
- Prodej RD 4+1 Senetářov - poz. 763 m2, studna, skleník, kolna .. NC – 2.990 tis. Kč 

- Prodej STP Blansko - Zborovec - 1.544 m2, IS, výhled  na J-Z... NC – 1.350 Kč/ m2

- Prodej pozemků na RD Černá Hora - až 2.514 m2, IS, +starý RD  ..NC – 950 Kč/ m2

- Prodej STP na RD Blansko - Pod Sanatorkou, 503 m2, studna ...NC – 3.800 Kč/ m2

- Prodej bytu 1+1 OV Blansko - Jasanová, 35 m2, 6.p., balkon ... NC – 999.000 Kč

- Prodej provozovny Brno - Bystrc, 32 m2 , přízemí, výloha, WC…NC – 1 350.000 Kč

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko - od 26 m2, výtah, balkon, PS .. NC – od 943 tis. Kč 

- Podnájem bytu 2+1 Blansko - 9. května, 58 m2, 1. NP, balkon... NC – 9.000 Kč/měs.

VŠECHNY  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA !!!

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

Dobrý den přeji vám všem, kteří  jste se rozhodli přečíst tento úvodník. Omlou-
vám se, pokud ke čtení usedáte v jinou denní dobu a přivítali byste pozdrav 
vhodnější – dobré poledne, večer... Jsem, jak se říká, ze staré školy, proto je pro 
mne naprostou samozřejmé, že je zdravení vždycky na prvním místě.
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Na kávě s Andrejem Dzubou - str. 2 Muzeum vystavuje loutky - str. 5

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

úmyslů, který se děje slovy nebo gestem. 
Lidé se zdraví při setkání i při loučení, lidský 
pozdrav patrně odpovídá usmiřovacím gestům 
společensky žijících živočichů.“
 Lépe se ten úkon, který je ještě pro spoustu 
z nás samozřejmostí, popsat nedá, vystihuje 
přesně to, co bychom se měli snažit dávat 
ostatním a co i já i při letmém potkání oče-
kávám. Stejně jako úsměv nás pozdrav nic 
nestojí a jak říkali naši - však nám huba neu-
padne. 
 Takže podtrženo a sečteno, pokud patříte 
mezi stejné lidi jako já a zamrzí vás, že vás 
někdo nezdraví, nic si z toho nedělejte. Ono 
to totiž vůbec nic neznamená, jenom dotyč-
nému někdo zapomněl říct, že navzdory všem 
změnám chování ve společnosti, prosba, 
poděkování a pozdrav patří k základní výbavě 
každého slušného člověka. I z těch malých 
jednou vyrostou jedinci, kteří si budou hledat 
místo v životě. Možná přijdou sami na to, že 
upřímný pozdrav otevře leckteré dveře a když 
bude lehce okořeněný úsměvem, dokáže 
možná i zázraky. 

-IM-

 Zdravím známé i 
méně známé, své zá-
kazníky, sousedy, zdra-
vím při vstupu kamkoliv, 
kde jsou lidé, v čekárně, 
bance, při nástupu do 
autobusu pozdravím ři-
diče i spolucestující, i 
když jsou to v mnoha 
případech cizí lidé. Ale 
jsem přece dobře vycho-
vaná a moje maminka 
vždycky říkávala, že i 
kráva zabučí, než ve-
jde do chlíva. Zde jsem 
možná trefi la hřebík na 
hlavičku, v našem mo-
derním světě nemáme 
doma ani chlévy, ani krá-
vu. Jinak si neumím vysvětlit, kam se zdravení 
lidí vytratilo. Asi jste si také všimli, že mezi 
mladší generací už se to jaksi nenosí. 
  Syny mám snad vychované dobře, vedu k 
tomu i vnoučata - když před domem potkáme 
sousedku, zdravím první a nahlas, aby se 
nezapomněly přidat. Vodím je do různých 
kroužků, dlouho a pravidelně, takže se schá-
zím i s jejich kamarády. To, že nepozdraví a 
občas dělají, že mě vůbec nevidí, mě štve. 
Asi to dnes fakt nefrčí, je lepší se tvářit jako 
tupá ovce a koukat někam mimo. Hlavním 
viníkem jsme my dospělí, především rodiče. 
Jak se říká, že příklady táhnou, zde to platí 
dvojnásob. Když rodič s dítkem vstoupí do 
šatny školky, školy, družiny – vůbec kamkoliv, 
a ani nezabučí, jak se za našich mladých let 
říkalo, pak je to jasné. Další generace to jen 
přebírá a to, co bylo dřív považováno za velký 
prohřešek a vrchol nevýchovy, se dnes bere 
jako běžná věc. Přitom by pozdrav měl být 
základním kamenem jakékoliv další komuni-
kace. 
 Dovolím si malou citaci z Wikipedie: „Po-
zdrav je projev úcty, přátelství a dobrých 
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Vodohospodářské opravy 
na Blanensku nekončí

Výročí Tanečního 
orchestru ZUŠ Blansko

 Dvacáté výročí od svého založení v roce 1996 sla-
ví letos Taneční orchestr ZUŠ Blansko pod vedením 
Jiřího Boreše. Na slavnostním koncertě 20. dubna 
v sále okresního soudu zaznělo několik skladeb 
jazzové, rockové i populární hudby. Do programu se 
zapojila i další hudební a taneční tělesa umělecké 
školy. Na plátně se promítaly historické fotografi e 
orchestru. 
 Taneční orchestr se účastní všech velkých událostí 
Základní umělecké školy Blansko, koncertuje pravi-
delně i na akcích pořádaných městem Blanskem. 
V roce 2000 orchestr účinkoval v rámci družby v 
italském městě Scandianu. V hudebních soutěžích 
orchestrů základních uměleckých škol získal řadu 
ocenění – v oblastních kolech v Brně získal 1. mís-
to v roce 1995 a 2. místo v roce 1998, v krajských 
kolech v roce 2004 v Břeclavi 3. místo a v roce 2010 
v Mikulově 1. místo. 

-mha-

 

Pochod pohádkovým 
lesem

 V sobotu 7. května jsou děti zvány do Klepačova 
na pochod pohádkovým lesem. Start je v 18.30 na 
hřišti. Po cestě plné pohádkových bytostí budou děti 
plnit různé úkoly a po setmění se mohou vydat na 
stezku odvahy. V závěru večera bude možnost opéct 
si párky na táboráku. 

-mha-

Divadlo Kolárka
POLEŤ!
29. 4. 2016 v 10:30
 Když se spojí fakta s fantazií, můžete letět kamko-
li... Interaktivní naučně-hravé divadelní představení 
pro děti od 5 do 10 let. Inspirováno knihou ze série 
technických pohádek od Martina Sodomky.
Hrají: Jolana Chalupová, Jana Chmelíčková
PITCHWORK
12. 5. 2016, 20:00
Představení z cyklu Kuřecí čtvrtky.
"Když jsi dokonalá, můžeš bejt klidně mrtvá"
 Ustřižkovité putování po krajinách lidského těla, 
cestou komentující leckdy podivné normy fyzické 
krásy. Někdy je vytváří společnost, často si je vytvá-
říme každý sám... Zejména ženy, ale řeší to každej, 
a ne že ne..
Hrají: Leona Petlachová, Míša Růžičková, Markéta 
Nesrstová, Tereza Chalupová, Jolana Chalupová
VSTUP 70,-
Akce se koná za fi nanční podpory města Blanska

Divadlo Kolárka, Kollárova 8, Blansko
www.divadlokolarka.cz

 Obyvatelé Blanska si mohli v posledním době všimnout řady omezení či rozkopaných míst souvisejících 
se zásahem do vodovodní sítě. Vše je způsobeno tím, že nejen ve městě, ale zejména v jeho okolí probíhá 
množství vodohospodářských oprav za desítky milionů korun.  Jedná se jak o velké akce, tak i o množství 
oprav menšího rozsahu.
 Nejvýznamnější 
investicí, která se 
dotýká i města Blan-
ska, je rekonstruk-
ce páteřních vodo-
vodních přivaděčů, 
kde je investorem 
Svazek vodovodů a 
kanalizací. Akce je 
těsně před dokon-
čením.  „Jedná se o 
nejvýznamnější akci 
v historii okresu od 
vybudování přehra-
dy nad říčkou Bělá. 
Vodovodní páteř 
vede z Velkých Opa-
tovic do Boskovic a 
následně do Blan-
ska. Další páteřní 
vodovody vedou z 
Bořitova a Lažan 
do Blanska. Voda 
ale míří i směrem 
na Letovice nebo do 
Olomouckého kra-
je,“ přiblížil ředitel 
boskovické divize 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. 
Petr Fiala s tím, že vodovody zásobují i řadu dalších 
obcí a stále se přidávají další. „Výměna přivaděčů sníží 
ztráty i poruchovost, zabezpečí dlouholetou životnost 
a ještě zvýší i tak vysokou kvalitu vody. Na tyto skupi-
nové vodovody se také napojují v poslední době další 
a další obce, v roce 2015 to bude například Okrouhlá, 
na připojení pracuje Šebrov a podobně, “ dodal. V 
dlouhodobém měřítku se plánuje propojení skupino-
vého vodovodu Blansko se skupinovým vodovodem 
Jedovnice. V rámci této stavby je zde přímý dopad pro 
městskou část Lažánky. 
 Druhou významnou akcí, kterou investičně zajišťuje 
Svazek, je přestavba kanalizačního systému pro Je-
dovnice, Krasovou, Vilémovice, Rudici a Senetářov, 
díky nimž dojde k lepší ochraně významných pod-
zemních lokalit Chráněné krajinné oblasti Moravského 
krasu. "Čistírna odpadních vod v Jedovnicích prošla 
zkapacitněním, aby mohla sloužit i pro okolní obce. 
Krasová a Rudice sice mají vlastní čistírny, které by ale 
potřebovaly nemalé investice. Místo toho se napojí na 
zrekonstruovanou čistírnu v Jedovnicích, stejně jako 
výhledově Senetářov, a to bude znamenat podstatnou 
úsporu na provozních nákladech,“ přiblížil Fiala. Akce 
byla rozdělena na dvě etapy. „Velká část je již hotova, 
letos probíhá etapa druhá, která se bude týkat přede-
vším odkanalizování Rudice,“ dodal.
 Kromě těchto rozsáhlých akcí probíhají opravy a 
investice na řadě dalších míst, kde je nutný zásah díky 
vyšším ztrátám či třeba dosluhující infrastruktuře a které 
zajišťuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s., divize Boskovice. Na Blanensku se opravy týkaly 
třeba prameniště v Lažanech, kde proběhla oprava 
vodních zdrojů a úpraven vody, čerpadel či stavebních 
objektů za více než milion korun. „Prameniště v Laža-
nech zajišťuje pro okres, zejména město Blansko  přes 
milion kubíků vody, proto má pro nás velmi zásadní 
význam," upozornil Ing. Petr Fiala. Rozsáhlé opravy 
bylo třeba provést na Jedovnicku a Křtinsku. "Zdejší 
potrubí bylo nejvíce zastaralé. Většinou se totiž jedná 
o ocelové potrubí a zdejší provoz přinášel velké ztráty. 

Díky zásahu na řadě míst se nám podařilo snížit ztráty 
na polovinu, což pro nás znamená do budoucna úspory 
statisíců korun,“ doplnil ředitel.
 Konkrétně ve městě Blansku vodohospodáři spo-
lupracovali na rekonstrukci ulice Svitavská, kde byl 
zrekonstruován vodovod včetně přípojek.  V Blansku i 
okolí si pak lidé mohou všimnout řady zrekonstruova-
ných vodojemů a dalších vodohospodářských objektů, 
například vodojemy Podlesí, Staré Blansko, Hořice, 
Sever, Horní Lhota. Jejich rekonstrukce přišla na více 
než 1 mil. Kč. K dalším opravám došlo na přivaděči 
z Bořitova, který je také pro Blansko velmi důležitý. 
Zde byly provedeny opravy čerpadel, elektrošoupat a 
prameniště za 1,5 mil. Kč. K opravě elektrošoupat a 
čerpadel došlo i na Těchově a Obůrce ve výši přes 200 
tis. Kč. Další opravy v řádu statisíců Kč byly provedeny v 
Hořicích i na Klepačově. Na kanalizačním systému byly 
nejnákladnější opravy provedeny na čistírně odpadních 
vod v Blansku v hodnotě přesahující 800 tis. Kč.
 V letošním roce budou opravy pokračovat. Plánovány 
jsou oprava vodojemu v Lažánkách, vodojem Olešná by 
měl být napojen na vodárenský dispečink. Na Obůrce 
je připravovaná realizace části stavby, která zamezí 
občasným zákalům vody v síti na Obůrce, ke kterým 
dochází zejména v souvislosti s nedostatkem vody v 
letních měsících. V rámci této stavby pak bude na dis-
pečink napojen i vodojem Češkovice a vodojem Těchov.  
Připraven je i soubor opatření, díky kterým dojde mimo 
jiné ke zvýšení tlaku vody v síti Dolní Lhoty a Spešova.
 "Investice si můžeme dovolit díky řadě úsporných 
opatření, které jsme během posledních let provedli. 
Snažíme se o snížení poruchovosti a snížení ztrát vody 
v síti. To do budoucna přinese další úspory,“ přiblížil 
ředitel. Ve stejném duchu hodlá VODÁRENSKÁ AKCI-
OVÁ SPOLEČNOST, a.s., pokračovat i v letošním roce. 
„Investovat budeme minimálně ve stejném rozsahu, 
jako tomu bylo v roce loňském,“ ukončil Fiala.

Mgr. Iva Šebková,
Vedoucí marketingu a komunikace

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek
Freddie jede do pr***e 
Část druhá

 Nějak ten čas uhání, na rozdíl od prací na na-
šich komunikacích, chtělo by se mi postesknout. 
Slíbil jsem naposled pokračování zamyšlení nad 
stavem našich silnic a nabídl sondu do budouc-
nosti. Zde je…
 Dálnice D1 se opravuje TAK ZÁVRATNÝM 
TEMPEM, že než bude rekonstruován poslední 
kousek, bude ten prvně dokončený snad pomalu 
chátrat, obávám se… Do všeho toho zmatku 
kolem prací a víceprací a „ostrého tempa“ co 
do pracovního úsilí, musí se jako u každé stav-
by kolem vyrojit ekologové se svojí spoustou 
„hodnotných“ připomínek, kterými si již dávno 
vysloužili přezdívku: ekoteroristé. 
 Až pak konečně celé veledílo dospěje ke konci, 
velmi pravděpodobně zjistíme, že nás všechny 
kolektivně stálo o 50-100 % víc, než bylo původně 
plánováno, neboť „se v průběhu stavby objevily 
okolnosti, jež nebylo možné při cenotvorbě před-
pokládat…“
 Jasně… Vymluvit se ostatně dá na cokoli… 
Můj analytický mozek ovšem zásadně odmítá 
chápat tu skutečnost, že většinou stavebníky i 
zadavatele bez rozdílu překvapí něco tak neče-
kaného, jako to, že na povrch komunikace patří 
asfalt, na její boky svodidla a navíc se ještě musí 
na vozovku malovat vodorovné dopravní značení 
a vedle instalovat to svislé…
 Celá komedie následně vyvrcholí konstatová-
ním, že soutěž byla celá vypsaná blbě, respektive 
někdo ji blbě vypsal. V ideálním případě je tím 
„někdem“ ten, co se nemůže bránit. Dost možná 
se po pár dnech nového provozu zjistí i to, že 
dvouproudá dálnice mezi dvěma největšími měs-
ty naší vlasti nemůže při dnešních (a zítřejších) 
nárocích na provoz stačit… Logicky… Oproti 
padesátým letům minulého století, kdy se o pro-
jektu západo-východní dopravní tepny začínalo 
uvažovat, teď jezdí asi 1000x větší počet aut než 
tehdy… A k tomu jsou těžší a rychlejší a větší…
 Nejsem sice dopravní expert, ale tvrdím již 
několik let, že rekonstruovat D1 tímto způsobem 
jsou vyhozené peníze… Soudím, že zvýšenému 
provozu odolná dálnice se stejně bude muset 
vystavět znovu a jinak… Například tak, že vedle 
té stávající se postaví dálnice úplně nová. Jedna 
z nich (lhostejno která) bude následně své (ten-
tokrát již 4 pruhy) nabízet pro cestu směrem na 
západ a druhá tím opačným… Problém s mosty 
(tam by ve zúžení kvůli původnímu rozměru 
nerozšiřitelné vozovky asi hrozily prostoje), se 
mohou vyřešit strategickým umístěním zpoma-
lovacích retardérů, či mýtných bran. Bude to sice 
stát ranec zlaťáků, ale bude vystaráno… 
 Jenže… Teď to zatím děláme ne příliš kon-
cepčně, takže nám vrásky asi nezmizí. Nepotrvá 
dlouho a opět se bude situace úporně „řešit“, tedy 
„fl ikovat a „obcházet“, aby ve fi nále přišla naše 
stálá noční můra na skoro stejnou sumu, jako 
zmiňovaná dálnice nová. Jen rozdíl bude značně 
viditelný…
 Na druhou stranu, mohlo být ještě hůř. Takový 
dálniční spoj z Brna do Vídně (či spíš naopak, 
když se nad tím zamyslím) toho budiž zářným 
příkladem… 
 Rakušáci mají natažený asfalt skoro k Mikulovu 
a u nás se ještě nekoplo do země… „Čeká se“ 
na vydání územního rozhodnutí… To, až bude 
na světě, pak vzápětí propadne jeho platnost, 
zejména z důvodů prodlev při jeho vydávání (to 
jsou paradoxy)… Nedá se totiž tento dokument 
(údajně) antidatovat. Proč, to netuším, ale třeba 
to bude vědět oněch 281 moudrých strejdů, tvo-
řící náš zákonodárný sbor… Možná je to jedno. 
Stejně by asi zase přišel (jako že jich chodí pra-
videlně mnoho) nějaký „zelený sabotér“. Anebo 
pro změnu dojde (při naší pověstné politické 
stabilitě) na předčasné volby… 
 A tak je to pořád dokola… Takhle krásně si tu 
žijeme… 
 Už bych ani nekopal do země… Už bych kopal 
viníky… 
 Některé (však víte kam) a některé dokonce do 
jejich vysmátých, ignorantských a arogantních 
(ksich…) …tváří…
 A závěrem? Jako konzervativec a zastánce 
tradic našeho národa už léta tvrdím, že zvyklosti 
staré a osvědčené se mají oprašovat…
 Namátkou zmíním takovou defenestraci…
Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba z černé a nerez oceli
- brány s elektrickým pohonem
- terasy, schody, zábradlí, ploty atd.
- prodej hutního materiálu
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- veškeré info na webových stránkách

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.czmatessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

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

Úžasná kolekce obuvi značky

buďte IN!buďte IN!
v pánských i dámských velikostech, různé barvy

yy
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Na kávě s Andrejem Dzubou
Když se ostatní choulí do kožichů, Andrej Dzuba ze Šošůvky si libuje a v plavkách se noří do 
řeky. Je na Blanensku nejdéle působícím otužilcem; s otužováním začal v roce 1975. Patří 
mezi služebně nejstarší otužilce v České republice. Otužilecké plavání pro něj není jen sport. 
Je to životní styl. 

Sponzor rubriky:

nechápou to. Radši budou nemocní, nachlazení, 
budou polykat různé léky, které jim zase na druhou 
stranu škodí, ale do vody nepůjdou. Já prakticky 
žádné léky neužívám. Jen někdy si vezmu od 
bolesti, protože když hodně pracuji na zahradě, 
tak mě bolí koleno. 
 Studenou vodou už se léčilo i dřív, například 
Priessnitz. Studená voda posiluje imunitní systém 
a omezuje nachlazení. Neříkám, že otužilec se 
nemůže nachladit. Ale když už se nachladíme, je 
průběh nemoci lehký. Dva tři dny zaškrábe v krku, 
ale žádné úporné bolesti hlavy nebo ucpaný nos. 
 Otužování dále podporuje elasticitu cév, srdeční 
činnost a posiluje nervový systém. Dokonce jsem 
četl, že to pomáhá i proti alergiím. Jeden známý 
mi řekl, že se začal otužovat a jarní alergie, které 
ho vždy trápily, letos nepocítil. Bolesti zad se 
otužováním zmírňují. Studená voda tlumí záněty 
v těle. 

 Může se otužovat každý? Jsou nějaké zdra-
votní kontraindikace? 
 Existuje rekreační a profesionální otužování. 
Rekreačně se může otužovat opravdu každý – k 
tomu stačí sprchování studenou vodou, případně 
otužování chladným vzduchem, chodit lehce ob-
lékaný. Běžně chodím venku v krátkém rukávu, i 
když ostatní se balí do bund a šál. 

 Jiné je to u profesi-
onálního otužování. Kdo 
plave závodně a je v 
ledové vodě třeba dvacet 
minut, tak už je pěkně 
prokřehlý a tělo dostává 
zabrat. Proto je nutné 
znát svůj zdravotní stav, 
a když se s otužováním 
začíná, je potřeba se 
poradit s lékařem. Ale 
s odborným, který zná 
problematiku otužová-
ní. Chodíme pravidelně 
každý rok na speciální 
vyšetření. Profesionál-
ní otužování nemohou 
dělat lidé s onemocně-
ním srdce, s problémy 
s krevním tlakem, s 
cévním onemocněním 
nebo schizofrenií. Le-

dová voda je zátěž pro 
organismus. 

 Jak začít? 
 Hlavně pozvolna. S 
otužováním se dá začít 
v každém věku. Snad jen 
děti a mládež by měly 
být pod dohledem, proto-
že dětský organismus se 
stále vyvíjí, ale viděl jsem 
i osmiletého chlapce. Dů-
ležité je řídit se vlastním 
pocitem. Nedělat hrdinu a 
poslouchat svoje tělo. 
 A jak začít? Neodkládat 
to. Když začne člověk tře-
ba teď zjara, tak nejdřív 
by se měl každé ráno 
osprchovat studenou vo-
dou, stačí jen pár minut. 
Pak pozvolna začít plavat 
venku. Ale nepřehánět to, nedělat rekordy. Plavat 
celé léto a pokračovat i na podzim, nepřestat. Voda 
se ochlazuje a tělo si postupně na chlad zvyká. 
Pokud člověk vydrží celou zimu, stal se otužilcem. 
 V ledových vodách se nemůže plavat denně, 
stačí dvakrát třikrát týdně, protože tělo potřebuje 
čas na regeneraci. Důležitá je pravidelnost. Jestliže 
člověk pár měsíců neplave, říká se, že otužilost se 
vytrácí. 

 Co nepodcenit?
 Je důležité do vody vstupovat pomalu nohama. 
Krevní oběh se musí schladit postupně. A na no-
hou by měla být obuv. Když jsme v sedmdesátých 
letech začínali, byla obuv povinná. Dnes dost 
otužilců jde do vody bosky, ale je to nebezpečné. 
Jednak ve vodě může být rozbité sklo, a když se 
člověk pořeže, tak to ve studené vodě necítí a 
začne krvácet, až vyleze ven. A jednak zvláště u 
mostů a zábradlí mohou být nějaké kovové sou-
části. Když na ně člověk stoupne mokrou nohou 
v mrazu, přilepí se jako jazyk na zábradlí. Viděl 
jsem, jak si jeden plavec utrhl část chodidla. 

 Jsou rozdíly ve vodách? 
 Je zajímavé, že voda je všude jiná. Třeba 
Svratka pod Brněnskou přehradou je taková ostrá, 
štiplavá. Nevím proč, ale říká se, že snad je pod 
tou přehradou víc okysličená. Zato v Dyji v Břec-
lavi se cítím velice dobře. V klidu se tam plave po 
proudu, tak si troufnu i na delší trať. Jednou mě 
tam doprovázely labutě. Moderátor to komentoval: 
„Plave Andrej v doprovodu družiček.“ Také v Olo-
mouci se plave dobře. A rád jezdím i do Bratislavy 
na Dunaj. Tam se vždycky těším, to už je opravdu 
řeka, člověk cítí sílu té vody a má respekt. Jednou 
jsem plaval i ve Váhu. 
 Otužování už je spíš takový životní styl. Když 

 Jaká byla sezóna? 
 Sezóna byla dobrá. I když ne úplně podle 
našich představ, protože zima byla mírná. Vody 
byly vcelku chladné, ale nulové už teď nebývají. 
Nejchladnější voda měla asi dva stupně. Plavu za 
Fides Brno a letos po čtrnácté se náš oddíl stal 
vítězem Českého poháru v zimním plavání. Ve své 
kategorii nad sedmdesát let jsem skončil čtvrtý v 
republice. 

 Kolik bylo závodů? 
 Závody jsou skoro každou sobotu. Od října do 
dubna se koná zhruba dvacet závodů. Mimo to 
pořádáme různá propagační zimní plavání – na 
Štědrý den v blanenském lomu, v březnu v šošův-
ském lomu, dále ve Stvolové, v Mostkovicích, teď 
nově i ve Stínavě u Plumlova. 

 Jak je to s rozlišením vody podle teploty? 
 Rozeznáváme tři druhy vod. Pod 4°C je voda 
ledová. Od 4,1 do 8°C je voda studená a nad 8°C 
je voda chladná. V ledové vodě je povoleno být 
maximálně dvaadvacet minut. 

 Že je otužování zdravé, nás učí od malička. 
Ale ne každý se tím řídí…
 Studená voda je to nejlepší, co může existovat 
pro zdraví člověka. Lidé se toho pořád jaksi bojí a 

delší dobu nejdu do ledové vody, tak mi to chybí. 
Je to jako droga. 

 Není výjimkou, že si musíte vysekat díru do 
ledu… 
 Jednou před otužileckým vystoupením v šošův-
ském lomu měl led týden před plavbou tloušťku 
42 cm. Nemohli jsme to motorovou pilou málem 
prořezat. Ale pak se oteplilo a den před plaváním 
měl led 20 cm – kdybychom počkali, měli bychom 
míň práce. 

 Kolik je vás z okresu Blansko v oddílu Fides 
Brno? 
 Na Blanensku je nás nyní šest. Kromě mě ještě 
Pavel Mikulášek z Těchova, manželé Dalimil a 
Helena Markovi z Blanska a manželé Lubomír a 
Marcela Pelikánovi z Černé Hory. 

 Mohou se k vám přihlásit noví zájemci? 
 Kdyby někdo chtěl začít s otužováním, je lepší 
nechat se doprovodit někým zkušenějším. Pokud 
by měl někdo zájem, ať se nestydí nás oslovit, 
rádi mu pomůžeme a přijmeme do našich řad. 
Otužování je jeden z nejrychlejších a nejlevněj-
ších způsobů, jak si zachovat zdraví. Vodu máme 
zadarmo, stačí si pořídit jen plavky, brýle a čepici. 

 Co dělají otužilci v létě? 
 Trénují a potí se v letních vodách. Já osobně v 
šošůvském lomu. Proto raději chodím brzy ráno 
nebo pozdě večer, když je vzduch chladnější a 
nejsou tam davy lidí. V letních měsících spousta 
otužilců plave různé maratony na přehradách a 
rybnících. Člověk tím získává fyzičku. 
 Rozhovor bych rád ukončil naším krásným 
pozdravem: Zimní vodě zdar! 

Marie Hasoňová

PÁNSKÉ
KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ

Lenka PAVELKOVÁ
Blansko, Rožmitálova 40

restaurace Punkva, 1. patro

po - pá 830 - 1700

ZAVÁDĚCÍ CENA 55,- Kč55,- Kč
Tel. 702 553 464BEZ OBJEDNÁNÍ

Policistům pomohou nová 
terénní vozidla

 Policisté na Blanensku nyní mohou využívat nová terénní vozidla. Se čtyřkolkou Gladiator se 
dostanou i do těžko přístupných míst Moravského krasu. Posílí se zejména preventivní hlídkování v 
odlehlejších oblastech, mimo jiné na parkovišti u Horního můstku propasti Macocha. 

 Lesní cesty již nebudou pro policisty konečnou. 
Pachatele trestné činnosti, ujíždějícího třeba na 
motorce do lesa, bude moci policista směle násle-
dovat. Policie ČR i vedení Chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras si od nových strojů slibují především 
preventivní účinek častější přítomnosti strážníků v 
přírodě, přičemž budou mít přístup i do uzavřených 
částí chráněné krajinné oblasti. 
 „Vítám tuto pomoc. Kontakt s policií jsme využívali 
již v minulosti. Ale v CHKO Moravský kras nemáme 
žádného profesionálního strážce, takže nám častější 
a pravidelná přítomnost policie pomůže,“ řekl vedoucí 
Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš 
Štefka. 
 Častým problémem je například skupina osob, 
která si rozdělá v jeskyni oheň. 
Další neřestí bývá odhazování od-
padků do přírody, kdy pachatelé 
zajedou co nejdál po silnici a tam 
nechají pytel s odpadem. Dále 
se v regionu objevuje vandalství 
v chatových oblastech, krádeže 
dřeva v lesích a krádeže věcí ze 
zaparkovaných aut. 
 Podle vedoucího obvodního 
oddělení blanenské policie Marti-
na Dohnalíka je nejdůležitější pre-
vence. Při krádežích věcí z osob-
ních vozidel je často rozhodující 
příležitost, která, jak známo, dělá 
zloděje. „Opravdu je potřeba na 
sedadlech zaparkovaných aut nic 
nenechávat, abychom zlodějům 
nenahrávali,“ upozornil Dohnalík. 
 Nová terénní čtyřkolka již po-

mohla například při hledání tří školáků ze Základní 
školy ve Křtinách, kteří se minulý týden ztratili na 
školním výletě v okolí Adamova. Do pátrání byl 
zapojen i vrtulník s termovizí. 
 „Policista na terénní čtyřkolce narazil před poled-
nem poblíž města na nesjízdné lesní cestě na dva 
hledané žáky. Ti pak policistu navedli do míst, kde by 
se měl nacházet i třetí z chlapců. Vyděšení chlapci 
byli naštěstí nezranění. Později prozradili, že chtěli 
do cíle cesty, tedy na rozhlednu, dorazit jako první. 
Proto se od skupiny odpoutali a opustili plánovanou 
trasu. Cestou zabloudili. Narazili sice na turistickou 
značku, ale ta je zavedla jinam,“ uvedl policejní 
mluvčí Bohumil Malášek. 

-mha-
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• 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

Jak na správnou 
péči o bazény?

 Společnost VIA-REK bezesporu patří k největším společnostem v Rájci-Jestřebí. Ne-
dávno jsem se tu sešel u příjemného povídání s provozním ředitelem Milanem Štrýglem.  
Již deset let společnost VIA-REK provozuje ve svých prostorech podnikovou prodejnu 
WETTER. Zde nabízí bazénovou chemii pro širokou veřejnost a v letošním roce i  novou 
produktovou řadu úklidové chemie.

 Jak jste přišli na to, 
že jako velkovýrobce 
chemie zřídíte prodej-
nu pro veřejnost? Je 
to pro takovou velkou 
společnost vůbec zají-
mavé?
 První myšlenka provo-
zovat podnikovou prodej-
nu vznikla před jedenácti 
lety. Jelikož už tenkrát 
jsme svými výrobky zá-
sobovali velká koupaliště 
a věděli jsme, že ty samé 
prostředky jsou vhodné i 
do malých bazénů, přišla 
nám škoda je zákazní-
kům také nenabídnout. 
Navíc jako přímí výrobci 
můžeme nabídnout ba-
zénovou chemii za ceny, které by jinde těžko 
hledali. Koncový zákazník je pro nás velmi důležitý 
a snažíme se mu vždy vyjít vstříc.

 To znamená, že když vám někdo zavolá s 
prosbou o pomoc, dokážete mu i poradit nebo 
jen prodáváte?
 Většina provozovatelů domácích bazénů se o 
něj bohužel moc dobře nestará. Buď do bazénu 
vpraví ohromné množství bůhví čeho, nebo do 
něj nalije naprosto nevhodný přípravek. My se 
snažíme prodat zákazníkovi jen to, co bude potře-
bovat – nic víc, nic míň. Za těch mnoho let praxe 
už víme, co voda v bazénu potřebuje, takže se nás 
lidé nemusí bát zeptat a svěřit svoji vodu do našich 
rukou. My mu vždy doporučíme vhodné řešení. 
 Chodí k nám často zákazníci, kteří si pořídili 
bazén, napustili do něj vodu a najednou nevěděli, 
jak dál. Nás v tuto chvíli zajímá pouze jediný fakt, 
a to je množství vody napuštěné v bazénu. Nic 
víc vědět nemusíme – doporučíme vám vhodné 
prostředky na základě měření pH vody, ke kterému 
samozřejmě máme i vhodné testery.

 Prodáváte i dnes tolik populární tablety?
 Původní sada naší bazénové chemie byla pouze 

tekutá, což mělo řadu výhod. Nemuselo se nikde 
nic rozmíchávat, majitel bazénu prostě jen odměřil 
danou dávku a nalil ji do skimmeru.  Postupem 
času jsme museli přidat i pevnou chemii v table-
tách, neboť se stala mezi zákazníky oblíbenou 
a vyhledávanou. Zde je třeba zmínit, že pokud 
někdo hledá tablety, může je koupit prakticky 
kdekoli – v podstatě celá republika je bere od 
jediného distributora, nás nevyjímaje. Na rozdíl od 
některé konkurence však máme na tablety veškeré 
testy, jsou schválené ministerstvem zdravotnictví 
a jsou zcela nezávadné. Navíc tablety kupujeme 
ve velkém množství, a tak je prodáváme za velice 
výhodnou cenu. 
 Dnes tedy můžeme nabídnout jak pevnou, tak 
tekutou chemii a je na kupujícím, čemu dá nako-
nec přednost. Na rovinu však mohu říct, že tekutá 
chemie je jak levnější, tak uživatelsky pohodlnější.

 Prodáváte pouze chemii na bázi chloru?
 Ano, naše originální výrobky jsou všechny na 
bázi chloru. Ačkoli existuje mnoho alternativních 
produktů, lidé se nakonec stejně ke chloru vrátí, 
neboť se jedná o jedinou věc, která efektivně 
funguje. Není třeba podléhat módním vlivům. Na 
to ale musí přijít každý sám po letech zkušeností.

 Chodí k vám i majitelé levných nad-
zemních bazénů? Máte jim co nabídnout?
 U nás dobře nakoupí každý, majitele 
malých bazénů nevyjímaje. Náš sortiment 
netvoří pouze chemie, prodáváme také 
veškeré příslušenství, jako jsou teploměry, 
síťky, také vysavače, schůdky, fi ltrace a 
další produkty. Jako velkoodběratel můžeme 
koncovému zákazníkovi nabídnout velice 
dobrou cenu. Na rozdíl od různých prodejců 
na internetu můžeme poskytnout veškerý 
servis a dobrou radu na počkání, kterou vždy 
s úsměvem podá náš proškolený personál. 
To na internetu nenajdete.

 Pohodlný člověk však na internetu 
tráví poměrně dost času, nemyslíte?
 I na tohle jsme mysleli. Společně s 
renovací a kompletní reorganizací prodejny 
Wetter jsme spustili nové internetové stránky 
www.wetter-bch, na kterých provozujeme i 
internetový prodej. Zákazník tak má dost 
času na prostudování kompletní nabídky 
námi nabízených produktů, může si zboží 
objednat a následně vyzvednout u nás v 
prodejně na ulici Oldřicha Blažka v Rájci – 
Jestřebí. Prodejna se nachází v areálu fi rmy 
VIA-REK a přímo v ulici vedoucí k vlakové 
zastávce či v opačném směru jej upozorní 
navigační tabule.

-r-

Muzeum vystavuje loutky 
z Divadla Radost

Věž kostela se otevřela 
veřejnosti

 Od začátku dubna do 22. června mohou návštěvníci Muzea Blanenska spatřit výstavu loutek z 
Divadla Radost v Brně. Připravena jsou i divadelní představení pro děti. 

 „Návštěvníci výstavy se mohou 
seznámit s historií Divadla Radost, 
s jeho loutkami a divadelními pro-
fesemi. Vystaveno je asi sedmde-
sát loutek z devíti pohádkových 
inscenací z repertoáru divadla,“ 
uvedla ředitelka muzea Pavlína 
Komínková. K vidění jsou loutky z 
různých materiálů, a to marionety, 
manekýni i maňásci, například Šíp-
ková Růženka, Hrnečku vař, piráti, 
čerti a mnoho dalších pohádkových 
postav. Běžně jsou uloženy v depo-
zitáři nebo vystaveny v divadelním 
Muzeu loutek v Brně.
 „Vybrali jsme různé pohádky, 
aby byla výstava zajímavá pro 
starší i mladší děti, chlapce i dívky 
a aby pohádky byly dětem známé,“ 
sdělila ředitelka muzea. Ke každé 
pohádce je zpracován text doplně-
ný fotografi emi z divadelních představení, dobovými 
programy nebo scénáři a citacemi. „Textové panely 
zpracovaly kurátorky našeho muzea na základě stu-
dia literatury a ze zdrojů, které nám poskytlo divadlo,“ 
vysvětila Komínková.
 Loutky jsou v divadle tvořeny podle návrhů výtvar-
níků v divadelním ateliéru, kde se na jejich výrobě 
podílí řada lidí, řezbářů a dalších výtvarně zdatných 
pracovníků. Vyhrají si s loutkami do posledních de-
tailů. K výrobě se používá řada různých materiálů a 
výtvarných technik. „Svět divadla je pomíjivý, když 
loutky dohrají, jsou uloženy v depozitáři a čekají, až 
se budou moci zase podívat ven, jako třeba na této 
výstavě,“ řekla Eva Janěková z Divadla Radost. 
 Výstava je doplněna zábavným kvízem pro zví-
davé návštěvníky. Odpovědi na otázky děti najdou 
v textech na panelech nebo přímo mezi loutkami. V 
předsálí výstavní síně se promítá video z divadelních 

představení i ze zákulisí a zkoušek Divadla Radost. 
Děti si mohou na výstavě točit ručkami dřevěných 
hodin a vyzkoušet tak odpočítávání sta let dlouhého 
spánku Šípkové Růženky. 
 Je připraven také zábavný animační program, na 
který je možné se přihlásit telefonicky nebo emailem. 
„V rámci animace děti uvidí krátkou klasickou veršo-
vanou pohádku a mohou si samy vyzkoušet, jak se 
divadlo hraje, protože jsme pro ně v muzeu vyrobili 
divadlo z lodního kufru,“ popsala muzejní pedagožka 
a výtvarnice Daniela Pietraszová.
 V průběhu výstavy mohou děti přijít i na divadelní 
představení. V pátek 29. dubna se odehraje pohádka 
Jak šlo vejce na vandr. Pohádkové představení bude 
i na muzejní noci 20. května a 17. června proběhne 
poslední divadelní představení pro děti. 

-mha-

 Na začátku dubna se opět veřej-
nosti otevřela věž kostela sv. Martina. 
Návštěvníci budou mít k dispozici 
průvodce, který je seznámí s historií 
kostela a zvonu Poledník, jenž patří 
k nejstarším dochovaným zvonům 
na Moravě. Provoz a průvodcovskou 
službu zajišťují studenti Střední gast-
ronomické školy Blansko. 

 Od dubna do konce června, v září a 
říjnu je věž otevřena každou sobotu od 
9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 
hodin. V neděli si lze objednat prohlíd-
ku individuálně. O letních prázdninách 
bude provoz rozšířen na každý den 
kromě pondělí, a to od úterý do soboty 
od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 
16.00 hodin. V neděli kvůli dopoledním 
mším bude otevřeno odpoledne od 
13.00 do 16.00 hodin. Po domluvě je 
také možná prohlídka interiéru kostela 
a okolních zahrad. 

-mha-
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Nejlíp se najíte 
ve starém mlýně
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možná v některých z nás 
vyvolá určitou pochybnost a 
vzpomenou si na dobu před-
revoluční, ve které úroveň 
hostince kvalitativně zaostá-
vala za pojmem restaurace. 
Věřte, že v tomto případě to 
tak zdaleka není a když se 
podíváte do útrob hostince 
Mlýn, zjistíte, že toto již téměř 
zapomenuté slovo zcela plně 
vystihuje charakter stavení. 
Selská hospůdečka je skuteč-
ně stylově zařízena, nechybí 
funkční kachlová kamna, pů-
vodní zrekonstruované trámy, 
sýpky, kola a různé stroje, jež 
kdysi dávno v mlýně jely na 
plné obrátky. Vždycky, když sem přijdu, na mne dýchne 
atmosféra jako vystřižená z pohádky S čerty nejsou 
žerty.
 Hostinec tu nestojí dlouho, je to sotva pět let, co byl 
otevřen. V podstatě hned po pár měsících jej převzali 
současní provozovatelé, kteří jej pomalu, ale jistě dostali 
do podvědomí mnoha hostů. Ti si jej oblíbili zejména 
díky originálním gastronomickým akcím, které se tu ko-
naly každých 14 dní – jednou to bylo o řízcích, podruhé 
o guláších, další téma bylo směřováno třeba na domácí 
zabíjačku nebo knedlíky sladké i slané. V době konání 
těchto gastroakcí jste tu kolem oběda těžko sehnali 
volné místo.
 Díky úspěchu těchto víkendových specialit nyní v 
Mlýně nastává jedna velká změna. Stálý jídelní lístek 
zmizí a místo toho bude hostům k dispozici denní 
nabídka, která se bude stále měnit a bude vycházet z 
momentální sezóny; v podstatě volně naváže na zmi-
ňované gastroakce z minula. Zanedlouho přijde sezóna 
chřestu, a tak se v nabídce pokrmů objeví chřest. Na 
podzim to bude zase zvěřina, husy apod. Hosté nemusí 
mít strach, že by nebylo z čeho vybírat. K dispozici bude 
vždy minimálně patnáct až dvacet pokrmů, mezi nimiž 
budou sice hrát prim sezónní speciality, ale vybere si 
určitě každý. 
 Suroviny, ze kterých se místní jídla připravují, jsou 
vesměs z našeho regionu a co se koupí, to se tu hned 
uvaří. Provozovatelé Mlýna si zakládají na tom, že v 
jejich kuchyni se nenachází ani špetka chemického 

dochucovadla, vše se připravuje z čerstvých surovin 
a na zahrádce vlastnoručně vypěstovaných bylinek. V 
kuchyni se skutečně vyrábí úplně všechno, snad jen 
kromě hranolků a hořčice. Cokoli si tu dáte, můžete 
si být jisti, že bylo vyrobeno přímo v místní kuchyni! 
Polotovary jsou úplně tabu… 
 Provozovatelé hostince si slibují od nového jídelního 
lístku jak větší spokojenost ze strany zákazníků, kteří 
tak budou moct ochutnávat stále něco nového, tak i 
zkvalitnění jídla samotného a v neposlední řadě zrych-
lení servisu.
 Nahlédnul jsem v krátkosti do repertoáru budoucí 
nabídky jídel a okamžitě mi zaplesalo srdíčko. Jsem ne-
jen velký fanda gastronomie, ale miluji českou kuchyni, 
na které je zdejší menu postaveno. Koprovka, kulajda, 
špenát, bramborové lokše, krupicové noky, jahodové 
knedlíky, domácí játrová paštika… No není to nádhera? 
Na žádnou vysokou gastronomii se tu nehraje, a tak se 
můžete spolehnout na to, že vždy dostanete plný talíř 
a jídlo bude chutnat tak báječně, že v mnoha z vás 
vyvstanou vzpomínky na dětství a pohostinnou kuchyň 
vaší babičky z venkova…
 Ještě existuje jedna věc, která dělá hostinec Mlýn 
výjimečným, a to je mandlovice z Hustopečí. Ideální 
jako aperitiv, ale i na vytrávení - chutná jak chlapům, 
tak ženám. Je to pochoutka, kterou široko daleko nikde 
nemají, a která rozhodně stojí za to! Nedávno k mand-
lovici přibyla i višňovice, takže je zase co ochutnávat…
 Ve Mlýně můžete uspořádat fi remní večírek, ro-

dinnou oslavu nebo třeba rovnou 
svatbu i s obřadem! Dolní Lhota je 
od Blanska kousek cesty, pohodlně 
sem dojdete pěšky nebo se můžete 
nechat přivézt vlakem, který tu 
zastavuje každou půlhodinu a ze 
zastávky jste v Mlýně během tří 
minut. 
 Určitě si udělejte čas a přijďte 
do Dolní Lhoty do hostince Mlýn. 
Čeká vás rodinná atmosféra selské 
hospody s originálním interiérem 
i exteriérem jako z pohádky, za-
hrádkou, skvělým točeným pivem a 
kuchyní, za kterou se sem budete 
rádi vracet.

-r-

 Existuje krásné místo, a je to blízko – z Blanska coby kamenem dohodil. Dřív to býval mlýn, dnes je 
budova krásně opravená a její interiér slouží z velké části restauraci, nebo spíše hostinci, který se pře-
kvapivě jmenuje Mlýn. Můžete namítnout, že hospod je v Blansku jako máku, ale já mám hned několik 
důvodů, proč vás pozvat zrovna sem. Hostinec Mlýn v Dolní Lhotě nedaleko Blanska se pyšní báječnou 
atmosférou, domácí kuchyni a prostředím, ve kterém se budete cítit jako u babičky na prázdninách.

 Hostinec je slovo, které 

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

Chcete mít ničím nerušený spánek?



Evropský DEN MELANOMU 2016 
v Nemocnici Blansko 

Kultury není nikdy 
dost!
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Tiffanie DeBartolo
Díra v duši

„Jsou-li tvé myš-
lenky čisté, hledám 
přítelkyni pro konec 
světa.“
         
Příběh starý jako 
svět a přece jedi-
nečný a neopako-
vatelný. Vypráví ho 
hledačka smyslu 
života výtvarnice 
Beatrice, která od-
poví na lehce po-
trhlý inzerát mla-
dého muže, hleda-
jícího „přítelkyni pro 
konec světa“.
Tak začíná román 
americké spisova-
telky Tiffanie De-

Bartolo Díra v duši, vydaný pražským nakladatel-
stvím Metafora.
 Jeho hlavní hrdince do života vtrhne Jacob Grace, 
talentovaný, sympaticky praštěný začínající spiso-
vatel. Svými svéráznými způsoby, životní fi lozofi í a 
především opravdovostí ji okouzlí natolik, že se spolu 
začnou řítit radostmi i strastmi svého vášnivého vzta-
hu. Během krkolomné jízdy se oba snaží vyrovnat 
s bolestí, kterou jim způsobili jejich otcové, když je, 
každý po svém, v dětství nepřijali a opustili. 
 Díra v duši je jeden z nejsyrovějších příběhů 
lásky, vyprávění o nekonvenčních mladých lidech, 
u kterého se bude čtenář smát i plakat, protože ho 
cynická a drsná Beatrice okouzlí stejně jako Jacob, 
parťák, kterého by do života chtěla najít každá žena. 
Nekončí happy endem, protože když Beatrice píše 
do svého deníku, že „zármutky poleví až s posledním 
úderem srdce a posledním vydechnutím“, už ví, co 
znamená ztráta. 

Vzpomínky na hudební 
život v Blansku

 V Kulturce Městské knihovny bude v rámci cyklu 
„Hudba mého srdce“ na hudební život druhé polovi-
ny minulého století v Blansku vzpomínat pamětník, 
hudební multiinstrumentalista Jan Ševčík. 
 Zveme nejen pamětníky, kteří mohou jeho vzpo-
mínky třeba i doplnit, neboť čas z našich pamětí 
ledacos odvál, ale jsou zváni i mladší a mladí, kteří 
by se z této historie chtěli něco dozvědět. 
 Zajímavé povídání bude zpestřeno ukázkami 
swingových melodií, které si přednášející sám vybral. 
 Akce bude také doplněna promítáním historických 
fotografi í s dosud žijícími nebo už odešlými blanen-
skými muzikanty a zpěváky. 

 Pořad se uskuteční v pondělí 9. května 2016 od 
18 hodin.

Zuzana Navarová
 V úterý 10. května 2016 od 17 hodin proběhne v 
multifunkční místnosti „Kulturka“ Městské knihovny 
Blansko další pokračování poslechového pořadu, 
tentokrát s písněmi české folkové zpěvačky.
 Zuzana Navarová vystudovala španělštinu a 
češtinu na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze. Pro lidi je především nezapomenutelnou 
zpěvačkou, textařkou, skladatelkou a producentkou 
v jedné osobě. 
 Svoji hudební kariéru zahájila v roce 1980 v ka-
pele Nerez. V polovině 90. let se vydala na vlastní 
dráhu a později se spojila s hudebníky z alternativní 
kapely KOA, kde se naplno chytla autorského žezla 
a napsala mnoho krásných textů.

Záložky 
aneb Co jsme našli

 Čtete? A čím si zakládáte poslední přečtenou 
stránku? 
 Ve vrácených knihách nacházíme od vás, čtenářů, 
ledacos - od papírových kapesníků (nepoužitých!), 
přes toaletní papír a dámské hygienické potřeby 
(také nepoužité!), až po bankovky (ty vracíme!). Běž-
né jsou také fotografi e z rodinného alba, pohledy z 
dovolených, blahopřání k různým jubileím či nákupní 
seznamy, případně účtenky. 
 A právě o tom všem a dalším bude květnová 
výstava v Městské knihovně Blansko. 
 Sbírali jsme, třídili a nyní vám ukážeme :-) 
 Poznáte-li něco svého a budete-li trvat na vráce-
ní, stavte se za pracovníky knihovny a požádejte o 
„vydání“ vaší „záložky“, rádi vám vyhovíme. 
 Výstava bude k vidění bez úvodní vernisáže od 13. 
května do 3. června 2016 v obvyklé provozní době 
knihovny. 
 Přijďte si najít svoji záložku!

Víme, co jíme
 Chcete to vědět také? Blanenská knihovna zve na 
přednášku Ing. Milana Siklenky, tentokrát na téma 
co, kdy, kolik a jak jíst. 
 Výživa je důležitou součástí zdravého životního 
stylu, stojí hned za pozitivním stavem našeho vě-
domí. 
 Přijďte si poslechnout informace o tom, že ne-
zdravé stravovací návyky mohou být až příliš častou 
příčinou nemocí. 
 Jak se jim vyvarovat, co dělat jinak a lépe a jak si 
hlídat nutriční hodnoty potravin se můžete dovědět 
v úterý 3. května 2016 od 17 hodin v KULTURCE 
Městské knihovny Blansko

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny

kn
ih
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 „Je lepší přijít desetkrát zbytečně než jednou pozdě“. Toto je heslo, které v Nemocnici Blansko 
rádi opakujeme. A víme proč! Rok co rok se utvrzujeme v tom, že včasná kontrola (prevence) může 
člověku zachránit život. Třeba právě v případě pigmentových znamének. 

 Naše nemocni-
ce se znovu zapojí 
do preventivní akce 
DEN MELANOMU, 
tj. den, kdy si může 
každý nechat svá 
znaménka bezplatně 
prohlédnout a vyšetřit 
zkušeným dermatolo-
gem.
 Kůže je orgánem 
snadno vyšetřitel-
ným a často i sami 
pacienti jsou schopni 
zaznamenat změnu, 
která je znejistí. Vy-
šetření by se nemělo 
zbytečně odkládat.
 Počet nových pří-
padů melanomu ka-
ždoročně přibývá a 
za posledních 40 let 
se sedminásobil. Dobrá zpráva je, že se na maligní 
melanom neumírá tolik jako dřív. Preventivní akce 
přivádějí pacienty k lékaři v časných stadiích choro-
by. Snažíme se o to, aby se lidé chránili proti slunci a 
zároveň, aby rizikoví jedinci navštěvovali preventivní 
kožní prohlídky. Těmito dvěma kroky můžeme snížit 
riziko vzniku rakoviny kůže na minimum. 
 Průměrný věk pacienta s melanomem je 54 let. 
Těchto nádorů nejvíce přibývá ve skupině mužů 
nad 50 let, kteří podle statistik podceňují riziko kožní 
rakoviny, pracují na zahrádce od jara do podzimu 
bez košile a potřebné fotoprotekce,  a  u mladých 
žen, které často podléhají trendu snědé, atraktivní 
kůže.
 Ohroženy jsou především osoby se světlou kůži, 
s větším množstvím znamének, v jejichž rodině se 
melanom vyskytl, které se v dětství spálily, pravi-
delně trávící dovolenou u jižních moří, s měnícím 
se pigmentovým znaménkem  nebo nově vzniklým 
zvětšujícím se znaménkem po 35. roce věku. 
 Letošním termínem preventivní akce v Nemocnici 
Blansko bude pondělí 9.5.2016. 

 Zájem lidí o tuto možnost vyšetření rok od roku 
roste a ani letos tomu nebude jistě jinak.
A jsme za to velice rádi! Pravidelné kontroly pig-
mentových  znamének jsou důležité. Vyšetření je 
jednoduché a nezatěžující. Zaměřujeme se i na další 
kožní nádory – basaliomy, spinaliomy, či na ostatní 
rizikové útvary.  Jestliže odhalíme nález, pacientovi 
zajistíme další péči. 
 Kdo si nestihne v tento vyhrazený den nechat 
svá znaménka zkontrolovat, může se objednat k 
vyšetření na recepci kožního oddělení (tel.: 516 
838 365).  Naším cílem je odhalit maligní melanom 
včas, protože pouze včasná diagnostika znamená 
lepší prognózu. 

Místo konání: kožní oddělení Nemocnice Blansko, 
4. patro lůžkové části nemocnice 
Termín: pondělí 9. 5. 2016, čas: 7:30 – 14:30 hodin, 
bez objednávání! 
Vyšetřující lékařky: MUDr. Petra Vidourková a 
MUDr. Tamara Jurajdová

-ko-

 Aby z nás nebyli kulturní barbaři a lidé nespolečenští, většinou jsme 
již odmala vedeni  k umění, folklóru a kultuře vůbec. Proto tedy není na 
škodu v tomto směru investovat něco navíc do sebe samých, pokud 
nám to situace a okolnosti dovolí nebo doslova nabízejí. 

 Předposlední dubnový pátek znamenal pro 
všechny návštěvníky Janáčkova divadla v Brně 
obrovský zážitek, kde jsme měli tu čest zhlédnout 
i my, pedagogové a žákyně z oddělení klasického 
tance SZUŠ Blansko a ZUŠ Letovice, jedinečné 
provedení baletu Bajadéra. Byli jsme okouzleni 
nádhernou hudbou, úžasnými výkony sólistů 
i všech tanečních a hudebních účinkujících, 
přehršlí nákladných originálních kostýmů, do-
konalou scénou. Třešničkou na dortu byl jímavý 
až pohádkový příběh vášně, touhy a nekonečné 
lásky, která sahá až za hrob.
 Aby toho nebylo málo, sobotní podvečer se v 
hlavním sále Dělnického domu rozezněl tóny písní 
a klapotu stepařských plechů, protože v nabídce 
umění protentokrát byl malý výlet napříč země-
koulí se stepařským oddělením SZUŠ Blansko. 
Pod vedením a společně se svými šikovnými 
učitelkami Karolínou Michalíkovou a Alenou 
Rychnovskou předvedli žáci výkony hodné chvály, 
navíc ve vtipném, hravém a neotřelém pojetí (jak 
již sám název Letem světem stepem napovídal), 
které nám, divákům, dovolilo podívat se za hra-
nice, a dokonce se i něco nového, zajímavého 
dozvědět.
 Víkend vrcholí a v nedělní odpoledne nemusel 
nikdo nečinně sedět doma, protože hudební 
salónek blanenského zámku přivítal všechny 

milovníky hudby a zpěvu, a že jich nebylo málo! 
Slavnostní koncert Z díla Bohuslava Martinů 
představil zpěváčky i zpěvačky ze tříd učitelek 
ZUŠ Blansko a ZUŠ Jedovnice od nejmenších 
až po již zkušenější mladé umělce. Vyvrcholením 
pak bylo předvedení jednoho z nejznámějších 
děl Bohuslava Martinů – kantáty pro soprán, 
alt, baryton, recitátora, ženský sbor a doprovod 
(dvoje housle, viola a klavír), které zaznělo pod 
taktovkou mladinkého dirigenta, Dominika Perni-
ci. Nelehkého úkolu se zhostil odvážně a se ctí, 
potlesk obecenstva byl zaslouženou odměnou 
pro všechny protagonisty podvečera, kteří se na 
společném díle podíleli.   
 Víkend to byl vskutku multikulturní, ale ne-
lituji ani jediné minuty strávené v milé společ-
nosti s uměním, ať už bylo jakéhokoli žánru, 
a s těmi, kteří jím také žijí. Dobré je, že právě 
mladá generace neusíná na vavřínech a má 
zájem věnovat se ušlechtilým koníčkům, kte-
ré dozajista kladně ovlivní formování jejich 
osobnosti. 

 Neboť Život je zrcadlo a umění skutečnost. 
Život napodobuje umění daleko více, než 
umění napodobuje život. Oscar Wilde  

Irena Čepová
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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. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* 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.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Kosmetické Studio Sothys - profesionální,
francouzská kosmetika. Laser Lasocare, 
vizážistika, líčení. Tovární 6 Blansko, tel.: 
777228239. www.ivona.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* EZOTERICKÉ CENTRUM Blansko, Svitav-
ská 23 (bývalé ČSAD) - astrologie, numero-
logie a výklad karet. Pravidelné Ezo večery 
každý čtvrtek, kurzy, semináře a konzultace. 
Ilona REGINA Grimová (TV Relax a TV Ki-
nosvět), mob. 607907166, ilona.grimova@
seznam.cz, www.tajemstviastrologie.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Felicia kombi r. 98 na ND. Perfektně jezdí, ale již bez 
TK. Tel. 728370524.
* Plechovou popelnici, 700 Kč, nová. Tel. 722034834.
* Televizor Tesla CK - 3374X s dálkovým ovládáním. 
Cena: 300 Kč. Tel. 721833167.
* Chatu v Petrovicích - elektřina, voda, parkování, 
pozemek je oplocený 381 m². Cena 850.000Kč. Tel. 
721833167.
* Vše pro začínající muškaře, levně! Tel. 728419474.
* 4 kůzlata z letošního vrhu - kozičky vhodné k chovu. 
Tel. 516418466.
* Kurník s výběhem pro 6-8 slepic d1495, š755, v1040. 
Cena 7.000,- Kč, nový, zabalený. Tel. 602884457.
* Plynový průtokový ohřívač Protherm a radiator 50 x 60 
cm - po rekonstrukci koupelny. Tel. 723635351.
* Klec na králíčka nebo jiného většího hlodavce ve 100%  
stavu. Plastová základna cca 100 x 50 cm, cena 400 
Kč. Dále kameninový sud na zelí 80 l, vč. víka (vhodný 
i na dekorační osázení do zahrady), cena  400 Kč. Tel. 
727891954.
* Chrastítka, cena 5 - 20 Kč/ks. Přijďte si vybrat! Tel. 
608526518.
* Citroen ZX 1.9 Diesel, tažné, 5-dveř., eko placeno, stk 
do 12/16, rozvody před 10 tis.km, najeto 203 tis. km, za 
17 tis. Kč. Tel. 605529478.
* 1x sekretář, 1x knihovna, 1x dvojdílní skříň, rozkládací 
stůl, 4 x židle, konferenšní stolek. Vše v ořechu. Levně. 
Tel. 721376155.
* Selskou kuchyňkou linku  140 cm dlouhou, horní 
skříňka částečně prosklená, provedení borovice. Cena 
dohodou. Tel. 721376155.

* Kdo daruje mladému fotografovi zvetšovák Magnifax 
či jiný na 6x9 a jakékoliv staré věci okolo focení- pokud 
vám to překáží ve sklepě, mně uděláte velikou radost! 
Tel. 737002332.
* Koupím pěknou udržovanou chatu v zahrádkářské 
nebo chatové kolonii se zavedenou elektrikou a vodou, s 
vlastním pozemkem, s možností příjezdu autem k chatě, 
v blízkém okolí Blanska. Tel. 737606233.
* Rozvedená, ne vlastni vinou, 54 let, hledá přítele, 
později možno i společné žití. Ne fl irt. Tel. 728370524.
* V RD v  Blansku pronajmu pokoj včetně celého příslu-
šenství v domě, WIFI, UPC atd. Tel. 721964356.
* Hledám kamna, vanu, kotel, ledničku, koberec... Staré 
za odvoz. Tel. 777079911.
* Přenechám za odvoz ložnici z roku 1950 - postel. 1x 
dvojdílní skříň, 1x trojdílná skříň, 2x noční stolek, zrcadlo. 
Tel. 721376155.
* Pronajmu dlouhodobě garáž na Písečné . 
Tel.731670781

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 

SKLAD NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

K PRONÁJMUK PRONÁJMU
VELMI LEVNĚ - OD 200Kč/m²/rok 
PROSTORY NAPROTI HOSPODĚ: 

SKLADOVÉ A DÍLENSKÉ
KANCELÁŘSKÉ A PRODEJNÍ   

VOLNÁ PLOCHA K PARKOVÁNÍ 

D. LHOTA 82 BKD. LHOTA 82 BK
Tel. - 602 882 227

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
HVĚZDA – Show Evy Holubové – 4.5.2016 v 19:00 
h, Dělnický dům. Cena 270-330 Kč.
Partička – 24.5.2016 ve 20:00 h, Dělnický dům. 
Cena 430 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 9.-12.6.2016, vždy v 18:00 
h. Cena za koncert 390 Kč.
9.6.2016 J. Svěcený a L. Horák – Argentinské tango 
(Kateřinská jeskyně)
10.6.2016 Hradišťan a Jiří Pavlica – Lidové písně 
(Kateřinská jeskyně)
11.6. 2016 Jiří Stivín – Jazzové inspirace (Punkevní 
jeskyně)
12.6.2016 Spirituál kvintet – Výběr z tvorby (Jeskyně 
Výpustek)
MORAVA PARK FEST – 2.7.2016 ve 12:00 h, Zámec-
ký park v Blansku. Cena 440 Kč Vystoupí: Olympic, 
Mandrage, Mňága a Žďorp, Marek Ztracený, Dara 
Rolins, Slza, Reservoar Dogz a DJ Pavel Cejnar.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 
21.9.2016 v 19:30 h, Dělnický dům. Cena v předpro-
deji 300 Kč dospělí, 260 Kč senioři a děti do 15 let.
 
Aktuálně v prodeji:
Hugo František Salm-Reiff erscheidt – autor Petr 
Sychra. Publikace mapující osudy významného 
moravského šlechtice a osvícence. Cena 150 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr. 
Janou Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii 
ve fotografi ích i datech. Cena 150 Kč.
Pohádky nejen mezi stromy – kniha blanenské 
autorky Ing. Dany Münsterové. Ilustrované pohád-
ky pro děti, ve kterých víla Deniska objevuje svět 
stromů a jejich skřítků. Každá pohádka má i vlastní 
omalovánku. Cena 299 Kč.
Nové propagační předměty města a regionu: po-
hlednice, magnetky, šňůry na klíče a refl exní pásky.

Aktuální pozvánka:
Pálení čarodějnic na Palavě – 30.4.2016 od 15 hod. 
Tradiční akce pro děti i dospělé, odpoledne plné 
soutěží a her pro děti, ukázky hasičské techniky a 
dovedností, volba nejkrásnější masky a v 18:30 hod. 
zapálení vatry. Následovat bude taneční zábava se 
skupinou Medium.

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-

Za krásou, historií a poznáním

KOUPÍM 
BYT 

na investici 
Tel. 721 466 406

Hledám ke koupi 

rod. DŮM 

i k opravám 

Tel. 732 755 904

JIŽNÍ ČECHY
SOBOTA 28. KVĚTNA

- cena 500,- Kč
 JINDŘICHŮV HRADEC: prohlídka interiérů zámku 
a parku, historické centrum města spolu s prohlídkou 
Kostela Nanebevzetí Panny Marie s městskou věží; 
exkurze v Domě gobelínů – společnost navazuje na 
více než stoletou tradici, ZÁMEK ČERVENÁ LHOTA: 
prohlídka interiérů a exteriérů zámku, vodní zámek 
Červená Lhota drží prim v počtu pohádek a fi lmů zde 
natočených, park s rododendrony 
MOŽNOST OBĚDU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

STŘEDNÍ ČECHY
SOBOTA 11. ČERVNA 

- cena 700,- Kč
 LHOTA U KAMENNÝCH ŽEHROVIC: exkurze ve 
skanzenu - výroba dřev. uhlí v milířích. MĚSTO BE-
ROUN: Medvědárium - chov medvědů. Kuba, Vojta a 
Matěj se narodili 13. ledna 2000 v Českém Krumlově. 
Zanedlouho je proslavil večerníček V. Chaloupky 
„Méďové“. Po natáčení našli domov na Městské hoře 
v Berouně. Exkurze v minipivovaru „Berounský med-
věd“, HRAD KARLŠTEJN: prohlídka hradu - výročí 
700 let nar. Karla IV. OBEC KARLŠTEJN: muzeum 
vyřezávaných betlémů 
MOŽNOST OBĚDU V PIVOVARSKÉ RESTAURACI

HANÁ 
SOBOTA 2. ČERVENCE 

- cena 300,- Kč
 BRODEK U KONICE: společnost NADĚJE se 
zabývá pěstováním léčivých bylin, výrobou bylinných 
produktů a poradenstvím. V současnosti má fi rma v 
sortimentu více než sto druhů tinktur, výluhů, mastí a 
olejů. 
 BRODEK U KONICE: Kartáčnictví Slepánek je 
rodinná fi rma pokračující v tradici kartáčnického ře-
mesla. STŘÍŽOV: zahradní železnice. NÁMÈŠŤ NA 
HANÉ: prohlídka interiérů zámku a zámeckého parku 
VEČEŘE PO CESTĚ

ORAVA 
SOBOTA 27. SRPNA

- cena 680,- Kč 
 DOLNÝ KUBÍN: rodinné zahradní centrum založené 
roku 1933 se zabývá zejména produkcí a prodejem 
letniček, dvouletek, trvalek a okrasných dřevin. Speci-
alizuje se na produkci hrnkových chryzantém ze sku-
piny Yahou, HORNÁ LEHOTA: hodinová vyhlídková 
plavba plťou z Hornej Lehoty do obce Oravský Podzá-
mok. ORAVSKÝ PODZÁMOK: prohlídka Oravského 
hradu, jednoho z nejhezčích hradů na Slovensku. 
ORAVSKÝ PODZÁMOK: exkurze v minipivovaru 
„Kastelán“, případně muzeum historických kočárů. 
CELODENNÍ STRAVU S SEBOU

OLOMOUCKO 
SOBOTA 17. ZÁŘÍ

- cena 350,- Kč
ČECHY POD KOSÍŘEM: prohlídka zámku a parku; 
PROSTĚJOV: botanická zahrada; PROSTĚJOV: 
masožravky u pěstitele Ing. Sedláčka. ŠTERNBERK: 
prohlídka Expozice času v sobě zahrnuje 10 místností, 
které jsou vybaveny především exponáty ze sbírek 
Vlastivědného muzea v Olomouci, Národního tech-
nického muzea v Praze, Židovského muzea v Praze 
a Obuvnického muzea Zlín. 
VEČEŘE PO CESTĚ
 
 Přihlášky a úhrada zájezdů se uskuteční: v úterý 
3. května 2016 v Domě zahrádkářů v době od 16 do 
18hod.
 Přihlášky a informace o zájezdech taktéž na výsta-
vě ČZS v Domě zahrádkářů ve dnech 6. a 7. května 
2016 nebo na telefonech: 724 921 619 & 721 328 803. 
Přihlásit se mohou i nečlenové ZO ČZS Blansko 
 Další informace můžete shlédnout na našich strán-
kách tj. www.zahradkari.cz/zo/blansko/

 V ceně je zahrnuto dopravné, mýtné a parkovné. 
Vstupné bude vybráno hromadně v autobuse.
 Těšíme se na vás a přejeme krásný zážitek na vámi 
vybraném zájezdu. 

Výbor ZO

Nabídka XVIII. ročníku jednodenních zájezdů ZO ČZS Blansko



CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 300 CK    

DOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – jen si vybrat včasDOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – jen si vybrat včas
Odlet z BRNA: Odlet z BRNA: Almería * Č.Hora * Mallorca * Menorca * Řecké ostrovyAlmería * Č.Hora * Mallorca * Menorca * Řecké ostrovy

MALTA - 11900 Kč * MADEIRA - 13390 Kč * KYPR - 9990 Kč
KANÁRY -11990 Kč * EMIRÁTY - 9890 Kč * EGYPT - 9880 Kč

LETECKÉ POBYTY - i poznávací pro 55+ SENIORY! LETECKÉ POBYTY - i poznávací pro 55+ SENIORY! 
PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 
TERMÁLY – CYKLOZÁJEZDY – TURISTIKA – POBYTY S POZNÁNÍM! 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

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

29. dubna 20168

 Krásné sobotní odpoledne poznamenalo účast na 
našem dubnovém turnaji. Jen 8 soutěžících přišlo změřit 
své squashové síly. V jedné skupině, kde se hrálo na 
dva vítězné sety do 11 bodů a každý tak hrál s každým. 
Žádný z hráčů proto nemohl „vypustit“ ani jeden set, ani 
jeden zápas a musel hrát vždy naplno. Turnaj je tak 
velmi spravedlivý. V nevýhodě jsou jen trochu starší 
hráči, kteří spíše dochází fyzicky. Narozdíl od turnajů s 
vyřazovacím pavoukem, kde se odpočinout dá.
 Bylo tomu tak na dubnovém turnaji, kde zpočátku 
tápající Karel Hudec udolal ve fi nále unavenějšího 
Jakuba Sedláčka 2:1 (8:11, 11:9, 11:2). Třetí místo na 

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

oddinn
odo iin

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

turnaji obsadil Jiří Pánek. Na čtvrtém až šestém místě 
došlo k rovnosti bodů a tak rozhodly uhrané či neuhrané 
sety. Čtvrté místo získal Matěj Bartoň s poměrem setů 
8:8, páté Ivo Grafy 8:9 a šesté Ladislav Musil 6:9.
 Lze si jen přát, aby každý náš další turnaj proběhl v 
takové pohodě, jak tomu bylo tentokrát. Příští květno-
vý turnaj proběhne v sobotu 21. 5. od 13:00. Všichni 
zájemci jste vítáni, nebojte se přijít i vy co jste to ještě 
nezkusili. Ceny do turnaje věnuje  ČAD Blansko a.s. a 
jsou připraveny pro všechny aktivní hráče. Získáte nové 
kamarády a zdokonalíte se ve hře zvané squash.

-rl-

Otevírací doba:
  Po 07:00 – 21:00  Po 07:00 – 21:00
  Út 07:00 – 21:00  Út 07:00 – 21:00
  St 07:00 – 21:00  St 07:00 – 21:00
  Čt 07:00 – 21:00  Čt 07:00 – 21:00
  Pá 07:00 – 21:00  Pá 07:00 – 21:00
  So 14:00 – 19:00  So 14:00 – 19:00
  Ne 14:00 – 19:00  Ne 14:00 – 19:00

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

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2016 
a hrajte o zájezd do Monte Carla.

testovacijizdyskoda.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Citigo, Yeti, Octavia
a Fabia Monte Carlo: 4,4 m3/100 km–6,4 l/100 km, 79–149 g/km

VYZKOUŠEJTE PESTROU
PALETU VOZŮ ŠKODA

DNY TESTOVACÍCH JÍZD ŠKODA 2016

Nasedněte do některého z vozů ŠKODA a podívejte se až do Monte 
Carla! Pro malé i velké motoristy jsme přichystali spoustu skvělých 
zážitků – od testovacích jízd s vozy ŠKODA až po zábavné doprovodné 
aktivity. Navíc si můžete odnést některou z atraktivních cen a za 
testovací jízdu Kofola zdarma. 

Těšíme se na Vás! Oficiální partneři projektu:

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

28. 5. 2016
Blansko, areál zámeckého parku

Hrát si můžeme 
v každém věku

 Dne 18. dubna se v Městském klubu důchodců 
uskutečnil turnaj ve hře Kostky, pořádaný kroužkem 
deskových her. Turnaje se zúčastnilo devět hráček, 
které hrály se zaujetím pro hru, a proběhl ve velmi 
přátelské atmosféře. Vítězkou turnaje se stala paní 
Jarmila Šamalíková, druhá byla Marta Tomanová 
a třetí Věra Kocmanová. Vítězky byly odměněny 
diplomy a drobnými dárky. 

 Do organizace turnaje se zapojil i dvanáctiletý 
Tomáš Markus, vnuk vedoucí kroužku Růženy Mar-
kusové, který pomohl se sčítáním bodů a pořídil foto 
a video dokumentaci z turnaje. 
 Zveme tímto i ostatní seniory města Blanska, aby 
se zapojili do akcí kroužku deskových her a strávili 
tak odpoledne v příjemné atmosféře u zajímavých 
her, které máme pro všechny věkové kategorie. 
Připomínáme, že si s sebou mohou přivést i svá 
vnoučata eventuálně pravnoučata, pro které je toto 
setkávání taktéž určeno. Scházíme se vždy v pondělí 
od 13.30 do 16 hodin. 

Růžena Markusová

HP Offi ceJet Pro 8610H Kompletně vybavené multifunkční zařízení pro náročné jed-

notlivce i menší kacelář do pěti zaměstnanců. Duplex potiskne 

automaticky obě strany dokumentu, barevný dotykový displej 

s úhlopříčkou 6,75 centimetrů provede veškerými funkcemi 

rychle a přehledně. Na skeneru je lože pro skenování silnějších 

materiálů, tak i automatický podavač na 50 listů. Na tiskovém 

modulu je vstupní zásobník na 250 listů s možností dokoupit 

ještě jeden a mít vstupní kapacitu až 500 listů. USB, Wi-Fi, LAN, 

oboustranný tisk, oddělené náplně, levný provoz, tichý chod. 

Plná záruka 24 měsíců.

4199,- Kč

2990,- Kč2990,- Kč

+ myš HP Z4000 Star Wars 

v ceně 649,- Kč v ceně 649,- Kč 
jako dárek

Splátkový prodej - i bez navýšení! Skladem 
v omezeném množství - pouze do vyprodání!


