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 Tato smutná zpráva zasáhla Blansko v noci z 22. na 23. dubna. Zemřel zakladatel novin Mo-
nitor, blanenský podnikatel, redaktor, muzikant, zpěvák, ale pro mnohé také kamarád, přítel a 
spolupracovník. Mne tato zpráva bolí o to víc, že Petr Müller byl můj otec. Zemřel člověk, jenž 
si zaslouží náš obdiv, úctu a vzpomínku.

Zemřel Petr Müller
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Petr Müller se narodil 25. ledna 1960 a mimo 
svoji krátkou zastávku ve Frýdku – Místku, kde 
pobýval krátce po maturitě, byl blanenský občan – 
patriot. Ke svému bydlišti se hrdě hlásil a zajímal 
se o dění ve městě. Před revolucí pracoval jako 
vodohospodář v ČKD, kde později vydával závod-
ní časopis, také působil jako kronikář blanenské 
kroniky a jednou z jeho náplní na dalším praco-
višti, což bylo Kulturní středisko města Blanska, 
bylo rovněž Rozhlasové okénko – pravidelné 
rozhlasové vysílání, jež informovalo občany o 
událostech ve městě a vydávání Zpravodaje 
města Blanska, který vychází dodnes. 
 
 Těsně po revoluci se projevila jeho podnikatel-
ská povaha a jako jeden z mnoha se začal živit 
na vlastní pěst. S několika společníky uvedli do 
provozu tiskárnu Reprocentrum a já si docela 
dobře pamatuji, že v dobách začátků se doma 
téměř nepohyboval. Pracoval tak usilovně, že 
domů chodil prakticky jen přespávat. Už v tiskár-
ně začal koketovat s myšlenkou vydávat vlastní 
noviny; první pokus s názvem Propast příliš 
nevyšel z důvodu veliké pracovní vytíženosti, ale 
Monitor, který vznikl roku 1995, otec vydával až 
do loňského roku.

 Začátky Monitoru nebyly vůbec jednoduché, 
ale postupem času dokázal otec z maličkého 
měsíčníku vypracovat čtrnáctideník, na který se 
čtenáři těšili a inzerenti se jen hrnuli. Oblíbené 
byly zejména úvodníky, které psal s ohromnou 
vervou. Nebál se ostře vystoupit proti vedení 
města, politikům, institucím a dalším věcem, které 
trápily nejen jeho, ale i ostatní občany našeho 
města. Monitor však nebyl jediným titulem jeho 
vydavatelství. Ve své době vydával několik desí-
tek křížovkářských titulů a také časopis Houbař. 
Houby byly vůbec jeho obrovským koníčkem… Ve 
své době se mu podařilo vše, na co jen sáhl. A 
když už přišla krize, vždy se s ní dokázal poprat. 
Měl rád lidi, byl oblíbený a žil tak naplno, jak to 
jen šlo.

 Jeho obrovským koníčkem byla hudba; půso-
bil v mnoha regionálních skupinách jako Arcus, 
Prorock, Studio Klub… Hrával i s blanenskými 
ochotníky v divadelní kapele. To, že mne k muzice 
vedl již od dětství a nakonec jsem na jeho popud 

a přímluvu v šestnácti letech nastoupil po jeho 
boku do bigbítové kapely, mu nikdy nezapomenu. 
Dnes se hudbou živím a na pódiu jsme společně 
prožili báječné chvíle.

 Otec nadevše miloval svoji rodinu, která na něj 
bude navždy vzpomínat. S manželkou Ivou tvořili 
nerozlučný pár téměř čtyřicet let, přivedli na svět 
tři syny a dočkali se čtyř vnoučat. Rodina bylo to, 
pro co žil, a co jej bezmezně naplňovalo.

 Věnujte prosím Petrovi tichou vzpomínku. Byl 
to dobrý člověk, vždy plný energie, odhodlání a 
chuti do života, kterého si užíval plnými doušky, 
což se mu nakonec možná stalo osudným.

 Nezemřel, spí.
 Má-li sen, je krásný,
 Zdá se mu o těch, které miloval
 A kteří milovali jeho.

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 1 590 000,- Kč

Částečně zrekonstruovaný řadový RD 1+1 

s možnotí půdní vestavby, pěkná zahrada.

Celkově zrekonstruovaný RD 2+1 (+ možnost 

půdní vestavby), slunná zahrada.

cena: 1 900 000,- Kčmob.: 777 857 740 mob.: 777 857 740

BlanskoRájec-Jestřebí

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 1 680 000,- Kč

Velice pěkný DB 3+1 (možnost převodu do OV) 

se dvěma balkony v revitalizovaném domě.

mob.: 777 857 738 

Blansko Němčice Blansko

cena: 730 000,- Kč k jedn.                         cena: 1 250 000,- Kč                         

Přízemní samostat. stojící RD 2+1, 

bez nutnosti rekonstrukce.

DB 2+1 (56 m2) s balkonem, v centru města. 

Byt je po celkové rekonstrukci.

mob.: 605 163 333 mob.: 777 857 739 

- DB 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 52 m2, 4.p., výtah, ihned volný...NC – 960.000 Kč

- Byt OV 3+kk s garáží Blansko – Jasanová, 86 m2, 1.p., novostavba...NC- 2 189.000 Kč 

- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, IS hotové...NC – DOHODOU

- STP +  2 RD Spešov - centrum, 4 584 m2, IS dostupné, neobyvatelné...NC – 380 Kč/m2

- Pronájem 6-ti pokojů Blansko, 150 m2, 16 lůžek, vybavené...NC- 18.000 Kč měs. vč. ink.

- Nájem kanceláří Blansko – Sukova,  220 m2, 3.a 4. NP...NC – 1.500 Kč / m2/rok.+ ink.

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí, parkování...NC – 14.000 Kč/měs.

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  NEBO  PRONÁJEM

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY



Dobrá rada nad zlato

Michal Babák křtil knihu

K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Freddieho sloupek
Poděkování 
a rozloučení

 Měl jsem v úmyslu dnes psát o něčem jiném, 
ale jak se říká, chceš-li rozesmát Boha, svěř se 
mu se svými plány... Takže dnes trochu jinak a 
osobněji...
 Už několik let vás, milí čtenáři, rozčilují (nebo 
snad i baví) moje články a zamyšlení. Jsem rád, 
že mi byl dán k těmto úvahám v rámci „Freddieho 
sloupku“ prostor, včetně naprosté svobody ve 
smyslu obsahu a formy mých textů. Tak jsme se 
na začátku naší spolupráce s Petrem Müllerem 
domluvili a tak to taky bez jakékoli výjimky bylo.
 Petře, dobře si vybavuji, jak jsme spolu ně-
kolikrát obsah mých sloupků nebo jiných mých 
příspěvků probírali. Zvlášť, když se k Tobě, jako 
vydavateli Monitoru dostala nějaká rozhořčená 
reakce na můj příspěvek, vždycky jsi mne ujistil, 
že ačkoli nemusíš nutně souhlasit se vším co píšu, 
naše výše zmíněná gentlemanská dohoda stále 
platí a platit bude.
 Dokonce jsi občas dokázal dopředu odhadnout, 
co asi moje téma způsobí a málokdy jsi se mýlil. 
Bylo prostě vidět, že své pravidelné i občasné 
přispěvatele dobře znáš, stejně jako dobře znáš 
specifi ckou blanenskou náladu vůči některým 
„výbušnějším“ tématům.
 Jsem rád, že jsi mě při mém psaní podporoval 
a povzbuzoval, stejně jako to už nějaký pátek 
dělá Tvůj syn Martin. Ten teď Monitor vede sice s 
novým elánem, novým směrem, to vše ale dělá s 
úctou k tradici, kterou jsi založil a udržoval. Dělat 
přitom noviny na trhu, jako je blanenský určitě není 
jednoduché a je třeba říct, že jsi se tohoto údělu 
zhostil dobře a se ctí.
 Proto je škoda, že se musíme rozloučit. Každý z 
nás jednou dojde na konec své životní cesty a Ty 
jsi na ten konec dorazil. Budeš nám chybět, ale věř 
tomu, že kus Tvé práce tady zůstává, a dá-li Bůh, 
pak zůstane ještě po dlouhá léta. Jsem rád, že jsi 
mi před léty dal možnost své názory publikovat a 
obhajovat. A „naočkoval“ mě mimo jiné i k sepsání 
zážitků z mých cest po světě. Dělal jsem to rád a 
rád to budu dělat i do budoucna.
 Je to tak, drazí přátelé a čtenáři. Tímto sloup-
kem se loučím. S Petrem Müllerem, člověkem, 
který nejen za Monitorem dlouhá léta stál.
 Pokud však některým z vás poskočilo srdce 
radostí, že vás zbavím „utrpení“ moje sloupky 
číst, zklamu vás. Dá-li Bůh, ještě nějakou dobu 
to snad se mnou budete muset vydržet.
 Hezký den.

Freddie 
(freddiemail@email.cz)734 514 325

734 514 325

Víte?
nevíte?

Muže na kolejích 
jen těsně minul vlak

 Sedmasedmdesátiletý muž se u vlakového pře-
jezdu v Rájci – Jestřebí rozhodl z nepochopitelných 
důvodů vstoupit do kolejiště i přes to, že závory již 
byly spuštěné a varovně blikala červená světla. Při 
přecházení kolejí se jen těsně vyhnul projíždějícímu 
rychlíku a následně jej odhodila tlaková vlna. Kromě 
poraněné nohy si muž odnesl z místa i pokutu. Jak 
uvedl Blanenský Deník, nehody přejezd v Rájci – 
Jestřebí přitahuje daleko víc než ostatní, od roku 
2008 jsou evidovány tři nehody, při kterých došlo ke 
srážce chodce s vlakem. O většině případů překroče-
ní kolejí i přes spuštěné závory se ale nikdo nedozví.

-sko-

O hotelu Dukla by mělo 
rozhodnout referendum

 Starosta Ivo Polák v rozhovoru pro domovský 
web města Blanska uvedl, že zastupitelstvo města 
rozhodne o vypsání referenda na jednom z červno-
vých zasedání. Důvodem pro referendum je na jedné 
straně myšlenka, že by o Dukle měli rozhodnout sami 
občané. Na druhé straně stojí problém s přilákáním 
investorů. 
 „Myslím si, že určitý podíl na tom má rozhodně 
ekonomická situace,“ uvedl v rozhovoru starosta. 
Propagace prodeje měla být dostatečně rozsáhlá, 
ale ve čtvrté kolo nabídek starosta nevěří. Existují 
tak pouze dvě reálné možnosti, jak s hotelem naložit. 
První je budovu ponechat a kompletně přebudovat. 
Druhou možností je pak demolice a vybudování 
dočasného parku. Sám starosta by na místě hotelu 
Dukla rád viděl obchody se spotřebním zbožím. 

-sko-  Zdroj: blansko.cz

Pozvánka na DOD
 V pátek 16.5.2014 se uskuteční den otevřených 
dveří v Čistírně odpadních vod Blansko a Kom-
postárně Blansko. Oba objekty budou pro širokou 
i odbornou veřejnost otevřeny k volné prohlídce od 
9:00 do 16:00 hodin.
 V časech 9:00, 11:00, 13:00 a 15:00 budou zahajo-
vány prohlídky s odborným výkladem provozovatelů 
obou zařízení.

-r-

Crowdfunding 
poprvé v Blansku

 Crowdfunding, neboli skupinové fi nancování. V 
zahraničí oblíbený způsob získávání fi nančních pro-
středků na nejrůznější kreativní projekty, v Blansku 
zatím novinka, jejímž průkopníkem se stala blanen-
ská čajovna Ulita. Dobrovolníci, kteří už patnáct let 
pořádají přednášky, koncerty, literární soutěže a 
obsluhují v čajovně, oslovili veřejnost s nabídkou 
spolupodílet se na obnově podlah v čajovně. Co za 
to? Vstupenky na Muziku pro Karolínku, tričko s lo-
gem Ulity nebo poukázku na konvičku kvalitního čaje 
dle vlastního výběru. Více na www.kreativcisobe.cz.

-kkuc-

Zámek opět chystá 
muzejní noc

 Po loňské umírněné a seriozní dramaturgii, kdy se 
Muzeum Blansko rozhodlo soustředit pozornost ná-
vštěvníků na nově vybudované expozice, se letošní 
muzejní noc opět vrací k oblíbeným kostýmovaným 
prohlídkám. Návštěvníci se mohou těšit na strašidla a 
pověrečné Blanenska, prohlídku zakončí představení 
na motivy blanenské pověsti Prokletí pánů z Blanska.
 Muzejní noc proběhne 16. 5. do 19.00, předprodej 
vstupenek v pokladně Muzea Blansko a Blanenské 
informační kanceláři Blanska.

-kkuc-

Knihy bez DPH zaujaly
 Blanenské knihkupectví Knihcentrum na Wan-
klově náměstí se zapojilo do celostátní kampaně 
Knihy bez DPH. Akce, která se letos konala poprvé, 
byla doposud největší společnou kampaní českých 
knihkupců, nakladatelů a distributorů – vždyť se do 
ní přihlásilo více než 340 knihkupectví a 70 nakla-
datelství, která se podělily o náklady s akcí spojené. 
Zájemci, kteří do Knihcentra na Wanklově náměstí 
zavítali 23. dubna, tak mohli svůj vytoužený titul 
získat levněji o částku, kterou běžně v ceně knihy 
tvoří DPH, tedy o 15 %.

-kkuc-

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

Buďte zodpovědní ke svým dětem, 
kupujte certifi kovanou obuv!kupujte certifi kovanou ob

Dětská obuv KTRKTR®
To nejlepší pro Vaše dítě!

 Jestli jste si ještě nevšimli poutavé rubriky Otázky a odpovědi na městských stránkách www.
blansko.cz, vřele vám ji doporučuji. Ručím vám za to, že jakmile k této pokladnici perel pocháze-
jících z úst městských úředníků zasednete, už neodtrhnete zrak, a dost možná si vzápětí začnete 
připadat jako v onom příslovečném Jiříkově vidění.

 „Chci se zeptat, zda město neuvažuje o instalaci 
odpadkových košů na sídlišti Písečná. V současné 
době je jejich počet nedostačující a o to horší s 
ohledem k tomu, že kóje s popelnicemi si většina 
družstev již zamyká, takže není možno už nic vyho-
dit ani tam. Například já jsem pejskař, výkaly svého 
psa poctivě sbírám, avšak najít nádobu, kam pytlík 
s exkrementy vyhodit je nejen na Jasanové docela 
problém. Navíc se na sídlišti nacházejí hned dvě 
školy a v jejich blízkosti taktéž moc odpadkových 
košů není. Děkuji předem za odpověď.“ Takto 
oslovil začátkem března městské úředník občan, 
který se podepsal jako Josef Korčák.
 Jednoho až zahřeje u srdce, když si přečte, že je 
stále dost lidí, kterým záleží na veřejném pořádku 
a kteří si uvědomují, že prostředí, ve kterém žije-
me, ovlivňuje nás všechny, a že z toho, kdo žije v 
chlívku, se nakonec nevyhnutelně stane čuně.
 Ofi ciální odpověď městských úředníků však 
doslova vyrazí dech. „Na sídlišti Písečná jsou od-

padkové koše rozmístěny jak u dětských hřišť, tak i 
u Obchodní akademie. Dle našeho názoru je jejich 
počet dostačující, proto nyní o instalaci nových 
košů neuvažujeme. Ale budeme tuto záležitost sle-
dovat a v případě zvýšeného ́ nepořádku´ budeme 
řešit zvýšení počtu odpadkových košů,“ odpovídá 
tazateli Petr Rizner, vedoucí odboru KOM.
 Takže vážení občané, doporučení města zní 
jasně: nemáte kam při procházce odhodit odpadky, 
které vám z nějakých důvodů zůstaly v ruce, ať už 
je to pytlík se psími hovínky, nebo obal od nanuku? 
Snadná pomoc! Hoďte to prostě na zem. Až si na 
radnici za pár let všimnou, že je na Písečné nastlá-
no, snad tam pár modrých plechových odpaďáků 
milostivě přistaví. Bez významných poznámek na 
adresu občanů postrádajících elementární civili-
zační návyky se to všem asi neobejde. Co na to 
říct? Jak si radnice občany vychová, tak je bude 
mít.

MaD

 V úterý 22. dubna 2014 se ve Vaňkovce v Brně v kavárně Práh sešli Michal Babák, Otta Chaloupka 
a patronka knihy Eva Jurinová, aby pokřtili knihu pojmenovanou „Medvědovi stojí pořád.“ Po Praze 
a Plzni se třetího křtu zúčastnilo na šedesát lidí, kterým autor věnoval výtisk zdarma s podpisem. 
Michal Babák je bývalý poslanec a nynější první místopředseda strany Republika. Popisuje české 
mocensko - politické zákulisí, sexuální skandály poslanců, milostnou aféru bývalého premiéra Petra 
Nečase i lobbing v Poslanecké sněmovně. 

 Hosté diskutovali o aktuálních pro-
blémech, padaly např. dotazy na to, 
zda-li a jak moc musel autor cenzuro-
vat, zda mu před vydáním knihy někdo 
vyhrožoval a jak moc bylo vydání 
ohroženo. Hovořilo se také o hlavních 
tématech strany Republika, tedy stop 
pozitivní diskriminaci a imigrační turis-
tice. „Schopní mladí lidé odcházejí do 
zahraničí, kde si jejich práce umí vážit. 
Nemají pak potřebu se vracet. Každý 
stát do mladých lidí investuje, jenom 
Česká republika je k tomu pasivní,“ 
podělil se o svůj názor Václav Ševčík 
z pěveckého dua Eva a Vašek. Připo-
mněl také, že se ztrácí národní hrdost 
a tradice. Česká populace a kultura 
je podle něj v úpadku a útisku i kvůli 
přílivu imigrantů z Ruska a stále častěji z arabských 
zemí. „Kde bude naše republika za dvacet let, to ni-
kdo neřeší, a proto jsem rád, že někdo našel odvahu 
tohle téma otevřít,“ dodal.
 Memoárová kniha díky zájmu médií a úniku 
některých kapitol způsobila pozdvižení české veřej-
nosti. Vydavatel knihy dopředu vyhlásil, že náklad 
je rozebrán a připravuje dotisk. Michal Babák však 
poukazuje na to, že hlavním poselstvím knihy není 
skandál, ale bilance a průvodce pro politické nováčky. 
„Všem politickým nováčkům chci podat pomocnou 
ruku, aby v politice ovládané několika mocnými 
lidmi uspěli bez šrámů či vyražených zubů. Aby se 
vyvarovali naivity a některých omylů, kterých jsem 
se dopustil i já sám, přestože se za naivního člověka 
nepovažuji,“ bilancoval Babák v srdci jihomoravské 
metropole. 
 Knihu bývalý poslanec nenapsal pouze jako 
autentické svědectví toho, co se v Poslanecké 

sněmovně skutečně dělo, ale jejím prostřednictvím 
chce vysvětlit i své působení v politice. „Moje pověst 
je, mírně řečeno, nevalná. Ale jako většina ostatních 
smrtelníků mám potřebu vykřičet do světa, že je to 
trochu nespravedlivé,“ poukazuje Babák na aféru 
okolo fi nancování strany, kvůli němuž jej prověřo-
vala policie i Finančně analytický útvar ministerstva 
fi nancí. Audit ani policejní vyšetřování žádné závažné 
pochybení nepotvrdilo. 
 Přesto podle autora existuje naděje na zlepšení 
neutěšeného stavu českého veřejného života. „Nejen 
kolem sebe vidím mnoho zapálených, tvrdohlavých 
nadšenců, kteří chtějí změnit poměry v této zemi,“ 
uzavírá první místopředseda strany Republika. Jeho 
slova potvrzuje i patronka knihy Eva Jurinová. „Osob-
ně jsem ráda, že lidé o knihu projevili takový zájem. 
Pro mě osobně to znamená pozitivní impulz. Lidé se 
pomalu probouzejí z letargie a chtějí znát pravdu.“

-r-
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Na kávě s RNDr. Leošem Štefkou

Při rozhovorech pro tuto rubriku jsem už pila 
leccos, od vody až po jamajský rum, na kávu pa-
radoxně došlo sotva v polovině případů. Kafařů 
je zkrátka překvapivě málo. S Leošem Štefkou, 
vedoucím správy CHKO Moravský kras, jsem 
však seděla opravdu u kávy. Hrnek, poctivý půl-
litrák, stál na lavičce z rozpůlené klády a opodál 
šuměla Punkva. 

 Odkud pocházíte? Jste z Blanska? 
Ne, ne. Já pocházím ze Svitav. Rád se hlásím k 
historické Moravě, ovšem na rozdíl od některých 
zarytých moravofi lů nepřelepuji státní znaky na 
hranicích rezervace. Takoví skutečně jsou a máme 
kvůli nim v Krasu o práci postaráno. 
 
 Čím jste chtěl být jako malý? Myslím takový 
ten dětský sen...
 K přírodě mě to táhlo od samého začátku a už v 
osmé třídě jsem věděl, že se chci věnovat ochraně 
přírody. Měl jsem štěstí na učitele na základní škole 
i na gymnáziu, kteří mě k zájmu o přírodu vedli. A 
pak jsem měl ještě jeden sen, totiž že bych rád měl 
stoličku z mamuta. Nakonec se mi oba sny splnily, i 
ten mamutí zub mám. 

 Jaká je vaše specializace? Botanik? 
 Ano, jsem vystudovaný botanik, ale v tuhle chvíli 
už spíše zapomenutý botanik. Vystudoval jsem 
přírodovědeckou fakultu v Brně, odbornou biologii – 
botaniku. Z tohoto oboru jsem udělal i doktorát. Ale 
jak mě osud zavál na židli vedoucího Správy CHKO, 
věnuji se spoustě jiných věcí, třeba jako dnes dětem, 

co pomáhají uklízet 
Kras, tvorbě projektů, 
ekonomice a dalším. 
Botanizuju už dneska 
skutečně jen zřídka, 
protože času je málo. 

 Kudy vedla Vaše 
cesta na židli šéfa 
CHKO? Byla klikatá 
nebo spíš přímá? 
 Abych pravdu řekl, 
byla poměrně přímá. 
Ještě při studiu jsem 
začal spolupracovat 
s Krajským středis-
kem památkové péče 
a ochrany přírody v 
Brně, ale po nějakém 
čase jsem se už chtěl 
vrátit domů do Svitav. 
Na to mi můj tehdejší 

šéf řekl, jestli to nechci zkusit v Krasu, že je to ze 
Svitav blíž. Tak jsem v roce 1980 nastoupil sem. 

 Na postu šéfa CHKO už tedy působíte přes tři-
cet let. Co vás napadá, když se ohlédnete zpátky? 
 Hlavně to, jak ten život strašně utíká. Když jsem 
nastupoval, byl jsem nejmladší šéf CHKO v repub-
lice, a teď jsem bohužel nejstarším šéfem CHKO v 
republice. 

 Změnila se nějak vaše práce za ty roky? 
 Hodně. V 80. letech ještě platil zákon o ochraně 
přírody z roku 1956, a na jeho základě jsme působili 
především jako metodické pracoviště. Mohli jsme 
radit, doporučovat, ale to bylo tak vše. Občas jsme 
trochu trpce říkali, že jsme organizace dokumentující 
postupný zánik přírody. 
 Přesto se tehdy v Krasu díky dobré komunikaci 
s místními podařilo nastartovat řadu důležitých pro-
jektů. Vynětí závrtů ze zemědělské půdy, zatravnění 
plošin, byly zahájeny první kroky k vyloučení silniční 
dopravy ze žlebů, tehdy také začaly pravidelné akce 
jako Den parků v Josefovském údolí nebo Netopýří 
noci. Koneckonců právě v té době jsme začínali i s 
jarním úklidem Moravského krasu. 
 Dramatická změna v naší práci nastala v roce 
1992, kdy byl přijat nový zákon o ochraně přírody a 
z našich metodických pracovišť se staly úřady státní 
správy na úseku ochrany přírody a krajiny. Tehdy na 
nás spadla přímá odpovědnost za ochranu území. A 
opět se ukázalo, jak je důležitá komunikace s lidmi. 
Dění v CHKO se nedá „válcovat“ kulatým razítkem. 
Je důležité lidem neustále věci vysvětlovat a objas-

Sponzor rubriky:

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
Čtvrtý díl: 1971 – 1976

   Fascinován beatem jsem se zamiloval do blanen-
ské skupiny The Bats s protagonisty Hedou, Vol-
fem, Haasem, Matalem, Sedlákem a dalšími. Tak 
jsme se s kamarády pustili do pořádání diskoték 
na „Bambusu“, kde jsem tehdy nemohl vystupovat 
jako „dýdžej“, ale jen „pouštěč“. Založili jsme s 
Brázdou M-klub a stali se členy svazu mládeže, 
ale dostali jsme tak pronájem klubovny u vlakové 
zastávky. S dalšími dvaceti nadšenci jsme pořádali 
zábavy a koncerty pro mladé. Tehdy jsem se pohy-
boval v různých skupinách lidí různého zaměření 
a dodnes k nim cítím sounáležitost.
 Když jsem potřeboval sehnat gramofonové des-
ky, byly jen dva zdroje. Legální, kdy jsem poprosil, 
aby někdo desku přivezl ze zahraniční služební 
cesty a nelegální (což jsem tehdy ani netušil), kdy 
jsem po nocích začal na inzerát nahrávat lidem 
magnetofonové pásky a za utržené peníze kupoval 
„elpíčka“ v Praze za 300.
 Matku v Praze vyhodili ze strany, a tak i přes 
úspěšně složenou maturitu jsem nedostal dopo-
ručení studovat vysokou školu. Nakonec mne 

na odvolání přijali 
na vodní stavby 
do Brna, kam 
skoro nikdo ne-
chtěl. Přizpůsobil 
jsem se, ale moc 
mne to nebavilo. 
Basket, hudba 
a kamarádi mi 
zabírali všechen 
čas.

ňovat. Proč něco lze povolit a něco už ne, co chceme 
naším postojem chránit a podobně. Pokud to jde, 
snažíme se hledat kompromis. 

 Přesto je možné slyšet hlasy, že ochrana kra-
jiny je fakticky brzdou cestovního ruchu. Co si 
o tom myslíte?
 Záleží na tom, co budeme považovat za rozvoj 
cestovního ruchu. Když jsem v osmdesátých letech 
nastoupil, kaňony Moravského krasu sloužily dopra-
vě, projížděly jimi auta i autobusy, probíhalo solení 
silnic, což zdejší přírodu značně poškozovalo. Deset 
let jsme usilovali o to, aby doprava z této přírodní 
rezervace zmizela. Dnes jsou silnice v Suchém a 
Pustém žlebu vyřazeny ze sítě veřejných komunika-
cí, jsou to pěší a cyklistické trasy a myslím si, že ve-
řejnost toto rozhodnutí přijala. Obavy z dramatického 
snížení návštěvnosti jeskyní se nepotvrdily. Přestože 
ani vláček a lanovka nebyly z počátku přijímány jen 
pozitivně, jde o alternativní způsob dopravy, který 
umožnil turistům navštívit samotné centrum Krasu, 
aniž by museli auty několikrát projíždět okolními 
vesnicemi.
 Naším hlavním cílem je uchovat zdejší prostředí 
co nejvíce neporušené. Má to totiž i druhou stránku: 
návštěvníci k nám budou nadále jezdit pouze tehdy, 
když tady zůstane kvalitní příroda. 

 Kam se bude Moravský kras a péče o něj ubírat 
dál?
 Už jsem o tom mluvil na začátku a mohu to jen 
zdůraznit. Klíčová je komunikace s veřejností v regio-
nu. Návštěvník přijede a odjede, s tím komunikujeme 
velmi krátce. Ale získat lidi z regionu je nesmírně 
důležité. Já osobně bych byl velmi rád, kdyby právě 
k tomuto účelu posloužila stavba, která na Skalním 
mlýně vzniká, tedy Dům přírody. Tento projekt by 
měl přiblížit to obrovské spektrum činností, kterému 
se zde věnujeme, od geologie, přes ochranu lesů a 
vod až třeba po zemědělství. 

 Obraťme list – od práce třeba k volnému času. 
Jak šéf CHKO relaxuje?
 V Moravském krasu musím někdy pracovně trávit 
i víkendy, což je vzhledem k tomu, že stále bydlím 
v Hradci nad Svitavou, docela náročné. Moc vol-
ného času tedy nezbývá. Ale tu a tam si i já musím 
pročistit hlavu, a pak vyrážím mimo Kras, třeba na 
výlet s vnoučaty. Asi jako většina lidí i já rád cestuji, 
ale v tom mě mé zaměstnání docela uspokojuje. 

 Cestování k vaší profesi patří? 
 Je to tak. Vždy je dobré se podívat, jak ochranu 
přírody řeší v zahraničí. Máme navázány úzké 
kontakty s kolegy např. v Polsku, Bulharsku nebo 
ve Švédsku. Dá se říct, že se učíme od sebe na-
vzájem. V dalším rozvoji mezinárodní spolupráce 
se do budoucna skrývá ještě veliký potenciál. To 
už ovšem budu muset z větší části nechat na svém 
nástupci. 

 Často se svých hostů na kávě ptám, co by si 
přáli, kdyby měli kouzelný proutek a mohli něco 
jediným mávnutím jen tak snadno změnit. Co by 
změnil šéf CHKO Moravský kras?
 Asi se budu opakovat, ale ochrana přírody se 
nedá dělat bez pochopení veřejnosti a vzájemné 
komunikace. Mnohé se za poslední léta zlepšilo, 
ale stále je spousta věcí, které by mohly fungovat 
lépe. Jenomže to nejde změnit mávnutím proutku. 
Tady pomáhá jen každodenní trpělivá práce.
 A možná ještě jednu věc. Moravský kras je ev-
ropsky unikátní území, část je dokonce chráněna 
mezinárodní Ramsarskou konvencí. Přál bych si, 
aby obce, podnikatelé, neziskové subjekty a další 
snadněji dosáhli na fi nanční prostředky na podporu 
ekologicky zaměřených projektů, např. na čistírny 
odpadních vod.
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Nyní
 Stejně jako sport s množstvím sportovních zaří-
zení, má i kultura dnes v Blansku zelenou. Stačí se 
jen podívat na rozpis kulturních akcí na blanenských 
webovkách. Občas se u nás díky plesům a KSMB 
objeví i drahé hvězdy šoubyznysu, ale hlavní je, že 
se zde etablují naši muzikanti a umělci. Málo měst se 
může pochlubit hudebními skupinami jako Motoband, 
Medium a dalšími. Když přestal dělat divadlo pan 
Polášek, dočasně skončili i divadelníci uvádět svá 
originální představení. Snad se blýská na lepší časy, 
protože klan Vrtělů a spol. bude možná pokračovat 
v jeho odkazu. Galerie Ježek, blanenské muzeum 
a galerie mají občas velmi kvalitní programy. Trochu 
mi jen v Blansku chybí např. stálá hudební kavárna 
a diskotéky pro 50+ .

Miloš Polák

Za to zaplatíš!
 V předminulém čísle jsem se pozastavoval nad návrhem našich odborů na plošné zdanění živnostníků 
a dnes budu pokračovat v podobném duchu. Že je u nás skoro až trestuhodné, když se člověk chce starat 
sám o sebe, to už jsem za posledních pár let pochopil. Co ale pořád nechápu je vztah, který u nás panuje 
mezi dodavatelem a zákazníkem. Samozřejmě bych nerad globalizoval a tak uvedu konkrétní příklady.
 Pan X si založil webové studio a nabízí služby 
od tvorby designu po copywriting, tj. psaní, často 
prodejních, textů. Pan X začíná úplně od píky a 
snaží se prorazit v oboru, který by chtělo dělat vel-
ké množství lidí, protože v tom vidí velké a snadno 
vydělané peníze. Po nějaké době se začíná opravdu 
dařit, zakázky pomalu proudí a Pan X má tak celkem 
výdělečný vlastní business. Bydlet západněji, je Pan 
X vysmátý a za vodou. Za pouhé grafi cké zpracování 
webových stránek si na mezinárodních webových 
serverech grafi ci říkají třikrát tolik, co u nás, a peníze 
dostanou. V čem je tedy problém?
 V našich končinách vyhrává až příliš často cena 
nad kvalitou. V zásadě je jedno, co umíte. Samozřej-
mě to není pravidlo a nerad bych se dotknul těch, co 
upřednostní zkušenosti a kvalitně odvedenou práci 
a nevadí jim připlatit si. Mezi lidmi v oborech jako 
je webdesign nebo psaní textů probíhá velice lítý 
boj, ve kterém se setkáváte i s extrémy, které často 
končí tak, že se zadavatel zakázky musí rozhodnout 
mezi někým, kdo nemá zrovna krásný psaný projev 
a nulové zkušenosti nebo školu, ale nabízí cenu 
padesát korun za 1800 znaků. Na druhé straně je 
někdo, kdo nabízí za stejný objem znaků, tedy jednu 
normostranu, cenu dvě stě korun. Nicméně z rukávu 
sype doporučení a praxi, kterou nelze opomenout. 

Často pak dochází k tomu, že člověk raději sáhne po 
jedinci, který je těžce pod cenou. Cílem je ušetřit. Že 
bude muset za čas sáhnout po někom novém, kdo 
dá věci do pořádku, a zaplatí tak dvakrát? Stane se.
 Ale zpět k Panu X. Nejenom, že tenhle Pan X tedy 
dělá často pod cenou, aby měl vůbec reálnou šanci 
konkurovat, naráží ještě na neochotu ze strany za-
davatelů. Ať už jde o neschopnost dodat požadované 
materiály, přesně určit zadání pro práci nebo, a to je 
nejdůležitější, zaplatit. Jistě, stát se může, ale pokud 
už máte v ruce výsledek vaší objednané práce, je 
slušností zaplatit. Pokud vám to navíc udělá několik 
zákazníků naráz, dalo by se použít přirovnání boje s 
větrnými mlýny. Lidé se nezmění a jak od nich chcete 
peníze za odvedenou práci, máte smůlu.
 Osobně si vážím lidí, co se odhodlají založit si 
vlastní fi rmu, menší podnik nebo i živnost sami pro 
sebe. Ukazují, že se dá fungovat i bez toho, aby nás 
někdo vodil za ručičku. Co je ovšem smutné, jsou 
podmínky, které panují. Nechci říkat, že jinde je to 
jiné, o tom nevím a tak nebudu hlásat bludy, které 
nemám ověřené. Jenom si myslím, že pokud se u nás 
zásadní způsobem nezmění přístup k živnostníkům a 
drobným podnikatelům, nezůstane u nás nikdo, kdo 
by měl zájem něco podobného dělat.

-sko-
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Fotoseriál: Světské Velikonoce
 Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, vrcholem křesťanského roku. Jejich 
lidové podoba si však získala oblibu napříč společností bez ohledu na vyznání. Na zelený čtvrtek je 
třeba dát si něco zeleného, ať už špenát, kopřivovou polévku nebo zelené pivo. O Velkém pátku se 
nejí maso, v sobotu a neděli ženy a dívky zdobí kraslice a rodiny si užívají pěkného dne, třeba na již 
tradičním jarmarku ve Veselici. A v pondělí? To dorazí koledníci.
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EXOTIKA – LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENYEXOTIKA – LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
Egypt 10.990* Tunis 9.590 * Maroko 9.490
Turecko 9.290* Jordánsko z Vídně 17.990

Dominikana 29.990* ZANZIBAR* EMIRÁTY****

Senioři +55: velký výběr zájezdů od 10.990!Senioři +55: velký výběr zájezdů od 10.990!
TIP: Č. HORA let Brno, HB od 12.690 * ISCHIA bus, HB 9.190 *TIP: Č. HORA let Brno, HB od 12.690 * ISCHIA bus, HB 9.190 *

Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS!

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

Bambiriáda si hraje na volbyNechat se vést  Co má společného blanenská Bambiriáda 
a eurovolby? No přece termín! Druhá bla-
nenská Bambiriáda, akční prezentace všech 
blanenských organizací věnujících se práci s 
dětmi a mládeží, se zcela nečekaně trefi la do 
termínu eurovoleb, čehož kreativně využila 
při doprovodných akcích, které samotné 
Bambiriádě předcházejí.

 „V úterý šestého května proběhne na Rožmitá-
lově ulici program, jehož součástí bude, podobně 
jako loni, fotosoutěž. V čase Bambiriády se konají 
volby do Evropského parlamentu, a tak jsme se 
nechali inspirovat. Děti se budou fotit coby poten-
ciální kandidáti se svým heslem, projevem nebo 
mottem pro Bambiriádní minivolby. Fotografi e 
zveřejníme na Facebooku. Nejoblíbenějšího´kan-
didáta´ pak na Bambiriádě odměníme," vysvětlila 
organizátorka blanenské Bambiriády Romana 
Ošlejšková.
 Samotná Bambiriáda se odehraje v zámeckém 
parku od 23. do 25. května a představí se na ní 
28 organizací, tedy o tři více než loni. Po loňském 
úspěchu se sbírkou plyšáků se organizátoři roz-
hodli pomoci sociálně znevýhodněným dětem 
i tentokrát. Vyhlásili proto sbírku dřevěných a 
plastových hraček (přesněji všech hraček kromě 
hraček plyšových) a školních potřeb, které budou 
po skončení akce předány do správných rukou.
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 Dovedete si představit, že si necháte zavázat oči, do ruky popadnete zvláštní držadlo připevněné k 
psímu postroji a necháte se psem vést? Ulicí, do obchodu, přes křižovatku, do schodů? Možná dokonce 
přes železniční přejezd? Že psím očím a úvaze svěříte své zdraví i život?

 Pro nevidomé majitele vodicích psů je to ka-
ždodenní realita a vodicí pes je jim skutečným 
pomocníkem a společníkem, díky němuž zvládají 
úkoly, nad kterými se zdravý člověk ani nezamy-
slí – cestu do obchodu, na úřad, co zaměstnání.
 O to, aby vodící psi byli co nejlépe připraveni 
a aby své úkoly zvládali na jedničku, se starají 
školy pro výcvik vodicích psů. A protože neexis-
tuje lepší zpětná vazba než vzájemné porovnání 
výkonu na jednotné trati, zcela spontánně vznikly 
soutěže vodicích psů. Jednou z nich je i blanen-
ská Cesta ve tmě, která se v pátek 25. 4. konala 
už po jedenácté.
 „Letos nám přijelo rovných dvacet účastníků 
z celé republiky, z Českých Budějovic, Lovosic, 
Horní Plané. No a samozřejmě máme zástupce 
i z našeho regionu. Je dobré, když se nevidomí 
setkají, utuží přátelství, a taky mohou porovnat, co 
jejich pes umí, jak na tom ve srovnání s ostatními je, 
a kde musí trochu přidat,“ vysvětluje Marie Reková z 
blanenské pobočky Sjednocené unie nevidomých a 
slabozrakých.
    Trasa se každý rok mění a hlavní organizátor, pan 
Milan Dvořák, zakladatel Školy pro výcvik vodicích psů 
v Brně, si dal záležet, aby zůstala co nejdéle utajena.
    „Až do poslední chvíle jsme ani my, spoluorgani-
zátoři, nic nevěděli, možná proto, abych to nemohli 

prozradit. Pan Dvořák v úvodu řekl, že letos to bude o 
záludnostech, a měl pravdu. Ulice s obchody, kde jsou 
otevřené dveře, to psa snadno zmate. Taky vysoké i 
nízké překážky, překonávání schodů... Není to vůbec 
jednoduché,“ říká Marie Reková.
    Soutěž se i díky náročné trati protáhla až do 
pozdních odpoledních hodin. Přestože účastníky v 
poledne zalila obvyklá „aprílová“ přeprška, náladu si 
nenechal nikdo zkazit a perníková medaile nakonec 
čekala na všechny.

-kkuc-
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V Olbergu se leze!

Na snídani do farní zahrady

Nový rybářský revír

Kras: uklizeno

HOSTÉ:   VIRGINIA DELGADO – tanec,

TOMÁŠ HANÁK – recitace, PETR VÍT – kytara

Vystoupí v komponovaném pořadu španělského 
básníka Federica Garcíi Lorky

„Vracím se pro svá křídla
– VUELVO POR MIS ALAS“

Fotoseriál: Jaro v plném proudu
 Je to zvláštní pohled. Zatímco centrum Blanska, Rožmitálova ulice a Wankovo náměstí, zejí o víkendu 
prázdnotou až strašidelnou, na nově vzniklém korzu podél Svitavy je rušno. Na okruhu kolem baseballo-
vého hřiště potkáte nejen chodce a cyklisty, ale i bruslaře a běžce. Sport organizovaný i neorganizovaný 
zlákal o posledním dubnovém víkendu kde koho, a že bylo z čeho vybírat. K návštěvě zval turistický 
pochod Klepačovská bledule, závod v agility či nově otevřená lezecká stěna u hotelu Olberg.

-kkuc-

 Slušné ubytování a dobrá kuchyně? Kdo dnes 
chce v náročné oblasti cestovního ruchu uspět, musí 
nabídnout něco víc. Sportovní program či wellness, 
to je prakticky sázka na jistotu. Hotel Olberg v 
Olomučanech do letošní sezony vstupuje vybaven 
obojím.
 „Horolezecká stěna byla v plánu už dlouho, 
kvůli nutnosti statických úprav svahu za hotelem je 
nakonec rozsáhlejší, než jsme čekali,“ vysvětlil Ivo 
Dobiášek, jednatel fi rmy Olberg Tour, která hotel 
provozuje. Osm metrů vysoká stěna nabízí 14 tras 
různých obtížností a je tak vhodná jak pro pokročilé, 

tak i pro úplné začátečníky včetně dětí. Ty ostatně 
v sobotu 26. dubna stěnu náležitě otestovaly. „Uve-
dení do provozu jsme pojali jako menší slavnost, 
zejména pro místní, z Olomučan. Rádi bychom se 
tak podíleli na životě obce,“ řekl Ivo Dobiášek.
 Houfek omladiny v lezeckých úvazech a banda 
nadšených dětí řádících v nafukovacím hradu pod 
dozorem dospělých, pochutnávajících si opodál na 
čerstvě grilovaném mase a chlazeném pivu, byla 
jasným důkazem, že tento rozměr podnikání má v 
dnešní době svůj nezadatelný význam.

-kkuc-

 Dva roky. Tolik času a vody uplynulo od nápadu k vlastní realizaci projektu vyhlášení rybářského revíru 
pro děti do 15 let - členy Moravského rybářského svazu. Tomu však předcházelo mnoho jednání s městem 
Blanskem o odkupu pozemků a vodní nádrže samotné, přes jednání s Vodoprávním úřadem o povolení 
nakládání s povrchovými vodami a schválení manipulačního řádu nádrže až po jednání s Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje. 
 Dne 21. března 2014 tak bylo celé úsilí rybářů v 
Blansku zakončeno rozhodnutím Krajského úřadu Ji-
homoravského kraje Odborem životního prostředí, který 
vyhlásil rybářský revír č. 461 222 Svitava 3A - nádrž 
Sloupečník v k.ú. Blansko. Současně byl povolen výkon 
rybářského práva v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. 
o rybářství, v platném znění vlastníkovi nádrže tj. místní 
organizaci Blansko. Jak prozradil hospodář organizace 
Miroslav Odehnal a jeho zástupce Ing. Martin Sklář, 
roční základní zarybňovací povinnost byla přizpůsobena 
především tomu, že revír je koncipován jen pro děti do 
15-ti let. Ve spolupráci se sekretariátem Moravského 
rybářského svazu v Brně a Krajského úřadu odboru 
životního prostředí v Brně se podařilo 
do zarybňovací povinnosti začlenit 
kromě tradičního kapra obecného, 
amura bílého, lína obecného a pro děti 
dokonce i velmi atraktivního pstruha 
duhového. Nádrž Sloupečník je pro 
všechny děti, které vlastní povolenku 
k rybolovu. Jedná se tak v širokém 
okolí o výjimečný rybářský revír, který 
je určen pouze pro děti do 15-ti let. 
 Nádrž byla slavnostně otevřena dne 
13.4.2014 za účasti zástupců MRS MO 
Blansko a místostarosty města Blanska 
Ing. Jiřího Crhy, který ještě v tomto 
roce přislíbil podporu Jihomoravského 
kraje při rekonstrukci sádek, které jsou 
u uvedeného revíru. 
 Slavnostní otevření nádrže bylo 
spojeno s okresním kolem zlaté udice, 
kde mladí rybáři soutěží v lovu ryb, ry-

bolovné technice a ve znalostech se zákona o rybářství 
a poznávání jednotlivých druhů ryb. Zlatá udice proběh-
la pod vedením Michala Danáce, který je úspěšným 
vedoucím kroužku mládeže v místní skupině Lysice 
- MRS MO Blansko. V soutěži se umístili tito nejlepší: 
1.místo - Sofi e Danácová (MS Lysice), 2.místo – David 
Kocman (MS Jedovnice), 3. Místo – Jakub Pavelka (MS 
Lysice).
 „Od tohoto dne jsou zváni k návštěvě tohoto revíru 
všichni mladí rybáři i s rodiči a přejeme jim hodně krás-
ných chvil strávených u vody“, doplnil jednatel místní 
organizace Ing. Richard Panáček.

-rp-

 Suchým žlebem se žene čtyřkolka, noční můra ochranářů přírody, a ještě za sebou se strašlivým řinče-
ním vleče vozík. Vedoucí správy CHKO Leoš Štefka však jezdcům přátelsky kyne. Vysvětlení se nabídne 
vzápětí poté, co nás vozidlo mine. Vzadu má totiž nalepenou ceduli s nápisem „úklid Moravského krasu“.

 „Tihle se nám přihlásili loni. Pomohou nám rozvést 
a svézt pytle, slouží jako rychlá spojka. Snad jsou 
spokojení, že se výjimečně dostanou do míst, kam 
se jinak vjet nesmí. A my jsme spokojeni taky,“ říká 
Leoš Štefka.
 Čtyřkolkáři jsou živým důkazem toho, že se úklid 
Moravského krasu postupně stal záležitostí širokého 
okruhu lidí s velmi různými zálibami a zájmy.
 „Zrovna dneska jsem si říkal, že musím 
prohledat staré diáře, abych se podíval, kdy 
přesně se v nich úklid Moravského krasu obje-
ví. Nenašel jsem, ale určitě to je už přes třicet 
let. Ze začátku to byla záležitost pracovníků 
CHKO s rodinami, dnes už nám pomáhají 
stovky lidí. Hlásí se nám sami – často už 
předem volají, abychom na ně nezapomněli,“ 
říká vedoucí správy CHKO.
 Pravidelný úklid je v rezervaci znát, přesto 
nákladní auta každý rok odvezou několik pl-
ných korb roztodivného odpadu. „Většinou jde 
o drobné věci, ale co mě opravdu zlobí, jsou 
desítky pneumatik, které nacházíme rok co 
rok. Nejdramatičtější případ, který se naštěstí 
nikdy neopakoval, byla funkční protipěchotní 

mina. To už je tak deset let a vše tenkrát dobře dopadlo 
– nálezce zareagoval, jak měl,“ vypráví Leoš Štefka.
 Odměnou pro pomocníky zejména ze základních 
škol je už tradičně posezení u táboráku s opékáním 
párků a hlavně lákadlo největší – volná vstupenka 
do Punkevních jeskyní včetně oblíbené plavby na 
lodičkách.

-kkuc-

 Těší vás snídat pod širým nebem? Rádi se u jídla setkáváte s přáteli a rodinou? Je vám blízká myš-
lenka fair trade, tržního přístupu zajišťujícího pěstitelům čaje, kávy, kakaa a tropického ovoce všeho 
druhu spravedlivou odměnu za jejich práci? Pak je Férová snídaně pro vás to pravé.

 Akce, která se v minulém roce konala na 87 mís-
tech po celé republice včetně Blanska a přivítala přes 
2800 snídajících, zve letos opět.
 Pokud je vám představa příjemné chvilky nad dob-
rým jídlem a ve společnosti přátel blízká, zastavte se 
10. 5. od 10.00 na farním dvoře Centra sv. Martina 
(fara na Starém Blansku). Případným deštěm se ne-
nechte odradit – snídaně se koná za každého počasí 
a nějaký ten přístřešek se na faře vždycky najde.
 Co sebou? Rozhodně nezapomeňte něco faitra-
dového. K pití kávu, nebo čaj, v běžné obchodní síti 
jsou k mání i báječné džusy – stačí se porozhlédnout 

po typickém modrozeleném faitradovém logu. Mů-
žete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, 
a protože se faitradové dobroty rády kamarádí s 
místními produkty, můžete ji vylepšit medem z Krasu, 
domácími vajíčky, tvarohem z Lažánek nebo sme-
tanou z Otinovsi. Nemáte čas ani chuť na pečení? 
Pak stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z 
vaší zahrádky. Deka, hrníček, talíře, ubrousky, nože 
a lžičky by ve vašem košíku taky neměly chybět! A 
hlavně pozvěte přátele, známé a rodinu! Dobrá parta 
je základ každého pikniku.

-kkuc-
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 Jistě s námi budete souhlasit, že vzhledem k výše 
uvedeným číslům, se určitě vyplatí investice do prevence 
a dodržování určitých pravidel.
 Několik rad k zabezpečení Vašich domů a bytů: Nejri-
zikovější jsou letní měsíce. Pokud odjíždíte na delší dobu 
z domu či bytu, je dobré domluvit se sousedy, kterým 
důvěřujete, a simulovat Vaši přítomnost doma. Otevírat 
okna – větrat, vybírat poštovní schránku, elektronicky 
v určitých intervalech zapínat a vypínat světla. Taková 
zařízení lze běžně koupit a stojí pár stokorun. V okolí 
domu nenechávat volně žebříky nebo ostatní nářadí, 
které by pachateli pomohly při vloupání. Také dopředu 
neupozorňujte na sociálních sítích na to, že se chystáte 
v určitém termínu na dovolenou, a o Vaše zážitky se s 
přáteli podělte až po návratu domů. Především u bytů 
jsou důležité kvalitní bezpečnostní dveře a zámky. Podle 
statistik je překonání vstupních dveří nejčastějším způso-
bem násilného vniknutí do domu nebo bytu. U běžných 

trestných činů hlavní roli. Zároveň kvalitní bezpečnostní 
dveře plní i významnou protipožární funkci. Podrobnější 
informace najdete třeba na webu www.policie.cz
 
 Velmi účinné je střežení objektů, rodinných domů a 
bytů, s napojením na centrální pult některé bezpečnost-
ní agentury. Působí na celém území okresu a najdete je 
na internetu. Taková služba stojí asi 300,- Kč měsíčně 
a máte jistotu, že zloděj Vás buď nenavštíví vůbec, 
nebo po spuštění poplachu rychle uteče. Navíc oka-
mžitě vyjíždí hlídka, která Váš domov zkontroluje. Cena 
technického zařízení, které musíte mít nainstalované 
doma je sice vyšší, ale vzhledem k hodnotě majetku a 
dlouhé životnosti a spolehlivosti se určitě vyplatí. Navíc 
systém Vám dokáže třeba poslat varovnou sms zprávu 
v případě narušení objektu nebo vzniku požáru.

 Každý z nás jistě navštěvuje obchodní centra. Velmi 
časté jsou krádeže z automobilů. A samozřejmě se to 
týká Brna, kde je v našem okolí takových center nejví-
ce. Alarmující je objasněnost takových krádeží, pouze 
11%!!!
 Takže tisíckrát zmiňované – nechávejte nic co by 
mohlo upoutat pozornost zloděje viditelně v autě. A při 
nakládání nákupu mějte otevřený jenom kufr a dveře 
zamčené. Zloději jsou neskutečně rychlí a dokáží využít 
každé příležitosti a nepozornosti.

Důležité kontakty:
 112 - Jednotné číslo tísňového volání v celé EU
 (na toto číslo se dovoláte bez ohledu na to, jakého
 máte operátora a i bez kreditu)
 158 - Policie 
 156 - Městská policie

Příště přineseme důležité informace pro početnou 
skupinu automobilistů. 

Hezký den a bezpečný domov! 
Facebook: JSi Pro Blansko

 V povelikonočním období se zaměříme na bezpečnost a ochranu Vašeho majetku. Okres Blansko sice 
patří do kategorie regionů, kde je kriminalita nízká, ale i tak zde bylo spácháno od března 2013 do února 
2014 celkem 894 trestných činů. Z toho jich bylo objasněno 371, což je 41%. Nejvíce bylo spácháno ma-
jetkových trestných činů, a to 492. Nezanedbatelně se na celkové kriminalitě na Blanensku podílí krádeže 
vloupáním – 219 trestných činů, z toho bylo objasněno pouze 22%. Na rozdíl od ostatních regionů bylo 
odcizeno „pouze“ 14 automobilů, vyřešeny však byly pouze 2 případy. Podrobné informace včetně detail-
ních statistik a praktických rad najdete na www.prevencekriminality.cz a www.mapakriminality.cz.

Kriminalita a její 
prevence na Blanensku

Mgr. Radka SitarováMgr. Radka SitarováBohuslav JedinákBohuslav Jedinák

dveří trvá vniknutí jen pár sekund 
a mnohdy není zapotřebí ani 

speciálních páčidel. Přitom 
právě časový faktor hraje u 

00Sobota od 10 h. 17.5.2014  
Petrovice v Moravském krasu
(na letišti − naproti kulturnímu domu)

program:

bohatý doprovodný program
občerstvení zajištěno

srdečně zvou pořadatelé

STÁJ PAVLŮ a OBEC PETROVICE
pořádají

(na letišti − naproti kulturnímu domu)

•VOZATAJSKÁ SOUTĚŽ
•OVLADATELNOST S KLÁDOU
•TĚŽKÝ TAH

V KOMBINOVANÉ SOUTĚŽI DVOUSPŘEŽÍ A JEDNOSPŘEŽÍ
CHLADNOKREVNÝCH KONÍ

VELKOU CENU PETROVIC
III. ročník KVALIFIKACE NA MISTROVSTVÍ ČR



HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 
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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
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Vlašské ořechy. Tel. 776253578.
* Kočárek pro panenku za 150 Kč, slunečník na zahradu 
za 100 Kč, velkého nového plyšového slona za 100,- Kč. 
Tel. 722650359.
* Louku u Kuřimi 3360m2 (20x165) za  125 tis., zahrada 
677m2 9 km za Lysicemi za 97 tis., garáž zateplená Blansko 
- Podlesí za 195 tis. Tel. 777079911.
* Dětskou autosedačku 9-36 kg. V dobrém stavu, cena 500 
Kč. Tel. 702330676.
* FIAT Multipla 1.9 JTD r.v. 2001, tmavě zelená, tažné, 
klima, pravidelný servis, garážováno, najeto 178000 km, 
první majitel, dovoz Itálie. Cena 63.000 Kč. Tel. 605374967.
* Fiat Punto 1.1 tažné, eko zaplaceno, 5dveřové. Za 17 
tis. Tel. 77707991.
* Čističku vzduchu, dveře masiv prosklené, vozík malý 
ruční, el. sporák sklokeramická varná deska + trouba. 
Zánovní. Levně. Tel. 732779990.

* Chalupu ve špatném stavu či na rekonstrukci v okrese 
Blansko. Tel. 777418333.

* Hledám někoho na občasné výjížky skútrem po okolí 
Blanska nebo sdělování zkušeností, zažitků ap. Karel, 
tel. 777575857.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.

Blanka 
oznamuje

Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté – 20.5.2014 v 19.30 hod, Děl-
nický dům Blansko. Cena 190,-Kč a 150,-Kč.
Permanentka cyklu koncertů Miloš Pernica a hosté, 
Dělnický dům Blansko. Cena 420,-Kč a 300,-Kč 
Brněnský Majáles 2014 – 7.5.2014 od 13 hod, BVV 
Brno. Cena 499,- Kč do 27.4.2014 a 550,-Kč do 6.5. 
2014.
Hana Zagorová a Boom!Band, host Petr Rezek – 
15.5.2014 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
600/450 Kč.

Ticketpro:
4.-5.6.2014 LUCIE 2014, Brno – Kajot Aréna
8.6.2014 IRONMAIDEN, Brno – Velodrom
18.6.2014 Bryan Adams, Brno – Velodrom

Ticketstream:
2.8.2014 Kryštof Kemp – Mikulov
15.-17.8. Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival

Ticket Art:
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
AIDA – Praha, Hudební divadlo Karlín

Aktuálně v prodeji:
Blanenský chodec – autor Pavel Svoboda, vydalo Re-
procentrum a.s. Publikace je podrobným průvodcem 
po zajímavých zákoutích města Blanska a je bohatě 
ilustrována černobílými a barevnými fotografi emi. 
Cena 210,- Kč. 
Ročenka 2013 Galerie města Blanska – nabízí ohléd-
nutí za všemi výstavami instalovanými v blanenské 
galerii v minulém roce. Jako dárek k ní dostanete 
loňskou ročenku a publikaci k 10. výročí galerie. 
Cena 70,- Kč.
Sborník Muzea Blansko 2013 – pravidelná ročenka 
obsahuje studie a články z historie Blanska a Morav-
ského krasu nejen regionálních autorů. Cena 65,- Kč. 
Publikace Zámek Rájec nad Svitavou – autor Michal 
Konečný, vydal Národní památkový ústav. Publikace 
zahrnuje nejen nejstarší dějiny zámku Rájce, ale je 
také  průvodcem po zámeckých interiérech, představí 
čtenáři i zámecký park a proslulé kamélie. Kniha je 
doplněna četnými fotografi emi, historickými obrázky 
a plány. Cena: 185,- Kč.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. e-mail:infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz www.blanensko.cz
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Za krásou, historií i poznáním

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Dr. Optik Moravia
Wanklovo nám. 4, Blansko

Tel. 777 731 917

PODORLICKO - SOBOTA 21. ČERVNA
cena 440,- Kč 
Častolovice: zámecké interiéry, zámecký park, Rů-
žová zahrada - rozárium, Rychnov nad Kněžnou: 
muzeum hraček, Rokytnice v Orlických horách: 
dělostřelecká pevnost Hanička. Patřila do systému 
předválečného opevnění budovaného ve 30. letech 
minulého století proti tehdejšímu rozpínajícímu se 
Německu.
Orlické Hory-Šerlich: Vrch Šerlich (německy Scher-
lich) je hora v Orlických horách (výška 1027 m) a 
zároveň hojně navštěvovaný turistický cíl v hlavním 
hřebenu Orlických hor VEČEŘE:dle přání na Šerlichu
Odjezdy : D.Lhota - 6.45h » Svazarm - 6.48h » pa-
mátník RA - 7.00hod.● Příjezd: do 22 hod.
  
KOKOŘÍNSKO - SOBOTA 12. ČERVENCE
cena 650 ,- Kč
Hrad Kokořín se vypíná v pískovcových skalách 
Kokořínského dolu, nad údolím říčky Pšovky. di-
voká kaňonovitá údolí, historické památky, lidové 
stavby. Krajina byla v roce 1976 vyhlášena CHKO 
Kokořínsko
Lobeč – Muzeum Eduarda Štorcha. Expozice je 
věnována Štorchovi, jeho životopisu a práci, kde 
se návštěvník seznámí i s ukázkou jeho rukopisu s 
poznámkami o nalezených pazourcích v okolí Lob-
če. Hlavním lákadlem je maketa mláděte mamuta. 
MĚLNÍK: degustace vín včetně prohlídky 1500m2 
zámeckých sklepů ve 3 poschodích, kde jsou vidět 
zařízení na výrobu vína a dřevěné sudy s vyřezáva-
nými ozdobami; prohlídka města 
Odjezdy : D.Lhota - 5.45h » Svazarm - 5.48h » pa-
mátník - RA 6.00hod. ● Příjezd: asi 22 hod.

ODERSKO - SOBOTA 16. SRPEN 
cena 440 ,- Kč
Zámek Raduň - Původně zemanská tvrz přestavěná 
v 16. stol. na renesanční zámek o třech arkádových 
křídlech, doprovázený hospodářským dvorem, pi-
vovarem a rozlehlým lesoparkem se čtyřmi rybníky. 
Přehrada Kružberk:na řece Moravici byla vybudová-
na v letech 1948 až 1955. 
ODRY:historické jádro tvoří renesanční domy, kašna 
z r.1897 na náměstí, kostel Potštát-muzeum: Expo-
zice prezentuje bohatou a zajímavou historii Potštát-
ska - nejen města Potštátu, ale celého okolí, včetně 
místních částí a zaniklých obcí na území vojenského 

výcvikového prostoru Libavá. Pramen řeky Odry, 
která patří k nejvýznamnějším říčním tokům střední 
Evropy. VEČEŘE: v restauraci na zpáteční cestě.
Odjezdy : D.Lhota - 6.45h » Svazarm - 6.48h » pa-
mátník RA - 7.00hod.● Příjezd: do 22 hod..

4. POSÁZAVÍ - SOBOTA 13. ZÁŘÍ 
cena 500,- Kč
Hrad Český Šternberk. Hrad byl založen okolo roku 
1241 na vysokém skalnatém ostrohu nad řekou 
Sázavou Zdeslavem z rodu Divišoviců. Pojmenoval 
jej podle svého erbovního znamení, zlaté hvězdy 
Sternberg.  
Hněvkovice: zahrad. centrum a rozárium, rozhledna 
Rosička u Nového Veselí, pivovar HB Rebel:exkurze 
s degustací v měšťanském pivovaru Havlíčkův Brod. 
VEČEŘE: v restauraci na zpáteční cestě.
Odjezdy : D.Lhota - 5.45h » Svazarm - 5.48h » pa-
mátník RA - 6.00hod.● Příjezd: asi 22 hod.

Přihlášky a úhrada zájezdů se uskuteční v úterý 
6.května 2014 v Domě zahrádkářů ( za hřbitovem) 
16 - 18 hod. Přihlášky a informace o zájezdech 
taktéž na výstavě v Domě zahrádkářů ve dnech 
7. a 8. května 2014 nebo na telefonech 724921619 
a 721328803. Přihlásit se mohou i nečlenové 
ZO ČZS Blansko. V ceně je zahrnuto cestovné, 
parkovné a mýtné. Na vycházky doporučujeme 
turistickou obuv. Na zájezd Kokořínsko celodenní 
stravu s sebou. Těšíme se na vás a přejeme krás-
ný zážitek na každém vámi vybraném zájezdu.
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Nástup možný IHNED!!!

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

PŘIJMEME OBCHODNÍHO 
ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNI

pro nabídku obuvi na ŽL.

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

Nabídka XVI.ročníku jednodenních zájezdů pořádaných ZO ČZS Blansko

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064





MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává MONITOR PRESS, spol. s r.o., adresa redakce: Dolní Lhota 212, 678 01 Blansko, tel. 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP, Cyrilská 14, 602 00 Brno. Články a fotografi e: Ing. Klára Kučerová, 
Martin Müller (pokud není uvedeno jinak). Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku, Rájci-Jestřebí  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

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

777 887 700, 516 412 100

2. května 20148

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

 I když na dubnový turnaj ve squashi dorazilo 
plných 16 hráčů, skutečnost byla poněkud jiná. 
Laie do turnaje nepustilo zranění kotníku a ne-
rozlučnou dvojici Procházka - Wágner odvolala 
nečekaná rodinná událost. Snad to kluci unesou 
a v příštím květnovém turnaji všechno doženou.
 Zbylá třináctka hráčů byla nalosována do dvou 
základních skupin o šesti respektive sedmi hrá-
čích. V celém turnaji jsme hráli na dva vítězné sety 
do 11 bodů beze ztrát. Z obou základních skupin 
postoupili všichni do oblíbeného vyřazovacího 
pavouka. Poražení osmifi nalisté utvořili fi nálovou 
skupinu o 9. – 13. místo. Vítězové postupovali 

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

fabiatour.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

ŠKODA Fabia Tour od189 900 Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu

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

LAST MOMENT
S FABIA TOUR

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

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

pavoukem dál a zde při dalších vítězstvích po-
stupovali stále nahoru a naopak při zaváháních 
klesali dolů. Vítězem se stal Oto Lizna, který 
celým turnajem prošel bez porážky a ve fi nále 
dvou nejlepších porazil Jirku Vybíhala 2:0 (11:9, 
11:8). V utkání o třetí místo Jakub Sedláček udolal 
Jaromíra Matala 2:1 (11:8, 7:11, 11:9). V emočním 
utkání o páté místo Matěj Bartoň udolal Karla 
Hudce také 2:1 (11:8, 8:11, 11:5). Ceny do turnaje 
věnovalo ČAD Blansko a.s.. Milou pozorností 
pro každého hráče bylo 0,5l iontového nápoje 
zdarma od vedení Squash centra. Příští turnaj 
proběhne 24. května od 13 hodin. Těšíme se na 
Vaši návštěvu.
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Nejmladší basketbalisté 
ukončili sezónu

 Nejmladší tým basketbalového klubu BBK Blansko 
do 11 let ukočil sezónu dvěma prohrami na půdě 
brněnského Valosunu. „V obou utkáních jsme měli 
herní výpadek v jedné čtvrtině. V prvním zápase ve 
4. čtvrtině 21 : 2 a v druhém utkání ve 2. čtvrtině 
27 : 2. Obě utkání jsme mohli prohrát menším roz-
dílem. Střelecky se navíc prosadilo pouze 6 hráčů, 
zhodnotil utkání zklamaný trenér Antonín Zezula.
Výsledky:
Valosun KP Brno : BBK Blansko 70 : 31 (37 : 19) 
Valosun KP Brno : BBK Blansko 65 : 33 (43 : 10) 
Body celkem: 
Křížová 25, Streitová 14, Svěráková 8, Ondřej Ševčík 
6, Šmerdová 5, Ježek 4.

 Tým do 13 let naopak nezaváhal s posledním 
celkem oblastního přeboru a v posledních zápasech 
sezóny 2013/2014 dvakrát vyhrál. 
Výsledky:
BBK Blansko : SK Žabovřesky Brno 54 : 31 (34 : 17) 
BBK Blansko : SK Žabovřesky Brno 39 : 24 (17 : 15) 
Body celkem: 
 Musil 27, Müller 14, Richard Ševčík 10, Zeman 9, 
Stloukalová 8, Streit 7, Horáková 6, Petrů 4, Jirků, 
Matuška a Žáček 2. 
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PRODEJ, SERVIS POČÍTAČŮ, 
notebooků, telefonů a příslušenství 
Největší výběr pouzder, Největší výběr pouzder, 
nabíječek a baterií.nabíječek a baterií.
Odvirování a přeinstalace systémů. vIv
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TAČŮ, TAČŮ, 
ušenství ušenství 

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

Jsme Vám nejblíže! 

Navštivte nás 

v Brně – Králově Poli 

v nákupním 

centru Tesco

Cimburkova 4, Brno-Královo Pole, 

tel.545 215 501

www.raven-fi shing.cz
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Chcete být v obraze? Kalendář akcí na
www.monitor-bk.cz


