
- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, stav.povolení na RD...NC – 2 199.000 Kč

- Prodej DB 2+1 Blansko – Nám.Republiky, 3.p., 58 m2, výtah,…NC – 1 199.000 Kč

- Prodej RD 4+2 Němčice, poz. 403 m2, pro bydlení i rekreaci, … NC – 1 149.000 Kč

- Prodej RD 5+2 Valchov, poz. 618 m2, na bydlení i rekreaci, .. NC – 1 200.000 Kč 

- Prodej pozemku na RD Doubravice, cca 8.000 m2, u řeky  ..NC – cca 3 999.000 Kč 

- Nájem bytu 3+1v RD Obůrka, 103 m2, 1.p., bez zvířátek ...NC – 6.000 Kč/měs.+ink.

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Chelčického, 54 m2, 2.p., prázdný...NC – 8.550 Kč/měs.

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ BYTY A DOMY K  PRODEJI

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

K napsání dnešního úvodníku mne přiměla docela zajímavá diskuse, která se v těchto 
dnech rozjela v Boskovicích. V červnu zde bude vystupovat Michal David – velká popová 
hvězda, kterou má v oblibě několik generací. Proč je toto téma tolik diskutované? Člověk 
by si řekl, že na tom nic není, kdyby… Mnoha lidem vadí, že Michal David je hvězdou 
komunistické éry, některým zase fakt, že takový „kýč“ pořádá KZMB – Kulturní zařízení 
města Boskovice.úv

od
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

symbolické, ale abyste se sem dostali, museli byste pár 
korun ze strožoku vytáhnout. Na akci, na které se za 
celý den vystřídá několik desítek umělců na několika 
scénách. Argument byl docela pochopitelný – utržené 
vstupné se věnuje na zkvalitnění programu. Bohužel 
bylo veřejné mínění upřednostněno, a tak mohou 
povykovači slavit, neboť i letos půjdou do zámku zase 
zadarmo. A je to škoda. Možná by letos na Dni dětí byl 
Michal David osobně, nikoliv jen náhražka v podobě 
pořadu Zlaté hity Michala Davida. Nabyl jsem dojmu, že 
Blansko i pětadvacet let po revoluci žije v socialismu. 
Jinak si totiž neumím vysvětlit fakt, že pro spoustu z nás 
by byla nejlepší kultura zadarmo a pivo za pětikorunu.
 Možná právě z těchto důvodů se naše KSMB řídí 
heslem „Mlčeti zlato“ nebo „Kdo nic neudělá, nic nepo-
kazí“ a dobrých kulturních akcí v Blansku je na rozdíl 
od jiných, podobných měst poskrovnu. Nebo že by se v 
Blansku na kulturu nechodilo proto, že je malá nabídka? 
Osobně si myslím, že ten, kdo se o kulturu zajímá, si ji 
vyhledá, ale je jí málo, malinko. 
 Je mi líto, že u nás ve městě slaví největší úspěch 
„pivní kultura“ zadarmo. Byl bych radši, kdyby KSMB 
uspořádalo v létě festival nebo třeba jen jeden koncert 
umělců zvučných jmen – a klidně i těch, kteří tolik leží v 
žaludku občanům Boskovic. Nejsem žádným oddaným 
fanouškem popových hvězd 80. let, ale líbí se mi před-
stava, že by se v Blansku konečně dělo něco jiného, 
velkého. Kdo ví – třeba by se po pár letech lidé v našem 
městě odtrhli od televizorů a vyrazili za kulturou hodnou 
okresnímu městu. Co myslíte - nestálo by to alespoň za 
pokus?

-mumma-

 Několik diskusí na toto téma jsem vy-
slechl osobně, dvě reakce Boskovičáků 
jsem si přečetl na webu ohlasy.info, kam 
ostatně můžete zavítat i vy. Popravdě 
dost dobře nechápu, co pisatelům a 
stěžovatelům tolik vadí. Zatímco jeden z 
nich uvádí, že Michal David a jeho písně 
jsou za hranicí dobrého vkusu a hluboce 
pod úrovní kulturních pořadů, které by 
mělo pořádat KZMB, druhý z pisatelů se 
nezdráhá zmínit, že kultura si na sebe 
vydělat nemusí a organizace, která je 
placena státem, by měla pořádat právě 
takové akce, které na sebe nevydělají a 
koncerty popových hvězd nechat napří-
klad soukromým promotérům.
 A já se ptám proč? Proč by městské 
kulturní zařízení nemohlo pořádat akce 
za účelem zisku? Nebo jinak – proč by nemělo pořádat 
kulturu, na které se sejde mnohonásobně více platících 
konzumentů, než na koncertě komorní hudby, kdy okruh 
potenciálních posluchačů nemůže nikdy zaplatit honorá-
ře umělců. Nechci, abych byl špatně pochopen – napří-
klad vážná hudba je kultura sice jen pro menší hlouček 
příznivců, i ti však mají právo na to, aby jim tento druh 
kultury do města někdo přivezl. A soukromník to nebude, 
neboť ví, že z tohoto podniku mu nevzejde žádný zisk a 
pořádat akce jen pro dobrý pocit zkrátka a dobře nejde. 
Jenže když se podíváte na stránky KZMB, zjistíte, že 
program v Boskovicích je docela pestrý a právě tento 
druh kultury tu je zastoupen v poměrně velké míře. 
Koncert Michala Davida či Vojty Dyka, které proběhnou 
letošní léto, jsou tak spíš nápaditým doplněním portfolia 
programu KZMB.
 Pojďme si to srovnat s naším městem. O Blansku už 
se delší dobu povídá, že není kulturní, protože lidi zde 
na kulturu nechodí. Myslíte? Pozítří budou na přehradě 
Čarodějnice a já pevně věřím, že dopadnou podobně 
jako loni, kdy se na této akci sešly skoro tři tisícovky 
diváků. Tuto akci pořádá KSMB a nevybírá na ní vstup-
né – tím to zřejmě bude. Zábava zadarmo – lidi se jen 
pohrnou. Až je mi z toho smutno… Když potom slyšíte 
od soukromého pořadatele, co se snažil v Blansku 
dělat divadelní představení, jak měl problémy s účastí, 
přičemž neváhal zaplatit nemalý peníz za propagaci a 
o akci vědělo celé město, je vám skoro až hanba za 
spoluobčany, co neváhají za pivo a párek utratit několik 
stovek a na kvalitní kulturu nepřijdou.
 Vzpomínám si, co se našlo rýpalů, jež tvrdě odsou-
dili záměr KSMB vybírat na Dni dětí vstupné. Byť sice 

  

  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Pro klientku s připravenou 

hotovostí hledáme byt 1+1 

nebo 2+1 - Zborovce, Sever 

nebo centrum.

Za nabídky děkujeme. 

mob.: 605 163 333

HLEDÁME!

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

Ololomučany

cena: 800 000,- Kč                         

Velice pěkný stavební pozemek o výměře 1195 

m2. Jižní orientace, krásný výhled. Všechny IS.

mob.: 777 857 739 

cena: 990 000,- Kč

Celkově zrekonstruovaný RD 2+1 s možností půdní 

vestavby, uzavřený dvůr, vedlejší objekt, zahrada.

mob.: 777 857 739 

Letovice - Skrchov

cena: 350 000,- Kč

Pozemek o výměře 1497 m2 určený k 

výstavbě rekreačního objektu.

mob.: 777 857 739 

Suchý

STP s JZ orientací o výměře 1332 m2 v klidné 

boční ulici. Všechny IS na hranici pozemku.

cena: 1550,- Kč / m2 k jedn. mob.: 777 857 739 

Těchov

Tradiční Den pro děti v Nemocnici Blansko.Tradiční Den pro děti v Nemocnici Blansko.
I na akci bez alkoholu a se vstupným mohou I na akci bez alkoholu a se vstupným mohou 
v našem městě přijít davy. Bravo!v našem městě přijít davy. Bravo!
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Duklu před zbouráním 
využijí policisté

Ukliďme Písečnou

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Lidé mohou darovat 
potraviny

 Jednou ročně, zpravidla v listopadu, se koná celorepub-
liková sbírka potravin do potravinové banky. Tyto trvanlivé 
potraviny jsou pak poskytovány lidem, kteří to potřebují. 
Pomáhat se však může i v průběhu roku, kdy lze přinést 
potraviny přímo do Oblastní charity Blansko. 
 „Dávky v nouzi často na jídlo nestačí, protože rodina či 
jednotlivec může mít nečekaný výdaj, třeba za elektřinu, a 
na jídlo a hygienické potřeby nezbudou peníze,“ upozornila 
ředitelka Oblastní charity Jana Sedláková. Do problémů se 
dostanou nejčastěji rodiny s dětmi, nebo naopak senioři. 
„Důležité je, aby se lidé dívali kolem sebe. Není to o tom, 
že chcete někoho udávat, že jeho děti trpí hlady, ale že jim 
chcete pomoci. Kdokoliv může upozornit charitní pracov-
níky, že někdo má fi nanční potíže, a my se mu můžeme 
pokusit pomoci,“ popsala Sedláková jeden ze způsobů, 
jak se mohou humanitární pracovníci dozvědět o lidech, 
kteří jsou v nouzi.  
 Blanenská pobočka Charity není zatím připravena na 
větší jednorázové sbírky, protože potraviny, byť trvanlivé, 
musí být uskladněny ve vhodných podmínkách. Ale pokud 
chce někdo udělat dobrý skutek, nebo pokud má doma 
přebytky jídla, o nichž ví, že je nestihne spotřebovat do 
konce záruční doby, může je přinést do charitní budovy 
na adrese Komenského 19 naproti kostelu. 
 Jen darovat jídlo však nestačí. Ale je to okamžitá pomoc 
v nouzi a první krok k navázání kontaktu. Humanitární 
pracovníci potom potřebným lidem nabídnou další pomoc. 
Mohou například zjistit, zdali nemají nárok na vyplacení 
nějaké mimořádné sociální dávky. Snaží se jim dále po-
radit, jak mají svou nepříznivou životní situaci dlouhodobě 
řešit. „Když víme, kde, tak můžeme pomáhat,“ zdůraznila 
ředitelka nutnost všímavosti lidí k vlastnímu okolí. 

-mha-

Poradna se připojuje 
k Týdnu pro rodinu

 Jelikož na 15. května připadá Mezinárodní den rodiny, 
vyhlásila Rada Jihomoravského kraje Týden pro rodinu, 
který potrvá od 11. do 17. května. Motto letošního ročníku 
v ČR je: „Rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy 
nekončí.“ 
 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v 
Blansku tuto iniciativu podporuje a připojuje se k ní dvěma 
akcemi pro veřejnost. V pondělí 11. května od 15.00 do 
16.30 hod. se uskuteční workshop na téma „Jak si hravě 
zlepšit paměť“. Pod vedením zkušené trenérky paměti se 
dozvíte, jak efektivně procvičovat paměť, seznámíte se 
s mnemotechnickými pomůckami, které Vám pomohou 
si lépe zapamatovat, co potřebujete. Vše si vyzkoušíte v 
malé skupince sami na sobě. 
 V úterý 12. května od 15.00 do 16.30 hod. bude 
workshop na téma „Rodinné hrátky s pastelkami, aneb 
vytvořte si obal svého rodinného CD“. Pod vedením psy-
choložek budou moci účastníci hravou formou mapovat 
svoje rodinné vztahy. Dostanou možnost nahlédnout do 
práce rodinných poradců a ochutnat jednu z terapeutických 
technik, která propojuje prvky arteterapie s literární tvorbou, 
přičemž pracuje nejvíce s reáliemi z oblasti hudby. Zájemci 
se mohou těšit na tvořivé odpoledne pro celou rodinu. 
 Oba workshopy se konají v prostorách Poradny a jsou 
zdarma. Děti si odnesou malý dárek. Z důvodu omezené 
kapacity je však třeba zajistit si místo přihlášením se na tel. 
516 413 524 nebo 775 870 667, popř. e-mailem na porad-
na@blansko.cz. O dalších akcích v Jihomoravském kraji 
se dozvíte na webových stránkách www.rodinnapolitika.
cz v sekci Kalendář akcí. 

-mha-

K - BANDK - BAND
 - široký repertoár
 - zkušenosti
 - rozumná cena

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

734 514 325
734 514 325

 Výcvik už začal a po-
trvá do konce června. 
Obyvatel města se však 
nijak nedotkne, zřejmě 
si ho ani nevšimnou. 
„Možná může být ze 
strany obyvatel zazna-
menán zvýšený pohyb 
policistů, kteří přijedou 
k Dukle a přesunou se 
dovnitř. Mohou si všim-
nout, jak se někdo třeba 
najednou spustí po laně 
ze střechy na nějaký 
balkon,“ uvedl vedoucí 
blanenského územní-
ho odboru Policie ČR 
Zdeněk Grénar. Možná 
kolemjdoucí zaslech-
nou řinčení skla kvůli 
nácviku násilného vniknutí do bytu přes balkon. 
 Policisté budou nacvičovat modelové situace, které 
mohou nastat v reálném životě, například vniknutí 
ozbrojeného pachatele do veřejné budovy, evakuace 
osob, zneškodnění pachatele. Dále třeba situace, 
kdy se někdo zabarikáduje v bytě, buď sám, nebo s 
rukojmím, a policie musí zakročit.
 V Dukle nebudou cvičit jen blanenští policisté, ale 
také krajské školicí středisko a zásahová jednotka. 

„Charakter objektu včetně vnitřního vybavení, které 
tam ještě je, nám napomáhá k tomu, abychom naše 
policisty naučili pohybovat se trošku v jiném prostředí 
a přiblížili jim realitu,“ sdělil Grénar. Hotel nahradí 
simulaci, kterou doteď policisté řešili provizorně k 
nácviku zákroků v různých objektech. 
 O prázdninách bude Dukla zbourána. V současné 
době se vybírá fi rma na její demolici. 

-mha-

Jak se chováme na síti
 Strávil jsem poslední hodinu tím, že jsem u svého 
počítače pročišťoval schránku s doručenou poštou a 
mazal e-mailové zprávy od svých přátel, přičemž o 
inteligenci některých z nich začínám pochybovat. 
 Může mi prosím někdo z vás vysvětlit, jak je vlastně 
možné, že inteligentní lidé (?), často s vysokoškol-
ským vzděláním, lidé, kteří jsou úspěšní ve své ka-
riéře, vychovali děti, jsou bystří, vnímaví a uznávaní 
se ve vztahu k internetu změní na úplné pitomce?
 V zájmu nás ostatních, kteří už fakt nemůžou dál a 
docela jim vadí dostávat nesmysly e-mailem, můžete 
přestat být tak naivní a důvěřiví a přestat přeposílat… 
no… vlastně skoro všechno…
 Svět se změní k lepšímu místu k životu, pokud se 
pokusíte vzít do úvahy následující:
 Pokud dostanete přes internet petici, je to nejspíš 
hoax (prostě vymyšlená zpráva). Nepřidávejte svoje 
jméno a neposílejte dál. Jediné, čemu to napomáhá 
je, že internetem putují seznamy idiotů, kteří jsou na 
světě k nalezení. Obvzvlášť se to hodí na jakékoli 
petice, které jakkoli zmiňují OSN. Na webové stránce 
OSN je dokonce i výzva, která se toho týká. OSN tam 
prosí o to, aby se jim žádné petice neposílaly, protože 
stejně tahle organizace nemá mandát na to, aby s 
nimi cokoli udělala a elektronické nesmysly tohoto 
druhu pouze zahlcují jejich systém.
 Když pošlete obrázek krásného zvířátka ve for-
mátu powerpoint prezentace, která končí titulkem… 
"jestli vás tato zpráva potěšila, proč ji neposlat dalším 
10 lidem, které znáš?". Proč ji neposlat? Možná i 
proto, že obrázek koťátka visícího z okna mě nero-
zesměje.
 Většina virových varování jsou hoaxy, zejména ty s 
nadpisem "úplně nový virus" a žádající po vás, abyste 
vymazali některé soubory z vašeho PC a poslali 
zprávu nejméně dalším 10 lidem. Stačí si najít čas 
a podívat se na webovou stránku, kde jsou takové 
hoaxy popsány (www.hoax.cz, www.snopes.com) a 
garantuju vám, že tam najdete ten svůj e-mail nebo 
nějaký mu velice podobný.
 Ten obrázek, který jste právě někomu poslali… 
Ano… ten, na kterém je ta malá holčička, která se 
ztratila je dost možná jen obrázek někoho, kdo je 
nevinnou obětí kanadského žertíku a kdo je pravdě-
podobně teď ráno doma a chroustá svoje snídaňové 
cornfl akes a dívá se na televizi. Znovu. Prostě hoax.
 Když dítě onemocní rakovinou, je to tragédie. Ale 
životem ohrožené děti většinou nepíší básničky a 
nepublikují je na internetu, aby za každý přeposlaný 
e-mail daroval Microsoft (nebo jiná známá společ-
nost, jejíž jméno si sem dosadíš) 3 centy na výzkum 
rakoviny. Svět kolem nás prostě tak laskavý není.
 E-maily, které mají cokoli do činění s mentálně 
zaostalými nebo postiženými dětmi, které vyhrají 
cestu na zápas MS v hokeji nebo výzva, jak vrátit 
bezdomovci jeho ztracenou úctu v sebe sama tím, 
že ho obejmete, nebo příběh člověka, kterému se 
polámal jeho Mercedes ve špatné čtvrti a získal 
nový náhled na svět tím, že mu pomohl kluk, který 
se jmenuje Lojzík a jehož matka umírá na leukémii 
a jediné její přání je mít na své rakvi 12 červených 
růží a přitom si je nemůže dovolit… To všechno jsou 
výmysly nějakého idiota, který má pravděpodobně až 
moc času…
 Ale to snad už stačí… Mám jinou práci…
 Jo a mimochodem... Zrovna jsem dostal e-mail od 
paní Ubulu M'bacha, které manžel (někdo významný v 
Nigerijské administrativě) zanechal 10 milionů dolarů 
a i přes to, že jsem anonymní a neznámý člověk na 
netu na druhém konci světa, chce se se mnou roz-
dělit... Jediné, co ode mě potřebuje je znát číslo mé 
MasterCard a odpovídajícího konta… No řekněte, 
nejsem já šťastlivec???
 Hezký den. 

Se svolením k publikaci od Mikey’s Funnies: 
Freddie (freddiemail@email.cz)

 Do celostátní akce Ukliďme Česko se zapojili také obyvatelé Písečné. 18. dubna se  sedm-
náct "statečných" sešlo na točně autobusu, aby se pustilo do sběru odpadků hyzdících okolí 
sídliště. 

 "Na Písečné bydlím od malička a její okolí proto 
dobře znám. Velikou výhodou tohoto sídliště je příro-
da v jeho bezprostřední blízkosti a hodně 
lidí toho využívá. A nejspíš nikoho netěší 
koukat se na povalující se odpadky a 
černé skládky, když se vypraví relaxovat 
ven. Akce Ukliďme Česko pro mne tedy 
znamenala skvělou příležitost, jak svést 
dohromady lidi, kterým tyto věci také 
vadí, a něco s tím udělat," říká organi-
zátorka akce Dana Doleželová. Sama 
přiznává, že ji účast příjemně překvapila 
a původní obavy, že o akci na Písečné 
nebude zájem, se nenaplnily.
 Dobrovolníci na okraji sídliště objevili 
řadu kuriozních věcí - například  – starý 
vysavač, monitory od počítačů či botu. 
Narazili také na několik použitých stříka-
ček, s jejichž likvidací pomohla městská 

policie. Uklizeno bylo 
za čtyři hodiny čistého 
času, halda odpadků 
pak v pytlech čekala 
na odvoz až do středy, 
než si technické služby 
vyčlení potřebné kapa-
city.
   "Doufám, že toto byl 
teprve první z mnoha 
blanenských úklidů 
v rámci této úklidové 
akce. Jelikož se už akce 
dostala do všeobecné-
ho povědomí, jsem si 
jistá, že dobrovolníků 
by se našlo v Blansku 
hodně. Ideální by proto 
bylo, kdyby se příští rok 
do akce zapojilo jako 
organizátor město sa-

motné," uvažuje Dana Doležalová. 
-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

ZDRAVÉ OBOUVÁNÍZDRAVÉ OBOUVÁNÍ

-  vyměkčená stélka 
-  odpružená pata 
-  přišívaný svršek

ěkč á élk

 Než se zbourá, ještě poslouží. Blansko nabídlo hotel Dukla policistům k výcviku. Je to pro ně oje-
dinělá možnost, jak nacvičit různé události, které by mohly nastat v podobném veřejném objektu, ve 
výškové budově nebo činžovním domě. V rámci Jižní Moravy podobný objekt policie zatím k výcviku 
nevyužila. 

elegantní letní obuv z jemné kůže 

-  patní a nártová 
 regulace 
-  skvělá cena

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32 Blansko tel. 516 414 488

PŘIJMEMEPŘIJMEME  
administrativní pracovnici 

na pozici reklamační

a skladová referentka 

 - znalost práce s Ms offi  ce Word, Excel

 - dobrý písemný a ústní projev

 - orientace v úč. programu Pohoda výhodou

Strukturovaný životopis posílejte na 

obchod@obuv-konsorcium.cz,

nebo přímo na prodejnu obuvi.

Uzávěrka žádostí:  15.5.2015

Nástup od 1.7.2015
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Na kávě s Milošem Pernicou
Sponzor rubriky:

 Jak dlouho se věnuješ klasické kytaře? Vzpo-
meneš si, kdy jsi tento nástroj držel poprvé v 
ruce?
 Poprvé jsem kytaru vzal do ruky ve svých devíti 
letech, a bylo to v dnešním DDM, tenkrát ovšem 
Domu pionýrů a mládeže. Učil jsem se akordy, což 
mi kupodivu šlo docela dobře a taky jsem dobře 
zpíval. Můj otec tenkrát usoudil, že by nebylo špatné 
se naučit něco víc, takže jsem nastoupil do Lidové 
školy umění v Blansku. To bylo o dva roky později, 
v mých 11 letech.

 Ty a kytara - byla to láska na první pohled?
 Ano, byla. Dokud jsem hrál jen akordy a zpíval 
písničky, tak mne to moc bavilo, ale v LŠU přišly na 
řadu noty. Nějaký čas mi trvalo, než jsem je pochopil 
a dokázal podle nich hrát.  Toto období pro mne 
bylo doslova utrpením. Ale naštěstí to netrvalo moc 
dlouho a pak to šlo docela dobře.
 Horší období jsem zažil v pubertě. Nic mě neba-
vilo, pochopitelně ani kytara, a chtěl jsem s hraním 
seknout. V tuto chvíli mne podržel otec, který nedo-

pustil, abych svůj talent hodil jen tak za hlavu. K 
mé nelibosti mne podržel u kytary a já dál cvičil 
a navštěvoval hudební školu. I z tohoto složitého 
věku jsem vyrostl, vystudoval konzervatoř, absol-
voval vojnu a začal se živit jako pedagog. 

   V tomto období ses věnoval hře na elektro-
fonickou kytaru.
   Máš na mysli období po vojně? Ano. Po vojně 
mne zcela pohltila práce v kapele a rocková hudba. 
Na klasickou kytaru jsem zanevřel a vrátil se k ní 
až po čtrnáctileté pauze. Impulsem k návratu pro 
mne byl fakt, že mne omrzelo hraní moderních 
písniček v kapele. Svoji roli v tom sehrál jednak 
věk a jednak i to, že jsem po zábavách strávil 
skoro dvacet let. Jednoho večera jsem si zkusil 
jen tak zabrnkat na klasiku, a ono mě to začalo 
bavit. Začal jsem velice intenzivně cvičit a věnovat 
se klasické kytaře naplno. Následovaly nějaké 
koncerty, založení kytarového kvarteta PF Guitar 
Quartet a později i nápad pořádat moje sólové 
kytarové večery s hosty. Za tento nápad však 
musím poděkovat Vaškovi Ševčíkovi, já jsem jej 
pouze s jeho pomocí zrealizoval. Tak vznikl Cyk-
lus koncertů Miloš Pernica a hosté. Před pár dny 
odstartoval šestý ročník.

Máš představu, kolik hostů se v průběhu 
uplynulých let na tvých koncertech objevilo? 
Kteří to byli?
 Bylo jich poměrně hodně. Prvními hosty byli An-
tonín Gondolán, Radek Rettegy a country kytarista 
Jan Zellen. Dále to byli Roman Smělík, Petr Vít 
(ten vystoupil společně se svou dcerou Veronicou, 
mladinkou fl amencovou tanečnicí ), Guitar duo 2001 
(Franta Nečas a Petra Punčochářová), kouzelník 
Magic – R, Karel Fleischlinger hrající na historické 
nástroje, naše kytarové seskupení PF Guitar Quartet. 
 Milan Kašuba přijel hned dvakrát – jednou sám, 
jednou s jazzovým triem. Vzpomínám si, že Petr 
Vít tu byl také dvakrát. Podruhé tu byla s ním již 
španělská fl amencová tanečnice Virginia Delgado a 
známý herec Tomáš Hanák.  I Milan Zelenka zde byl 
dvakrát – letos zahajoval celý cyklus samostatným 
koncertem, v minulosti tu hrál v duu se svým synem 
Vilémem. Dále tu bylo jazzové trio Two Generation 
(Vilém Spilka – kytara, Vincenc Kummer – kontra-
bas, Radek Zapadlo – saxofon), Bohemian Guitar 
Orchestra z Hradce Králové – těch bylo na pódiu 
současně dokonce 24! Na jednom z koncertů byli 

mí žáci – Filip Münster, Eva LIbichová (nyní studuje 
konzervatoř v Pardubicích), Jan Matuška a Natálie 
Havránková, dále výborné Trio Swist ze ZUŠ Blan-
sko, mladý kytarista a písničkář Adam Pavlíček a 
Komorní orchestr města Blanska, se kterým jsem si 
i zahrál, Jazzové kvarteto Rumena Jančena ze ZUŠ 
Blansko. 
 Z těch známějších to byli třeba Lubomír Brabec, 
Vladimír Merta a nemohu zapomenout samozřejmě 
na Štěpána Raka, který na mých koncertech vystou-
pil již čtyřikrát. Vlastně pětkrát. Jeden koncert byl 
vyprodaný, tak se druhý den udělal další, kde se do 
malého sálu na Klepačově v Surfu muselo vměstnat 
ještě pár místeček navíc.

 Na který z koncertů vzpomínáš nejraději?
 Určitě to bude právě Štěpán Rak. Jeho koncerty 
byly vždycky vyprodané. Nevím, jak to dělá, ale 
dokáže si na svých vystoupeních publikum tak pod-
manit, že jej posluchači doslova hltají. Na konci byl 
pravidlem potlesk vstoje. Velmi rád vzpomínám také 
na kytarový večer s Vladimírem Mertou a koncert s 
Bohemian Guitar Orchestra. 

 Jak je to s návštěvností?
 Je to dost individuální. Spodní hranice je někde 
okolo šedesáti posluchačů. Zatímco některé koncerty 
jsou komornější, jiné musíme dělat ve velkém sále 
Dělnického domu. Například na již zmiňovaného Ště-
pána Raka sem přišlo přes dvě stovky lidí. Je to tedy 
i o tom, kdo je hlavním hostem večera. Na některé 
interprety přijde více diváků, na některé méně. Jsou 
však i tací, kteří si koupí permanentku a vidím je na 
každém koncertu. Moje žena ráda říká, že Blansko 
je kytarové město. 

 Co chystáš letos a kam bys chtěl tyto koncerty 
do budoucna směřovat?
 V první řadě bych chtěl touto cestou poděkovat 
KSMB, se kterými tyto večery spolupořádám. Odpa-
dá mi díky tomu spousta papírování a jiných starostí, 
takže se mohu soustředit na složení jednotlivých 
cyklů a koncertů vůbec. 
 Letos už máme za sebou první koncert. Vystoupil 
na něm profesor Milan Zelenka, který patří mezi 
největší propagátory klasické kytary u nás a v mi-
nulosti se právě on nejvíce zasloužil o to, aby se 
kytara dostala na velká koncertní pódia. Dokonce 
dvakrát s klasickou kytarou vyprodal Rudolfi num! 
Na tomto prvním koncertě jsem měl ještě jednoho 
hosta – svoji dceru Zuzanu Šumpichovou; hráli jsme 
spolu 3 dueta.
 22. září se do Blanska chystá Michal Prokop trio. 
Michala Prokopa nemusím představovat – tento 
zpěvák a bluesmann je u nás v Česku velice zná-
mý. Společně s ním vystoupí fenomenální rockový, 
bluesový a jazzový kytarista Luboš Andršt a také 
houslista Jan Hrubý. Na tomto koncertě vystoupím 
také já, ovšem ve společnosti skupiny HD Acoustic, 
která hraje české bigbítové skladby. Tento koncert 
bude tedy poměrně netradiční a laděný do blues a 
rocku.
 A konečně 24. listopadu to bude Libor Janeček, 
brněnský kytarista, jež brázdí země české. Blanenští 
jej mohou znát také jako pedagoga působícího na 
zdejší SZUŠ. 
 Mým cílem je představit kytaru v co nejširším pojetí 
a tak vypadají i mé koncerty – folk, country, klasika, 
blues, rock, fl amenco… Všechny tyto směry již na 
mých koncertech zazněly a myslím si, že pro po-
sluchače jsou výjimečné právě tou pestrostí, kterou 
bych i do budoucna rád udržoval.

 Jak vypadá tvůj denní režim 14 dní před kon-
certem?
 Jestli se ptáš na to, jestli cvičím, tak ano, cvičím 

(úsměv). Dopoledne většinou řeším agendu, po 
obědě odcházím do práce a vracím se večer. Když 
se mi podaří sednout si ke kytaře kolem osmé, mám 
vyhráno a jdu spát před půlnocí. To se mi však vět-
šinou nepodaří. Před koncertem cvičím určitě ty tři 
– čtyři hodiny každý den. Repertoár si vybírám sám 
a snažím se, aby byl pro posluchače pestrý.

 Které skladatele máš nejraději, případně který 
hudební směr či období?
Nejraději mám české soudobé skladatele – Sylvii 
Bodorovou, Štěpána Raka, Milana Tesaře a Milana 
Zelenku. Mám ale také v oblibě hudbu španělských 
autorů a hodně se mi líbí rockové skladby upravené 
pro klasickou kytaru. Z hudebních směrů je to tedy 
hudba 20. století, ale ne úplná moderna plná diso-
nancí. Občas zabřednu třeba do renesance, občas si 
zahraju Bacha,  toho pouze okrajově, ale rád. Snažím 
se vybírat skladby, které se budou líbit nejen mně, ale 
hlavně mým posluchačům. Rád prezentuji klasickou 
kytaru v modernějším pojetí, aby posluchači viděli, co 
vše se dá na tento hudební nástroj zahrát.

 Koho bys do Blanska rád pozval v budoucnu? 
A s kým bys jednou chtěl stát na jednom pódiu?
 Zatím nesplněným snem je pro mne Michal Pavlí-
ček. S jeho manažerem jsem jednal už o letošním 
ročníku, ovšem nakonec to neklaplo. Mohu však říci, 
že s největší pravděpodobností vystoupí na jednom 
z mých koncertů příští rok. Měl by přijet také s triem 
– kytara, basová kytara a bicí. Rád bych také do 
Blanska pozval Pavla Steidla – světově uznávanou 
a proslulou kytarovou hvězdu. V minulosti pro mne 
tyto osobnosti byly nedosažitelné, ale zejména díky 
štědrosti sponzorů a podpoře KSMB budou moci v 
dalších letech u nás v Blansku vystoupit, z čehož 
mám upřímnou radost.

 Najde se dnes v řadách tvých žáků někdo 
výjimečný?
 Mám mnoho skvělých žáků – například Filip 
Souček hrající na elektrofonickou kytaru. Blanenští 
jej mohou znát z jeho působení v dětské kapele 
Kaštánci, dnes Rockfór. Pokud vydrží, bude z něj 
výborný muzikant. Zbyněk Zemánek stojí rovněž za 
zmínku – je to velký sportovec, který hraje juniorskou 
basketbalovou extraligu za Brno! Nastoupil ke mně 
před dvěma lety a nyní uvažuje o tom, že se hudbě 
bude věnovat naplno a sportování pověsí na hřebík. 
Dále mohu jmenovat Natálii Havránkovou, Karla 
Fleischlingera mladšího a baskytaristku Pavlu Klim-
kovou. Ale jak říkám – šikovných žáků mám celou 
řadu.

 Máš v plánu natočit nějaké nové CD, chystá se 
něco?
 Měl jsem čtyřleté období, kdy jsem pořád natáčel 
nějaké hudební nosiče. Byl to poměrně velký záběr 
a jsem rád, že nyní přišla taková menší pauza. 
Užívám si to, hlavně na koncertech. Zde se začí-
nají projevovat plody mé asi jedenáctileté intenzivní 
práce s klasickou kytarou. Skladby se usazují a jde 
to lépe, než když jsem je studoval prvně. Repertoár, 
který jsem se za uplynulých jedenáct let naučil, je 
neuvěřitelně obsáhlý a široký. Momentálně mohu 
pořadatelům nabídnout rovnou šest variant mých 
kytarových vystoupení.
 V létě bych měl točit pro Český rozhlas rozhlasové 
nahrávky společně s boskovickou rodačkou, fl étnist-
kou Hanou Budišovou Colombo. Na tuto spolupráci 
se velice těším, bude to zajímavá zkušenost. Hana 
totiž žije v Itálii a na natáčení se připravujeme indi-
viduálně. Na sehrání a natočení nám v Brně zbude 
jen pár dní.

-mumma-

21. 4. MILAN ZELENKA – kytara, ZUZANA ŠUMPICHOVÁ  – kytara (další host koncertu)

22. 9.  MICHAL PROKOP TRIO, HD ACOUSTIC (další hosté koncertu)

24. 11. PF GUITAR QUARTET, LIBOR JANEČEK – kytara (další host koncertu)

PERMANENTKY: 
550,– Kč a 430,– Kč (do 15ti let a důchodci)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PERMANENTEK: 
Informační kancelář Blanka v Blansku, tel. 516 410 470, 

ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029

6. ročník kytarových koncertů

MILOŠ PERNICA 
a hosté 2015
DĚLNICKÝ DŮM 
BLANSKO 
v 19.30 h
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Reakce - polemiky
O zákazu kouření

 Jsem odnaučeným kuřákem a přestat kouřit považuji 
za jednu z nejlepších věcí, která se mi v posledních deseti 
letech podařila. Kouření v restauraci nebo hospodě, po-
kud je dobře odvětraná, mi nevadí. Jsem spolumajitelem 
Restaurace U Golema a sami jsme před dvěma roky 
rozhodli, že naše restaurace bude nekuřácká. 
 Nařízení, která svazují podnikání, a počet institucí, 
které dostaly ze zákona pravomoc kontrolovat živnost-
níky, již přesahuje únosnou mez. Co se týká zákazu 
kouření v restauracích, zastávám názor, ať rozhodne 
trh a konkurenční prostředí. Ať si tato direktivní nařízení 
stát uplatňuje - ale ve svých restauracích. Ať neomezuje 
podnikání v zařízeních a v majetku, který mu nepatří. 
Pomalu ale jistě se z našeho, řekněme demokratického, 
státu stává stát byrokratický. Chci od našich politiků 
slyšet i pozitivní informace a ne jenom neustále utahovat  
šrouby. 

Bohuslav Jedinák 

Výškáč
Vyjádření společnosti LL HOLDING a.s. k situaci okolo 
výškové budovy v Blansku (redakční pozn.)

- od města Blanska jsme nekoupili výškovou budovu, jak 
je stále uváděno Městem Blanskem a médii. To znamená, 
že široká veřejnost dostávala a stále dostává zavádějící 
informace. Naše společnost koupila od Města Blanska 
pouze část výškové budovy za 3 100 000 Kč, a to 8/9 
monolitického skeletu s mnoha velice obtížně řešitelnými 
závazky, břemeny a bez jediného metru pozemku. 
- pozemek pod tímto skeletem nám Město Blansko ne-
prodalo. Pouze na tento pozemek máme již 7 let složenou 
zálohu 1 000 000 Kč na účtu Města Blanska. Pozemek 
stále nevlastníme, milionovou zálohu má Město k dispozici 
a možná využívá úroky z této částky a přitom nám každý 
rok účtuje nájemné za pozemek pod budovou ve výši 
22 800 Kč. Z toho vyplývá, že za uvedených 7 let jsme 
zaplatili dalších cca 150 000 Kč.
- následně jsme museli odkoupit zbývající 1/9 skeletu, 
kterou vlastnila Česká Republika - Katastrální úřad za 
2 600 000 Kč, také bez jakéhokoliv pozemku.
- dále následovalo odkoupení pozemku na Wanklově 
náměstí, které byly po mnoho let zatíženy soudními 
spory Města Blanska se soukromými subjekty. Dohodou 
o narovnání a  zaplacením částky ve výši 2 382 000 Kč se 
nám podařilo tento jejich spor vyřešit a pozemek odkoupit. 
Tento pozemek je také nezbytný pro realizaci projektu 
ABCentra. Podotýkáme, že za  náš pozemek na Wanklově 
náměstí, který Město Blansko využívá, nezaplatilo za 
celou dobu ani korunu nájemného.
- pro realizaci projektu ABCentra bylo nezbytné rovněž 
odkoupit objekt pevně „vklíněný“ do výškové budovy. 
Za tento objekt bývalé Spořitelny včetně pozemků jsme 
zaplatili cenu 13 600 000 Kč. V přízemí této budovy se 
nacházel správce výškové budovy, kompletní technické 
zázemí a technologie pro výškovou budovu. 
- poté jsme museli  vyřešit  nájemní „nevypověditelné 
smlouvy“ v těchto budovách, které Město Blansko a Česká 
Spořitelna v minulosti  uzavřeli s různými subjekty. Ostatní  
náklady (studie, vizualizace, projektanti, úrokové sazby a 
jiné) si každý už může dopočítat sám. 
- konečně v roce 2015 jsme odkoupili od České repub-
liky - Okresního soudu potřebné 3 zbývající pozemky 
ke stavbě, za cenu 2 100 000 Kč včetně daně z nabytí 
nemovitosti.
- mohlo by se zdát, že v tuto chvíli při naší bezmála 30 mi-
lionové investici do tohoto projektu, by mohla být výšková 
budova a okolní pozemky zdárně připraveny pro stavbu. 
Snad jen jedinými překážkami by mohly být inženýrské sítě 
v blízkosti výškové budovy, potok pod výškovou budovou 
a v neposlední řadě jednání s Městem, které vidíme jako 
největší problém pro uskutečnění našeho podnikatelského 
záměru. V žádném případě naše fi rma nikdy neměla a  
nemá v úmyslu stavbu výškové budovy jakkoliv oddalovat. 
Vše se bude odvíjet od toho jak se shodneme s Městem 
Blanskem v našich podnikatelských záměrech v zrekon-
struované budově. V případě, že naše podnikatelské 
záměry v zrekonstruované budově by nebyly v souladu 
s městskými předpoklady ( různé omezování podnikání 
městskými vyhláškami) nebudeme se bránit případné 
nabídce  Města Blanska k odkoupení těchto pozemků a 
budov pro realizaci jejich vize.

 Momentálně  naše právní oddělení pracuje na vyvolání 
jednání s Městem Blanskem, které se bude týkat
- řešení neplatných smluv souvisejících s projektem
- vrácení milionové zálohy na odkoupení pozemku 
- směny pozemků Wanklova náměstí
- budoucí využití stavby

 Poté bude následovat stavební povolení a realizace 
stavby.

V Blansku, dne  20.4.2015
Pavel Liška, LL HOLDING a.s.

Freddieho sloupek
 Po bitvě je každý generál. Přesně tohle mě napadlo, 
když jsem si přečetl poslední rozhořčený „Fredieho 
sloupek“. Ale vlastně mu rozumím. Výškáč, kdysi naděje 
Blanska na moderní výstavbu, slouží dnes jako plakátova-
cí plocha, odkud na nás shůry pravidelně shlížejí aktuální 
političtí přátelé fi rmy Liška. 
 Málokdo si už vzpomene, jak to tenkrát celé vlastně 
bylo. Jak tři fi rmy složily zastupitelstvu k nohám své pro-
jekty a modely, a zastupitelé, povznesení vlastní důležitostí 
a pocitem, že to jsou oni, kdo rozhodují, jen ukázali na ten 
pravý. 
 Otravné detaily, jako třeba dořešení otázky, jak vítěz 
stavbu zrealizuje, když to není možné bez odkoupení 
pozemků třetí strany, která je ovšem nemá povinnost 
prodat, to už nechali na placených úřednících. Ti zas, 
s vědomím, že už je stejně rozhodnuto a na nějaké ná-
mitky je pozdě, nechali vše osudu.
 Výsledek tohoto přístupu všichni denně vidíme. Stojí 
hned vedle kruháče, a město, co jej prodalo za tři miliony, 
s ním nic nezmůže.
 Nevadí, řeklo by se. Chybami se člověk učí. Pokud by 
to bylo jediné selhání, po kterém by následovala přimě-
řená opatření k tomu, aby se něco podobného už nedělo, 
vlastně by to byla docela slušná cena. 
 Události z posledních měsíců a týdnů však svědčí o 
tom, že se chystají další výškáče. Ať už jde o chysta-
nou výstavbu bytů na Písečné, kde se zastupitelé nijak 
nezabývali skutečností, že si schválený projekt zřejmě 
vyžádá úpravy přístupové komunikace s náklady pře-
vyšujícími kupní cenu, ani s tím, že projekt neobsahuje 
harmonogram, a tak je docela dobře možné, že Písečná 
skončí jako věčné staveniště. Že takhle město nakonec 
bude bez pozemku i bez peněz? To jsou jen nepodložené 
spekulace. Takhle to řekl starosta při nejčerstvější kauze 
tohoto druhu, prodeji městských pozemků s tzv. skleníky 
tento měsíc, a smetl tím námitky některých zastupitelů, 
kteří měli strach o osud svého podnikání. 
 Developer plánuje postavit mimo jiné další prodejnu 
Albert, lékárnu a drogerii. Asi jich v Blansku není dost. 
Dá se čekat, že Albert v Centrumu nejspíš skončí a ve 
středu města zůstane další opuštěná hrůza. To je taky 
nepodložená spekulace. Selský rozum sice mluví jasně, 
ale dokud se věc nestane, není podložená fakty. 
 Zdá se, že Blansko zná jen dva stavy věcí: nepodložené 
spekulace a velmi dobře podložené průšvihy.
 Zatímco nepodloženými spekulacemi se odpovědní 
odmítají zabývat, podložené průšvihy nejsou schopni řešit. 
 A léta plynou dál bez poučení.

-Mad-

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

Fotoseriál: Minioperky
Pravidelná představení pořádaná divadlem Kolárka si získala stálý okruh příznivců. V současné 
době je pravidelně navštěvuje přes 150 rodičů a dětí. 19. dubna hostující soubor složený ze studentů 
JAMU přivezl představení s názvem Minioperky a přezpíval nadšeným divákům dvě známé pohádky. 

Chcete se podělit o svůj názor 
na dění ve městě? Napište nám!

monitor@monitor-bk.cz

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová
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Fotoseriál: Den Země
Na Rychtě v Krásensku letos ekologické středisko Lipka ve spolupráci s dobrovolníky z Blanska 
uspořádalo již podesáté Den Země, letos na téma Krásy krasu. Děti si prolezly umělou jeskyni, za-
chránily uvízlého jeskyňáře a vyzkoušely si, jak proudí voda jeskynním systémem. 

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Nevidomý muž: 
Na psa jsem si zvykl

* 20 bytů 1 + kk od 25 m2

* 5 bytů 2 + kk od 44 m2

* 2 výtahy - balkony
* sklepní kóje k bytu
* parkování u domu

Průběžné fi nancování:
10% - rezervace bytu
40% - hrubá stavba domu
40% - dokončení bytu
10% - kolaudace bytu

Dokončení stavby 2016!Dokončení stavby 2016!

VÝSTAVBA
25 BYTŮ RÁJEČKO

OBJEDNÁVKY A INFORMACE:

MIKA  AGENTURA BLANSKO – SADOVÁ 50 

 tel.:  602 505 303 www.mikark.cz 

 Osahat si Braillovo písmo, vyzkoušet si chůzi s klapkami na očích a s bílou holí v ruce. To si mohli 
zkusit lidé, kteří v pátek 24. dubna procházeli Rožmitálovou ulicí. Konal se tam totiž dvanáctý ročník 
soutěže vodicích psů Cesta ve tmě, na niž se sjeli nevidomí z celé republiky. 

 Hodnotila se schopnost psa dovést svého pána z 
bodu A do bodu B, poslušnost psa a preciznost spo-
lečné práce majitele se psem. Pes musel například 
přinést předmět, uposlechnout povely či upozornit 
na vysokou překážku. 
 Kolemjdoucí se mohli také dozvědět něco ze ži-
vota nevidomých lidí. Někdo nevidí od narození, jiný 
přišel o zrak v průběhu života. Všichni ale mají jedno 
společné. Tvrdí, že díky vodicímu psu se jejich život 
o mnoho zlepšil a usnadnil. „Trochu se bojím, až tu 
Carry nebude,“ mluví o svém psu sedmatřicetiletý 
Josef Kaplan z Adamova. „Ale budu si asi muset 
potom pořídit nového, protože už jsem si na psa 
zvykl,“ dodává nevidomý muž, který díky pejskovi 
mohl před šesti lety odložit bílou hůl. 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých na svém stánku představila různé pomůcky, 
které nevidomí využívají. Pro děti bylo připraveno 
malování a poznávání plemen psů. A jak probíhá 
výcvik psa? „Do jednoho roku je u převychovatelů, 
u nichž se zjistí, zda je pes skutečně zdravý, jestli 
vidí a je klidný. Potom jde do školy, kde se učí jed-
notlivé povely,“ vysvětluje Kaplan. Do školy už za 
ním může docházet budoucí majitel, aby si na sebe 
zvykali. Pes musí rozumět povelům, jako například 
„sedni, lehni, vstaň, zůstaň, doprava, doleva“. Dále si 
majitelé mohou svoje psy naučit věcem, které využijí 
konkrétně oni sami. 
 Vodicí pes je schopen najít dveře do budovy či 
tramvaje, vyhledat přechod pro chodce, upozornit na 
schody. Vyhne i takové překážce, která je v úrovni 
hlavy majitele, třeba větvi ze stromu. Rozhodně 
ulehčí život nevidomým, jež se díky pejskovi mohou 
bezpečně pohybovat na ulici a také jezdit na dovo-
lenou. 
 Co nedělat, když potkáme slepého člověka s 
krásným pejskem? „Na vodicí psy se nesahá. Mnozí 
lidé mají tendenci se na něj vrhnout a hladit ho. Ale 
nejprve je potřeba zeptat se majitele, jestli si můžete 
psa pohladit,“ upozorňuje Josef Kaplan. 

-mha-
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Kamil Vašíček zabodoval

Rastislav zazpíval dětem
Zprávy 
z blanenské knihovny
Cesty za poznáním
Písně roku 1965

 V květnovém pokračování projektu Cesty za 
poznáním se tentokrát vrátíme o padesát let zpět 
a zavzpomínáme si.
 Jaký byl rok1965? Začal vysílat pořad oblíbený 
všemi následujícími generacemi - Večerníček. Na 
československý trh byla uvedena antikoncepční 
pilulka. V obchodech se začal prodávat alobal. Po 
několika letech byly ofi ciálně povoleny studentské 
oslavy - Majáles. Dětský fond OSN (UNICEF) dostal 
Nobelovu cenu za mír.
 A v hudbě? Beatles natočili svůj druhý fi lm Help, 
ke kterému v témže roce vychází soundtrack. Do 
americké hitparády vstoupila Petula Clark, jako 
první britská zpěvačka, se svým hitem Downtown. 
Tuto píseň budeme později znát i v českém podání 
s názvem Pátá.
 A jak dopadl tehdejší 4. ročník Zlatého slavíka? 
 To si přijďte poslechnout v úterý 12. května v 17 
hodin do hudebního oddělení Městské knihovny 
Blansko

Obrazy a verše 
Stanislava Havlíka 

...aneb Malování do čtverce
 Takový název nese květnová výstava pana Sta-
nislava Havlíka v blanenské knihovně. 
 Krajiny, krajinné detaily, reality se symboly, či 
variace na fi guru. Toto vše obohaceno o vyjádření 
nálad, postojů, osudů.
 Výstava obrazů, stejně jako samotná vernisáž, 
bude doplněna o autorovy verše, tematicky řazené 
k malbám. 
 Vernisáž se uskuteční v pátek 15. května 2015 
od 18 hodin v oddělení pro děti a mládež Městské 
knihovny Blansko. Úvodní slovo pronese blanen-
ský rodák a herec Horáckého divadla v Jihlavě, 
kamarád a bývalý spolužák Stanislava Havlíka, pan 
Zdeněk Dryšl. 
 Přijďte se nechat unést vlnou malby spolu s 
poezií. Výstava bude k vidění do 5. června 2015.

Jak nechutně zbohatnout 
v rozvojové Asii

 Kniha pákistánského autora Mohsina Hamida je 
parafrází na různé svépomocné cesty ke štěstí a 
příručky úspěchu. Na příkladu bezejmenného hr-
diny NĚKOHO líčí 
strastiplnou cestu 
dítěte z typizova-
né chudé rodiny 
za vzděláním, 
zkušenostmi, pe-
nězi a láskou.
 Kniha byla v 
originále vyprá-
věna v druhé 
osobě, jako by 
čtenář sám byl 
hlavní postavou, 
postrkovanou ži-
votem. Seznámí 
se s venkovským 
nedostatkem hy-
gieny i nadbytkem 
lidské blízkosti. 
Ve městě to s čis-
totou a prostorem 
není o moc lepší, ale NĚKOMU je zde umožněno 
studium a cesta k bohatství se otevírá.  Nejen jemu, 
ale i jeho letmé známosti, dívce, která na společen-
ském žebříčku postupuje díky své kráse a ochotě ji 
poskytnout druhým – v reklamě, na módním mole i 
v posteli.
 Ačkoli NĚKDO žije v tak odlišném světě, prožívá 
docela obyčejný život se všemi jeho propady i vze-
stupy, zakládá fi rmu a později rodinu a zjišťuje, že 
úporná snaha zbohatnout, která mu vyplnila život, 
nebyla až tak důležitá.
 Knihu lze doporučit každému, kdo by rád nahlédl 
do „tavicího kotle“ rozvojové Asie, nebojí se číst  tro-
chu jinak postavený příběh a chce se na malé ploše 
sblížit s humorem i tragikou života jako takového. 
 Knihu vyšla v nakladatelství ODEON a je zá-
jemcům k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře 
Městské knihovny Blansko.

Připravila Městská knihovna Blansko

kn
ih

a

 V minulých číslech Monitor několikrát informoval o Kamilu Vašíčkovu, hendikepovaném blanenském 
sportovci, a úsilí jeho týmu, který jej podporuje v účasti na mezinárodních závodech.  Po několika 
měsících opět přínášíme  krátkou informaci o výsledcích Kamila Vašíčka, handicapovaného sportovce, 
na Evropském poháru v boccie, který proběhl ve Španělsku (30.4.-5.4.2015).
 Tento bodovaný turnaj organizace BISFed byl 
určen pro jednotlivce, týmy a páry herních kategorií 
BC1, BC2, BC3 a BC4. V jednotlivých kategoriích 
bylo přihlášeno 21 hráčů v BC1, 35 hráčů v BC2, 36 
hráčů v BC3, 24 hráčů v BC4, 12 párů BC3, 11 párů 
BC4 a 12 týmů BC1/BC2.
 Za sportovní klub Kociánka Brno a za federaci 
Spastic Handicap reprezentoval ČR v kategorii BC3 
Kamil Vašíček a to v jednotlivcích a v párech.
 Kamil se umístil na zaslouženém 6. místě, když 
po vyrovnaném boji o semifi nále prohrál s Evropskou 
špičkou Řekem Grigorisem Polychronidisem 2:4. 
Toto umístění Kamila posunulo 
o pár míst výše v celkovém 
světovém žebříčku, na základě 
kterého se bude rozhodovat o 
tom, kdo pojede na vysněnou 
paralympiádu v Rio de Janeiru 
2016. 
 Rovněž zabodoval ve hře 
v párech. V soutěži párů v 
kategorii BC3 ve složení Jo-
zef Suchý, Jiří Svojanovský 
a Kamil Vašíček vybojovali 
stříbrnou medaili. Ve skupině 
se utkali s Irskem a Řeckem, 
ve čtvrtfi nále se probojovali s 
Belgií, v semifi nále s Velkou 
Británií a o medaile ve fi nále 
bojovali opět s Řeckem.
 "Z výsledku jsem spokojený, 
i když kousíček od nepostupu 

mě chvíli mrzel. Porazit Evropskou špičku, Řeka 
Polychronidise by pro mě znamenalo to samé, jako 
vyhrát turnaj. Tak třeba bude šance někdy příště." 
říká Kamil Vašíček.
 "Pokud by jste mi chtěli pomoci a podpořit mě, 
více se dozvíte na mém webu www.kamilvasicek.cz. 
Stále sháním fi nance na Evropský turnaj v Polsku 
a kontinentální turnaj v Americe, které jsou součástí 
kvalifi kace na paralympiádu Rio 2016. Děkuji moc 
všem, kteří mě podpořili a podporují na cestě k mému 
snu!! Moc si toho vážím!!" dodává Vašíček.

Pavlína Dvořáková

 Podat vážnou hudbu tak, aby zaujala i děti, o to se již devátým rokem úspěšně snaží pěvecký 
spolek Rastislav pod vedením dirigenta Jaroslava Martináska. Dokáže však zaujmout nejen děti, ale 
i jejich rodiče. 

 V neděli 19. dubna v Dělnickém domě zahráli 
členové souboru Rastislav divadelní představení 
s názvem Pohádka o zlém kouzelníku B. Mrázovi. 
Režie se ujala Mirka Kuběnová. „Dnes je to repríza 
po sedmi letech, toto představení jsme hráli na dru-
hém ročníku Rastislav dětem,“ sdělila Kuběnová, 
která je také společně s Janou Farkašovou autorkou 
představení. 

 Na začátek si všichni zazpívali několik dětských 
a pohádkových písniček za doprovodu kapely Šnek 
a spol. Poté začal poutavý příběh Blaženy a pasáka 
ovcí Fanóše, který Rastislav proložil tematickými 
skladbami od známých skladatelů, jako je Zdeněk 
Fibich, Bohuslav Martinů či Antonín Dvořák. Do děje 
se zapojily i vylosované děti. Při skladbě Otvírání 
studánek například očistily studánku od různých od-

padků, které navíc roztřídily do 
barevných tašek. Poté zneškod-
nily zlého kouzelníka a nakonec 
vysvobodily zamrzlého Fanóše, 
díky čemuž Blažena nezůstala 
na ocet, a mohla zaznít svatební 
píseň Květiny bílé po cestě. 
 Zaplněný sál jistě potěšil 
především účinkující. „Tolik 
lidí snad ještě nikdy nepřišlo,“ 
pochválil si zaplněný sál Aleš 
Bláha, alias Šnek. Také rodiče 
s dětmi odcházeli nadmíru spo-
kojeni. „Líbilo se nám to moc, 
protože to bylo pestré a mohly 
se zapojit i děti,“ zhodnotili kon-
cert velmi pozitivně manželé 
Půlkrábkovi z Blanska, kteří 
přivedli do Dělnického domu 
svoje čtyři děti. 

-mha-
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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 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* pivoteka-u-kocoura.cz
* Přijmeme řidiče na TAXI. Brigádně. Tel. 
602786025.
* Restaurace “U Golema” přijme servíku - číš-
níka. Vyučení a praxe nutná. Tel. 608707625.
* Restaurace “U Golema” přijme brigádníci/
ka na obsluhu letní zahrádky, praxe nutná.
Tel. 608707625.
* Pronájem místností na kanceláře, místnosti 
na pedikúru, další místnost na masáže a míst-
nost nakosmetiku. Vše s umyvadlem. Bez-
ručova 52, vedle stavebnin. Tel. 602170090.
* Hledáme řidiče - požadován ŘP sk. B + vy-
sokozdv. vozík, praxe v oboru výhodou. Tel. 
516412505.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Zahradu v Horní Lhotě 472 m2. Elektřina, užitková voda, bouda, 
možnost chaty. Bez RK. Tel. 605470474.
* Plné cihly z bouračky cca 2-3 palety, plechové vlnky rozměr 2m x 
0,7 - 0,9 m cca 40 ks. Dětské jízdní kolo. Tel. 608889821.
* Chatu v Jedovnicích u rybníka v lese. Elektrika, pitná voda, 
kanalizace. Tel. 777667163.
* Opel Astra kombi 1.8 benz., nová STK, EKO zaplaceno, 1997, 
189 tkm, centrál, tempomat, el. okna. 20 tis. Kč. Tel. 605529478.
* 11 kusů jednoráz. plen. kalhotek pro dospělé za 100 Kč, klec 
na křečka za 100 Kč. Nový růžový froté župan XL-XXL za 100 
Kč, fi alovou dětskou teplákovou soupravu za 60 Kč, nové černé 
nazouváky vel. 36 za 50 Kč, nové bílé botasky vel. 36 za 100 Kč, 
dětské černé neprom. boty vel. 29, 31 po 30 Kč. Tel. 608526518.
* Zánovní ledničku s mrazničkou Zanussi, výška 150 cm, cena 
1900,- Kč. Jako nová. Tel. 774901714.
* Horské kolo v dobrém stavu za 600 Kč. Tel. 775230078.
* Dvě letní pneu 155/80 r13, vzorek 5mm zn. Pirelli. Cena dohodou. 
Tel. 735437208.
* 5ks letních pneumatik i s disky 175/70 R 13 za 800,- Kč/ks. Jako 
nové. Tel. 723503311.
* 3+1 v BK na Severu, OV, cena: 1.880.000 Kč. Tel. 723828080.
* Dvě jízdní kola dám. a dětské (10 - 12 let). Obě v dobrém stavu, 
plně funkční. Tel. 774883955.

* Pronajmu byt 2+1 v Blansku na Písečné. Tel. 721663335.
* V bytě v BK levně pronajmu pokoj. wetterbk@seznam.cz
* Hledám brigádu od 16 do 21 hod. nebo přes víkend v Blansku. 
Muž 38 let. Tel. 730910741.
* Koupím za symbolickou cenu starý motocykl Jawa, klidně i vrak 
nebo díly. Tel. 776469659.
* Koupím LP Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky od skupiny Znou-
zectnost! Tel. 776244083, devcezrajce@seznam.cz
* Muž 41 let 186/86 hledá ženu, er. založenou, na vážný vztah. 
Soběstačný, s vl. bytem. SMS 604713381.
* Kdo daruje mladému fotografovi vývojnici na fi lmy Plastimat, 
Jobo, Kaiser či jinou - za nabídky vřele děkuji! Tel. 737002332.
* Pronajmu slunný 1+1 na Zborovcích, vlastní topení, nízké náklady. 
Ne kuřáci a zvířata. Od června 2015. Tel. 603210397.
* Pro maminku důchodového věku hledám ke koupi byt 1+1 nebo 
2+1 na Zborovcích nebo Severu. Platba hotově, vše potřebné 
zařídím. Prosím, nabídněte. Tel. 605785653.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ     

Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Brněnský Majáles 2015 – 7.5.2015 od 13. hod, Výstaviště. 
Cena 499 Kč.
Divadelní představení Z louže pod okap – 11.5.2015 v 
19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 220 Kč, s klubovou 
kartou KSMB 200 Kč
Čarovné tóny Macochy – 11.-14.6.2015 v 18 hod. Cena 
350 Kč.
11.6. Sloupsko-šošůvské jeskyně – Lubomír Brabec 
13.6. Kateřinská jeskyně – Spirituál kvintet (Jeskynní 
spirituály)
14.6. Jeskyně Výpustek – Jaroslav Svěcený s Cikánskými 
Diablami
Aktuálně v prodeji:
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace vydaná 
u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska na město.  
Cena 110 Kč.
Křížové kameny Blanenska, autor Mgr. Eva Nečasová. 
Publikace přináší nejen soupis křížových kamenů, ale také 
bohatou obrazovou dokumentaci a pověsti, jimiž je většina 
památných kamenů opředena. Cena 155 Kč.
Sborník Muzea Blansko 2014 – výběr článků se zajímavou 
historickou a regionální tematikou. Cena: 65 Kč.
Aktuální pozvánka:
Známé neznámé Blansko – 9.5.2015 v 9 hod. Komento-
vaná prohlídka města Blanska. Tentokrát si prohlédneme 
zajímavá místa jižní části města Blanska, každý účastník 
obdrží propagační materiály od naší informační kanceláře. 
Sraz účastníků bude v 9 hod před informační kanceláří na 
Rožmitálově ul. 6. Program je připraven v rámci oslav 110. 
výročí povýšení Blanska na město.

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-

Zájezdy ZO ČZS Blansko
ZÁPADNÍ ČECHY - 13. Června 2015, cena 700 ,- Kč
CHUDENICE: rozhledna Bolfánek; Naučná stezka „Žďár“; 
přírodní památka „Americká zahrada“. VODNÍ HRAD 
ŠVIHOV: prohlídka začíná v Červené baště, dále vstupní 
hala, ložnice hradní paní, taneční sál, kaple, hodovní síň, 
zakončena zbrojnicí. VODNÍ ZÁMEK BLATNÁ: Zámecké 
interiéry jsou zařízeny převážně rodovými sbírkami rodiny 
Hildprandtů: pracovna Jana Evangelisty Purkyně, lovecký 
salon, empírový salon, rodinnou galerii VEČEŘE NENÍ V 
PLÁNU. Odjezdy: D.Lhota - 5.30h » Svazarm - 5.35h » 
památník RA - 5.45hod. Příjezd po 22. hod.

JESENÍKY - 27. ČERVNA 2015, cena 400,- Kč
HRAD ŠTERNBERK: leží na výběžku Nízkého Jeseníku 
nad městem Šternberkem v Olomouckém kraji. „Lich-
tenštejnské sbírky“- prohlídka kaple, chodba a pokoje 
1.patra - jednotlivé kusy nábytku ze 16. století, nechybí 
obrazy a plastiky. ARBORETUM PASEKA Makču Pikču: 
nádhera protkaná tvrdou prací, sbírka 3.200 druhů trvalek 
a skalniček, od dubna do října pořád v květu. JESKYNĚ 
NA ŠPIČÁKU: je nejstarší písemně doložená jeskyně ve 
střední Evropě. BALNEOPARK: v Lázních Jeseník, je 
vybudován unikátní Balneopark. Upravené louky nabízí 
místa pro slunění, posezení nebo vodní procedury. Vodní 
zahradou protéká potok s led. vodou, mezi kameny jsou 
pak umístěny jednotlivá zastavení k hydroterapii a relaxaci. 
VEČEŘE NENÍ V PLÁNU. Odjezdy: D. Lhota - 5.45h » 
Svazarm - 5.48h » památník RA - 6.00hod. Příjezd asi 
20.45 hod.

VALAŠSKO - SLOVENSKO - 29. srpen 2015, cena 
450 ,- Kč
VIZOVICE-RAZOV: Rudolf. JELÍNEK se zabývá výrobou 
alkohol. nápojů, zejména výroby ovocných destilátů. 
Vlajkovou lodí společnosti je slivovice, kterou vyrábí v 
několika variantách (bílá, zlatá, jubilejní, atd.). Exkurze 
zahrnuje návštěvnické centrum s podnikovou prodejnou, 
kinosál, pěstitelskou pálenici, provoz egalizace s obřími 
dřevěnými sudy (zrání destilátů), stáčírnu (plnění láhví) a 
degustační místnost. TRENČIANSKÝ HRAD: Matúšova 
věž- seznámení s historii » Ľudovítov palác-histor. zbraně 
» Barborin palác - arch. vykopávky » Zápolského palác-
-obrazy / TRENČIANSKE TEPLICE: prohlídka města a 
lázní. VEĽKÁ JAVORINA: pohodlná procházka asi 3 km 
na nejvyšší vrchol Bílých Karpat. VEČEŘE: HOLUBYHO 
CHATA. Odjezdy: D. Lhota - 5.45h » Svazarm - 5.48h » 
památník RA - 6.00hod. Příjezd po 22. hod.

SLAVONICKO- 19. ZÁŘÍ 2015, cena 350 ,- Kč
ZÁMEK DAČICE:prohlídku 21 místnostní tvoří reprezenta-
tivní a společenské sály. Největší chloubou jsou zámecké 
knihovny čítající přes 25 000 svazků. DAČICE:prohlídka 
města, které dalo světu cukr, pomník první kostky cukru, 
vyhlídka z renesanční věže.SLAVONICE: náměstí a Da-
čická brána » muzeum samorostů (více než 600 exponátů) 
vytvořené v okolí hájenky u silnice Slavonice - Stálkov» 
procházka Českou Kanadou asi 3 km na Pfaffenschlag 
(česky Bobovec) - západně od Slavonic, v lese nedaleko 
silnice na Stálkov, kde jsou odkryté rozsáhlé základy 
zaniklé středověké vesnice. VEČEŘE:PO CESTĚ. Od-
jezdy: D. Lhota - 6.45h » Svazarm - 6.48h » památník 
RA - 7.00hod. Příjezd asi 21.30 hod.
 
Přihlášky a úhrada zájezdů se uskuteční v úterý 5.května 
2015 v Domě zahrádkářů 16 - 18 hod. Přihlášky a infor-
mace o zájezdech taktéž na výstavě v D. zahrádkářů ve 
dnech 8. a 9. května nebo na tel. 724 921 619, 721 328 803 
V ceně je zahrnuto cestovné, parkovné a mýtné. Na 
vycházky doporučujeme turistickou obuv. Těšíme se na 
vás a přejeme krásný zážitek na každém vámi vybraném 
zájezdu.

! KDO NEVIDĚL !! KDO NEVIDĚL !
BAZAR VŠEHO 

A NÁBYTKU 1000 m2

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! NEUVĚŘÍ !!!!!! NEUVĚŘÍ !!!
DRAŠAR 602 882 227

Blanenští skauti putovali 
do Sloupu

Registrace a propozice závodů 
na www.blanenskadesitka.cz

 V sobotu 25. dubna vyrazili skauti z celé Br-
něnské diecéze na pouť do Sloupu. Pořádali ji 
blanenští skauti, kteří zajišťovali aktivity pro děti 
i občerstvení. 
 Malí i velcí skauti vyráželi pěšky po skupinkách 
během dopoledne z Nových Dvorů. Lesem přes zří-
ceninu hradu Blansek a kolem Koňských spádů došli 
až ke sloupskému kostelu. Po cestě plnili různé úkoly 
a sbírali body do celodenní soutěže mezi družstvy. 
Poznávali například květiny Moravského krasu a po 
vzoru svatého Jiří bojovali s drakem. V areálu kolem 
fary pak byly pro děti připraveny další aktivity, jako 
lanové překážky, lukostřelba, výroba 
vlastních placek. Nechyběla ani návště-
va jeskyně Kůlna a věže sloupského 
kostela s prohlídkou zvonů. 
 Skautská pouť se koná každý rok 
vždy kolem svátku svatého Jiří, který je 
patronem skautů. Putovali dospělí i děti. 
V některých případech celé skautské 
rodiny i s kočárky. „Měli jsme strach, že 
nás půjde málo, ale v posledním týdnu 
se přihlásilo tři sta lidí,“ chválila hojnou 
účast jedna z organizátorek Soňa Ku-
bíková. Nakonec tedy šly téměř čtyři 
stovky skautů. 
 Devítikilometrovou trasu zdolali i ti 
nejmenší. A proč právě Sloup? „Myslím 
si, že severní část Moravského krasu je 
neprávem opomíjená, a tak jsme chtěli 
spojit putování s díky za pětadvacet roků 

svobody pro skauting,“ sdělil Jan Pořízek, vedoucí 
skautského střediska z Blanska. Vyvrcholením 
skautské pouti byla děkovná mše svatá v chrámu 
Bolestné Panny Marie vysílaná přímým přenosem 
televizí Noe. Mši celebroval generální vikář Brněnské 
diecéze Jiří Mikulášek a hudební doprovod zajistila 
blanenská schola Martini Band. 

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

777 887 700, 516 412 100

1. května 20158

 Necelá desítka hráčů zavítala na dubnový 
squashový turnaj v sobotu 25. dubna. Některé 
neúčasti byly hlášeny v předstihu, přesto výsledná 
devítka nenaplnila naše očekávání.
 Turnaj jsme zahájili v jedné skupině, kde hrál každý 
s každým na dva hrané sety do 11 bodů. Nějaký čas 
jsme ušetřili, a tak druhou polovinu turnaje mohl 
nastoupit oblíbený tentokrát čtvrtfi nálový vyřazovací 
pavouk. Vítězové čtvrtfi nálových zápasů postoupili  
do další fáze, tedy do semifi nále. Poražení čtvrtfi na-
listé utvořili spolu s devátým hráčem základní skupiny 
fi nálovou skupinu o 5. – 9. místo, kde hráli stejným 
způsobem, jako v základní skupině.

 V pavouku se hrálo na dva vítězné sety. V horní 
části semifi nálového pavouka na sebe narazili nej-
lepší hráči turnaje, nasazená 1 - Jakub Sedláček 
a 4 - Jaromír Matal. V dramatickém zápase Matal 
udolal Sedláčka 2:1 (15:13, 7:11, 13:11) a postoupil 
do fi nále. Jeho soupeřem se stal mladý Karel Hudec, 
který na turnaji řádil jako černá ruka. V semifi nále 
zvítězil díky své fyzičce nad Nabilem Laiem 2:1 a ve 
fi nále také nedaroval nic zadarmo. Prohrál po boji 
2:1 (11:8, 10:12, 11:7). Sympatický byl druhý set, 
kdy za stavu 8:10 získal čtyři míče v řadě a otočil na 
12:10. Oddálil tak nachystané vyhodnocení turnaje 
o dalších 15 minut. Palma vítěze však patřila tomu 
nejlepšímu, Jaromíru Matalovi. Příští květnový turnaj 
proběhne v sobotu 23. května od 13 hodin.
 
Provozní doba – květen:
po – pá  7:00 – 21:00
so  zavřeno
ne  14:00 – 19:00

Státní svátky 
1. a 8. května 2015

ZAVŘENO!

BK Blansko vyhrálo 
obě utkání

 V dohrávce odložených utkání jsme v letošní se-
zóně teprve podruhé maximálně využili domácího 
prostředí a vyhráli obě utkání. Soupeřem nám bylo 
družstvo Lanžhotu.
 Do prvního zápasu blanenské hráčky vstoupily 
s odhodláním přehrát soupeře a nepovolit mu 
bodově odskočit. Povedlo se to zodpovědnou 
obranou a slušným doskokem. Neomylnou rukou 
Kláry Formánkové z tříbodové vzdálenosti získalo 
Blansko náskok již v první čtvrtině utkání. V dalších 
čtvrtinách náskok narůstal díky agresivní obraně a 
dalším trojkám Buřtové a Slugeňové. Úspěšnými 
nájezdy zatěžovala konto soupeřek Sedláková.   
 Druhý zápas začal úplně v jiném scénáři. Blanen-
ské hráčky nebyly schopné dát koš ani z vyložených 
pozic. Nedařila se střelba trestných hodů a důsled-
kem byla prohraná první čtvrtina. Ve druhé části 
domácí hráčky zlepšily obraný pohyb. Odměnou jim 
bylo vedení o 6 bodů. Úplným zlomem utkání byla 
třetí čtvrtina. Domácí basketbalistky povolily soupeři 
pouze 1 bod a samy jich nastřílely 24. V závěrečné 
části utkání se již hrálo pouze o celkový rozdíl ve 
skóre. I přes vysoké vítězství je co zlepšovat. Na 
dobré úrovni nebyla úspěšnost střelby trestných 
hodů, které domácím hráčkám ve druhém utkání 
vůbec nešly. 
 V příštím dvojutkání bude BK Blansko zajíždět na 
palubovku soupeře. Ve Vyškově by chtěl navázat 
na zlepšené výsledky druhé poloviny sezóny. Jsou 
to zároveň poslední mistrovská utkání letošního 
ročníku.  

Výsledky:
1. zápas: BK Blansko x SOKOL Lanžhot – 61:34
střelkyně Blanska: Sedláková a Slugeňová 10b; 
Zouharová 8; Buřtová, Formánková K. a Kohútová 
7; Formánková Z. 6; Šmerdová J. a Piňosová 3

2. zápas: BK Blansko x SOKOL Lanžhot – 66:29
střelkyně Blanska: Kohútová 11b; Zouharová 10 ; 
Sedláková 9;  Šmerdová J. 8;  Formánková K. a 
Piňosová 6; Formánková Z. a Slugeňová 5; Buřtová 
4; Ríznerová 2.

Zouhar Pavel

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

oodiin
oodin

A!!!A!!!

pradelnablansko@seznam.cz

Turnaj neregistrovaných
 Turnaje se zúčastnilo celkem 
17 hráčů, mezi nimiž byla jediná 
žena, Pavlína Habrovanská.
 Hráči byli rozděleni do dvou 
šestičlenných a jedné pětičlenné 
skupiny. Zápasy ve skupině se 
hrály na dva vítězné sety a určily 
nasazovací pořadí do vyřazova-
cích bojů, kam postoupili všichni 
hráči ze skupin. Vyřazovací část 
a soutěž čtyřher se pak hrála na 
tři vítězné sety. Tento systém 
zajistil, že každý z hráčů ode-
hrál nejméně šest utkání, ale ve 
většině případů to bylo mnohem více.
 Celý turnaj ovládl pan Antonín Řezníček z Doubra-
vice, který zvítězil jak v soutěži jednotlivců, tak s 
Miroslavem Fadrným dominoval i ve čtyřhře a to vše 
ve svých 78 letech. V celém turnaji odehrál celkem 
11 utkání a ani jednou nepoznal hořkost porážky, i 
když jeho soupeři byli i o několik generací mladší.

Jednotlivci 
1. Antonín Řezníček – Doubravice

2. Aleš Zemánek – Blansko
3. Aleš Havlík – Černá Hora
4. Zdenek Habrovanský – Ráječko

Čtyřhra
1. Antonín Řezníček, Miroslav Fadrný (Doubravice)
2. Aleš Zemánek, Petr Musil (Blansko)
3. Aleš Nečas, Marek Nečas (Blansko)
4. Lukáš Juříček, Ondřej Tetor (Blansko)

-vory-

 V sobotu se v herně na Podlesí konal Velikonoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise. 
Záštitu nad turnajem převzal a celý turnaj slavnostně zahájil místostarosta města Blanska Ing. Jiří 
Crha.

Notebook Lenovo B50
s WIN 8.1

Splátky bez navýšení i bez 
první platby.
Baterie, pouzdra, navigace, 
servis, odvirování...6.490,- Kč

akce  platí
do vyprodání 

Skladem telefony Alcatel, Sony, Lenovo, Samsung, Nokia, Microsoft, Aligator a další…
ALCATEL OT POP D1     3.5“/2x jádro/2Mpix/A-GPS/WI-Fi/BT/2SIM 1.690,- Kč
ALCATEL OT POP C7     5“/4x jádro/5MpixAF/A-GPS/Wi-Fi/BT/2SIM 2.690,- Kč
Sony Xperia E4      5“/4x jádro/5Mpix/A-GPS/Wi-Fi/BT 3.290,-Kč
Sony Xperia E4g s LTE     5“/4x jádro/5Mpix/A-GPS/Wi-Fi/BT/LTE 4.290,- Kč
Sony Xperia Z1 Comp.     4.3“/4x jádro/20MpixAF/A-GPS/Wi-Fi/BT/LTE/odolný 8.690,- Kč
Sony Xperia Z3 Comp.     4.6“HD/20MpixAF/A-GPS/Wi-Fi/BT/LTE/odolný 11.990,- Kč
Microsoft Lumia 435     4“/2x jádro/2Mpix/A-GPS/Wi-Fi/BT/2SIM/WPhone 2.399,- Kč

Notebook LenNotebook Len

6.46.4

d

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

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo 
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější 
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi 
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc 
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití 
protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým vozem 
ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojefabiacombi.cz

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

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


