p. 87

Dne 09.05.2013 od 07:00 do 16:30
Blansko - Dolní Lhota
- zástavba při hl. silnici od Spešova od domuč. 173 
po domy č. 38 + 62 (kromě domu č. 123)
- ulice od d.č. 62 po d.č. 86
- ulice od d.č. 21 + 4 po d.č. 182 + 209 a střelnici
- ulice od d.č. 38 po d.č. 26
- ulice od d.č. 12 + 26 po d.č. 153 + Zákl. školu 
č.p. 87

-eon-

 Šedesátiletá žena z Brna při kontrole namítala, že 
předměty prodává v rámci veřejné sbírky, což je čin-
nost, na kterou se tržní řád nevztahuje. Prokázala se 
kopií osvědčení veřejné sbírky vydaného Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje, podle kterého uve-
dená právnická osoba (obchodní společnost z Brna) 
koná veřejnou sbírku za účelem shromáždění fi nanč-
ních prostředků na podporu regionálních nemocnic. 
Žena však nebyla schopna se prokázat písemným 
zmocněním pro svoji osobu od pořadatele sbírky, což 
ukládá zákon o veřejných sbírkách. Z tohoto důvodu 
strážníci přikročili k ověření platnosti předloženého 
osvědčení. Dotazem na příslušném oddělení krajské-
ho úřadu zjistili, že sbírka byla ze strany pořadatele 
ukončena dne 22. ledna letošního roku. Tímto se 
jedná o porušení zákona o veřejných sbírkách, kdy 
právnické osobě hrozí za pokračování v provádění 
sbírky po dni, kterým sbírka končí, za správní delikt 
pokuta až do výše 500.000 Kč. Kontrolovaná žena 
k tomuto uvedla, že jí o těchto skuteč-
nostech není nic známo. Do Blanska 
ji přivezla jiná žena z Brna, která si 
ji najala pouze k prodeji předmětů v 
rámci sbírky a za jejich prodej inkasuje 
část utržených fi nančních prostředků. 
Po zadokumentování byl případ ozná-
men příslušnému správnímu orgánu 
JMK v Brně k dalšímu správnímu 
řízení.
 Městská policie znovu upozorňu-
je na platnost nového tržního řádu 
ve městě Blansko, který zakazuje 
pouliční a podomní prodej. Od jeho 
účinnosti (01.01.2013) řešili strážníci 
více jak desítku případů porušení 

 Dne 4. dubna 2013 v dopoledních hodinách strážníci Městské policie Blansko prováděli v rámci 
obchůzkové služby kontrolu v okolí areálu nemocnice na ulici Sadová v Blansku. Všimli si ženy, která 
před nemocnicí nabízí k prodeji drobné předměty (plyšová zvířátka). Vzhledem k tomu, že ve městě 
Blansko platí zákaz pouličního a podomního prodeje, přikročili k její kontrole, neboť bylo důvodné 
podezření, že porušuje tržní řád a dopouští se tak přestupku. 

tohoto nařízení, kdy pachateli hrozí na místě pokuta 
v blokovém řízení až do výše 1.000 Kč, ve správním 
řízení pak až do výše 30.000 Kč. Vedle je nutné 
upozornit na nekalé praktiky některých podnikavců, 
kteří svoji činnost maskují pořádáním veřejných 
sbírek na bohulibé účely a ve skutečnosti se jedná 
o jejich osobní prospěch. Pořádání veřejných sbírek 
je přesně regulováno zákonem o veřejných sbírkách, 
který stanovuje podmínky a náležitosti takovéto čin-
nosti a také sankce za jejich porušení. A to nemluvě 
o morálním hledisku, kdy tito podvodníci vyvolávají 
v občanech negativní emoce a z nich pramenící 
nechuť podílet se podpoře projektů, které jsou 
oprávněné a tuto podporu si právem zaslouží. 
 Vyzýváme proto občany, aby v případě, že mají 
pochybnosti o legálnosti takovéto činnosti, neprodle-
ně informovali strážníky městské policie, například 
pomocí bezplatné linky 156. 

-měú-

Zvláštní svět...

 ...ve kterém to žijeme. S troufalostí sobě vlastní 
můžu říct, že není dne, kde bych se nad něčím ne-
pozastavil nebo nezůstal přímo v šoku...
 Nedávno jsem byl v mém oblíbeném městě nad 
Temží. Den po vyhlášeném maratonu, jehož trať 
lemovaly tisíce lidí, bylo ve městě jako vymeteno. 
Nebo přesněji úplně vymeteno a čisto. Proč to nejde 
aplikovat i u nás? V malém, dvacetitisícovém městě? 
Kamkoli se podívám, je mi zle... Proč nemůže ten 
člověk, co jde přede mnou odhodit nedopalek ciga-
rety do popelníku, který zrovna míjí? Proč nemůže 
paní s kočárkem plínku hodit do koše?
 Proč? 
 Ale to se asi můžu ptát do nekonečna a pořád 
dokola. A stejně je mi to málo platné...
 Pojďme si něco, milí přátelé, slíbit. Pojďme se k 
sobě a k prostoru, který sdílíme, chovat trochu sluš-
něji. Příznivěji a lépe. Pak se nám tady přece bude 
žít daleko líp...
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Majáles 2013

 V pátek 10. května 2013 se uskuteční studentské 
oslavy - Majáles 2013. Hlavní organizace letošního 
ročníku studentských oslav se ujala Obchodní aka-
demie a Střední zdravotnická škola Blansko. Od 
této pořádající školy vyjde v 11:30 hodin slavnostní 
průvod, k němuž se postupně připojí žáci ze základní 
školy Erbenova, studenti blanenského gymnázia, 
žáci ze základní školy Salmova a další zájemci z 
řad středoškolských studentů, žáků základních škol 
i širší veřejnosti. Na průvod potom v areálu zámec-
kého parku naváže od 12:30 hodin kulturní program 
sestavený studenty OA a SZdŠ Blansko a Gymná-
zia Blansko, jehož součástí budou např. hudební 
vystoupení či vědomostní a sportovní soutěže pro 
žáky základních škol.

-měú-

Rekondiční pobyt 

vozíčkářů
 Svaz tělesně postižených v ČR o.s okresní orga-
nizace Blansko pořádá každým rokem rekondiční 
pobyt pro těžce tělesně postižené vozíčkáře v bez-
bariérovém zařízení v zámečku Hodonín u Kunštátu. 
Letos již pořádáme tento rekondiční pobyt už po 
patnácté v termínu od 16.6 –23.6. 2013. Zahájení 
pobytu obědem a ukončení snídaní. Nabízím tento 
rekondiční pobyt všem vozíčkářům, tj. členům i 
nečlenům svazu za stejných podmínek. Přeji si, 
aby jste této nabídky využili, prožili krásné chvíle, 
získali nové přátele, ale také znalosti a informace 
ze sociální oblasti, zlepšili psychický stav a načerpali 
nových sil do dalšího života. Informace u vedoucího 
rekondičního pobytu. Těším se na Vás. 
Jiří Štěp, vedoucí rekondičního pobytu OO STP

mobil: 737407467, email: jiri.step@volny.cz
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Není nabídka jako nabídka

Na Bambiriádě se představí 

přes 20 místních organizací 

Zelená je tráva

Hotovostní půjčky
do domácností
* Nová společnost
* Měsíční splátky
* Vyplacení do 24 hodin
* Bez skrytých poplatků

Kontakt na obchodního zástupce:
Blansko a okolí – 773773124

 Fotbalové hřiště s umělým trávníkem - ano či ne? Jde o rozumnou investici do podpory sportu, 
nebo megalomanský projekt příliš velký na Blansko? Tato otázka už delší dobu koluje v blanenských 
sportovních kruzích společně se všemi pro a proti, která lze k tématu říci.

 Od včerejšího odpoledne je rozhodnuto - za-
stupitelstvo na svém včerejším zasedání schválilo 
zapojení Blanska do projektu Victor 2013, který vy-
hlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR společně s Českým svazem tělesný výchovy a 
Fotbalovou asociací ČR.
 Cílem projektu je podpora výstavby menších fot-
balových hřišť s umělým povrchem, přičemž dotace 
z projektu pokrývá 60 % nákladů, zbylých 40 % hradí 
žadatel, tedy město Blansko.
 Je třeba zdůraznit, že stále ještě není ruka v ru-
kávě – o dotaci město teprve požádá a zda uspěje, 
není zdaleka jisté. Včerejší rozhodnutí zastupitelstva 
pouze umožnilo podniknout tento krok s tím, že v 

 Výrazné pigmentové skvrny se někdy označují jako „znaménka krásy“, v některých případech 
však může jít o projev závažného onemocnění, které neradno podceňovat. Kupříkladu výskyt mela-
nomu, velmi nebezpečného zhoubného nádoru kůže, se za posledních třicet let v České republice 
zvýšil čtyřnásobně a každým rokem připraví o život kolem tří set osob.

Znaménko krásy?

Automatizace knihoven 

našeho regionu

 Na tento nepříznivý trend zareagovali dermatolo-
gové preventivní akcí – Evropským dnem melano-
mu, který letos připadne na 13. května. V Blansku 
se do této akce zapojila ordinace MUDr. Dagmar 
Horáčkové.
 Paní doktorko, co je to Evropský den melano-
mu a proč připadl zrovna na 13. května?
 Evropský den melanomu je den preventivního 
vyšetření pigmentových znamének, ale i jiných 
útvarů na kůži. Vyšetření je zdarma, bez regulač-
ního poplatku – snažíme se tak vyjít pacientům 
maximálně vstříc a odstranit veškeré překážky, které 
by jim případně mohly v návštěvě ordinace bránit. 
Začátek května byl zřejmě zvolen proto, že začíná 
slunečné a teplé počasí, které přináší i nepříznivé 
vedlejší účinky včetně provokace rakoviny kůže.
 Co vaše ordinace pro pacienty chystá?
 Jako každoročně vyšetříme znaménka optickým 
dermatoskopem. Letos poprvé 
máme možnost vyšetření po-
dezřelých útvarů počítačovým 
dermatoskopem: znamínka na-
fotíme, počítač je zhodnotí a 
zaznamená. Při další kontrole 
pak můžeme přesně vidět vývoj 
a posoudit, zda je znaménko 
nebezpečné či ne.
 Proč je vyšetření důležité, v 
čem je melanom nebezpečný?
 Melanom patří mezi rakovino-
vá bujení s nejhorší prognózou, 
přežívá se vlastně jen počáteční 
stádium, proto je tak důležité 
preventivní vyšetření, neboť 
melanom v počátečních fázích 
neobtěžuje. Když obtěžuje, je už 
pozdě.

 Kdy bych měla uvažovat o tom, že si nechám 
vyšetřit znamínka?
 Když jsou přítomna znamínka, doporučuji se svěřit 
do péče kožního lékaře vždy – vyšetření je jedno-
duché, nebolestivé. Jistě to stojí za to ubezpečit se, 
že se mezi znamínky neskrývá žádná katastrofa.
 Jak se mohou pacienti na vyšetření objednat?
 Na stránkách Evropského dne melanomu www.
melanoma.cz je k dispozici on-line dotazník, který 
mohou pacienti předem vyplnit. V ordinaci ho pak 
už jen načteme, což ušetří čas. Rozhodně to ale 
není podmínkou vyšetření, pacient může potřebné 
informace sdělit přímo v ordinaci. Je však vhodné, 
aby se pacienti objednali na konkrétní hodinu, aby 
nemuseli dlouho čekat, nejlépe telefonicky na čísle 
516488433, nebo formulářem na stránkách ordinace 
www.derma-blansko.cz.

-kkuc-

případě úspěchu v dotačním řízení na sebe město 
vezme závazek v podobě příslušného podílu na 
nákladech.
 Celkový rozpočet na výstavbu fotbalového hřiště 
s umělým povrchem by měl dosáhnout 7 mil. Kč, 
investor, tedy město Blansko, pokrývá cca 2,8 mil. 
Kč. Do projektu nelze zahrnout další dodatečné 
náklady s projektem související, například vybudo-
vání osvětlení či pořízení mechanizace na odklízení 
sněhu, jež představují dalších cca 1,1 mil. Kč, fi nální 
účet za zřízení hřiště s umělou travou by se tedy 
nakonec šplhal ke 4 mil. Kč hrazeným z rozpočtu 
města Blanska.

-kkuc-

Foto: archiv MUDr. HoráčkovéFoto: archiv MUDr. Horáčkové

 Lidé se přizpůsobují, pořád hledají nová řešení, nové způsoby obživy, nebo přinejmenším zlepšují 
ty stávající. Současně s pokrokem techniky a vědeckých metod se souběžně daří inovaci vnitro-
druhového parazitismu. Pod tímto slovním spojením si můžeme představit řadu lidských činností, 
které jsou založeny na obohacování se na úkor svého okolí. Vždy budou existovat jedinci nebo celé 
skupiny lidí, co upřednostní lákavější a snazší způsoby dosáhnutí kýženého výdělku před poctivým 
způsobem nabytí hodnot. Různé praktiky se od sebe liší mimo jiné i mírou bezohlednosti vůči po-
stižené straně. Jedna z těch opravdu zákeřných se děje překvapivě legálně a je páchána pravidelně 
na našich nejstarších spoluobčanech.

 Prodejní akce nejrůznějšího zboží za přemrštěné 
ceny jsou stále trnem v oku racionálních spotřebitelů. 
Jejich oběťmi jsou v drtivé většině případů lidé v 
důchodovém věku, někdy je dostatečně vysoký věk 
účastníků dokonce podmínkou účasti na takovéto 
akci, již můžeme bez přehánění nazvat hodováním 
hyen. Jako hyeny se jejich organizátoři zaměřují 
na nejslabší a nejzranitelnější kořist, ale oproti 
této šelmě se nasytí na vlastním druhu. Dělají to 
chladnokrevně a s drzou samozřejmostí, jakoby ani 
vlastní rodiče neměli a nezdráhají se použít jakoukoli 
špinavost pro obalamucení protistrany.
 Mnozí z Vás se určitě takových akcí zúčastnili. 
Zjevně obyčejné výrobky jsou představovány jako 
nadprůměrně kvalitní, zásadně vyráběné v Ev-
ropě a s minimálně doživotní zárukou. Nejčastěji 
jde o nádobí, malé domácí spotřebiče a cvičební 
pomůcky. Propagace je podobná bombastickým 
recenzím z teleshoppingu s tím rozdílem, že televizi 
můžete přepnout a dál se o neuvěřitelnou nabídku 
nezajímat. Pokud se ale necháte zlákat k účasti na 
předváděcí akci, jak je jejich pořadatelé mírně na-
zývají, jste pod návalem informací a dobře cílených 
otázek v nevýhodné vyjednávací pozici a necháte 
se přesvědčit i o věcech, nad kterými byste jindy 
jen kroutili hlavou, a mnozí nakonec svolí ke koupi 
přeceněné zbytečnosti. A v tom je ten zakopaný 
pes. Není vůbec vhodné ani společensky přípustné 
zneužívat slabosti, v tomto případě důvěřivosti, 

starších lidí, záměrně je směrovat do obchodních 
praktik takového ražení.
 Systém koupě silně potlačuje svobodu rozhodová-
ní jednotlivců a deformuje jejich pohled na uzavíraný 
obchod. Po celou prezentaci jsou pouze vyzdviho-
vány výhody výrobku, o kterých můžeme směle 
pochybovat pouze za předpokladu, že k tomu člověk 
dostane prostor. Případný kupující je částečně uvá-
zaný na místě předvádění například přísliby dárku 
po skončení nebo samotným způsobem dopravy 
na místo konání. Prodejce má tak dostatek času 
na dokonalé zpracování nepřipraveného publika. 
Konečný souhlas bývá často nevybíravě požadován 
ve stresující atmosféře, kdy nezkušený senior není 
žádný soupeř.
 Pokud se stane, že nějaký z Vašich příbuzných 
podlehne a nějaký produkt zakoupí, nebojte se re-
agovat. Využijte bezplatných právních poraden pro 
spotřebitele, kterých je dnes, bohudík, na internetu 
dostatek nebo alespoň kontaktujte prodejce v celé 
záležitosti a požadujte vrácení peněz Vy osobně. 
Jeden můj kamarád telefonicky a písemně vyzval 
podobného podnikavce, aby vrátil 10 tisíc korun 
za předražený cvičební stroj, zpochybnil doživotní 
slíbenou záruku a pohrozil zveřejněním jeho jména. 
Peníze se vrátili a jeho dědeček z celé záležitosti 
vyšel pouze s ponaučením. Příště si na řízek zajde 
raději do hospody.

-jd-

 Celorepubliková akce s patnáctiletou tradicí letos poprvé zavítá i do Blanska a to 24. - 25. května. 
V místním zámeckém parku se dětem a jejich rodičům představí více než dvacet organizací, které 
nabídnou pestrou škálu volnočasových aktivit. „Jsme rádi, že se do Bambiriády zapojilo tolik míst-
ních organizací, díky tomu budou mít děti větší přehled, z jakých volnočasových kroužků si mohou 
vybírat,“ uvádí hlavní organizátor akce Miroslav Martinek. 

 Brány parku se otevřou v pátek 24. května v 9 
hodin, slavnostní zahájení proběhne v 10:30. Při-
pravený je bohatý program na podiu i nejrůznější 
činnosti pro děti. Ty si budou například moci zajít do 
lanového centra, vyzkoušet si střelbu z luku nebo si 
zajezdit s modely lodí a aut. V plánu je také noční 
hra, jejíž organizace se ujala obě blanenská skautská 
střediska. V průběhu celé Bambiriády bude probíhat 
sběr plyšáků. „Chceme nasbírat staré plyšáky, s 

kterými si třeba už děti nehrají a věnovat je orgánu 
sociálně právní ochrany dětí a dalším místům kde 
je jich potřeba. Stará hračka tak bude moci někomu 
dalšímu udělat radost,“ vysvětluje jedna z organizá-
torek Romana Ošlejšková. 
 Téma letošní Bambiriády je Dětství v proměnách 
času, celý program budou proto provádět kromě 
moderátora také Honzík a Maruška, cestovatelé 
časem, kteří dětem ukážou, jakými způsoby si děti 

hrály v minulosti. 
 Už před Bambiriádou jsou ale v 
plánu nejrůznější akce. V ulicích 
Blanska budou moci lidé brzy 
potkat informační stánek Bambi-
riády, kde se děti mohou vyfotit se 
svojí oblíbenou hračkou nebo s 
tou, která bude k dispozici. „Fotky 
poté dáme do online katalogu na 
našich stránkách a bude se hla-
sovat o nejlepší z nich. Výherce 
odměníme přímo na Bambiriádě 
hmotnými cenami,“ doplňuje Oš-
lejšková.
 Generálním partnerem Bam-
biriády 2013 je FLEXI životní 
pojištění Pojišťovny České spoři-
telny. Více informací o programu a 
připravovaných akcích se dozvíte 
na webu www.bambiriada.bk.cz.

-MJ-

 Městská knihovna Blansko je pověřená knihovna – v systému knihovnictví ČR to znamená, že je cen-
trem metodického vedení svého pověřeného obvodu prostřednictvím regionálního oddělení (konkrétně 
je to pomoc pro 50 neprofesionálních a 6 profesionálních knihoven, včetně 11 poboček v roce 2013). 
Informace o těchto knihovnách najde každý zájemce na odkazu naší webové stránky. 

 V posledních několika letech se uplatňuje soustře-
děná snaha na propagaci všech knihoven ve virtuálním 
světě. Jsou však důležité nejen samotné webové 
stránky a jejich aktuálnost, ale hlavně propojení na 
to nejzajímavější, co knihovny soustřeďují – tedy na 
knihovní fond.
 Všechny profesionální knihovny našeho pověře-
ného obvodu používají automatizovaný knihovnický 
program Clavius, který je schopen komunikovat s 
programem Městské knihovny Blansko. Snažíme se 
o stejné propojení mezi neprofesionálními knihovnami 
regionu. 
 Díky pochopení starostů a zastupitelů jednotlivých 
obcí a státní grantové politice bylo možné postupně 
knihovny takto vybavovat. Do roku 2009 si zakoupilo 
licenci na program pro své knihovny 10 obcí, v roce 
2010 k nim přibyly 2 další. 
 Současně jsme v roce 2010 zahájili připojování 3 
malých neprofesionálních obecních knihoven přímo 
do systému Městské knihovny Blansko, který umož-
ňuje zobrazení on-line katalogů ihned při zakoupení 
tohoto programu. Jde o společný automatizovaný 
regionální knihovnický systém určený pro menší 
obce, který nemá tak vysoké vstupní fi nanční náro-
ky. Městská knihovna Blansko se tak stala centrem, 
které spravuje kvalitu všech záznamů jednotlivých 
knihoven. Uživatelé knihoven jednotlivých obcí mohou 
při správném propojení systémů získat okamžitou 
informaci o konkrétní knize ve své knihovně nebo v 
nejbližším okolí.
 Do konce roku 2013 bude vlastnit tento systém 
celkem 28 neprofesionálních knihoven (s programem 
Clavius REKS). Když k tomuto číslu přičteme dalších 
celkem 20 obcí, které investovaly do lokálního systému 
pro svou knihovnu, tak se dostáváme na celkový počet 
59 knihoven s automatizovaným systémem vhodným 

pro on-line vyhledávání knih (včetně všech poboček, 
které patří k větším knihovnám).
 Pro další roky jsou již vedená jednání s obcemi, 
které se zatím nerozhodly žádný knihovnický systém 
zakoupit. V případě, že budou otevřené i nadále 
možnosti získat státní fi nanční podporu, budeme v 
této činnosti pokračovat.
 Předpokládáme, že do roku 2015 bude možné říct, 
že případní uživatelé si v našem regionu svou knihu 
spolehlivě mohou najít v kterýkoliv denní či noční čas, 
protože systémy pracují i mimo ofi ciálně nastavenou 
výpůjční dobu.

Helena Jalová, vedoucí regionálního
oddělení Městské knihovny Blansko

Knihovnou zazněly básně

 Ve středu 17. dubna 2013 proběhl v dětském oddě-
lení Městské knihovny Blansko již 10. ročník recitační 
přehlídky pro žáky 4. – 9. tříd blanenských základních 
škol. Jak se stalo za dobu konání přehlídky zvykem, 
účast byla veliká. Celkem 35 mladých recitátorů se 
představilo svým rodičům, prarodičům, pedagogům 
a kamarádům.
 Děti si vybraly texty, které jsou pro ně nějakým 
způsobem zajímavé. Ti mladší mají v oblibě veselé 
básně, starší studenti tíhnou víc k vážnějším tématům. 
 Přesto, že publikum bylo jako každý rok velmi po-
četné, při recitaci panovalo nebývalé ticho a zejména 
u starších žáků běhal až mráz po zádech při velmi 
emotivním přednesu. 
 Letošní ročník byl zajímavý také tím, že tři recitátor-
ky přednesly vlastní básně. Věříme, že i další ročníky 
budou stejně kvalitní jako ten letošní. 

Pavlína Gargošová, Městská knihovna Blansko
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Fotoreportáž - Dlouho očekávané, konečně přišlo

Foto: Klára KučerováFoto: Klára KučerováFoto: Jan DvořákFoto: Jan Dvořák

Na kávě s Markem Audym
 Marek Audy
 - 44 let, fotograf, grafi k, jeskyňář, objevitel.

   Pokud byste se 
měl sám předsta-
vit, kdo jste, za 
koho se považu-
jete?
   Od dětství se 
považuju zejména 
za jeskyňáře a fo-
tografa. Jeskyňa-
řit jsem začal, jak 
občas říkám, ještě 
před narozením. 
Ještě než jsem 
shlédl světlo světa, 
lezla se mnou ma-

minka do jeskyní, většinou nepřístupných. Jeskyňářskou 
domovinu mám tady, na Suchdolsku.  Jako fotograf se 
už dlouho zabývám stereoskopií – už v 90. letech jsem 
dělal stereoskopický fotoseriál pro Technické muzeum 
v Brně. Oni mají fantastickou expozici stereoskopické 
fotografi e, kterou dnes známe jako 3D fotografi i nebo 
3D záznamovou techniku, princip je však stále stejný: 
člověk vidí plasticky díky tomu, že má dvě oči. Když 
uděláme fotoaparát, který to napodobí, získáme obraz, 
který opět bude plastický. 
 Co právě teď děláte?  
 Teď natáčíme, nebo spíš stříháme, 3D fi lm z Vene-
zuely, ze stolových hor, o objevech, které jsme tam 
udělali. Do Venezuely jezdíme od roku 2002 a letošek 
byl jakési vyvrcholení. Bohužel poslední expedice měla 
špatný průběh – můj nejlepší kamarád, který se mnou 
jezdí od začátku, si v pralese vypíchl oko. Je paradoxní, 
že na stereoskopický fi lm, co jsme tam dotočili, se sám 
už oběma očima nepodívá, což je docela fatální věc, 
ale jsme rádi, že přežil, protože ten návrat byl poměrně 
drsný.  
 Můžete prozradit o tomto fi lmu něco víc?
 Film je věnován jeskynnímu systému Brewer, který 
jsme objevili. Má název Domino, jako skládačka, protože 
i u objevování jeskyně jde o to, že se jednotlivé vědní 

Sponzor rubriky:

 Opožděné, dlouho vyhlížené jaro konečně dorazilo do Krasu. Rozvilo se do květů, rozpustilo se v tajícím ledu, zírá z tmavých otvorů čekajících budek, leskne se na 
chromu Harleyů, co motorkáři konečně vytáhli z garáže, sviští kolem na kolech a kolečkových bruslích, kváká v tůních a křičí od časného rána stovkami ptačích hlasů. A 
jaké je vaše jaro? Podělte se s námi o svůj pohled.

Zašlete nám své fotografi e na téma JARO. Ty nejzajímavější zveřejníme a nejlepší obrázky 
odměníme poukazem na konzumaci v kavárně Cafi sco! 
Své práce zasílejte na email kucerova@monitor-bk.cz. Uzávěrka je 13. května 2013.

Erekce na Wankláči

 Esemeska, která mě v úterý zastihla uprostřed 
rozhovoru s fotografem a speleologem Markem 
Audym byla z rodu těch stěží uvěřitelných. „Az skon-
cis, prijd na Wanklac. David Cerny nam ukrad sochu 
a dal misto ni falus.“
 Pomyslela jsem si cosi o žertech hned po ránu, 
nicméně na Wanklově náměstí se na podstavci sku-
tečně tyčil tvar zhruba připomínající pánské přirození 
v pohotovostní poloze.

 To už se chaotická situace kolem sochy vyjasnila 
a i přivolané městské policii bylo jasné, že z původ-
ních litinových soch žádná nechybí, tudíž nebylo nic 
ukradeno, ale pouze přidáno, a po bližším ohledání 
se ukázalo, že ani odstranění nového díla nebude 
tak problematické, jak se původně zdálo: masivně 
vyhlížející sokl totiž nebyl z betonu, ale z nastříkané 
lepenky, a sám penis umělec vyřezal z molitanu.
 Z toho, co původně vypadalo jako trestný čin, se 
tak vyklubala podařená recese a vtipný počin ve 
veřejném prostoru, na kterém lze mimo jiné ocenit i 
to, že se autor dokázal obratně vyhnout objektivům 
kamerového systému.
 Ačkoliv fyzická existence díla byla ukončena 
poměrně rychle odvozem na sběrný dvůr, samot-
ná myšlenka pomníku falického tvaru blanenské 
zjevně zaujala a na internetových fórech se vzápětí 
rozproudila živá diskuse. Když k tomu připočteme 
skutečnost, že se na Wanklovo náměstí obratem 
dostavila také  televize, skoro se vnucuje otázka, 
zda tento počin – který městskou pokladu nestál 
ani korunu – nebyl pro propagaci Blanska větším 
přínosem než nový barevný prospekt na křídovém 
papíře.

-kkuc-

obory skládají jeden za druhým a ten had, který vzniká, 
je nekonečné poznávání a nikdy nekončící objevování. 
Film ve 3D je věnován jedné konkrétní části jeskyně, měl 
by mít metráž cca 20 minut. Premiéra proběhne buď v 
kině Blansku nebo na Mezinárodním speleologickém 
kongresu, který se bude konat v červenci v Brně. To je 
teď takový můj motor, abych ho dokončil.  
 Jak jste se dostal k Venezuele a objevu největší 
křemencové jeskyně?
 Byla to náhoda – tu první jsme našli jako turisté na 
Roraimě, kde jsme bloudili, protože jsme odmítli horské-
ho vůdce, a v mlze jsme došli do míst, kam se běžně 
nechodí. Tam jsme objevili ponor říčky, jak ho známe 
od nás z Moravského krasu. Za ním byla první pořádná 
křemencová jeskyně světa Ojos de Crystal.  Tu druhou 
objevil o dva roky později můj venezuelský kamarád 
Charles Brewer, když si z letadla všiml obrovského jes-
kynního portálu. Později jsme do něj vletěli vrtulníkem 
a zjistili, že mohutná jeskyně pokračuje kilometry dál.   
 Čím jsou tyto jeskyně zajímavé?
 Zejména horninou, ve které jsou vytvořeny. Jsou to 
křemenné pískovce, tak jako třeba Adršpašské skály s 
tím rozdílem, že pískovcové usazeniny u nás pochází 
z druhohor, kdežto stolové hory ve Venezuele, to jsou 
prahory. Ty nejstarší usazeniny tam mají přes miliardu 
let.  Jeskyně o této mohutnosti – nejužší profi l odpovídá 
přibližně sloupské Kůlně – jsou v pískovcích vzácné. A 
nám se už dvakrát podařilo objevit nejdelší pískovcovou 
jeskyni světa – poprvé to byla v roce 2002 právě jeskyně 
Krystalové oči. No a pak jsme překonali sami sebe onou 
druhou jeskyní - Systém Brewer na sousední stolové 
hoře Chimantá, která je dnes s osmnácti kilometry nej-
delší na světě.  Nesmírně zajímavá je také místní fauna. 
Jeskyně se nacházejí v subtropickém pásmu, takže je 
tam spousta živočichů, brouci, pavouci, jeskynní kobylky. 
Většina druhů je endemická, vyskytují se jen v této ob-
lasti, proto velkou část průzkumného týmu jeskyně tvoří 
herpetologové, arachnologové, entomologové.  Další 
zajímavostí jsou organizmy, které se podílejí na tvorbě 
stromatolitů, kamenných opálových koulí – nechali jsme 
je datovat v Kanadě. Koule o průměru 10 cm na povrchu 
stále žije, ale její stáří uprostřed bylo určeno na téměř 
milion let – sinice jsou nesmírně staré mikroorganismy.
 Jak se vůbec v takových prostorách natáčí a fotí?  
 Pokud jde o fotky, vůbec nefotím elektrikou, nebo spíš 
nefotil jsem. Rád používám magnézium, neboli blesk, 
jak ho známe z počátků fotografi e. Na tom pracoval 
už můj táta, který dokázal vyladit barvu světla, hlavně 
složení okysličovadla, tak, aby odstranil nepřirozené 
barevné tóny. Dnes je to legrace, v počítači člověk po-
tahá šoupátka v rawu a je hotovo, ale v analogové době 
obrázek vypadal tak, jak se nafotil. Výhodou magnézia 
je taky objem – nosíval jsem lahvičku se 200 g hořčíku, a 
ta stačila na celou expedici. Osvit je od desetiny vteřiny 
až po vteřinu: peřeje a vodopády jsou příjemně rozplizlé. 
Magnéziová slož má navíc plné spektrum a fotografi e 
je krásně barevná a měkká, jako když svítí sluníčko. 
Film jsme už samozřejmě museli natáčet za pomoci 
LED světel, které nám dodala fi rma Halama, jeden z 
našich sponzorů, která se zabývá vývojem osvětlovací 
techniky.   
 Co byste ještě rád objevil? Něco ve světě nebo 
tady, v Krasu?
 V Moravském krasu má sto metrů stejnou hodnotu 
jako kilometr za hranicemi, ale možností, jak objevit 
velkou jeskyni, je tady hrozně málo. Hlavní hydrologické 
systémy jsou známy od začátku až do konce. Samozřej-
mě zbývají ještě nějaké možnosti, kde by mohlo ještě 
něco být – zrovna třeba západní přítoky od Suchdola, 
potok Lopač, ale takový systém, jako Amatérská jeskyně, 
to už tady nebude.
 Znamená to, že byste raději objevil něco tady, než 
ve Venezuele?

 To je záludná otázka. Myslím, že já jsem si už svůj 
díl štěstí vybral. Docela se daří dalším generacím. 
Na nedávném Speleofóru, největším setkání našich 
speleologů, bylo vidět, že se to pořád někam posouvá 
– letos byl oceněn průzkum Hranické propasti, kde byla 
nově naměřena hloubka 442,5 metru. Kdybych snil o 
nějakých dalších objevech, tak bych určitě raději objevil 
nějakou horizontální jeskyni než vertikální. Loni skupina 
z Moravského krasu objevila přes kilometr hlubokou 
propast v Černé Hoře, ale to je strašná dřina, a taky je 
to o dost nebezpečnější. 
 V jeskyních je tma, zima, netopýři, nebezpečí. Co 
vás vlastně nutí lézt do jeskyní?
 To je jednoduché, jsou to jediná bílá místa na ma-
pách. “Hic sunt leones”. V jeskyni člověk šlape tam, 
kde ještě nikdy nikdo nebyl, objevuje věci, které nikdo 
neviděl. Můžete jít do lesa, nebo na nějaké jiné místo, 
kde není moc lidí, ale vždycky můžete vytáhnout snímek 
z Googlu, kde ten váš kopec najdete. Jeskyně, to je jiná 
planeta, jiný svět, jiný kontinent. Konkrétně křemence 
ve Venezuele, to byla věc před deseti lety naprosto 
neznámá. A to je podle mě hlavní motor jeskyňaření.
 Když už jsme se zmínil o nebezpečí, co byl váš 
nejhorší zážitek, největší „nervy“?
 V jeskyni jsem se nikdy nedostal do takové situace, 
že by to byla úplná beznaděj. Třeba na letošní výpravě, 
kdy si kolega zranil oko v pralese, to bylo daleko horší. 
Trvalo tři dny, než jsme ho dostali na oční kliniku - 15 
hodin nám trvalo, než jsme vůbec vyšli z pralesa.  Letoš-
ní akci jsme naplánovali jako docela tvrdou. Řekli jsme 
si, že dojdeme pěšky k té naší jeskyni, kam normálně 
létáme vrtulníkem. Uvítali to i místní indiáni, protože 
pěší stezka by jim umožnila rozvinout turistický ruch. 
Zájem o návštěvu tak velké a raritní jeskyně by určitě 
byl, i když je otázka, zda je to z hlediska ochrany přírody 
dobře.
 Připravujete se nějak na expedici fyzicky? Tré-
nujete? 
 Ne, my jsme všichni počítačové krysy. To je na tom 
to nejhorší, že vždy ten začátek je utrpení.
 Jaké jsou pak návraty domů? 
 Ale to už se člověk těší, i když ten letošní návrat byl 
atypický, hektický a plný problémů. Někdy se člověk 
vrací s tím, že investoval obrovský objem peněz, ale 
výsledek je nula, to když se nepodaří žádný objev. V 
současné době už naštěstí máme sponzory, kteří nám 
pomáhají, od těch velkých, jako je třeba Jihomoravský 
kraj, až po menší fi rmy – Juraj Halama nebo Karol 
Kýška.  
 Jak si představujte své stáří?
 Ideální stáří si představuji stejně jako svůj současný 
život. Nedávno jsem se setkal s cestovatelem Miro-
slavem Zikmundem a připadal mi duševně mladší než 
mnozí mí vrstevníci. I můj táta sedmdesátník chodí 
pravidelně každý víkend do jeskyní a je plný sil.
 Kdybyste mohl něco – cokoliv – jen tak změnit, 
lusknutím prstů, co by to bylo?
 Člověk by se měl snažit měnit jen to co změnit může. 
Jednotlivec nemůže změnit současný nefunkční politic-
ký systém. Ale dobře... Kdybych mohl lusknout prsty, 
chtěl bych, aby se lidé u nás k sobě chovali přátelsky 
a pomohli si jen tak, třeba i nezištně. Nedělali vše jen 
pro peníze, ale také něco pro radost. Na blanensku 
bohužel té ochoty si vzájemně pomáhat moc nevidím. 

-kkuc-

Foto: Městská policie BlanskoFoto: Městská policie Blansko

PŘÍRODNÍ KOSMETIKAPŘÍRODNÍ KOSMETIKA

U Marušky
Centrum PASÁŽ Blansko, 

Rožmitálova 5/7

VOŇAVÉ DÁRKY
Nabídka:Nabídka:
* Přírodní kosmetika: konopí, růže, 
 levandule, oliva, pivní kosmetika
* Biokosmetika SALOOS
* Voňavé polštářky
* Svíčky, sypané čaje

POZVÁNKAPOZVÁNKA na promo akci nové značky 

H & B - Mrtvé moře H & B - Mrtvé moře 
na Rožmitálce 16.5.201316.5.2013
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16.4. začala blanenským rybářům po zimní pauze opět pstruhová sezóna. Krásné počasí dopřálo povedený den. Jen zvednutá hladina z tajícího sněhu 
nebyla pro velký úlovek ideální. Na snímcích jsou rybáři u jezu za místní STK.

Evropský den melanomu

v Nemocnici Blansko

Fotoreportáž ze zahájení pstruhové sezóny

PREZENTACE ČINNOSTI OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ 
DĚTÍ A MLÁDEŽE A STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU

DĚTSTVÍ V PROMĚNÁCH ČASU

24.25. 5.

WWW.BAMBIRIADA.CZ
www.facebook.com/bambiriada

Pá 9.00–17.00
So 9.00–16.00

BLANSKO ZÁMECKÝ PARK

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ – PÁTEK 24. 5. V 10.30

CO VÁS ČEKÁ?
Aktivní prezentace organizací pro děti a mládež – uvidíte, co 
všechno Vaše děti mohou na Blanensku ve volném čase dělat 
a jaké kroužky navštěvovat. Čeká je spousta zábavy, sportovní 
a tvůrčí aktivity, čajovna, soutěže a hry pro všechny věkové 
kategorie.

A NAVÍC 
Noční hra
Koncerty skupin Kaštánci, Šnek a přátelé
Lukostřelba
Lanové centrum
Cvičná střelnice
Noční kino

REGIONÁLNÍ ZÁŠTITA
Ing. Lubomír Toufar (starosta města Blanska)

DĚTI MOHOU PŘIVÉST SVÉ RODIČE. :)

CELOSTÁTNÍ ZÁŠTITY

Petr Fiala (ministr školství, mládeže a tělovýchovy) 
Ing. Vlastimil Picek (ministr obrany)
generálporučík Petr Pavel (náčelník Generálního štábu AČR)

VSTUP 
ZDARMA

CELOSTÁTNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

CELOSTÁTNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ AKCECELOSTÁTNÍ POŘADATEL S PODPOROU

REGIONÁLNÍ PARTNEŘI

město
Blansko

 Návštěvníky čeká v ordinačních hodinách bezplat-
ná kontrola pigmentových znamének (bez regulační-
ho poplatku), a to zkušeným dermatologem kožního 
oddělení Nemocnice Blansko.
 Pokud lékař odhalí patologický nález, z vyšetřené 
osoby se stane pacient, který bude dále objednán k 
následné léčbě. V průběhu vyšetření vyplní lékař i 
pacient dotazník týkající se rizikových faktorů vzniku 
melanomu a kožních karcinomů.
 Kdo nestihne tento vyhrazený den a má zájem si 
podezřelá znamínka zkontrolovat, může se objednat 
na recepci kožního oddělení (516 838 365).
 V době konání Evropského dne melanomu budou 
zájemci seznámeni s provozními podmínkami kožní-
ho stacionáře, který byl nově zbudován v roce 2012 a 
poskytuje moderní prostory vybavené k poskytování 
komplexní léčby kožních onemocnění. V případě zá-
jmu budou klienti seznámeni i s komerčními prostory 
estetické medicíny. Zaměříme se na přípravu na letní 

měsíce, které jsou za dveřmi. S nadcházejícím létem 
jsou nejžádanější metody zejména epilace, přístrojo-
vé lymfodrenáže a biostimulační lasery při péči o pleť. 
V případě zájmu nebude chybět předvedení přístrojů. 
Toto je však jen drobný výčet procedur, který komplex 
kožní a estetické medicíny Nemocnice Blansko nabí-
zí. Připraveny budou jak letáčky s pestrou nabídkou 
komerčních služeb estetické medicíny Nemocnice 
Blansko, tak i s informacemi o kožním stacionáři. 

-ko-

 V pondělí 13.5.2013 se kožní oddělení Nemocnice Blansko opět zúčastní celoevropsky koordinované 
preventivní akce s názvem Evropský den melanomu.
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Klub Ratolest

O prvním večeru s psycholožkou 

a pozvánka na další setkání

Blešák? Blešák!Reakce - polemiky
Chudáci ptáci

 Přečetl jsem si jako rodilý Blanenšták článek v Mo-
nitoru ze dne 19.4.2013 v rubrice Očima občanů pod 
označením Chudáci ptáci. Bohužel zde je uvedena 
pouze zkratka JR. Poznal jsem, že dotyčná osoba 
se zajímá o ochranu přírody, ptactva a není jí jistě 
lhostejná tato problematika. Co jsem ovšem chtěl k 
danému tématu uvést?
 Jako člen ČSO Birdlife, která se věnuje ochraně 
ptactva, bych rád uvedl, že je důležité seznámit 
příslušné orgány, které mají tuto problematiku na sta-
rosti, o této lokalitě, aby se předešlo dalším možným 
úhynům na el. vedení. Na kontaktu cso@birdlife.cz 
Vám ochotně poradí. Mají mapu v databázi takových 
nejohroženějších lokalit a spolu s distributory el. 
energie potom řeší jejich zabezpečení (zabezpečení, 
popřípadě montáž různých dosedacích bidel tak, aby 
se již ptáci nemohli poranit, usmrtit při průchodu el. 
proudem). Jistě to potom pomůže 
dané problematice v budoucnosti. 
 Děkuji za předání kontaktu dané 
osobě, popřípadě zveřejnění pro 
další čtenáře, pokud již nějaký z nich 
uhynulého ptáka pod el. vedením 
objeví. 

Radek Klimeš

Poděkování

 Jistě si obyvatelé Blanska všimli, 
že na nejstarším sídlišti na nám. 
Míru stojí už skoro rok opravený 
dům. Nástavba domu, nová střecha, 
omítka, prostorné lodžije, dokonce i 
parkoviště za domem, to není možné 

přehlédnout. Žiji v tomto domě. Oprava trvala několik 
měsíců, ale přesto jsme se dočkali.
 Problémů bylo moc. Napřed nesolidní fi rma – špat-
ně odvedená práce. Nakonec přišla fi rma nová a dům 
se každým dnem měnil. Veliký dík za tento stav patří 
paní Evě Suché a dvěma děvčatům, která pomáhala 
– slečna Kubínová a paní Beňová. Obzvlášť paní Su-
chá neúnavně spolupracovala s fi rmami, propůjčila 
prostory své provozovny, obíhala úřady – to vše na 
úkor své rodiny, zaměstnání i volného času. Patří 
jí opravdu velký dík, už i proto, že mnozí obyvatelé 
domu nejen že nepomohli, ale ještě práci kritizovali.
 Konečně si můžeme všichni v domě oddechnout, 
a nakonec i obyvatelé okolních domů i nedaleká 
prodejna. Taková velká stavba omezila provoz kolem 
celého domu. Až bude opraveno okolí a svítit nové 
výklady obchodů, bude to jistě jeden z nejhezčích 
domů ve městě.
 Ještě jednou díky, paní Suchá.

-ira-

Program na květen 2013

6.5. a 13.5. od 9,30 hod. Šikulky
– pro rodiče s batolaty ke Dni matek - přijďte si spo-
lečně vytvořit přáníčka a kytičky pro maminky, budeme 
vytvářet i pro seniory, které se rozdají při besídkách 
ke Dni matek
6.5.,13.5.20.5. a 27.5. 9,30 - 10 hod. Mimináček
- podpora psychomotorického vývoje dětí - cvičení , 
masáže, strava pro kojence atd. Od 2 měsíců – vytvá-
říme novou skupinu
6.5.,13.5.20.5. a 27.5. 10,30 - 11,30 hod. Mimináček - 
setkávání maminek s kojenci od 6 měsíců s odborníky
7.5. 9 - 10 hod. Nemoci přenášené v dětských ko-
lektivech - odborná přednáška zdarma od M-centra
7.5.od 10 do 11 hodin Baby masáže s lektorkou 
Jitkou Pokornou 
7.5. od 11 do 13 hod. Laktační poradna 
11.5. od 10 hodin Den rodiny
- pojďte s námi oslavit mezinárodní den rodiny. Čeká 
vás vyrábění lodiček, spousta soutěží s úkoly a na zá-
věr rodinný táborák. Přijďte podpořit svou rodinu. Zváni 
jsou všichni z Blanska i okolí. Poplatek 20,- Kč za párek 
a chleba. Akce se uskuteční za příznivého počasí. 
13.5.od 15 hodin Domácí ovocné a zeleninové šťávy 
nejen pro děti
- odborná beseda o zdravém životním stylu s Jitkou 
Pokornou - doporučujeme pro maminky s kojenci a 
batolaty poplatek za vstup 50,- Kč
14.5., a 28.5. od 9,30 hod. Baby masáže s lektorkou 
Jitkou Pokornou
14.5.10,30 do 12,30 hod., 15.5 a 29.5.2013 8-10 hod. 
Laktační poradna
Kreativní tvořivé workshopy se speciální pedagož-
kou Mgr. Ivetou Chloupkovou, každé úterý od 10 – 12. 
hodin. Jsou poskytovány zdarma.
7.5. Jak bydli šneček 
14.5 Tajemství skřítka, který bydli ve stromě
21.5 Zakleté království 
28.5 Kouzelný ostrov splněných přání
OSLAVY SVÁTKU MATEK 
BESÍDKY A VYSTOUPENÍ PRO SENIORY:
15.5. v 9,30 hodin vystoupení pro seniory v Senior 
centru Blansko
17.5. v 9,30 hodin besídka pro seniory v DPS Blansko, 
ul. Pod Javory 32
15.5., 29.5. od 16 hodin Svépomocná skupina pro 
předškoláčky
- zpívání, tančení, prvky dramatické výchovy, možnost 
vyzkoušení hudebních nástrojů, poslech a společné 
naučení písničky spojené s pohybem a možností 
divadla muzikoterapie a dramatická výchova s Erikou 
Hlouškovou a Mgr. V. Zachovalovou
20.5. od 9,30 hodin zahájení kurzu plavání rodičů s 
dětmi od 1 roku do 5 let na Panoramě - do kurzu se 
můžete hlásit již nyní
20. a 27.5. od 9.30 -11.00 hod Šikulky
– pro rodiče s batolaty na téma STVOŘENÍ SVĚTA – 

pojďte si společně poslechnout a prožít příběh stvoření 
světa pomocí zážitků s výtvarnými technikami, podle 
přízně počasí budeme tvořit venku 
22.5. od 16 hod. Zvířecí zpívánky
- přijďte si se svými ratolestmi zahrát na zvířecí zpíván-
ky, něco malého si vytvoříme, rozcvičíme se, zahrajeme 
si zvířecí koncert na nápěv předem vybrané písničky a 
za doprovodu hudebních nástrojů si zazpíváme lidovou 
písničku a děti si ji divadelně-pohybově ztvární.popla-
tek za vstup 60,- Kč nebo permanentka
23.5.2013 od 7,30 hod. VÝLET DO MORAVSKÉHO 
KRASU - pro přihlášené dobrovolníky a rodiče s dětmi 
z Klubu Ratolest. Sraz na Wanklově náměstí v 7,30 
hod. zastávka MHD směr Písečná. Návrat kolem 12 
hodiny. Hlaste osobně nebo na emailu. Poplatek 50,- 
Kč/rodina za autobus
24.5.2013 od 9 hodin do 17 hodin představe-
ní činnosti Klubu Ratolest na Bambiriádě 2013 
v zámeckém parku Blansko 9-10 hodin vystoupení 
rodičů s dětmi,15-17 hodin tvořivá dílna se zpívánkami
30.5.2013 od 10 hodin Rozdílné způsoby výchovy, 
které si nesu ze své původní rodiny - odborná beseda 
s diskuzí s Mgr. Vendulou Zachovalovou.

Vítězství ruštinářů 

Gymnázia Blansko 
 Studenti Gymnázia Blansko si pro letošní ročník 
soutěže v přednesu ruských literárních textů Ars poe-
tica – Puškinův památník připravili celkem pět vystou-
pení - pod vedením PhDr. Dany Fránkové nacvičili dvě 
kolektivní čísla – trojjazyčnou česko-rusko-slovenskou 
koláž Polednice (účinkující: Kateřina Feiková, Šárka 
Kuncová, Kristýna Skoupá, Josef Dvořák – všichni z 
kvinty B) a inscenaci satirické povídky Michaila Zoš-
čenka Istoria bolezni / Příběh nemoci (účinkující: Adéla 
Formánková, Kristýna Valentová - obě z kvinty A, Adam 
Kolář – M.B, Adam Pernica – K.B a Tadeáš Vašíř - X.B) 
a dvě vystoupení sólových recitátorek – Aneta Ratkov-
ská přednesla báseň Sergeje Jesenina Pěsň o sobake 
/ Píseň o psu a Jana Tesařová Dopis Taťány Oněginovi 
z románu A. S. Puškina Evžen Oněgin, obě děvčata 
jsou z kvarty A. Jana Panáčková ze 4.A vystoupila v 
kategorii sólového zpěvu s písněmi A naposledok ja 
skažu a Za togo parňa. Janu připravovala a na klavír 
doprovodila paní učitelka Soukromé ZUŠ manželů 
Jeřábkových Olena Cupáková.
 Regionální kolo soutěže se konalo v aule Pedagogic-
ké fakulty MU v Brně. Konkurence zde byla letos těžká, 
ale všichni naši účinkující podali vynikající výkony 
a podařilo se nám s oběma scénkami i s hudebním 
vystoupením postoupit do celostátního fi nále v Praze!
 Všem zúčastněným patří velký obdiv a dík a budeme 
jim držet palce, aby se v Praze mezi nejlepšími ruštináři 
z celé republiky neztratili a předvedli minimálně takové 
výkony, jakými okouzlili porotu brněnské přehlídky.

PhDr. Dana Fránková

 Flea market. Marché aux puces. Zkrátka bleší trh. Pro někoho možnost vylepšení rodinného rozpočtu 
prodejem starších, ale stále zachovalých věcí. Pro jiného příležitost ke vzrušujícímu lovu nedoceněných 
pokladů, pro dalšího koníček a způsob života.

 Bleší trhy, dobře etablované a hojně 
navštěvované v nedalekém Brně, letos 
poprvé dorazí i do Blanska, a to díky 
Petru Vraspírovi, fotografovi a nadše-
nému účastníkovi bleších trhů v České 
republice i v zahraničí.
 „Blešák v Blansku chyběl – lidi mají 
spoustu starých věcí a proč je vyhazovat, 
když někomu mohou posloužit a třeba 
ještě vylepšit rodinný rozpočet,“ uvažuje 
Petr Vraspír. Sám strávil nemálo času na 
bleších trzích v Brně a jejich atmosféru 
si zamiloval. „Prodávající se už znají, 
některé stánky jsou vyloženě oblíbené 
a zboží z nich zmizí za chvíli,“ líčí Petr 
Vraspír své zkušenosti.
 Jak tedy na první blanenský blešák? 

Pokud byste rádi zúčastnili jako 
prodejci (a s přicházejícím letní se-
zonou jistě nebude od věci prově-
trat třeba šatníky a sklepy), hlaste 
se do 15. 5. 2013 buď na adrese 
vintage-shop@email.cz nebo na 
čísle 737 529 562. Poplatek za pro-
dej je víc než mírný – symbolických 
50 Kč slouží k úhradě za pronájem 
sálu – návštěvníci a kupující mají 
samozřejmě vstup zdarma.
 Pokud tedy chcete zažít odlesk 
atmosféry londýnského Brick Lane 
Market, jste zváni: bleší trh v Blan-
sku startuje 19. 5. 2013 ve 14.00 
ve vestibulu Dělnického domu.

-kkuc-

 V pátek 12. dubna 2013 jsme v Městské knihovně Blansko zahájili nový projekt - cyklus populárně 
- naučných přednášek z oblasti společenských věd, nazvaný Večer s psycholožkou aneb… Přednáš-
ky mají ucelené téma a budou se dotýkat aktuálních a někdy i palčivých problémů a situací našeho 
života.

 Prvním tématem byla asertivita a vše kolem ní. 
Lektorkou pro všechna čtyři setkání v období duben 
– červen 2013 je mladá psycholožka PhDr. Kateřina 
Vrtělová. O problematiku asertivního chování byl ze 
strany blanenské veřejnosti velký 
zájem. Kateřina Vrtělová je oprav-
dovou odbornicí v daném oboru, 
s posluchači pracuje interaktivní 
metodou, používá příkladů modelo-
vých situací pro přiblížení termínů. 
Lehce navázala kontakt s publikem, 
které se neostýchalo dotazovat. 
Dubnové setkání s psycholožkou 
se ukázalo jako přínosné s velmi 
příznivým ohlasem.   
 Další přednáška z projektu se 
uskuteční v pátek 17. května 2013 
od 18 hodin v dětském oddělení 
Městské knihovny Blansko. Téma-
tem tohoto večera bude šikana. Jak 
ji odhalit, jak jí předcházet a jak se 
jí bránit – to se dozvíme opět na 

setkání s doktorkou Vrtělovou. Atmosféru večera s 
asertivitou přibližuje fotografi e Ladislava Krále.

Mgr. Jana Trubáková, 
Městská knihovna Blansko

Foto: Petr VraspírFoto: Petr Vraspír

S knihou nebudeš 

nikdy sám
 V pátek 12. dubna 2013 žáci III. A ze ZŠ Blansko, 
Erbenova 13 navštívili knihovnu. Paní knihovnice 
Drahoslava Křivánková přivítala děti ukázkami z 
dětských knížek od současných dětských autorů. 
Seznámila žáky s vyhledáváním knih v policích i na 
počítači. Na závěr školáci vyluštili společnou křížovku 
s tajenkou „ S knihou nebudeš nikdy sám.“
 Děkuji paní knihovnici Drahoslavě Křivánkové za 
milý přístup a poutavé příběhy z nové tvorby pro děti.
Mgr. Anežka Šupová, ZŠ Blansko, Erbenova 13

Za sněženkou 

do krasu!
 V sobotu 20. dubna 2013, po roční pauze, připravili 
VV TJ ČKD Blansko a TJ Obůrka již 35. ročník dálko-
vého pochodu „Za sněženkou do krasu“. Účast sice 
nenavázala na tradice předcházejících ročníků, ale 
přesto je příslibem pro ročníky další. Signalizovaná 
nepřízeň počasí účastníky neodradila. Předpověď 
se nakonec nevyplnila, a tak mohlo brzy po zahá-
jení vyrazit odhodlaně 10 turistů na 35 km trať. Asi 
nejpopulárnější je trať na 25 km, kterou si zvolilo 23 
chodců. Nejmenší v doprovodu rodičů v počtu 26 

účastníků se vydali na 10 km trať, která vedla na 
Obůrku a zpět.
 Nejmladším účastníkem byl Vítek Pernica z 
Dolní Lhoty (2007), nejstarším účastníkem, který 
absolvoval trať 35 km, byl Rudolf Pecher (1938) 
a nejvzdálenějšími účastníky byli Magda a Martin 
Šimkovi z Olomouce.
 Věříme, že návrat k tradičnímu pochodu probou-
zejícím se Moravským krasem nebude jen ojedině-
lou akcí, ale stane se pravidelnou součástí jarního 
turistického kalendáře v dalších letech. 
 Pořadatelé touto cestou děkují všem zúčastněným 
„ pochodníkům“ a organizátorům. 

Výkonný výbor TJ ČKD Blansko
-MAMO-

Výlet do Lipky

 Každé jaro se naše školní družina vydává na výlet 
do Brna, do ekologického centra Lipka. Pro děti je 
tam připravený zajímavý výukový program o jaru. 
 I letos jsme se dočkali milého přivítání. Pracovnice 
centra si pro nás připravily krátkou pohádku o vítání 
jara a o změnách, které v tomto ročním období na-
stávají. V podobném duchu se neslo celé odpoledne. 
Děti se dozvěděly o stavbě květin a o jejich opylová-
ní. Všechny tyto informace získaly díky zábavným 
hrám a vlastně si ani nevšimly, že se přitom naučily 
něco nového.

Školní družina ZŠ a MŠ Salmova
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů.  Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.vaspojistovak.cz
* Stavební práce i menšího rozsahu, omítky, 
hrubé stavby podle domluvy. Tel. 606311560, 
www.rerucha.cz.
* REALIZACE, ÚDRŽBA ZAHRAD. Tel. 
723673625.

 Podnikatelská

Řádková Inzerce

* 1+1 po celkové rekonstrukci na ul. 9. května za cenu 
765.000,- Kč. Tel. 776117788.
* Dětskou postel, červená s motivem pejska a kočičky, 
kvalitní matrace a rošt. Cena 600 Kč. Tel. 702330676.
* Helmu na motorku, cena 1300 Kč. Při rychlém jed-
nání cena 1000 Kč. Tel. 702330676.
* Chlapecké kolo modré, vhodné pro velikost chlapce 
cca 125-145cm, kolo je kompletně vybavené, velmi 
dobrý stav. Cena dohodou. Možná prohlídka v Blan-
sku. Tel. 607833821 po 17. hod.
* Šatní skříň, která je kombinovaná s postelí, světlé la-
mino. Rozměry skříně 140x90x130cm (dxšxv), na ní je 
postel s přesahem po délce. Rozměry 200x90x40cm. 
Dřevěný žebřík a dva podpůrné sloupky. Vhodné do 
menších dětských pokojů. Možná prohlídka v Blansku.
Cena dohodou. Tel. 607833821 po 17. hod.
* OPEL FRONTERA 2.4i na LPG (plyn), 4x4, 5-dveřo-
vý, bez koroze, bez placení eko daně, rok 93, najeto 
192 tkm, tažné na 2t, 4x el.okna, centrál, za 55 tis.
Kč.Tel. 777079911.
* Nový přívěs TITBIT s velkou ložnou pl. 2600x1620mm, 
130km/hod, za 25 tis. Kč. Tel. 777079911.
* Dvojpostel - letiště 200x160 s čelem za 2700 Kč, 
letiště 200x140 za 2500 Kč, postel pro jednoho 
200x90 za 1300 Kč, vše zvedací s úložnými prostory. 
Tel. 605529478.

* Daruji roční fenku rotwajlera, velmi milá, přítulná, 
zvyklá žít v bytě, spěchá, z rod. důvodů. Blansko. 
Tel. 774393771.
* Nabízím funkční šicí stroj Veritas - daruji za odvoz. 
Tel. 737802235.
* Hledám dlouhodobý podnájem bytu 1+1 nebo 2+1 
do 7000Kč (nájem + inkaso) pro dvě osoby s malým 
psem. Nejlépe Písečná a okolí. Tel. 739832697.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Daruji za odvoz starší bílý kulatý kuchyňský stůl 
průměr 90 cm, výška 75 cm. Tel. po 16. hodině 
776073629.
* Mladá rodina hledá dlouhodobý pronájem bytu 
(domu) 3+1 (3kk) v Blansku nezařízený, bez RK. Tel. 
736242697.
* Pronajmu byt 1+1 na sídlišti Sever v Blansku. Byt se 
nachází ve třetím patře revitalizovaného panelového 
domu, s krásným velkým balkonem. K nastěhování od 
6/2013 nebo dle dohody. Cena 7500 Kč vč. inkasa. 
BEZ RK! Tel. 728428983, email: lucka.zh@email.cz.
* • Pronajmu  dlouhodobě garáž za vlak. zastávkou 
Blansko město. Tel. 607675664.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Kabát Turné 2013 – 9.5.2013 ve 20 hod, Brno - Pa-
vilon P Výstaviště Brno. Cena 450,- Kč
Ticketpro:
23.7.2013 Depeche Mode – Praha, Synot Tip Arena
4.8.2013 Deep Purple – Slavkov u Brna
7.8.2013 Roger Waters – Praha, Synot Tip Arena
Ticketstream:
6.6.2013 Partička na vzduchu Tour 2013 - Boskovice, 
Letní kino Boskovice
23.-25.8.2013 - Grand Prix Brno
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
Ticket Art:
20.5.2013 Bratři Ebenové – Brno, Tenisové kurty 
Lužánky
6.6.2013 Michal David a Lucie Vondráčková Hit Tour 
2013 – Brno, Kajot Aréna
Aida, Hudební divadlo Karlín, Praha
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha
Aktuálně v prodeji:
Naši nabídku jsme rozšířili o množství sběratelských 
suvenýrů s blanenskými motivy:
Štítky na hole – žádaný turistický suvenýr s motivem 
zámku Blansko ve dvojím provedení.
3D pohlednice – speciální folie na pohlednici s bla-
nenským zámkem vytváří 3D efekt.
3D magnetky – zmenšená 3D pohlednice je opatřena 
magnetkou.
Pamětní medaile – speciální pamětní medaile z řady 
STAMP. Sběratelská série.
Turistická nálepka – z edice sběratelských předmětů 
k turistickým známkám.
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-

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKUZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
 - kuchyňské linky
 - vestavné skříně
 - kancelářský nábytek atd.

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

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

Víte
o něčem,
co by mohlo

zajímat čtenáře
Monitoru?

Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz

Blansko zahájilo anglický 

týden vítězstvím nad nováčkem

 Fotbalisté Blanska hostili v rámci 21. kola 
na domácím stadionu na Údolní nováčka 
krajského přeboru FK SK Bosonohy. Ten 
musel ve čtvrtek zkousnout hořkou pilulku 
v podobě kontumace poslední vysoké výhry 
nad Rajhradem 6:0. Důvodem kontumace 
bylo nastoupení hráče Jana Ovčačíka, který 
neměl zaplacený příspěvek FAČR. „Je u 
nás na hostování od loňska z Líšně, která 
za něj poplatek logicky nezaplatila, když 
hraje u nás a my jsme si toho nevšimli," 
uvedl pro server jihomoravskyfotbal.cz 
předseda Bosonoh Zdeněk Chylík. Bohužel 
pro hosty se Jan Ovčačík nedobře zapsal 
i do dějin dnešního utkání, ale popořádku. 
 Blanenští v průběhu prvního poločasu 
častěji drželi míč na svých kopačkách, 
pozorní hosté spoléhali na kompaktní blok 
a vyčkávali na chyby. Již ve 2. min. se před 
brankáře Sedmidubského individuálně pro-
bil Trtílek, přihrávku útočníka Blanska hosté odvrátili na 
roh. Ve 13. min. se podobně do šestnáctky domácích 
dostal Ovčačík a vybojoval pro své barvy rovněž rohový 
kop. Spoluhráč Moučka poslal centr na hlavu právě 
Ovčačíka, který osamocen hlavičkoval nepřesně. 
 V 17. min. předvedl své útočné choutky obránce 
Gromský, ostrý centr od pravé postranní čáry musel 
Sedmidubský raději vyrážet nad břevno. Ve 23. min. 
narazil po ostrém souboji s Křivánkem nepříjemně do 
reklamního panelu R. Havlík, což vyvolala v řadách 
hostů nevoli. Domácí obránce nakonec obdržel žlutou 
kartu a hostující hráč naštěstí bez újmy pokračoval ve 
hře. 
 První branky se diváci dočkali ve 37. minutě. Zouhar 
poslal zprava centr do vápna, kde si míč dezorientován 
poslal do vlastní branky Jan Ovčačík - 1:0. Vstřelená 
branka vybudila domácí k vyšší aktivitě. Ve 42. min. 
Gromského přízemní centr uklidil přesnou střelou k 
pravé tyči Ladislav Hansl - 2:0. 
 Ihned po vstřelené brance vystihl úspěšný střelec 
chybnou rozehrávku hostů, předal míč Trtílkovi, ten před 
vápnem chytře uvolnil Pokorného, jehož technická střela 
se zastavila o levou tyč Sedmidubského branky. 
 Po změně stran Blanenští několik slibných útočných 
akcí nedotáhli vinou nepřesné fi nální přihrávky či of-
sajdovému postavení k úspěšnému zakončení. Až v 
74. min. našel Trtílek přihrávkou pod sebe ve vápně 

osamoceného Nečase, ten však pálil vysoko nad branku. 
Konečnou podobu výsledku dal v 81. min. po spolupráci 
Nečase a Hansla výstavní střelou Blanenský střelec Jan 
Trtílek, pro něhož to byla dvanáctá branka v sezóně - 
3:0. 

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

 Vítězně zahájili úvodní anglický týden jarní části krajského přeboru fotbalisté FK Blansko. Svěřenci 
trenéra Hajského zdolali na domácím hřišti nováčka FK SK Bosonohy 3:0, když se o branky postarali oba 
útočníci Hansl a Trtílek, první si hosté vstřelili sami.

Foto: Lucie HolubováFoto: Lucie Holubová

HOTEL MACOCHA
v Blansku přijme

Nástup ihned.

Tel. 603 295 318

ČÍŠNÍKA

Minibasketbalisté 

pátí v kraji
 Minibasketbalisté BBK Blansko skončili v letošním 
ročníku oblastního přeboru na 5. místě. Tuto příčku 
si hráči do 12 let udrželi i po dvou drtivých prohrách s 
celkově druhým týmem soutěže - celkem BŠM Brno. 
„Domácí byli jasně lepší, v posledních dvou utkáních 
sezony nás přehráli ve všech směrech. Celkově jsme 
ale udělali za poslední rok velký pokrok,“ uvedl trenér 
blanenských hráčů Antonín Zezula.
Výsledky:
BŠM SAM Brno: BBK Blansko 81 : 37 (37 : 17)
BŠM SAM Brno: BBK Blansko 93 : 21 (42 : 6)
Střelci celkem:
Ševčík Richard 14, Musil 13, Kučera a Vinický po 7, 
Zeman a Müller po 4, Křížová 3, Orlíček 2.

(kaj)

ÚVĚR OD 6,9%
pro majitele nemovitostí
* Splátka až na 20 let
* Bez prokazování příjmu
* Bez prověřování v registru dlužníků
* Na přeúvěrování drahých půjček
* Na výplatu exekucí a dalších závazků

VOLEJTE KDYKOLIV – 606310050

Svitava

ideální stav pro vodáky
 Vodácká sezona je v plném proudu.  Aktuální po-
časí i stav řek vybízí ke krásným výletům na lodích. 
V našem regionu je výborně splavný horní úsek řeky 
Svitavy – z Letovic do Bílovic nad Svitavou. V úseku 
mezi Rájcem – Jestřebí a Blanskem je možno vidět 
činnost obecně ohrožených bobrů. 
 Pokud Vám chybí vodácké vybavení, můžete 
si je zapůjčit v půjčovně SPORTBERG (tel. 733 
644 466, pucovna@fpobk.cz).

-fpo-
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko

objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Dubnový squashový turnaj jsme i navzdory 
posunutí původního termínu o týden dřív přivítali 
opět početnou skupinu šestnácti zájemců. Ideální 
počet pro turnaj.
 Utvořili jsme dvě základní skupiny A a B o osmi 
účastnících. Hráli jsme na dva sety do 11 bodů. 
Všichni postupovali do závěrečného osmifi nálo-
vého pavouka a tak v této fázi šlo relativně jen o 
nasazení do další hry.
 Zde již šlo, jak se říká, do tuhého. Hrálo se na 
dva vítězné sety dle mezinárodních pravidel. Všu-
de jinde poražení končí a postupují jen vítězové. 
U nás však ne! Hrají všichni stále dál, postupují 
směrem nahoru, nebo dolů, tak až se utkají vý-
konnostně nejbližší ve fi nálovém utkání o každé 

místo. Tak se stalo, že v zápase o 1. místo vyhrál 
Daniel Bláha nad Jirkou Vybíhalem 2:0 (11:8, 
11:9) v zápase o třetí místo Pavel Blažek porazil 
Jaromíra Matala 2:1 (11:8, 9:11, 11:9) a v utkání o 
páté místo Jindřich Čeladín zdolal Jana Urbana 2:1 
(11:9, 8:11, 11:8). Tak bych mohl pokračovat dál. 
Jak z výše uvedených zápasů vyplývá, všechny 
fi nálové zápasy jsou o vyčerpanosti, urputnosti, 
štěstí a také o nesporném umění. Pro zajímavost 
uvedu ještě zápas o 15. místo, kde jediná žena v 
soutěži Lenka Csakvaryová vybojovala vítězství 
nad Richardem Pátkem 2:1 (8:11, 11:8, 11:9). 
Přínosem tohoto turnaje mimo jiné byla účast tří 
nových hráčů, kteří se velmi dobře zapsali.
 Ceny do turnaje pro všechny soutěžící věnovala 
opět ČAD Blansko a.s. Příští turnaj se uskuteční 
25. května od 13 hodin. Přijďte opět v hojném 
počtu.

-rl-

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

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

Moto Scooters Hall
Svitavská 500 (naproti OD Billa)
678 01 Blansko
tel.: +420 730 145 264
mobil: +420 603 158 429
e-mail: info@moto.stesys.cz

www.moto.stesys.cz

NOVÁ SEZÓNA 2013
MOTO – SKÚTRY – ATV

NOVÁ SEZÓNA 2013

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

    SLEVA    SLEVA

10%10%
        na všechnona všechno

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



Začalo jaro nabité 

běžeckými závody

3. května 20138

Objevte novou Octavii Combi
Ať je stále nad čím žasnout

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Ano, konečně je tady. Přijíždí nová ŠKODA Octavia Combi. Je nutné cokoliv dodávat? 
Nová Octavia Combi dál rozvíjí všechny silné stránky, pro něž se v předchozích generacích stala 
bezkonkurenčně nejoblíbenějším rodinným vozem u nás, a navíc přidává dlouhou řadu nových. 
Nabízí více prostoru, je dynamičtější a nabitá množstvím špičkových technologií. Mohli bychom o ní říci 
mnohem víc. Ale proč ztrácet čas? Pusťte se sami do objevování. Nová ŠKODA Octavia Combi na Vás čeká.
www.zazijteoctavii.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Combi: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329, 678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, info@topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

 Na sedm stovek lidí na prvních čtyřech závodech a rychlostní rekord v Běhu na Nový hrad. Okresní bě-
žecká liga se rozjela, konečně to vzala na vědomí i zima a Skalická desítka už byla prvním jarním závodem. 
Ukázalo se, že hlad po závodech je velký, všechny čtyři běhy překonaly účastnické rekordy. A běžcům se 
daří v terénu i ve virtuálním světě. „Jsme rádi, že se podařilo rozjet nový web, je hojně navštěvovaný a 
hlavně čtený, za což děkujeme. Dál se budeme snažit zveřejňovat články o závodech, reportáže, ankety 
a zajímavosti kolem běhu,“ říká Tomáš Mokrý z výboru běžecké ligy po dvouměsíčním provozu nových 
stránek.

 Víc než o překonávání rekordů jde o radost ze spo-
lečného běhání, o to, že se připojují noví nadšenci a 
běžecká komunita na Blanensku žije. Přesto stojí za 
zmínku, že v adamovském Běhu na Nový hrad atlet 
Lukáš Olejníček jako první v historii zaběhl trať v čase 
pod půl hodiny. A to byla letos pořádná zima. „Pomohlo 
nám, že se zvedá zájem o Okresní běžeckou ligu,“ 
uvedl po vyhodnocení výsledků pořadatel adamovského 
závodu Antonín Věžník.
 Skončila také soutěž o ceny na webu OBL, kde mohl 
každý tipovat, kolik lidí navštíví stránky za první měsíc 
provozu. Zúčastnily se tři stovky soutěžících. Před star-
tem Hořické osmičky předal ředitel Okresní běžecké ligy 
Jiří Vrtílka hlavní cenu výherkyni paní Růženě Hromkové 
z Adamova, která měla velkou radost. Blahopřejeme.
 Výbor běžecké ligy pracuje na dalších novinkách. 
Myslí i na bezpečnost při běhání za špatných světelných 
podmínek, na vytipovaných závodech předají pořada-
telé dětem refl exní náramky. Ty dostanou i dospělí na 
závodě, na který včas upozorní web OBL.
 A co se stane v nejbližší době? Po prvních vlaštov-

kách, únorové Ráječkovské desítce, březnovém Běhu 
na Nový hrad a dubnové Hořické osmičce a Skalické 
desítce vypukne hlavní sezona. V pátek 19. dubna se 
běží v Blansku na ASK Jarní pětka na dráze. Pak už 
přijde nejnabitější měsíc roku. Květen s pěti akcemi 
odstartují Boskovické běhy na prvního máje.  
 Okresní běžecká liga má za sebou třetí měsíc, čtvrtý 
závod a celou hromadu akcí před sebou. Je otevřená 
všem. „Chtěl bych vyzvat běžce a návštěvníky webu, 
aby se zapojili do diskuzí a článků, kde můžou projevit 
svůj názor, napsat pocity, připomínky. Máme zájem, aby 
to na webu žilo, aby byl stejně akční jako je i běh,“ přeje 
si za OBL Mokrý.
 Děkujeme všem partnerům, kteří nás podporují nebo 
nás teprve chtějí podpořit. Bez této podpory by liga 
nemohla fungovat v takovém rozsahu a kvalitě, jako ji 
máme dnes. Je to celoroční práce několika nadšenců, 
běžců, lidí, kteří mají chuť něco dělat pro druhé.
 Veškeré informace o závodech, výsledky, rozhovory, 
ankety na www.oblblansko.cz

-obl-

Tel. 516 419 555 516 419 555

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

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY
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