
- Prodej bytu OV 1+1 Prostějov - centrum, 1. patro, 32 m2, lodžie...NC – 890 tis. Kč 
- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtahy, balkony, park...NC – od 920 tis. Kč 
- Prodej velkého RD 6+1 Blansko, poz. 1.017 m2, dvojgaráž, jezírko…NC – 6,2 mil. Kč 
- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP...NC – 19,9 mil. Kč 
- Prodej garáže Blansko – u správy silnic, 18 m2, EE, poz. v nájmu...NC – 159.000 Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK
- Nájem obchodu Blansko – Bezručova, 36 m2, WC…NC – 8.500 Kč/měs./+EE a voda

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

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

Pohybujete se po Blansku autem? Hloupá otázka. Vždyť automobilů je dnes v naší 
zemi více než pět milionů. S přibývajícími vozidly však nastává problém s parkova-
cími místy. Jasně – nežijeme v žádném velkoměstě, ale přesto se najdou lokality, ve 
kterých zaparkovat je téměř nemožné. Jiná parkoviště paradoxně zejí prázdnotou.

 Hned na úvod bych rád zmínil nové parkoviště 
nad nemocnicí. Přišlo na bezmála 19 milionů ko-
run a vzniklo zde více než 130 parkovacích míst. 
První hodina stání je zdarma, každá další hodina 
stojí desetikorunu. Už jste tam zaparkovali? Po-
kud ano, tak mi určitě potvrdíte, že soustavně zeje 
prázdnotou, zatímco ulice v okolí jsou plné aut.
 Absolutně nepochopím, že někdo dokáže půl 
hodiny bloumat se svým vozem uličkami v okolí 
nemocnice a marně hledat fl ek, místo aby poho-
dlně a bez obav zaparkoval na novém parkovišti. 
Vadí někomu těch 250 metrů? Vadí řidičům, že 
musí za parkování zaplatit? Chápu, že pokud 
vezete na polikliniku babičku s artrózou, jen s ob-
tížemi ji budete z nového parkoviště sunout dolů. 
Ovšem od toho je dvůr přímo v nemocnici. Můžu 
přece babču vyhodit zde, posadit ji u recepce a 
v pohodě zaparkovat nahoře. Za pár minut jsem 
zpět. A ohledně zadní branky z parkoviště, která 
byla často terčem kritiky za nepřístupnost veřej-
nosti: živě si dokážu představit, jak tudy klopýtají 
lidi do nemocnice, kolem nich projíždějí houkající 
sanity, občas tu přistane vrtulník atd. Těch pár 
metrů navíc skutečně nikoho nezabije. Věřím, 
že jsou mezi námi lidé, pro které je poplatek za 
parkování vzhledem k jejich životní situaci nepří-
jemným výdajem - právě ti by měli mít možnost 
zaparkovat v bočních uličkách. Ono tomu tak ale 
většinou není…
 Další místo, o kterém bych se rád zmínil, je 
„parkoviště“ u výškové budovy. Uvozovky jsou 
zde zcela záměrně, neboť více než parkoviště 
toto území připomíná tankodrom. V části pokryté 
asfaltem většinou místo nenajdete, a tak vám 
nezbyde než odstavit vozidlo na spodní části plné 
hrbů, na kterých si vyrazíte zuby. Když prší, je 
tento dentální zážitek umocněn několika kilogra-
my bahna na botách a kalhotách, které si s sebou 
odnesete na nákup nebo do spořitelny. To vše vás 
stojí peníze, neboť zde město vybírá parkovné. 
Moc by mě zajímalo, kdo schválil kolaudaci ta-
kového parkoviště, protože to je hrozná ostuda. 
Kdyby člověk nemusel, nebude tu parkovat ani 
zadarmo.
 Jsou i místa, kde se dá parkovat zadarmo, 
například Kaufl and. To je pochopitelné – jste 
zákazník, přijdete udělat útratu, čili neplacené 
parkoviště by mělo být samozřejmostí. Co je však 
méně pochopitelné, je bezohlednost některých 
šoférů. První místa před Kaufl andem jsou vyhra-
zena pro maminy s dětmi, ovšem realita je zcela 
odlišná. Místo auta se sedačkami tady většinou 

vídám lidi bez dětí a bez kočárku – jednou deva-
tenáctiletý mladík, podruhé seniorský pár, jindy 
Vietnamec… Věk ani národnost v tomto případě 
roli nehraje. Připadá vám to bezohledné? Mně 
taky. Ale bývá i hůř…
 Na parkovišti v centru před prodejnou masa a 
květinářstvím jsou tři místa vyhrazená pro invali-
dy. Když tu budete chvíli stát, určitě se podobně 
jako já dočkáte tohoto obrázku: přijede auto a 
přistane právě tady, přičemž žádnou značku 
invalidy za okýnkem nemá. Z vozu vystoupí 
pán v nejlepších letech a s úsměvem odchází 
nakupovat. Když jej zastavím a upozorním na 
skutečnost, že zabírá místo lidem, kteří nejsou 
tak pohybliví jako on, pošle mne s klidem do 
míst, kam denní světlo nedosáhne a noviny by 
jen těžko unesly citaci těchto slov.
 Hned vedle je parkoviště v majetku VZP. 
Jak možná víte z Monitoru, pojišťovna dlouho 
nechávala řidičům své parkoviště k dispozici, a 
to bezplatně. Jednoho dne však pohár přetekl a 
VZP na svém parkovišti povolilo stání pouze svým 
klientům. Upřímně se jim ani nedivím. Byl jsem 
několikrát svědkem toho, že tu bezohlední řidiči 
parkovali předními koly na chodníku. Takhle tedy 
ne. Odnesli to bohužel obyvatelé přilehlých domů, 
pro které je parkování v centru noční můrou; aut 
přibývá, není je však kam dát. Jak víme, naštěstí 
vše dobře dopadlo a pro tyto občany nakonec 
město vyjednalo s VZP výměnný obchod. 13 
parkovacích míst je tak mimo pracovní dobu a o 
víkendech k dispozici.
 Mohli bychom pokračovat donekonečna. 
Všechna sídliště jsou přeplněná auty, v létě je 
nemyslitelné zastavit v okolí aquaparku, o situaci 
před osmou hodinou ranní v okolí škol a školek 
ani nemluvě – to by vydalo na speciální úvodník. 
Je sympatické, že se město snaží najít řešení a 
vznikají nová parkoviště; například u nádraží, 
ale v plánu jsou i další. Méně sympatický je pak 
přístup šoférů (například u již zmíněné situace v 
okolí nemocnice).
 Když vidím automobil, který zabírá dvě místa, 
přejdu to s klidem. Kolikrát za to šofér ani nemů-
že, případně může jít o nějakého začátečníka, 
který to napoprvé nezvládnul. O to víc mne mrzí 
výše zmíněné skutečnosti, jelikož zde nejde o 
nerozvážnost, ale o bezohlednost. Netvrdím, že 
jsem nejlepší řidič na světě, ale přísahám, že na 
místo pro invalidy bych si nikdy nestoupl, ani kdy-
by nejbližší volné místo bylo na jiném světadílu.

Martin Müller
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Víte?
Nevíte?

Freddieho sloupek
Welcome - vítejte

 I přesto, že pro laskavé čtenáře chystám i 
cestopis ze své Teheránské anabáze, říkal jsem 
si, že se o pár dojmů rozdělím i prostřednictvím 
sloupku. Především proto, že jsem se před svým 
odjezdem musel potýkat se spoustou předsudků 
o Íránu, zejména pak od lidí, kteří tu zemi nikdy 
nenavštívili a znají o ní jen to, co jim předkládají 
naše i zahraniční sdělovací prostředky.

 Musím se přiznat bez mučení, že jsem byl pozitiv-
ně naladěn už po tom, co jsem absolvoval návštěvu 
velvyslanectví Íránu v Praze. Pan konzul byl neuvě-
řitelně vstřícný a ochotný, nikterak ho neuráželo, že 
jsem na fotografi ích z Teheránského pobytu mých 
rodičů ukázal i bývalého panovníka Íránu, kterého 
vyhnala ze země islámská revoluce, a o historii své 
země promlouval bez zášti ke komukoli.
 Ale i tak jsem nevěděl, co od té země očekávat a 
nebyl jsem v tom sám. Obavy o bezpečnost, obavy 
ze striktního fanatického náboženství, cestování, 
hygieny a další a další otázky se vtíraly do podvě-
domí. Zbytečně.
 Teherán je naprosto moderní město s fungující 
infrastrukturou, čistým metrem, které pokrývá svými 
linkami téměř vše, co chcete vidět a i když ženy 
musí nosit pokrývku hlavy a i pánům je zapovězeno 
třeba běžné nošení krátkých kalhot, kromě těchto 
dvou věcí se země neliší od moderních velkoměst 
tak, jak je známe ze západní Evropy.
 Čím se liší je až neuvěřitelná úcta místních k 
cizincům, snaha pomoci i přesto, že narazíte na 
jazykovou bariéru. Setkáte-li se s někým pohledem, 
v 99 % případů se na vás mile usměje, v metru vás 
pustí sednout a nejčastější frází, kterou kdekoli na 
neuvěřitelně čistých a bezpečných ulicích uslyšíte 
je “Welcome to Iran” – Vítejte v Íránu, přičemž to 
není vlastně ani tak fráze, jako spíš upřímně míněná 
slova.
 Místní děvčata jsou okouzlující svým šarmem, 
není třeba se obávat pořídit si fotografi i u zdi bý-
valého velvyslanectví USA, kde jsem byl dokonce 
místními ujišťován o přátelském vztahu k jakýmkoli 
lidem Země, tedy i k USA, politikům a ofi ciální pro-
pagandě navzdory.
 Ano, na rušné ulice shlíží z každého druhého roku 
tvář Chomejního, stejně tak jako se na vás přísně 
dívá z Íránských bankovek, nicméně u nás kdysi 
taky bývala všudepřítomná hesla, ujišťující o lásce 
ke Komunistické straně, či Sovětskému svazu. A 
každý člověk, který nebyl mentálně nestabilní to 
nemohl brát vážně.
 Prostě a jednoduše, Teherán mne okouzlil nejen 
památkami, čistotou, či krásným počasím. Okouzlili 
mne lidé, které jsem potkával a nebudu lhát, když 
prozradím, že se do této země vypravím znovu, rád 
a brzy.
 Hezký den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Regenerace sídliště Zborovce 
se odkládá

Výběrové řízení – ředitel/ka
městské knihovny

Vodící psi soutěžili v Blansku

Záložková výstava
 Do blanenské městské knihovny se vrátila Zá-
ložková výstava. Byla již k vidění v loňském roce, 
ale mnohým čtenářům bylo líto, že v krátkém čase 
nestihli výstavu navštívit. 

 „Podle ohlasů a nadšených komentářů jsme 
usoudili, že se čtenářské záložky líbí, a proto jsme 
se rozhodli, že vám je dopřejeme ještě jednou,“ říká 
Iveta Pernicová z Městské knihovny Blansko. Několik 
výstavních panelů je tedy zaplněno roztodivnými zá-
ložkami, které si čtenáři zapomněli ve vrácené knize. 
Pracovníci knihovny tyto poklady střádali téměř rok a 
výsledek je skutečně famózní. 
 Panely jsou rozděleny tematicky; třeba oddíl „Víme, 
co vás baví“ nebo „Víme, jak jste šikovní“ nabízí po-
hled na různé obrázky či háčkované výtvory. „Víme, 
kde jste byli“ zase zahrnuje pohlednice z různých 
koutů světa. 
 „Víme, že dostáváte peníze (nejen) od babiček… 
A víme, co si za ně kupujete…“ Zde jsou například 
účtenky z obchodů či visačky od zakoupených oděvů. 
 „Víme, co vy máte vědět“ odhaluje různé vzkazy 
pro členy rodiny, lístečky s telefonními čísly nebo 
s anglickou konverzací. Na panelu „Víme o vašich 
potřebách“ nechybí dokonce ani kapesník, kousek 
toaletního papíru či dámská hygienická potřeba, 
kterými si čtenáři založili rozečtenou knihu, a pak je 
v ní zapomněli. 
 „Pobavil nás pilník na nohy, plastový pavouk nás 
dost vyděsil a překvapující byly peníze,“ vyjmenovává 
Iveta Pernicová s tím, že knihovníci našli i dvoutisíco-
vou bankovku. Tu samozřejmě vrátili jejímu majiteli a 
ve výstavním panelu se nachází jen její kopie. 
 Oddíl „Víme, kam cestujete“ se pyšní různými 
jízdenkami a „Víme, co vám chutná“ obsahuje obaly 
od čokolád, tyčinek, paštiky či dokonce kolečko sa-
lámu. Někdo také doma musel postrádat hrací kartu 
– pikovou trojku či školní pravítko. 
 Nechybí však ani několik opravdových záložek, 
aneb „víme, že je znáte“. Výstavu je možné shlédnout 
ještě do 5. května. 

-mha-

Skauti připomněli 
velikonoční klapání

 Na Velký pátek a Bílou sobotu vyrazili skauti 
a další chlapci a muži do blanenských ulic s 
klapačkami a řehtačkami. Klapání a řehtání má 
nahradit umlklé zvony, které na Zelený čtvrtek 
„odletěly do Říma“. 

 „Kostelní zvony umlkají z úcty ke Kristovu utrpení,“ 
uvedl Jan Pořízek, alias Bobr, vůdce skautského 
střediska Světla. Klapaček bylo dost k zapůjčení 
pro všechny účastníky. Byly vyrobeny přesně podle 
původní nalezené klapačky, se kterou se klapávalo 
v Blansku. 
 „Klapání má za úkol připomenout zatloukání hřebů 
do kříže a řehtání připomíná posmívání lidí,“ vysvětlil 
blanenský farář Jiří Kaňa. Tradice byla v Blansku 
obnovena před pár lety. Klapání bylo před druhou 
světovou válkou zakázáno a od té doby se neklapalo. 
„Ale ozval se nějaký pán, že ještě v roce 1946 a 1947 
klapali kluci na novém Blansku,“ upozornil Bobr. 
 Letos tedy vyrazil průvod Dolní a Horní Palavou. 
„Domy a stromy, které tam jsou, klapání uslyšely 
právě po sedmdesáti letech,“ doplnil Bobr. 

-mha- 

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Největší výběrNejvětší výběr sportovní  sportovní 
obuvi v Blansku obuviobuvi v Blanskuv Blansku

Značková sportovní obuv 
ADIDAS, REEBOK, KEEN a jiné. 

 Plánovaná realizace první etapy regenerace sídliště Zborovce se letos neuskuteční, jelikož Město 
Blansko nebylo vybráno v rámci dotačního projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a nezískalo 
dotaci. 

 Město Blansko 
bude znovu žádat 
o dotaci na reali-
zaci I. etapy v roce 
2018. Obsahem 
této etapy bude 
vybudování no-
vých parkovacích 
stání, chodníků 
pro pěší, rekon-
strukce stávajících 
chodníků, rekon-
strukce stávajícího 
hřiště a úprava a 
doplnění zeleně 
v lokalitě u byto-
vých domů Krajní 
1951/2 a 1952/4 a 
Okružní 1964/1. V následujících letech se plánuje 
pokračovat dalšími etapami, kterých by dohromady 
mělo být pět až šest. 
 Koncept regenerace sídliště představilo vedení 
města veřejnosti v říjnu minulého roku. Předtím 
měli možnost obyvatelé sídliště zúčastnit se do-

tazníkového šetření. Dotazníky dostali všichni lidé 
do schránek. Bytových jednotek na Zborovcích je 
1009 a dotazníků se vrátilo 196, což znamená asi 
20% odezvu. Obyvatelé se v anketě mohli vyjádřit 
k tomu, co by v okolí svého bydliště chtěli vylepšit. 

-mha- 

 Do 19. května mohou případní zájemci o práci ve vedení Městské knihovny Blansko zasílat svoje 
životopisy. Přihláška musí obsahovat vlastní návrh koncepce rozvoje knihovny v rozsahu maximálně 
tři normostrany. 

 Požadovaným kvalifi kačním předpokladem je 
ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem 
nejméně v bakalářském studijním programu huma-
nitního směru a aktivní znalost nejméně jednoho 
cizího jazyka slovem i písmem. 

Další požadované předpoklady:
• dobré komunikační schopnosti, kultivované vyjad-
řování a schopnost kultivovaného písemného projevu
• organizační a řídící schopnosti
• znalost zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (knihovní zákon)

• praxe v oblasti činnosti kulturní příspěvkové orga-
nizace nebo jiné kulturní organizace výhodou
• znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů
• znalost dvou a více cizích jazyků výhodou
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz sk. B

Předpokládaným nástupem do zaměstnání je 1. 
červenec nebo dle dohody. Více informací na webu 
města Blanska. 

-mha-

 V pátek 21. dubna Blansko hostilo soutěž Cesta ve tmě, při níž se prověřují schopnosti vodicích 
psů a spolupráce s jejich majiteli. Letos se zúčastnilo celkem devatenáct nevidomých a slabozrakých.

 Majitelé psů měli za úkol projít cen-
trem města za doprovodu instruktora, 
který sledoval, jak pes poslouchá 
příkazy. Pro veřejnost a děti ze škol 
byl připraven i doprovodný program, 
jako simulace zrakových vad, chůze 
s bílou holí, ukázka kompenzačních 
pomůcek a podobně.
 Letos se konal čtrnáctý ročník sou-
těže. „Ale taková zima ještě nikdy 
nebyla,“ řekla Marie Reková z bla-
nenské pobočky Sjednocené orga-
nizace nevidomých a slabozrakých 
ČR. Ovšem i přes chladné počasí se 
soutěžícím dařilo. „Psi jdou po trase 
a splňují na ní nějaké cviky. Například 
když nevidomý vstupuje do vozovky, 
tak pes zastaví a tím dává signál, že 
budou vstupovat do vozovky na povel majitele. Pes 
nevidomého převádí přes vozovku a na druhé straně 
zase zastaví, čímž mu dává signál, že silnice končí a 
že už stojí na chodníku,“ vysvětluje hlavní rozhodčí 

Milan Dvořák, který se zabývá výcvikem vodicích 
psů. 
 Pes dokáže najít přechod pro chodce, vyhledat 
dveře, schody, obvádět všechny překážky, co jsou na 

chodníku, jako jsou sloupy veřejného 
osvětlení, odpadové nádoby, reklamní 
cedule, auta zaparkovaná na chodní-
ku. Pes dokáže nevidomého provázet 
tak, že člověk do ničeho nenarazí a nic 
se mu nestane. 
 „Na trase máme i překážky, 
kterým říkáme vysoké a je to jeden z 
nejtěžších cviků, co musíme psy na-
učit. To znamená, že pejsek překážku 
podejde, ale člověk už by třeba hlavou 
nebo hrudí mohl do něčeho narazit. 
V praxi je to třeba lešení nebo větev 
přesahující ze zahrádky nad chodník,“ 
doplňuje Dvořák. 

-mha-

 Přijmeme 
na letní sezónu 

brigádníky 
do kuchyně!

tel. 776 11 77 88
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Na kávě s Jaroslavem Hlouškem
Na konci března se z šestitýdenní zahraniční mise vrátil policista Jaroslav Hloušek, 
který pracuje jako zástupce vedoucího blanenského územního odboru Policie ČR. 
Společně s jedním dalším kolegou velel čtyřicetičlenné výpravě českých policistů. 
Hlídali hranice mezi Řeckem a Makedonií v oblasti Gevgelija, kudy proudí uprchlíci 
ze Sýrie do evropských států. „Překonávání plotu je tam na denním pořádku,“ říká 
osmatřicetiletý policista. 

Sponzor rubriky:

ská trasa je využívána od roku 2010 a žila si vlastním 
životem. Když ovšem válka v Sýrii byla na vrcholu, uvádí 
se, že za první pololetí roku 2015 přes makedonsko-
-řeckou hranici přešlo asi 260 tisíc migrantů. V druhém 
pololetí téhož roku to bylo pak asi 600 tisíc migrantů, 
takže osm tisíc lidí denně. Viděli jsme nějaká videa, a 
ta situace tam byla skutečně velice dramatická. Někdy 
v srpnu, září 2015 si Maďarsko jako první stát udělalo 
vlastní opatření bez ohledu na nějakou společnou 
evropskou azylovou politiku a postavilo plot na hranici 
se Srbskem. Problém se začal z Maďarska posouvat 
dolů do Srbska a následně do Makedonie. V listopa-
du, prosinci roku 2015 Makedonie uzavřela hranice 
s Řeckem tím způsobem, že na nejexponovanějších 
místech postavila hraniční plot, požádala další evropské 
státy o pomoc se střežením hranice a začaly tam jezdit 
kontingenty Visegradské čtyřky i dalších zemí, kterých 
se migrační trasa týkala, zejména z Rakouska, Srbska, 
Chorvatska nebo Slovinska. Právě do těchto zemí se 
začal migrační problém přesouvat poté, co na hranicích 
jednotlivých států Balkánské trasy migranti naráželi na 
důslednější kontroly nebo hraniční ploty.  
 Uvádí se, že v Řecku je šedesát tisíc migrantů a v 
Turecku dva a půl milionu migrantů, takže kdyby se 
Balkánská trasa nestřežila tak, jak se střeží, mohla by 
se opět spustit migrační vlna. Dramatická situace, kdy 
přes makedonskou hranici přecházelo osm tisíc lidí 
denně, by se mohla opakovat. 
 Hranice se střeží z toho důvodu, aby každý, kdo chce 
přejít hranici mezi Řeckem a Makedonií, k tomu použil 
standardní hraniční přechod a absolvoval veškerou 
proceduru, kterou má. Aby hranici nepřekračoval jinde 
ilegálně. 

 Proč přecházejí ilegálně? 
 Mimo jiné z toho důvodu, že spousta z nich je bez 
dokladů. 

 Z jakého důvodu je nemají? 
 To vlastně ani netuším. V drtivé většině případů, kdy 
jsme někoho zadrželi, neměli uprchlíci doklady. Nemůžu 
vyloučit ani situaci, že jejich doklady měl někdo z lidí, 
který jim dělal předvoj. Mnozí je možná nemají proto, 
aby se nepoznalo, že nejsou z válečných oblastí, proto-
že svého času měli uprchlíci ze zemí z válečných oblastí 
výjimku. Jednalo se zejména o občany, přicházející ze 
Sýrie, Iráku nebo Afghánistánu. 

 Kdo hranice překračuje? 
 O nelegální přechod hranic se pokoušejí uprchlíci, 
kteří opouštějí svou vlast kvůli válečným konfl iktům. 
Dnes nechodí ve velkých skupinách. V době krize 
chodily skupiny třeba po padesátkách nebo po stov-
kách. Dnes je to o jednotlivcích, maximálně o malých 
skupinách. Letos tam prý byla nejchladnější zima za 
posledních třicet let. Takže když vidíte rodiny s malými 
dětmi, které jsou zmrzlé a prokřehlé, pochybujete o tom, 
že rodiče zvolili správnou cestu, pokud se s nimi rozhodli 
takovým způsobem dostat do Evropy. Ale na druhou 
stranu málokdo využil možnosti zůstat v uprchlickém 
táboře. Vidina Evropy je silnější než požádat o azyl v 
některé z tamních zemí. 
 Co se týká skladby lidí – byly to třeba syrské rodiny, 
které říkaly, že v Sýrii nevidí pro svoje děti žádnou bu-
doucnost, že pro ně chtějí vzdělání a nějakou standardní 

 Byl jste na misi jediným policistou z Blanska? 
 Na této misi jsem byl jediný z Blanska, ale ne první. 
Zahraniční mise se stávají běžnou součástí policejní 
služby. Souvisejí hlavně s migrací. Policie vypravuje 
kontingenty nejen do Makedonie, ale i do Maďarska či 
Srbska. V době, kdy byla migrační krize na vrcholu, tak i 
do Slovinska. Nebyl jsem prvním policistou z Územního 
odboru Blansko, který se mise v Makedonii zúčastnil, 
měli jsme již účast celkem ve třech kontingentech. 
Spolupráce mezi českou a makedonskou policií funguje 
už více než rok. Nyní jsme působili na hranicích Make-
donie a Řecka společně s dalšími sedmi zahraničními 
kontingenty. 

 Jak probíhala vaše služba? 
 Policie České republiky tam má nejsilnější kon-
tingent – čtyřicet policistů. Ještě s jedním kolegou 
jsem našemu kontingentu velel. Služba probíhá tak, 
že společnou patrolu mají dva policisté zahraničního 
kontingentu plus jeden makedonský policista. Jde o 
běžnou hlídkovou službu v teritoriu a kontrolu dopravní 
situace. Silniční přeprava je poměrně hodně využívána, 
zejména kamionová doprava. Také v dodávkách se 
snaží imigranti překročit hranici. Stěžejní je i kontrola 
železnice. K dispozici byla například noční termovize. 
Řecko-makedonská hranice má 261 kilometrů (172 
km vzdušnou čarou). Působili jsme především u města 
Gevgelija a měli jsme na starost 56 kilometrů hranice. 
 Není problém migranty potkat v denní, ani v noční 
době. Dozvíte se od nich, že jsou třeba už deset 
měsíců na cestě. Poměrně výrazné uplatnění tam má 
naše kynologická služba – pomocí služebních psů 
se vyhledávají skupiny migrantů, kteří se ukrývají v 
nějakém porostu. Na denním pořádku je překonávání 
plotu a přechod hranice pěší formou. Právě v době, kdy 
v Gevgeliji působil náš kontingent, byly nově zavedeny 
také společné kontroly plotu, které jsme prováděli s 
makedonskou armádou, protože každé ráno jsme 
nacházeli v plotech další a další nové díry, kterými se 
migranti z Řecka do Makedonie nelegálně dostávali.

 Proč je důležité střežit hranice? 
 Nejjednodušší cesta pro uprchlíky vždy vedla přes 
Řecko, Makedonii, Srbsko, Maďarsko. Tato tzv. Balkán-

bezpečnou životní úroveň a že tuto naději už tam nevidí, 
protože válka trvá už dlouho. Lidé třeba prodali veškerý 
svůj majetek a za utržené peníze se vydali na cestu. 
Důvodem je tedy strach o život, nejistota a ztráta naděje. 
Ale potkáte tam i spoustu typických ekonomických mi-
grantů z afrických nebo asijských zemí, co necestují z 
důvodu ohrožení života. Jen zkrátka využili průjezdnou 
migrační trasu. 

 Jak uprchlíci hranici překračují? 
 Probíhá to většinou tak, že lidé překonají hranici mezi 
Řeckem a Makedonií sami po vlastní ose, dostanou od 
převaděče maximálně tip na to, kudy a jak se dá hranice 
překonat, aby si jich žádná patrola nevšimla. Za hranicí 
na makedonském území je zpravidla převaděči nabírají 
do vozidel na předem domluvených místech a snaží se 
je přes Makedonii dostat v autech. 
 V rámci silničních kontrol se nám podařilo několikrát 
zadržet skupiny migrantů včetně převaděčů. Uvádí se, 
že jenom za přejezd Makedonie inkasují převaděči asi 
800 až 1000 eur na hlavu, takže aby docílili maximálního 
zisku, jsou lidé v dodávkách namačkaní. Převaděčský 
byznys tam kvete neuvěřitelným způsobem. Poměrně 
často k převážení využívají vozidla, která jsou na hranici 
životnosti, protože jsou si vědomi, že pokud je policisté 
chytnou, mohou o auto přijít. Hodně využívaný je také 
železniční koridor mezi Řeckem a Makedonií a migranti 
se snaží cestu překonat mnohdy velice nebezpečným 
způsobem, třeba ukrytím na paletách pod vagóny vlaků 
nebo mezi nimi či nahoře na vagónech. 

 Jak jste se domlouval? 
 Veškerá komunikace s kolegy probíhala v angličtině. 

 Docházelo k nějakým vyostřeným situacím? 
 Migranti se snažili vyhnout zadržení útěkem a občas 
i napadením hlídky, ale za celou dobu, co jsme tam pů-
sobili, jsme u nikoho nenašli žádnou zbraň a nenastala 
situace, že by policisté byli v přímém ohrožení života. V 
jednom případě jsme zajistili u migrantů větší množství 
drog, v tomto případě se jednalo o osoby, které rozhod-
ně nevypadaly na uprchlíky z válečných oblastí.

 Co se dělá se zadrženými uprchlíky?  
 Předávají se makedonské straně, nebylo v naší 
pravomoci s nimi cokoliv dělat. Makedonie se pak snaží 
o maximální možnou identifi kaci lidí a vrací je řecké 
straně. Ale když v Řecku nemají omezený pohyb v rámci 
některého uprchlického tábora, myslím si, že přechod 
hranice zkouší znovu. 

 Měl jste před cestou z něčeho obavy? 
 Neřekl bych, že bych měl vyloženě z něčeho obavy, 
bral jsem to jako hlavně příležitost načerpat nové pro-
fesní zkušenosti. Migrační krizi jsem předtím sledoval 
a zajímalo mě, jak to tam vypadá ve skutečnosti a 
jestli souhlasí skutečnosti, které se k lidem dostávají 
prostřednictvím médií. 

 A souhlasí ten mediální obraz? 
 Myslím si, že souhlasí. Když přes hranici procházelo 
osm tisíc lidí denně, tak to muselo být naprosto nezvla-
datelné. 

 Co vám mise přinesla v pracovní rovině? 
 Dalo mi to obrovské množství zkušeností, mož-
nost porovnat práci naší policie s prací kolegů z 
jiných zemí. Je to i o kontaktech a navázání nových 
přátelství. 
 Pokud musíte dennodenně komunikovat a spolupra-
covat s dalšími osmi policejními kontingenty v přímém 
výkonu služby, je to obrovská zkušenost, která se u nás 
získat nedá. Za šest týdnů jsme zadrželi 280 migrantů. 
Celkem jich bylo zadrženo 466, takže naše úspěšnost 
byla poměrně velká, podíleli jsme se na tom více než 
polovinou. Potkali jsme spoustu lidí, co se vraceli z 
Makedonie nebo ze Srbska zpět do Řecka, kteří konsta-
tovali, že cesta do Evropy je už velmi obtížná. Mnohdy 
byli na cestě spoustu měsíců, a zatímco předtím se 
migrační trasa dala poměrně rychle absolvovat, dnes 
je složitá a čím dál dražší. Někteří se zcela otevřeně 
vyjádřili v tom smyslu, že se vracejí zpět do země svého 
původu. Že vidinu života v Evropě nevzdali, ale zkusí 
to jinou cestou. 

Marie Hasoňová

Závodili s kočárky
 Tatínkové i maminky v neděli odpoledne měli možnost zasoutěžit si ve sportovní chůzi s kočár-
kem. Závody kočárků se v Blansku konaly již popáté. Byla připravena trasa včetně doprovodného 
programu na náměstí Republiky. 

 Jednalo se o celorepub-
likovou akci, při níž ve stej-
ný den a čas vystartovaly 
kočárky na celkem čtyřiceti 
místech po celé České re-
publice. Tuto akci zaštiťuje 
zájmový spolek Strollering 
aneb mateřská v pohybu. 
Jedná se unikátní fi tness 
program pro maminky (ne-
jen s kočárky), které se 
chtějí dostat zpět do formy 
za přítomnosti svých dětí. 
 Soutěžilo se v několi-
ka kategoriích – maminky, 
tatínkové i celé rodiny zdo-
lávali trať rychlou chůzí, 
přičemž před sebou tlačili 
kočárek. Chůze se však 
nesměla zvrtnout v běh, což 
rozhodčí bedlivě sledovali. 
Nejmenší mohli závodit na odrážedlech nebo s dět-
skými kočárky. 
 „I přes nepříznivé počasí bylo ke startu zapsáno 
padesát závodníků, jejichž úkolem bylo zdolat trať 
o délce sto kroků. Na dodržení pravidel sportovní 
chůze dohlíželi zkušení rozhodčí Jaromír Matal a 
Tomáš Vašek,“ uvedla za organizátory Ivana Kun-
cová z Mateřského centra Veselý Paleček. 
   Pro děti byly připraveny dva skákací hrady, ba-
lónkový klaun, malování na obličej a různé soutěže. 
Registrační poplatek, který se od účastníků vybíral, 
byl věnován Azylovému domu pro matku a dítě v 
Blansku. Jeho zástupci obdrželi částku 2240 korun. 

 A jak to všechno dopadlo? Zde jsou vítězové jed-
notlivých kategorií: Maminky s kočárky – 1. Renata 
Smíkalová, 2. Eva Švihlová, 3. Nikola Korčeková. 
Tatínkové s kočárky – 1. Petr Hurdes, 2. Martin 
Abrahámek, 3. Bohumil Žlůva. Rodiny s kočárkem 
– 1. Hurdesovi, 2. Korčekovi, 3. Prudcí. Děti s 
kočárky – 1. Emili Slouková, 2. Marie Kopčová, 3. 
Kristýna Adamcová. Plastová odrážedla – 1. Gabriela 
Popelková, 2. Pavel Voráč, 3. Kristýna Mládková. 
Odrážedla s nafukovacími koly – 1. Jakub Kunc, 2. 
Alena Zezulová, 3. Kristýna Adamcová. 

-mha- 

Prosperující fi rma v Blansku přijme 

pracovníky/pracovnice na pozici:

SKLADNÍKSKLADNÍK
- hrubý měsíční příjem 16.500,- Kč

Benefi ty: 

- stravenky

- vánoční odměny

- slevy na fi remní produkty

VRÁTNÝVRÁTNÝ
- hrubý měsíční příjem dle dohody

- VHODNÉ PRO SENIORY, I ZTP

Kontakt:

727 857 773, burian@donoci.cz

A. Skotáka 1371/8, Blansko 

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

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Pronájem bytu 

OV 2+1, 54 m2,  

s balkonem, 

kompletně 

vybavený 

novým zařízením.  

11.500,- Kč/měs. 

včetně inkasa 

+ jistota + provize

Pronájem OV 2+1 Blansko - Svitavská

Pronájem komer. prostor, BK Svitavská Poptávka realitní kanceláře

Zahrada se zděnou chatou - BK Otisky Prodej zahrady 

509 m2 se zděnou 

chatou, možnost 

studny, zavedená 

elektřina, 

parkování 150 m 

od chaty.

 

299.000,- Kč 

+ provize RK

Pro konkrétní zájemce hledám 

byty o velikosti 2+1 nebo 3+1 

kdekoliv v Blansku. 

Pro prodávající jsou veškeré služby RK zdarma.

Zajímavá odměna za tip, vedoucí k prodeji nemovitosti. 

Pronájem kanceláří,

různé výměry, 

od 400,- Kč/m2/rok 

+ inkaso. 

Budova v centru 

města, parkování 

možné ve dvoře.

 

Bližší info v RK

neplatíte provizi!
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Rozhovor s vedoucí 
realitní kanceláře

Spolupráce města Blanska 
a ZT energy přinese občanům úspory

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!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

móda 
  Dana

Svatební salon Dany Beránkové 

v Horní Lhotě nabízí:

*svatební šaty i ve větších 

velikostech+doplňky

*společenské šaty dlouhé

*bílé šaty do tanečních

*šaty pro družičky

Tel:777925553, www.modadana.cz 

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira
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NOVE
míchání
autolaku
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 TAJOVSKÝ reality je rodinná realitní kancelář sídlící v Boskovicích a tentokrát Vám ji představíme 
očima vedoucí kanceláře Kateřiny Vévodové, která na tuto pozici nastoupila právě před rokem.

 Jak začala Vaše spolupráce s TAJOVSKÝ reali-
ty?
 Někdy na jaře roku 2015 prodávala moje maminka 
byt v Blansku. Požádala mě, abych jí s prodejem po-
mohla. Shodou okolností jsem právě v  tu dobu řešila 
koupi domu bez realitní kanceláře a tak jsem věděla, 
co by nás čekalo, kdybychom prodej řešily samy... 
Těžko jsem si uměla představit, že bych maminku 
vystavila stresu z komplikací, které by mohly nastat, 
kdyby prodej nevedla realitní kancelář. Protože máme 
obě dobré zkušenosti s rodinnými fi rmami, Tajovský 
reality naprosto vyhovovala naší představě. Dohodli 
jsme se na prodeji bytu a ten také úspěšně a velmi 
brzy proběhl. Souběžně s tímto prodejem jsme kupo-
vali pro maminku domek přes jinou realitní kancelář. A 
zde jsme  naopak nabyly velmi negativní zkušenost.

 Co Vás vedlo k tomu začít pracovat pro TAJOV-
SKÝ reality? 
 Ten samý rok v létě mě manželé  Tajovští oslovili 
s nabídkou zaměstnání v jejich kanceláři. Hledali 
člověka na pozici vedoucí a z  našeho předchozího 
jednání v prodeji bytu nabyli dojmu, že bych právě já 
mohla být vhodným kandidátem. V té době už jsem 
uvažovala o změně zaměstnání a tak mi jejich nabídka 
přišla vhod. Dohodli jsme podmínky spolupráce a 
poté, co jsem splnila závazky v předchozí práci, jsem 
nastoupila do realitky.  

 Pracovala jste již dříve na podobné pozici? 
Věděla jste, do čeho jdete?
 Měla jsem dlouholeté zkušenosti s vedením kolek-
tivu, ale v realitách jsem nikdy předtím nepracovala. 
Ovšem tím, že jsem prošla celými obchodními případy 
z pozice  prodávajícího i kupujícího, jsem hrubou 
představu měla. Postupem času se pochopitelně 
ukázalo, že je to mnohem složitější...

 Jaká je pracovní naplň vedoucí realitní kance-
láře, co vše je ve Vaší kompetenci?
 Hlavní část mé pracovní náplně je vedení ob-
chodního případu od začátku do konce. Funguji jako 
prostředník mezi prodávajícími, kupujícími, advokátní 
kanceláří a souvisejícími úřady. V momentě, kdy klient 
složí rezervační zálohu na nemovitost, přebírám si 
podklady k jednotlivým případům od makléřů. Kon-
zultuji s klienty fi nancování a dodávám informace 
advokátním kancelářím, které pro nás vypracovávají 
smlouvy. Následně domlouvám podpisy smluv, pře-
dávání nemovitosti novým majitelům a vyřizuji přepisy 
energií. Případ ukončuji zpracováním a podáním 

daňového přiznání za klienty. Součástí mé práce je 
také například zajištění technického chodu kanceláře 
nebo personalistika.  S kolegy makléři konzultuji admi-
nistativní stránku případů na pravidelných poradách.

 Co je zapotřebí k tomu, aby obchod proběhl 
bezproblémově?
 Ideální je, když se klienti nechají vést. Nejdůležitější 
je vzájemná a pravidelná informovanost všech zúčast-
něných. V případě, kdy kupující hradí nemovitost z 
vlastních zdrojů, může být prodej vyřešen prakticky 
do měsíce.  U klientů, kteří hradí kupní cenu z části 
prostřednictvím úvěru, se většinou vše podaří zvlád-
nout do tří měsíců. Zde velmi záleží na spolupráci s 
člověkem, který samotný úvěr řeší.
 Mám na mysli fi nančního poradce nebo úvěráře z 
banky. Spousta klientů se domnívá, že nemovitosti 
zatížené hypotékou nebo jinou zástavou, není možné 
prodat. Záleží na konkrétní zástavě, ale ve většině 
případů to řešit lze. Existují mechanismy, kterými se 
klient pohodlně zbaví dluhů nebo předčasně splatí 
hypotéku. Zkrátka naším cílem je, abychom vyřešili 
co nejvíce úkonů za něho.

 Jak dlouho pro TAJOVSKÝ re-
ality pracujete, kolik za tu dobu prošlo 
případů Vašima rukama?
 2. května to bude rok a mám 
za sebou 55 případů. Mohu říci, že čtyři 
případy mi daly lidově řečeno hodně 
zabrat. Vzhledem k tomu, jak obrovská 
je konkurence v tomto oboru, považuji 
to za velmi slušný výsledek.  Každý kdo 
pracuje ve službách ví, jak je to psychicky 
náročné, ale díky Bohu je mnohonásobně 
víc klientů, na které vzpomínám ráda. 
Navíc jsme se v práci sešli jako dobrá 
parta a tak mám důvod se tam těšit. 
Právě hledáme šikovného makléře, který 
by naši partu posílil, tak kdyby měl někdo 
zájem, může se na naši kancelář obrátit.

-r-

 Město Blansko a ZT energy s.r.o. podepsaly smlouvu o nájmu prostor pro provoz kogeneračních 
jednotek, která tento nájem prodlužuje až do 31.12.2023. Tento krok společně s odkoupením techno-
logie od innogy Energo, s.r.o. městem Blanskem přinese výrazné úspory občanům Blanska - cena 
klesne na 535 Kč vč. DPH/GJ.

Co je to kogenerační Co je to kogenerační 
jednotka?jednotka?

 Kogenerační jednotka je zařízení, které slouží 
ke kombinované výrobě elektřiny a tepla a tím 
umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv. V 
praxi to znamená, že odpadní teplo, které vzniká při 
výrobě elektřiny je plně využito a je 
dodáváno do systému CZT.

Kogenerační Kogenerační 
jednotky jednotky 
v Blanskuv Blansku

 Pro instalaci kogeneračních jed-
notek (dále jen ,,KGJ") se rozhodla 
společnost ZT energy v roce 2010 
jako jedno z opatřeních ke stabili-
zaci ceny tepla. V letech 2011-2012 
proběhla instalace KGJ na kotel-
nách K 331 (ulice Dvorská), K 317 
(ulice Smetanova), K 332 (ulice Pod 

Javory) a K 328 (ulice Okružní). Celou tuto investici 
ve výši zhruba 37 mil. Kč zafi nancovalo i zrealizovalo 
ZT energy. Celkový elektrický výkon těchto zařízení 
dosahuje 1 200 kW a tepelný přes 1 700 kW. KGJ 
pokrývají základní odběr tepla, díky čemuž šetří kotle, 
kterým se tím prodlužuje životnost. V současnosti KGJ 
dodávají do systému CZT zhruba 25% celkového 
množství tepla.

-r-

Starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák (vpravo) a jednatel Starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák (vpravo) a jednatel 
ZT energy s.r.o. Svatopluk Nezval podepisují Smlouvu o nájmuZT energy s.r.o. Svatopluk Nezval podepisují Smlouvu o nájmu

autor fotografi í Stanislav Mrázekautor fotografi í Stanislav Mrázek
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Za dobrou prací 
nemusíte dojíždět

Život v barvách

- 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

 Bývala doba, kdy jedna polovina Blanska pracovala v ČKD a ta druhá v Metře. To se samozřejmě říká 
s nadsázkou, ale něco pravdy na tom je. Co si pamatuji, bývala Metra obrovským komplexem, který 
zaměstnával neuvěřitelnou spoustu blanenských, ale i přespolních pracantů. Časy se změnily, podnik 
privatizoval, rozdělil se na několik samostatných společností, každá s jiným zaměřením, ale pracuje se tu 
stále. A můžete tu pracovat i vy!

Nabízíme Vám příležitost stát se součástí 

týmu společnosti zaměřené na dodávky 

energetických staveb a technických zařízení 

budov.

  PROJEKTANT TZB
VAŠE ÚKOLY
- příprava projektů TZB

 (vytápění, tepelná čerpadla, ZTI)

- technické konzultace a návrhy řešení

- zpracování rozpočtů

- projektový dozor

NABÍZÍME
- odpovědnou a zajímavou práci, 

 ve které se nebudete nudit

- fi nanční ohodnocení odpovídající 

 praxi a dosaženým výsledkům

- fi remní vzdělávání a odborné kurzy, 

 přátelský pracovní kolektiv

POŽADUJEME
- vzdělání stavebního 

 nebo technologického směru

- praxe v oblasti přípravy dokumentace 

 staveb TZB, zkušenosti s rozpočtováním

- technické znalosti postupů stavebních 

 prací, autorizace výhodou

- aktivní přístup, komunikativnost, 

 spolehlivost

- ŘP - sk.B

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

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

 Etampa Metra a.s. je většinově dceřin-
kou švýcarské společnosti Etampa AG, 
jejíž vznik se datuje až do roku 1945. Od 
svého vzniku prošla Etampa AG dlouhou a 
úspěšnou cestu a postupně se stala vedoucí 
společností s mezinárodní působností v 
odvětví lisování a přesného stříhání. V roce 
2015 přesunula část své výroby do Blanska. 
Co se nyní v prostorách bývalé Metry děje? 
Na to jsem se zeptal současného ředitele, 
Dr. Václava Pavlovce.

 Na čem se dnes v podniku pracuje?
 Etampa Metra a.s. zůstala částečně 
strojírenskou výrobou tak, jak ji znali místní 
obyvatelé, ale také se mnohé změnilo. Švý-
carská Etampa AG se věnuje „automotive“ 
odvětví a část výroby přesunula k nám do Blanska. 
Konkrétně se jedná o stoprocentní vizuální kontrolu 
lisovaných dílů, které jsou součástí brzdných systému 
automobilů, mezi jinými také do značky Ferrari. Touto 
prací se zabývá dvacetičlenný tým. V počátcích jsme 
začínali s deseti dámami, v průběhu uplynulého roku a 
půl se jejich počet navýšil na dvacet. 

 Je to těžká práce?
 Práce je to velmi zodpovědná. K tomu je nutné 
klidné a dostatečně vybavené pracovní prostředí, jež 
neustále inovujeme. Naše zaměstnankyně přichází s 
různými návrhy a my jim velmi rádi vyhovíme. Snažíme 
se pracovní prostředí pro naše zaměstnance neustále 
vylepšovat - počínaje maličkostmi jako je nová mikrovln-
ka, vybavení pracovních stolů nebo nákup manipulační 
techniky, která šetří sílu a čas.

 Na jakých strojích se pracuje v odvětví „automo-
tive“?
 Máme stroje na velmi přesné ploché broušení (hono-
vání), vibrační omílání, odstředivé omílání, chemickou a 
vodní myčku. Všechny tyto stroje a zařízení jsou úplně 
nové s nejmodernějším ovládáním a velmi snadnou 
manipulací. Tato zařízení obsluhují většinou muži, ale 
nejsou výjimkou ani ženy. Zejména u plochého broušení 
se nám osvědčily právě ony, mají totiž jemnější ruce a 
jsou trpělivější.

 Jak rozvíjíte původní odvětví, strojírenskou vý-
robu?
 V tomto odvětví jsme provedli celou řadu investic do 
velkých oprav stávajících strojů, vylepšení pracovních 

podmínek (manipulační technika, instalace výkonného 
odsávání výparů ze svařování) a na příští rok plánujeme 
zásadní investice do strojů. Tento rok zvládneme ještě 
přechod na nový moderní výrobní systém, který bude 
k dispozici i pro automotive.

 Spolupracujete pouze s klienty z České republi-
ky?
 Dnes již můžeme říct, že polovina našich zákazníků 
je ze zahraničí. Holandsko, Německo, Rakousko a sa-
mozřejmě Švýcarsko. Divize automotive se certifi kovala 
na ISO TS 16 949. Tento proces je vždy velmi náročný, 
ale díky týmu profesionálů jsme to zvládli na jedničku.

 Sympatická paní Smrčková z personálního oddělení 
mne vzala na malou prohlídku. V továrně jsem byl na-
posledy jako kluk na povinné exkurzi a doslova jsem 
si to nyní užíval. Kolem mne pracovala spousta žen i 
mužů různých věkových kategorií. Neregistroval jsem 
tu žádnou velkou špínu ani hluk, zkrátka pohoda. 
 „V těchto dnech jsme překročili magickou stovku 
zaměstnanců, konkrétně u nás pracuje 64 mužů a 36 
žen. Jsou tu lidé jak na hlavní pracovní úvazek, tak 
brigádně. Najdete tu důchodce i studenty. Ti všichni si u 
nás mohou dobře přivydělat,“ vysvětluje paní Smrčková. 
„Na plný úvazek bereme i pracanty hned po vyučení. 
Mají radost, neboť jinde po nich chtějí praxi, u nás ji 
mohou naopak získat.“
 „Svářeč, brusič, zámečník, lakýrník. To jsou profese, 
u kterých samozřejmě praxi vyžadujeme,“ dodává 
a ukazuje mi polotovar automatu na výdej jízdenek, 
krásně svařený, obroušený, nalakovaný a připravený 
k expedici. 

 Malá exkurze končí, podávám paní Smrčko-
vé ruku a loučím se. Jelikož nejsem manuálně 
zručný, po cestě k autu si uvědomuji, jak moc 
tito lidé v našem světě znamenají. 

 Oslovila vás nová tvář blanenské společnosti 
se švýcarským investorem? Zavolejte ještě 
dnes do společnosti Etampa Metra a.s. na tel. 
724 566 205 nebo rovnou pošlete stručný živo-
topis na smrckova@etampa-metra.cz. Jestliže 
patříte k těm, co momentálně shání práci a 
hledají uplatnění, třeba je najdete právě tady 
- v továrně se silným nadnárodním zázemím 
a v přátelském kolektivu s možností osobního 
růstu.

-r-

 BARVY LAKY U Lumíra je prodejna, která otevřela své dveře blanenským zákazníkům loni na podzim. 
Nemalou provozovnu plnou veselých barev s přátelskou atmosférou od té doby navštívilo mnoho spo-
kojených zákazníků, kteří odsud odcházeli nejen s barvami, ale také s cennými radami a instrukcemi. 
Chtěli byste vymalovat byt, dům, fi rmu nebo chlívek? Vítejte!

 BARVY LAKY U 
Lumíra leží na Ma-
sarykově ulici pod 
kinem, a jestliže 
pojedete kolem, roz-
hodně jej neminete. 
Troufnu si říct, že 
Lumírův obchod je 
tím nejbarevnějším 
v Blansku. To, že v 
prodejně koupíte bar-
vy a laky, je jasné už 
podle názvu. Že tady 
najdete nepřeberné 
množství různého 
příslušenství od vá-
lečků a štětců přes 
oboustranné pásky, 
kyblíky a ředidla, je 
pochopitelné. Méně 
běžné jsou profesio-
nální míchací zařízení, pomocí kterých Vám připraví 
prakticky jakýkoliv odstín.
 To, co dělá pro většinu zákazníků prodejnu atraktiv-
ní, jsou především profesionální poradenství a služby. 
To jsou věci, které se nikde koupit nedají a přitom jsou 
v dnešní době tolik žádané a důležité…

 Zajímalo mě, jak se obchodu dařilo v zimě, čili 
v období, kdy zákazníci spíš vyčkávají na teplejší 
počasí, ve kterém se jistě maluje i natírá daleko 
líp. Lumíre, jak to ve vašem obchodě vypadalo?
 Zima byla dlouhá, ale nemám důvod si stěžovat. 
Docela mne ale překvapilo, kolik k nám chodilo 
zákazníků. Velkou radost mám z toho, že si od nás 
většinou nechali poradit. To je hrozně důležité a každý, 
kdo chce řešit malbu či nátěr, by se měl zamyslet nad 
tím, kam si zajde pro radu. Pořád je nezanedbatelné 
procento lidí, kteří si nechají „poradit“ od rádoby od-
borníků nebo ještě lépe na fórech s miliónem informací 
a k nám zavítají, až tyhle rady nefungují. Přitom není 
nic jednoduššího než zajít rovnou k nám. Zákazní-
kům nabídnu kávu, projdeme společně možnosti, 
vybereme vhodnou variantu a kdo chce, může si u 
nás nechat zpracovat i návrh. Máme na to speciální 
počítačový program, vše je velmi jednoduché a pře-
hledné. Všechno chce svůj čas, není kam spěchat…

 Máte nějakou odezvu od zákazníků?
 Jsou zákazníci, kteří k nám chodí poměrně pravi-
delně, což je dobré znamení. Od těch fi remních až po 
ty, kteří se do malování a natírání pouštějí sami. Není 

lepšího pocitu, než když vám přijdou dva spokojení 
senioři ukázat obrázek na mobilu, jak mají pěkně 
vymalováno. Zpětnou vazbu registrujeme a vážíme 
si jí.

 Co když si někdo netroufne vymalovat sám?
 Máme několik řemeslníků, kteří jsou naprostými 
profesionály v oboru. Přestože si mnozí myslí, že 
na vymalování místnosti nic není, zastávám názor, 
že každý má dělat to, co umí. Šikovný malíř-natěrač 
udělá během jednoho dne práci, kterou by průměrně 
zručný amatér dělal tři dny a výsledek se ve fi nále 
nedá srovnat. Doporučím pouze ty, kteří svoji práci 
odvedou svižně, pilně a zanechají po sobě čisto.

 Dodáváte zakázky na klíč?
 Ano, pořád malujeme. Zrovna minulý týden jsme 
dokončili novou malbu v kavárně v kině, objednávají 
si nás restaurace, bytové domy, různé provozovny… 
Registrujeme 180 fi rem z oborů malíři, zedníci, zámeč-
níci, stavební fi rmy, kovoprůmysl – těm všem máme 
co nabídnout. Práce je dost, ale stále stíháme. Brzy 
přijdou fasády a začnou se ozývat i obyčejní lidé z 
novostaveb či starších bytů a domů.

Je u vás v obchodě něco nového?
 Naprostou novinkou je nyní nový prostor prodejny, 
který sice není na první pohled vidět, ale míchají 
se v něm autolaky. S tím souvisí doplnění zboží o 
příslušenství pro lakování aut. Tímto krokem došlo 
k jakémusi ucelení sortimentu na prodejně a chybí 

nám už snad jen tapety. Možná dojde 
v blízké budoucnosti i na ně.

Lumírovu prodejnu určitě navštivte. 
Dnes to není o tom, že si koupíte v 
supermarketu kýbl barvy, štětku a nějak 
to naplácáte za víkend na zeď. Taky to 
může být hezké a mělo by to držet a 
vydržet.  Lumír má vše co potřebujete 
- vyhoví Vám přístupem i vědomostmi v 
oboru, které sbírá v podstatě celý život. 
Přesvědčil jsem se o tom na vlastní 
kůži a vím, že o barvách se budu bavit 
už jenom tady. V tom nejbarevnějším 
obchodě v Blansku.

-r-
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 Mezi další úspěchy této talentové blanenské 
hráčky pak patří také semifi nálová účast ve 
dvouhře na velmi kvalitním turnaji dorostenek 
v Hradci Králové, kde stejně jako na jihomo-
ravském oblastním přeboru dorostu vybojovala 
i třetí místo ve čtyřhře. 
 Dalších vynikajících výsledků jsme se do-
čkali od její mladší sestry, dvanáctileté Anety 
Maršálkové, které se podařilo na turnajích 
mladších žákyň v Chocni a v klubu ŽLTC Brno 
získat jak titul ve dvouhře, tak ve čtyřhře, dařilo 
se jí i v kategorii žákyň starších, kde na turnaji 
v Poličce obsadila ve dvouhře druhé místo a 
soutěž čtyřher s hráčkou z Kunštátu, Natálií 
Řezníčkovou, dokonce vyhrála. 
 Velkou cenu pro ni ale měl především titul 
ve dvouhře z turnaje ve Dvoře Králové nad Labem. 
Z kvalitních výsledků v soutěžích mladších žákyň 
se můžeme těšit i díky Alexandře Kučerové, která 

 Členové tenisového oddílu TK Blansko zaznamenali v průběhu zimní halové sezony několik 
individuálních úspěchů. Mezi ten nejvýznamnější patří bezpochyby vynikající výkon šestnáctileté 
dorostenky Nicol Maršálkové, které se v kategorii dospělých podařilo na silně obsazeném přeboru 
Jihomoravského kraje obsadit třetí místo ve dvouhře a společně s hráčkou TK AGROFERTU Prostějov, 
Kateřinou Mandelíkovou, získat titul ve čtyřhře. 

Úspěchy blanenských tenistů 
v zimní sezoně 2016/2017

se dvakrát probojovala do fi nále čtyřher a další dvě 
fi nálová utkání čtyřher s hráčkou HTK Třebíč, Šar-
lotou Pávkovou, dotáhla do vítězného konce. 
 Nejcennějšími výsledky ale pro ni určitě budou 
dvě fi nálové účasti ve dvouhře na turnajích v České 
Skalici a Poličce a především singlový titul z turnaje 
v Tišnově. 
 Výčet blanenských tenisových nadějí pak završuje 
teprve osmiletá Valerie Boudová, která v silné konku-
renci babytenistek obsadila na turnajích ve Vysokém 
Mýtě a ve Svitavách druhé místo a na pomyslný 
vavřín dosáhla na turnaji v České Třebové. 
 Tímto děkujeme nejen výše zmíněným hráčkám, 
ale všem tenistům TK Blansko za reprezentaci na-
šeho klubu a přejeme mnoho dalších úspěchů, a to 
především v nastávající jarní sezoně, která odstartuje 
soutěžemi družstev již o víkendu 29. – 30. 4. 2017. 
 Pro podrobnější výsledky a více informací na-
vštivte webové stránky TK Blansko www.tkblansko.
blogspot.cz, nebo stránky Českého tenisového svazu 
www.cztenis.cz.
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Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

728. dubna 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! Kvalitní 
loňský tmavý med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 1 a 5 kg sklenicích. Po 
domluvě dovezu větší množství do Blanska a Boskovic. 
Tel. 723967473.
* 2+kk po kompletní rekonstrukci na ul. 9. Května 20.
Vhodný i pro investici na pronájem, cena 1.420.000 Kč, 
Tel. 777117788.
* RD v Moravském krasu určený k rekonstrukci, cca 13 km 
od Blanska. Tel.731745359.
* knížky - příběhy o koních pro děvče 10-15let. Jedna kniha 
po 10 Kč. Tel. 776171749.
* Část zahrady - ovocný sad cca 2500 m² v Blansku. Osobní 
jednání, cena dohodou. Tel. 702309493.
* Zdravý kmen ořechu průměr 50 cm, délka 4m. Cena 
dohodou. Tel. 604629303.
* Přepravky na ovoce a zeleninu, různé velikosti. Zava-
řovací hrnec a sklenice. I jednotlivě, vše velmi levně. Tel. 
604389346.
* Horské kolo s převodovkou, rám 15", cena 1500 Kč. Tel. 
724192895, volat po 17. hod.
* Prodám plynové láhve na PB   10 kg 350,- Kč /ks (1), 2 kg 
150,- Kč/ks (2). Tel. 725864374
* Nabízím světlý nábytek do dětského nebo studentského 
pokoje. Nutno vidět. Cena dohodou. Tel. 725864374.

      PRODEJ    

Přijmeme 

POMOCNOU SÍLU 
DO KUCHYNĚ

Dobré platové podmínky. 
Stravování zdarma.   

tel. 608707625

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Brněnský Majáles 2017 – 6.5.2017 od 12 hod, Výsta-
viště Brno Brno. Vstupné 540 Kč.
Divadelní představení Manželský čtyřúhelník – 
9.5.2017 v 19 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné 
250/220 Kč.
Screamers: 20 let s vámi –  přesunuto na 4.6.2017 v 
19 hod. Vstupné 300 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 14.6.-18.6.2017, vždy v 18 
hod. 
14.6.2017 Skvosty klasiků – Komorní soubor Quartetto 
Telemann (Sloupsko–šošůvské jeskyně). Cena stání 
350 Kč.
15.6.2017 Letní nálady – Lucie Bílá a Petr Malásek 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 540 Kč, 16.6.2017 
Čarovné tóny – Spirituál kvintet s Dagmar Peckovou 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 450 Kč.
17.6.2017 Souznění – 4TET s Jiřím Kornem (Kateřin-
ská jeskyně). Cena stání 450 Kč.
18.6.2017 Pocta Vivaldimu – Jaroslav Svěcený a 
orchestr Virtuosi Pragenses (dno propasti Macocha). 
Cena stání 450 Kč
Ladies Night – 17.6.2017 ve 21 hod, Boby centrum 
Brno. Cena 499/799/999 Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12 hod, Zá-
mecký park Blansko. Vstupné do 19.6. 499 Kč, děti 
3-15 let 199 Kč. 
KilianGang Motosraz 5.ročník – 21.7.-23.7.2017 od 15 
hod, Areál pod lesem Voděrady. Vstupné do 31.5. 450 
Kč, do 16.7. 550 Kč, na místě 600 Kč.
Kamil Střihavka a Leaders! – 6.8.2017 v 19:30 hod, 
Letní kino Lysice. Vstupné do 30.6. 250 Kč, děti do 
15 let 50 Kč.

Aktuální pozvánka:
Město Blansko a Město Vyškov srdečně zvou všechny 
příznivce cykloturistiky na CYKLOJÍZDU SRDCEM 
JIŽNÍ MORAVY v sobotu 13.05.2017. Trasa povede 
po cyklostezce Srdcem jižní Moravy, start z Blanska v 
10:00 h od informační kanceláře Blanka, cíl Větrný mlýn 
Rudici, kde je pro účastníky připraven bohatý program:
13:00-16:00 hod
Zahájení turistické sezony 2017 na Větrném mlýně
Program pro děti „Áňa – svět splněných přání“
Vystoupení krasové hudební skupiny KNIR
Prezentace turistických novinek na Blanensku a 
Vyškovsku
Singletraily v Jedovnicích
Ukázky jeskyňářské techniky
3D kino ve Větrném mlýně
Znalostní kvíz o ceny
Programem provází Aneta Kuklínková

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz
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* Vdova 59 prosí hodné lidio přenechání gramofonu, vánočních 
ozdob, formiček. Tel. 778405844.
* Prosím, nemá někdo šmoulíky z Lidlu a nesbírá je? Děkuji i 
za jednoho. Tel. 731084464.
* * 500 Kč nabízím za pohlednici z období první republiky 
Blansko nádraží s lokomotivou a také Adamov, Bílovice, 
Skalice, Doubravice. Také koupím pohlednice tunelů. Tel. 
607846060.
* Koupím felicii 1.3 mpi 50 kw bez koroze v pěkném stavu, 
do 150  tis. km (např. dědictví po dědovi apod.). Nabízíim i 
požaduji solidní jednání. Tel. 733480933.
* Najde se prosím někdo, kdo daruje nepoužívaný gramo-
fon? Tel. 737002332.
* Kdo daruje vzduchovací mtorek, topítko, akvárium či jiné 
akvaristické potřeby? Tel. 737002332.

      RŮZNÉ    

Canisterapie v Nemocnici 
Blansko již téměř tři roky

DISTRIBUCE MONITORU
přijme brigádníky pro doručování 

a žádá čtenáře o směrování 

připomínek k roznosu na: 

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

 Canisterapie, tedy léčebný kontakt psa na člověka, je metoda, která byla v blanenské nemocnici 
poprvé použita v červenci 2014, tedy téměř před třemi roky. Nejprve ve zkušebním prázdninovém 
provozu, dále pak již jako standardní součást péče o dlouhodobě ležící pacienty na oddělení následné 
péče. Postupem času pejsci překročili hranice jednoho oddělení a začali „léčit“ i u dětských pacientů, 
a to jako součást logopedické péče (logocanisterapie). Ani to není vše – logopedická ambulance si 
spolupráci s pejsky natolik cení, že ji používá i v příměstských táborech.

 Důvodem, proč se vedení blanenské nemocni-
ce začalo o tuto metodu zajímat a proč neustále 
její působení a rozšiřování v nemocnici podporuje, 
je fakt, že pozitivní efekt na lidské tělo a duši ne-
mocného člověka, tedy působení teplého psího 
těla s laskavým psím čumáčkem a naprostá zvíře-
cí odevzdanost a láska, je naprosto nepopiratelný. 
Pacientům dlouhodobě upoutaným na lůžku, 
kterým se celý svět smrskl na čtyři nemocniční 
zdi, přináší každý týden dávku emocí, vzrušení, 
očekávání, vlní rty do úsměvu a jejich křehké 
ztuhlé prsty najednou dokážou neuvěřitelné věci. 
Třeba vyndat z pamlskovníku psí dobrotu a udělat 
tím svému psímu terapeutovi radost. Stejně ztuhlé 
prstíky, které běžně jen apaticky leží a nejsou si 
schopné přidržet ani sklenici s čajem, najednou 
uchopí kartáč a pročesávají pevnými jistými tahy 
psí srst. Canisterapie dokáže opravdu zázraky. 
Ležící a imobilní pacienty pejsek prohřeje a připra-
ví na další rehabilitaci, neklidné děti pejsek ztlumí 
a naopak zamlklé a uzavřené děti pejsek uvolní 
a i ony dokáží krásně vyslovovat. Přítomnost psa 
má pro všechny pacienty identický význam. Je to 
motivace.
 Canisterapie ale nejsou jen pejsci. Za touto 
nádhernou léčbou stojí i lidé. Konkrétně psovod. 
Tím, kdo již tři roky doprovází své pejsky do 
blanenské nemocnice, je Marika Zouharová. Ta  
canisterapii praktikuje již 20 let. Po všech těch 
letech jí nechybí zápal pro svou práci. Na poli 
canisterapie toho dokázala opravdu hodně, proto 
by bylo hezké ohlédnutí za třemi roky canisterapie 
v Nemocnici Blansko vidět očima paní Mariky.

Tři roky canisterapie v Nemocnici Blansko:
Marika Zouharová:
  „Když mě oslovila nemocnice, už mě minul prvotní 
zápal pro věc. Překvapením ale bylo, že pro personál 
i pacienty jsme byli novinkou a nepokrytě svůj obdiv 
a nadšení dávali a dávají najevo. To je to, co mě 
znovu nakoplo, opět jsem cítila ten počáteční zápal 
pro věc a zažívám jej při každé další návštěvě. Tolik 
radosti, co způsobíme během jedné hodiny u lůžka 
nemocných, se nedá slovy ani popsat. Ještě dnes 
svojí přítomností v nemocnici působím trochu jako 
„ufo“ z jiné planety, jako ufo, které přináší úsměv a 
radost. Na oddělení následné péče jsem vždy vítaná, 
spolupráce s fyzioterapeutkou Ivanou Fleischlingero-
vou je výborná a sehraná. K jednotlivým pacientům 
se dostanu jednou, maximálně však třikrát, proto 
nelze dělat žádné rozsáhlé terapeutické závěry. Je 
ale nesmírná radost, když si pacient dopředu přes-
ně zjistí čas, kdy na oddělení přicházíme, aby nás 
mohl přivítat a posedět s námi na chodbě. To je moc 
milé, stejně jako snaha zapamatovat si psí jména. U 
pacientů nepohyblivých je nádherné, že se pomazlí 
se živým tvorem při dlouhém odloučení od rodiny a 
blízkých. Nejvíc vítané jsme byly v době zákazu ná-
vštěv, to po kontaktu a návštěvě byli vyprahlí všichni. 
Obrovskou radost mi dělalo, když jsem mohla potěšit 
svou třídní paní profesorku z gymnázia. Podle slov 
Ivy F. jsem ji "nakopla" a vrátila do života. I pacienti se 
sníženým vnímáním reality se většinou při kontaktu 
s pejsky vrátí aspoň na chvilku zpátky. Při vzpomín-
kách na své psí miláčky oživnou a rozpovídají se. 
Často taky potěším personál nemocnice – sestřičky 

a lékaře. I ti se rádi na chvilku zastaví a promluví s 
námi.“

 Vedení Nemocnice Blansko je hrdé, že tuto ne 
zcela standardní službu může již třetím rokem svým 
pacientům nabízet. Velké poděkování patří psovodce 
Marice Zouharové, jejím pejskům, fyzioterapeutce 
– paní Ivě Fleischlingerové, která je nedílnou sou-
částí každé canisterapeutické „lekce“, kompletnímu 
personálu oddělení, protože i když je to kus práce 
navíc, dělají ji s láskou a je to na celém oddělení znát. 
Poděkování patří pacientům a rodinám. Ti svými díky 
a očividnými pokroky dokazují smysl této péče i ve 
zdánlivě „sterilním“ prostředí, jakým nemocnice je. 
 No a na závěr patří velké poděkování fi rmě POR-
SCHE BRNO, která již dva roky za sebou kompletní 
náklady na canisterapii v Nemocnici Blansko hradí. I 
letos zabezpečila kompletní fi nanční náklady na tuto 
„psí léčbu“ a my jsme nesmírně vděční za takovéto 
„parťáky“.

 Závěrem původní „mimo článek“ psovodky Ma-
riky: „Víte, jsem opravdu jen člověk, taky velmi 
zaneprázdněný a často se mi v pátek po náročném 
týdnu nechce. Musím od rána držet pejsky ve škole 
(speciální škola – zaměstnání Mariky Zouharové) v 
ohraničeném prostoru, kde čekají, až odpracuji. Pak 
je musím naložit do auta a celou řadu dalších úko-
nů, než se k pacientům dostanu. Ta rutina je někdy 
opravdu náročná a sil po celém týdnu málo. Ale pak, 
pokaždé když odcházím z nemocnice a nechávám 
za sebou rozzářené tváře pacientů, ale i personálu, 
cítím, že to vše má obrovský smysl.“

-ko-

Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 
ihned přijme 20 zručných lidí  na pozici 
Elektromechanik (i bez praxe a vzdělání 
v oboru).  
Nástupní mzda dle zkušeností 22 - 25 000 
Kč. Odměna za nástup 5 000 Kč a mnoho 
dalších benefi tů. Nyní je v závodě otevře-
no 40 volných pozic. Tel.: 549 426 809
E-mail: prace.drasov.cz@siemens.com
Web: siemens.cz/semd/prace

Sváteční sportování
 Jak se stalo tradicí, na Velikonoční neděli se v 
městské sportovní hale na Údolní scházejí volejba-
listé a volejbalistky k tradičnímu volejbalovému turnaji 
smíšených družstev.  V letošním již 17. ročníku tohoto 
turnaje se utkalo 5 družstev. Ve většině se objevili 
hráči a hráčky, kteří ještě stále aktivně hrají volejbal 
v mistrovských soutěžích.
 Tyto týmy se utkaly systémem každý s každým na 
dva hrané sety a po velmi kvalitním průběhu turnaje 
vypadalo konečné pořadí takto:

1/ VOBA Blansko
2/ Vo prsa
3/ Veterans Blansko
4/ VOSA Blansko
5/ Verča Team

 Celkově měl letošní ročník velikonočního turnaje 
velice dobrou sportovní úroveň, na čemž se velkou 
měrou podíleli všichni zúčastnění hráči a hráčky a 
tak se po 6 hodinách všichni mohli ve zdraví rozejít 
vstříc velikonočnímu pondělí.

-MS-

NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO!  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SBD MACOCHA, 

KAMNASERVIS.CZ
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

28. dubna 20178

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO, 

OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017 
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo

se seznámit s legendou? Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké 

motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA

4×4 v čele s vozem KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model

ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

ZKROŤTE SMEČKU
Dny testovacích jízd ŠKODA 2017

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

27. 5. 2017

v zámeckém parku Blansko 

Ofi ciální partneři projektu:

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

Těšíme se na Vás:

TOP AUTOSALON BLANSKO, Svitavská 2329, 678 01 Blansko

Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz 

Šest závodů OBL nás čeká v máji

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

Basketbalový 
MINI CUP 2017

 Závěrečný turnaj OP mladších žákyň kategorie 
U12 sehrála blanenská děvčata na domácí palubov-
ce v sobotu 8.4.2017. Soupeřkami jim byly hráčky 
KP Brno a SKB Tišnov. Celkově vzrůstající úroveň 
zápasů potvrdil i tento turnaj, jehož výsledky byly 
současně započítány do MINI CUP 2017 pořáda-
ného BK Blansko. Po předchozích střetnutích se 
družstva znala a na poslední zápasy je trenéři dobře 
připravili. Blansko vyhrálo oba předchozí turnaje v 
Brně i Tišnově. Proto měli soupeři silnou motivaci k 
úspěchu v posledních utkáních. Všechna družstva, 
vedle vysokého nasazení, předváděla i hodně toho, 
co si během celé mistrovské soutěže osvojila. Ke 
skvělé atmosféře turnaje přispěli velkou měrou i 
příznivci všech zúčastněných klubů. V bouřlivé at-
mosféře, kterou hráčkám jejich fanoušci vytvořili, se 
bylo opravdu na co dívat. Prvenství v turnaji získalo 
KP Brno. Druhé bylo Blansko a třetí skončil Tišnov. 
Ceny pro všechny účastníky předával Ing. Bc. Jiří 
Crha, 1. místostarosta města Blanska.

Z výsledků MINI CUP 2017:
BK Blansko x SKB Tišnov  41 : 11 
 V prvním zápase s děvčaty SKB Tišnov nenechalo 
Blansko nic náhodě a od počátku se ujalo režie 
zápasu. Skóre pravidelně narůstalo ve všech fázích 
utkání a zastavilo se na výsledku 41:11. 
Body:  M. Sedláková – 17, M. Kučerová – 6, B. 
Kaldová – 4, M. Papírníková – 4, 
L. Manoušková – 4, D. Ondrová - 2, A. Ondrová – 2 
a K. Vintrová - 2. 

KP Brno x SKB Tišnov  58 : 24

BK Blansko x KP Brno  21 : 40 
Druhý zápas Blanska s favorizovaným KP Brno byl 
o celkovém vítězství v turnaji. Děvčata z KP chtěla 
soupeřkám oplatit dvě porážky z předchozích turna-
jů. Přijela velmi dobře připravena ve své nejsilnější 
sestavě. Bohužel se domácím na začátku utkání 
zranila jedna z klíčových hráček. Přes solidní výkon 
blanenských basketbalistek tentokrát slavilo vítězství 
KP Brno.
Body:  M.Sedláková – 6, A.Ondrová – 4, P.Ondrouš-
ková – 4, M. Papírníková – 4, 
M. Kučerová – 2 a D. Ondrová – 1.

Ing. Luděk Bezděk
Foto: Osičková

 Tak jako každý náš squashový turnaj, tak i ten 
březnový obohatil zúčastněné hráče o další body a 
sety v našich doprovodných soutěžích.
 V soutěži „Turnajový Mág“, připisujeme každý 
odehraný set všem hráčům zúčastněným na turnaji, 
si své dosavadní vedení pojistil Pavel Procházka, 
který odehrál již 85 setů. Na druhém místě je Jakub 
Sedláček 83 setů a třetí Ivo Graff y 80 setů. S odstu-
pem na čtvrtém místě je Jiří Pánek 62 setů. Na páté 
místo se po posledních turnajích vyšvihl Vladimír 
Hloušek 41 setů. V soutěži je vedeno 17 hráčů.
 V soutěži „Turnajový Leader“, kde hráči dostávají 
body za své umístění na našich turnajích je v čele 
zatím bezkonkurenčně Jakub Sedláček  74 bodů. S 
očividným odstupem  jsou za ním na dalších mís-
tech Jiří Pánek 48 bodů, Pavel Procházka 44 bodů 
a dvojice Ivo Graff y a Jan Zezula 36 bodů. I v této 
soutěži je vedeno 17 hráčů.
 Věřím, že po vyléčení všech neduhů, které některé 
naše dřívější stálice trápí, se zvýší i počet účastníků 
našich turnajů.

-rl-

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

 Závody v dubnové části OBL byly hodně pestré a to především, pokud jde o počasí. Zatímco na 
Hořicích a ve Skalici bylo příjemné jarní počasí. Tak Jarní pětka na dráze byla ohrožena náledím na 
tartanovém ovále. Věříme, že květen už bude teplotně příznivější a běžci si budou moci svou formu 
vyzkoušet bez kulichů a rukavic. Květen je totiž společně se zářím nejvíce našlapaným běžeckým 
měsícem. A první závod nás čeká již 1. května v Boskovicích.
 Jsou to již tradiční Boskovické 
běhy, kde si na své přijde široká bě-
žecká i neběžecká veřejnost. Kromě 
velké spousty dětských běhů mají 
pořadatelé připraveny tratě i pro 
příležitostné běžce, případě pro ty, 
kteří běhat začínají. Samozřejmě je 
tu hlavní závod, který vede hezkým 
prostředím westernového městečka, 
Pilského údolí a třešničkou na dortu 
je proběhnutí zámkem a židovskou 
čtvrtí. 
 Hned následující státní svátek 8. 
května nás čeká Běh Černou Horou. 
Z naší letošní termínovky je jasné, 
že je to nejstarší běh na okrese. 
Letos se pořádá již 59. ročník. Veš-
keré závodění se odehrává téměř 
na pětníku. Běhá se v okolí zámku 
a fotbalového hřiště. Závod v Černé 
Hoře je oblíben zejména dětmi. Je připravena pestrá 
nabídka tratí pro všechny věkové kategorie. Tratě 
jsou i letos vedeny v nejbližším okolí hřiště a tak 
fanoušci i trenéři mají dokonalý přehled. Proto není 
nic lepšího než si prodloužené víkendy zpříjemnit 
běžeckou událostí v Boskovicích nebo v Černé Hoře.

Medaile za počet závodůMedaile za počet závodů
 Jak již bylo zmíněno, oba závody mají i dětské 
kategorie. Bude pak zajímavé sledovat, zda si někteří 
pilní dětští běžci připíší účast na čtvrtém závodě a 
tím pádem již dosáhnou na bronzovou medaili v Žá-
kovské lize Tajovský reality. Zatím máme za sebou tři 
dětské závody a všechny tři absolvovalo šest dívek 
a tři chlapci. Je tu tedy devět adeptů na bronzovou 
medaili.
 V půlce května na nás pak čeká jarní část seriálu 
Hraběnka cup. Během třech úterních podvečerů si 
běžci dvakrát vyběhnou k penzionu U Hraběnky v 
Petrovicích a jednou na Horní můstek Macochy. Jsou 
to náročné běhy do vrchu, ale odměnou pro všechny 

běžce je luxusní servis pořadatelského týmu a to 
jak po stránce zpracování výsledků, tak po stránce 
občerstvení v cíli. Závody nás čekají 16. 5. (běží se 
z Horní Lhoty), 23. 5. (start na Skalním mlýně) a 30. 
5. (běží se z Ráječka od restaurace Nová).
  Mezi trojblok Hraběnka cupu se vklínila Šamalí-
kova míle, která se odehrává v Ostrově u Macochy. 
Letos je to již šestý ročník a třetím rokem se závody 
uskuteční na fotbalovém hřišti a jeho okolí. Jedná 
se o velice příjemný závod, který je téměř po celou 
dobu doprovázen hudební produkcí. A opět se jde 
o běh s dětskými kategoriemi. V letošním ročníku 
to bude již v pořadí šestý dětský závod, a tudíž si ti 
nejpilnější budou moci připsat šestou účast a tedy 
stříbrnou medaili v Žákovské lize. Jen věříme, že se 
nám chlapci trošku pochlapí a budou závodit pravi-
delněji než dosud. Více se o této dětské soutěži i o 
kompletních pravidlech Okresní běžecké ligy dozvíte 
na našich webových stránkách www.oblblansko.cz. 

Za Okresní běžeckou ligu
Jiří Vrtílka, ředitel

www.oblblansko.cz


