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 V době, kdy nezaměstnanost v naší zemi dosahuje 
obludných čísel, je stále těžší najít kvalitní práci. 
Mohli by o tom dlouze hovořit ti, kteří dokončili střední 
školu s maturitou a dál studovat už prostě nešli. Na-
příklad takový gymnazista se musí cítit jako v Jiříkově 
vidění, když přikráčí pln očekávání a chuti pracovat 
na pracovní úřad a zjistí, že teplých míst v kanceláři 
je pomálu, každý potenciální zaměstnavatel vyžaduje 
minimálně roční praxi a ani tak nenabízí výplatu, kte-
rou si mladý člověk v hodinách na gymnáziu vysnil. 
Není divu – tento maturant většinou neumí vůbec 
nic, má pouze všeobecný přehled a zvládá základní 
programy na PC – na sekretářku dobrý, ale co dál? 
Ambiciózní mladý člověk si žádá profesní růst, a 
tak většinou nastoupí jako obchodní zástupce do 
„mladého kolektivu“ a začne zase od nuly. Obchodní 
znalosti mu nikdo nepředal a ani neví, zda má pro 
toto odvětví vlohy, ale co jiného mu zbývá?
 Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno. 
Daleko lépe jsou totiž na tom ti, kteří si zvolili studium 
na učilišti, naučili se dělat rukama a jsou šikovní. 
Bohužel – zájem o studium řemesel v posledních 
letech rapidně opadnul, mladým se pracovat nechce 
a maminčino „Radši si udělej maturitu, ať se nena-
dřeš“ pozbývá výsledného efektu. Aby ne – zatímco 
školky hlásí mohutný přebytek zájemců a projevují 
se silné ročníky, do středních škol se naopak hlásí 
studentů méně, mnoho škol přijímá bez přijímaček 

 Je čas maturit, studenti vybírají příspěvek od kolemjdoucích při posledním zvonění, aby 
pak splnění zkoušky dospělosti mohli řádně zapít, a plánují budoucnost. Mnoho z nich 
odjede na zkušenou do zahraničí, řada jich půjde studovat na vysokou školu a nemalá 
skupina maturantů odejde na Úřad práce. Maturitní vysvědčení totiž není vstupenkou 
do vyhřáté kanceláře, jak si možná někteří náctiletí představují.

a do maturitních oborů se tak dostanou i ti, kteří by 
před deseti lety zcela jistě zamířili na učňák, jelikož 
přijímací řízení na školu s maturitou by nezvládli.
 Narazit na kvalitního řemeslníka je dneska kumšt. 
A když už jej seženete, většinou je to pán přes čtyřicet 
a víc – stará škola, která ví co a jak. Není to o praxi, 
ale o chuti pracovat. Mladým manuální práce nevoní, 
ale neuvědomují si, že bez automechaniků, instala-
térů, tesařů, slévačů, sklářů, zedníků, pokrývačů a 
jiných se prostě neobejdeme. 
 Těchto řemeslníků je tak málo, že nakonec jejich 
práci začnou provozovat právě ti studenti gymnázií, 
kteří nešli na vysokou školu a nesehnali sedavou prá-
ci. A podle toho to taky potom vypadá! Ne nadarmo 
se říká, že švec se má držet svého kopyta… 
 Moc dobře vím, o čem mluvím. Sám jsem vystu-
doval gymnázium a můj otec mi říkával: „Neboj se, 
hochu. Když se nedostaneš na vysokou, popeláři 
berou!“ Smutné je, že vzhledem k nedostatku pra-
covních příležitostí a přebytku mladých lidí s vyšším 
vzděláním je dnes k vidění i situace, kdy zedníkovi v 
supermarketu prodává housky vysokoškolačka…
 Radím mladým, aby se nebáli studovat řemesla. 
Nakonec můžou zjistit, že zlaté dno není zase tak 
hluboko, jak se zdá. Šikovný a pracovitý člověk ještě 
hlady nezemřel, a tak tomu bude ještě snad mnoho 
dalších let…

-mumma-

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je v úterý 28. května 2013
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ZVU VÁS NA SETKÁNÍ
21. května 2013 od 16 hodin

Tomio Okamura

DISKUSNÍ TÉMATA:
Chtějme skutečnou demokracii
Chtějme nízké daně     Dejme lidem dobrou práci

POTKÁME SE
VE FOTBALOVÉ HOSPŮDCE NA HŘIŠTI FK BLANSKO, ÚDOLNÍ ULICE

ZVU
21. 
POTKÁ
VE FOT

ZAJISTÍME  PRÁVNÍ  SERVIS  A  OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ

- RD 2+1 Spešov – přízemní, poz. 529 m2, rovina, atraktivní lokalita...NC – 1 500.000 Kč 
- RD se 2 byty Blansko – D. Lhota, 634 m2, velká.garáž, zahrada 480 m2...NC – DOHODOU 
- Byt 2+1 v OV Adamov v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel...NC – 1 199.000 Kč
- Byty 1+kk až 4+kk Blansko – Sever, až 110 m2, garáž, stavba 1 rok ...NC – 29.000 Kč/ m2

- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, menší chatka, voda a elektřina...NC – 159.000 Kč
- Nájem 2+1 Blansko – Sadová, 55 m2, 2.p., část. vybavený...NC – 4.000 Kč/měs.+ inkaso
- Podnájem 2+1 Blansko – Chelčického, 57 m2, 2.p., prázdný...C – 4.000 Kč/měs.+ inkaso
- Nájem 1+1 Blansko – Dvorská, 33 m2, 2.p., nevybavený...NC – 6.100 Kč/měs. vč. inkasa
- Nájem komerčních prostor Blansko – centrum, 144 m2, pro služby...NC – DOHODOU

DB 1+1 Blansko – Dvorská
2.p., 33 m2, balkon, dům po revitaliza-
ci, nízký nájem, krásný výhled  

NC – 659.000 Kč

Byty OV 1+kk až  4+kk Sever
110 m2, garáž + parkovací stání, 
2 balkony, výstavba během 12-ti měsíců  

NC – DOHODOU

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM
MOŽNOST  PŘÍMÉHO  ODKUPU  NEBO  VYPLACENÍ  DLUHU
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S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

        

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

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

TruhlářstvíTruhlářství

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

SEKRSEKR

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

 Dumám nad tím pokaždé, když se objeví výsledky 
jakékoliv hlasovací soutěže, v níž vítězství závisí 
na angažovanosti místních. Typickým vítězem po-
dobných klání totiž nebývají lidnatá města s velkým 
hlasovacím potenciálem, ale malá hnízda, kde se 
lidé dokážou semknout.
 Krásným příkladem je loňská soutěž Jihomorav-
ského kraje o nejlépe opravenou památku. Vítězem 
se staly Těšetice, obec na Znojemsku s pouhými 506 
obyvateli. Za svůj nově opravený kostel se Těšetičtí 
bili jako lvi a dokázali v hlasování prostřednictvím 
textových zpráv nasbírat neuvěřitelných 2170 hlasů, 
tedy více než čtyřnásobek počtu obyvatel vesničky, 
za což byli odměněni částkou ve výši 150 000 Kč, 
jež vítězi věnoval Jihomoravský kraj.
 Mnohem větší sídla včet-
ně Blanska (to se ucházelo 
o vítězství s Ježkovým že-
lezničním mostem) tehdy 
skončila s několika stov-
kami hlasů hluboko v poli 
poražených. I přes krásně 
opravené památky měla 
tu smůlu, že na rozdíl od 
Těšetic v nich – a hlavně s 
nimi – nežilo dost lidí.
 Letos se o nejlépe opra-
venou jihomoravskou pa-
mátku hlasuje znova. Blan-
sko v prestižní soutěži ten-
tokrát reprezentuje vskutku 
důstojný kandidát – nově 
opravený zámek s kom-
pletně rekonstruovaným 
nádvořím, bezbariérovým 

Kolik v Blansku žije lidí?
 Zdánlivě jednoduchá otázka, na kterou dá odpověď statistika. Z mírně zastaralých údajů na bla-
nenských stránkách se dozvíme, že v Blansku má trvalý pobyt něco přes deset tisíc mužů a chlapců, 
něco před deset tisíc žen a dívek, dohromady jednadvacet tisíc lidí obývajících domky a byty na 
katastru města. Tito lidé tedy v Blansku ofi ciálně bydlí. Ale žijí tady? Zajímají se o město? Cítí se s 
ním spjati? Považují ho za své a jsou pro něj ochotni udělat něco málo navíc?

přístupem do obou pater a novými expozicemi. Hlas 
si bezpochyby zaslouží a jsem přesvědčena, že pro 
něj budou hlasovat všichni, kdo Blansko považují za 
své.
 Je jen otázka, kolik jich bude. Možná se ukáže, že 
dvacetitisícové Blansko je ve skutečnosti jen malá 
vesnice o pár stech duších.
 Pokud zrovna vy v Blansku žijete a chcete 
jej podpořit, můžete tak učinit zcela jednoduše 
formou krátké textové zprávy ve formátu HLA 
PAMATKY 1 zaslané na telefonní číslo 900 77 06.
 Cena sms je 6 Kč včetně DPH a platí, že z 
jednoho čísla lze hlasovat jen jednou. Hlasování 
končí 24. května 2013.

-kkuc-

Myslivna chátrá

Kuličkiáda oslavila 
osmnáctiny

 Městská kuličkiáda pořádaná Sdružením Ulita osla-
vila v neděli 12. 5. neuvěřitelné osmnácté výročí. 
Nevlídné a sychravé počasí „zmrzlíků“ se na letošní 
účasti poněkud podepsalo, i tak ale dorazilo na hřiště 
vedle čajovny Ulita přes dvacet účastníků ve věku od 
4 do 40 let.
 „Naše nejpočetnější účast, co si pamatuji, byla kolem 
70 lidí, ale běžně chodí tak kolem třiceti,“ říká organizá-
torka soutěže a vedoucí Ulity Martina Nejezchlebová.
 Největším problémem, se kterým se letos organizá-
toři museli potýkat, tak nebylo počasí ani malý zájem 
účastníků, ale skutečnost, že na území Blanska je stále 
obtížnější nalézt vhodný terén na hraní kuliček, tedy 
hliněný plácek bez travního porostu, kde lze udělat 
důlek. Intenzivní péče o parky a renovace školních 
hřišť, která jsou plošně pokrývána umělým povrchem, 
přiměla osmnáctou Kuličkiádu k návratu na mateřské 
hřiště, což nakonec organizátoři jen ocenili. „Příprava 
diplomů i cen se tím dost usnadnila,“ pochvaloval si 
Pavel Starý.
 Při rozdělení účastníků na tři věkové kategorie a 
možnosti získat cenu ve zvláštních soutěžích si cenu 
v podobě diplomu a drobné ceny odnášela většina 
zúčastněných. Příjemně strávené odpoledne však bylo 
odměnou, jež se dostala na všechny.

-kkuc-

Ministr Kuba v Blansku
 Na pozvání předsedy OS ODS Blansko Ing. Jiřího 
Crhy přijel minulý týden do Blanska na oblastní sněm 
ministr průmyslu ČR Martin Kuba. Besedoval se členy 
o zastavení podpory "solárním baronům", nesmyslném 
utrácení peněz z veřejných rozpočtů a dalším zadlužo-
vání nás všech.

Foto a popis: Mïloš Polák

Prodej knih
 Již několik let pravidelně pořádáme prodej vyřa-
zených knih a časopisů z fondu knihovny. I letos se 
naši příznivci mohou těšit na dvě „prodejní středy“. 
Ve dnech 22. 5 a 29. 5 2013 v době od 9 do 14 hodin 
mohou zájemci před budovou knihovny nahlédnout 
do pestré nabídky, zda by se tam nenašlo „něco do 
domácí knihovničky“. V souvislosti s loňskou revizí 
jsme provedli generální kontrolu fondu a také z důvodu 
uvolnění skladů jsme vyřadili některé dokumenty, které 
se běžně na našich prodejních akcích neobjevují. 
 Ve větší míře byly vyřazeny ročníky různých časopisů 
a některé encyklopedie, které máme ve více exemplá-
řích a již se tolik nepůjčují. Tyto konkrétní dokumenty 
je však možné odkoupit již nyní v hudebním oddělení 
Městské  knihovny Blansko v běžné otevírací době.
 Cena jednoho kusu je 5 Kč (pokud se jedná o celý 
ročník, násobí se uvedená suma počtem čísel v roč-
níku). V případě nepříznivého počasí se akce před 
budovou knihovny nekoná.   

Bc. Pavlína Gargošová, Městská knihovna

 Nabízí se mi slovo dominanta. Dominanta re-
kreační oblasti. Svým způsobem ano, ale je spíše 
nenápadnou budovou v úpatí kopce ve smrkovém 
hájku. A to je dobře. Rekreační oblast nemusí mít do-
minantu, má působit harmonicky, 
klidným dojmem. Myslivně se to 
dařilo. Skvělé místo k zastavení 
po celodenní túře, než Vás pohltí 
centrum města nebo přilehlá síd-
liště.
 Spolu se Stodolou tvoří pove-
denou dvojici pivnice a restaura-
ce. Dvojkombinace pro starostlivé 
tatínky, kteří vzali svá dítka na 
pastviny dětských hřišť.
 Bohužel vlastnické vztahy jsou 
spletité, plomba v katastru ne-
movitostí ne a ne vypadnout a 
veškeré snahy o vyřešení situace 
tak padají na neúrodnou půdu. 
Oproti nim se daří zapustit kořeny 
listnatým stromům přímo na střeše 
restaurace. To se hodí k ruinám 
buddhistického kláštera, ne na 
blanenskou přehradu.

 Není tam co ukrást, objekt je vyklizen. Tak dopadla vyhlášená restaurace Myslivna v těsné blízkosti 
blanenské přehrady. Jakoby si vyměnila roli se svou tichou přístojící restaurací Stodola.

 Současný správce Jednoty Boskovice 
nechce do nemovitosti významně investovat a 
není se čemu divit, pokud není jasné budoucí 
vlastnické právo. Musíme tak děkovat aktuál-
ním krátkodobým nájemcům obou sousedících 
zařízení, kteří v následujících měsících plánují 
alespoň omezený provoz. Zmínit musím Dět-
ský den, který můžete strávit tentokrát i pod 
jiným velením než Městského úřadu a hlavně 
Mistrovství světa v biketrialu, které se v areálu 
přehrady bude konat v polovině letních prázd-
nin.
 Představte si mezinárodní účast kolem 
stavby v takovém neutěšeném stavu, lokální 
zemětřesení by nám uvěřil málokdo.
 Budoucnost těchto dvou sladěných stavení 
může zachránit pouze zájem lidí o jejich za-

chování. Jestli se spokojíme s rychlým občerstvením 
a kávou na pumpě, můžeme nechat staré budovy 
padnout a zpevnit jejich sutí hráz.

-jd-

Zvláštní svět II
 Naposledy jsem se moc nerozepsal. Jen 
jsem porovnával chování nás všech k nám 
všem s tím, co jsem viděl někde jinde.
 Byl jsem na základě toho sloupku i dotázán, 
jestli jsem skutečně nikdy nezahodil nedopalek 
na zem nebo papír, nebo žvýkačku... Samo-
zřejmě, že ano. Ale snažím se to nedělat...
 Dnes bych chtěl psát o něčem jiném. O 
zvláštním světě, do kterého se někteří zavírají 
naprosto vědomě a dobrovolně. Je to obrovský 
problém především v našem městě a kdo tvrdí 
opak, buď je ignorant anebo vědomě lže.
 Drogy.
 Zavírají spoustu mladých lidí do kleští, ze kte-
rých se uniká jen velmi obtížně. Ve svém okolí 
takových lidí znám spousty. Poznal jsem hodně 
krásných mladých děvčat, ze kterých se během 
pár měsíců staly trosky. Jejich dřív zářící oči 
byly najednou vyhaslé a mdlé. Tedy ne vždy. 
Znovu se rozsvítily, když „to“ najednou bylo k 
dispozici. Mám kamarády, kteří postupem času 
uvadali, jen díky „kouzelnému“ bílému prášku.
 Když jsem jednomu takovému člověku chtěl 
pomoci, nešlo to. Pomocnou ruku můžete v 
čemkoli nabídnout, ale ten druhý ji musí při-
jmout. A to se nestává vždy.
 Rozhodně nechci moralizovat. Ostatně ti, 
co mě znají dobře vědí, že si to ani nemohu 
dovolit. Piju alkohol? Ano. Kouřil jsem někdy 
marihuanu? Ano. Prostě to tak je, nehodlám se 
před ničím a před nikým skrývat. A už vůbec 
ne moralizovat. I alkohol dokáže s lidmi divy. 
Taky dokáže způsobit nemalé potíže.
 V nedávné době se mi stala nemilá věc, která 
mne vykolejila na nějaký čas. Snad jsem se s 
ní už úspěšně vyrovnal. Protože já nechci být 
člověk, na kterého se nedá spolehnout. Nechci 
nikdy nikomu lhát, pokud to tedy není lež milo-
srdná. Nechci s nikým hrát zákulisní a politické 
hry. Chci každému, po kom něco chci umět říci 
„prosím“ a každému, kdo pro mě něco udělá, 
nebo se aspoň o to snaží, umět poděkovat.
 Jsem rád, když mohu někomu pomoci. Ne-
čekám za to vděčnost nebo obdiv. Jen to jedno 
malé slůvko „děkuji“ dokáže zahřát na duši.
 Zase jsem přeskočil z jednoho témata do 
druhého. A znovu doufám, že mi to odpustíte. 
I to fi lozofi cké téma...
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.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

Letní outddorová obuv

 

KEEN = design, komfort, kvalita a styl. 

- všestranné využití
- vhodné do terénu i do vody

KEEN d i k f t k lit

- patentovaná ochrana špičky
- gumová podrážka s vicesměrným
 vzorkem = bezpečné nošení
  -     pružná tkanička
       = snadné obouvání

Foto: Jiří KučeraFoto: Jiří Kučera
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Na snídani s poslancem

Strollering
aneb tak trochu jiná procházka

 V pátek 19. dubna 2013 se v Blansku konal již 10. ročník soutěže vodících psů s názvem Cesta ve 
tmě. Letošní uplakané počasí z ní udělalo spíše cestu v dešti, přesto se i tentokrát do Blanska sjelo 
na 17 soutěžících psů se svými pány. Monitor se u příležitosti výročí soutěže rozhodl vyzpovídat 
hlavního organizátora a majitele Školy pro výcvik vodících psů Milana Dvořáka.

Cesta v dešti

 O co při soutěži jde, v čem 
spočívá?
 Jde o to, že pes s nevidomým 
projde za plného provozu předem 
stanovenou trasu, která otestuje 
jeho dovednosti. Za soutěžící 
dvojicí jdou rozhodčí, kteří jednak 
hodnotí, jednak kladou soutěží-
cím úkoly. Říkají, kde mají odbo-
čit, vyhledat dveře, najít schody. 
Hodnotí se rychlost provedení 
úkolu a přesnost, jež prozradí, jak 
je ta která dvojice sehraná.
 V čem podle vás spočívá 
hlavní význam soutěže?
 Jde především o vzájemné 
setkání. Soutěžící se tady potkají 
se známými, přáteli, vymění si 
novinky, řeknou si, co se událo 
za poslední rok, a také mohou 
porovnat, jak psi pracují. Vztah 
mezi člověkem a psem je vždy 
perfektní, ale ve výkonu je rozdíl. 
Tady si mohou udělat přesný obrázek, co který pejsek 
zvládne.
 Co na soutěžících letos čeká?
 Budeme několikrát přecházet silně frekventovanou 
silnici, což může být náročné. Máme tam výškové 
překážky, které simulují například lešení. Ty by měl 
pes správně vyhodnotit a pána upozornit. Dále 
spousta schodů, vyhledání několika dveří a obchá-
zení překážek, co se na trase přirozeně vyskytnou 
a které my míjíme naprosto bezmyšlenkovitě, jako 
jsou odpadové nádoby, sloupy veřejného osvětlení, 
auta zasahující do chodníku. Nevidomého člověka 
na ně musí pes upozornit nebo ho provést, aby se 
mu nic nestalo.
 Co bývá pro vodící psy největší problém?
 Největší problém jsou lidi, kteří se ke psům neumí 
chovat. Spousta lidí, jakmile uvidí vodícího psa, 
spustí: pojď sem, pejsku, ty jsi chudák, já tě musím 
pohladit, já ti dám kolečko salámu. Vodicí pes v 
žádném případě chudák není – celý den je se svým 
pánem, je v teple, má pravidelnou stravu. Když má 
někdo doma psa pro děti na hraní, v sedm hodin 
od něj odejde a ve tři se vrátí, pes je celý den sám. 
Kdežto vodící pes je celý den se svým pánem. Někdo 
vodicí psy lituje, že musí pracovat. Měla byste vidět, 

jak jsou naši psi nadšení, když beru postroj. Strašně 
se na tu práci těší. Opravdu to není žádné týrání.
 Zeptám se na problematiku, o které se moc 
nemluví. Jak je to se stárnoucím vodícím psem?
 Většinou je to tak, že stárnoucí vodící pes, který 
už nevodí svého pána, dožívá u něj v rodině. Pokud 
to nejde, naše organizace, tedy Škola pro výcvik 
vodicích psů a občanské sdružení Vodicí pes je 
schopno se o pejska postarat.
 Vraťme se zpátky k soutěži: jak je to s fi nanční 
stránkou?
 Máme samozřejmě sponzory, kteří nám pomáhají. 
Namátkou si vzpomenu na fi rmu Avefl or, fi rmu Im-
porta, která dodala květiny pro vítěze a CZ Anidis, 
výrobce krmiva, ale pomohli mnozí další z Blanska 
i odjinud – pan Šerebl, pan Groh, pan Novotný, pan 
Janků z Arboreta Boskovice. Těm všem bych rád 
velmi poděkoval. To, že letos pořádáme už desátý 
ročník Cesty ve tmě je i jejich zásluha.

Výsledková listina:
1. místo Milan Melichar a Pascal
2. místo Honza Mareček a Dajan
3. místo Romana Hladišová a Andie
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 Říká se, že snídaně je jedním z nejdůležitějších okamžiků celého dne a neměla by se podceňovat. 
Zřejmě si to myslí i blanenský poslanec Michal Babák, který dne 2. května uspořádal neformální 
pracovní snídani. Pozval na ni mimo zástupců regionálního tisku hlavně významné blanenské pod-
nikatele a zástupce velkých podniků.

 Když mi do mé elektronické poštovní schránky 
dorazila pozvánka od Michala Babáka na neformální 
pracovní snídani v salónku hotelu Macocha, vůbec 
jsem nechápal, o co jde. O to víc jsem byl zvědavější 
a ve čtvrtek 2. května jsem s předstihem dorazil na 
smluvené místo plný očekávání. V salónku již bylo 
přítomno několik lidí, z nichž jsem skoro všechny 
znal, a přicházeli další. Hosty byli hlavně zástupci 
významných regionálních fi rem a podniků jako 

například Josef Vrba za fi rmu Vrba, František Hrda 
za Minervu Boskovice, Josef Tajovský za Letovické 
strojírny, Ivo Dobiášek z FPO, Milan Hlaváč za DSB 
Euro, Jiří Šebela za ČAD, zástupci fi rmy Kapoun a 
zhruba patnáct dalších. 
 Po krátkém přivítání následovalo slovo hostitele, 
který zhruba ve dvaceti minutách poreferoval o své 
práci ve Sněmovně a nezapomněl ani na věci týka-
jící se Blanska. Poté předal slovo zástupcům fi rem, 
aby se vyjádřili k problémům, které je trápí, a které 
by byly námětem k další práci poslance. Následná 
debata trvala dvě hodiny, a kdyby to čas dovolil, ještě 
by se protáhla. Michal Babák se zájmem vyslechl 
všechny přítomné, zodpověděl dotazy a slíbil, že 
se bude snažit podněty prezentovat na příslušných 
místech.
 Michal Babák naznačil, že by rád v těchto se-
tkáních pokračoval, což osobně vidím jako velký 
vstřícný krok, který dělá vůči blanenským fi rmám. 
Pokud půjde vše tak, jak slíbil, možná se u nás na 
okrese dočkáme mnoha změn. Michal  Babák jich 
ostatně na schůzce naznačil poměrně dost. Rád 
bych je ve větší míře zveřejnil ve speciálním rozho-
voru, který chystáme v Monitoru zhruba za měsíc, 
neboť Michal přijal mé pozvání na kávu a bude mým 
dalším hostem v rubrice Na kávě s…

-mumma-

 Maminky na mateřské. Kamarádky s kočárky volným krokem korzují v parku, poklábosí o 
dětských bolístkách a manželských starostech, properou známé a pak volným krokem zamíří k 
cukrárně, kde zakotví u kafíčka a dortu, zatímco děti v kočárku spokojeně dospávají svůj pravi-
delný dopolední veršík...

 Všeobecně rozšířená představa o procházce s 
kočárkem však leckomu nevyhovuje. Dnešní ma-
minky jsou aktivní, rády cvičí, rády jsou v pohybu, 
nicméně také chtějí být se svými dětmi. Právě 
jim vychází vstříc nová sportovní aktivita zvaná 
strollering, prezentovaná mottem „tak trochu jiná 
procházka“.
 „Podstatou cvičení je sportovní chůze, do které 
jsou zařazeny prvky pilates, tedy posilování. Cílem 
je dosáhnout takové tepové frekvence, aby se 
maminkám podařilo zhubnout i nějaká ta kila po 
porodu,“ vysvětluje Mgr. Petra Popelková, certifi -
kovaná lektorka strolleringu a vedoucí mateřského 
centra Paleček, která se o strolleringu dozvěděla 
z pořadu Sama doma a okamžitě ji nadchl natolik, 
že se rozjela na lektorský 
kurz. „Vždycky jsem měla 
ke sportu blízko, teď vedu 
mateřské centrum, proto 
jsem si řekla, že by u nás 
taková aktivita neměla 
chybět,“ dodává přesvěd-
čeně.
 Zatím na hodinách 
předcvičuje sama, ale ma-
teřské centrum už nyní po-
čítá s rozšířením rozvrhu 
lekcí díky nové lektorce, 
která se právě zaškoluje. 
„Plánujeme cvičení i přes 
léto, dokonce chystáme 
intenzivní kurz strolleringu 
– chceme maminkám na-
bídnout možnost zacvičit 
si denně po celý týden,“ 
říká Petra Popelková.
 Pokud si chcete strolle-
ring vyzkoušet, není nic 

snazšího než dorazit v pondělí před čtvrtou odpole-
dne nebo nebo ve středu před devátou ráno k hale 
ASK. Potřebovat budete jen kočárek, samozřejmě 
i s ratolestí, pohodlné oblečení, chuť sportovat a 
špetku smyslu pro humor. Tempo hodiny je sviž-
né,  na klábosení moc času nebývá, o to víc však 
vyplavíte endorfi nů a spálíte joulů. A soudě podle 
nadšených reakcí účastnic vzorové hodiny, které 
se Monitor účastnil, je dost dobře možné, že už 
zůstanete.

Kontakty:
Facebook: Strollering Blansko
web: http://palecek.webnode.cz/
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Na kávě s Milošem Pernicou
 Miloši, nedávno jsi pokřtil nové, v pořadí již třetí 
sólové CD s názvem Příběhy. Jak dlouho vznikalo 
a jak těžké je v dnešní době něco takového vy-
produkovat?
 Studium nahraných skladeb trvalo několik let. 
Například Tesařovy Baladické příběhy jsem původně 
zamýšlel zařadit již na své první CD Po proudu; toto 
CD se natáčelo s přestávkami téměř 5 let a vyšlo na 
podzim 2010. Samotné natáčení Příběhů trvalo asi 
půl roku. Šlo o poměrně náročnou mravenčí práci, 
kterou se mnou sdílel zvukový mistr a majitel blanen-
ského nahrávacího studia PH Records Petr Hurdes, 
kterému tímto ještě jednou děkuji za trpělivost. Vý-
sledek však stál za to a první kritiky naznačily, že toto 
CD je zatím tím nejlepším, co jsem natočil. Produkce 
nebyla až tolik těžká, a to hlavně díky sponzorům, 
kteří mé úsilí podpořili, a rovněž jim patří velký dík. 
Kromě kamarádů se na vzniku desky fi nančně podí-
lely také tři blanenské fi rmy a dvě kapely.
 Kde si můžeme novou desku koupit?
 CD je k mání na každém mém koncertu, objednat si 
jej můžete také na mých nových webových stránkách 
www.milospernica.cz nebo mne můžete 
rovnou navštívit v ZUŠ v Blansku na Zámku.
 O čem jsou Příběhy?
 Cikánská balada, pocta Kryštofu Kolum-
bovi, Romance, Renesanční pokušení… 
To je jen malý výčet názvů skladeb, které 
tvoří moji novou desku, se kterou posluchač 
prožije nejeden příběh.
 Na albu jsou skladby od Sylvie Bodo-
rové, Štěpána Raka a Milana Tesaře. Proč 
sis vybral právě tyto interprety?
 Jejich skladby se mi velice líbily, chtěl 
jsem hrát původní českou hudbu psanou pro 
kytaru, oslovil jsem je a jezdil jsem za nimi 
na konzultace – na skladbách jsem praco-
val přímo se samotnými autory. Když přišel 
nápad s CD a ptal jsem se jich, zda mohu 
jejich skladby použít, nadšeně souhlasili. 
 Sylvie Bodorová píše skladby na objed-
návku, a to nejen pro sólové nástroje, ale 
i pro symfonické orchestry – bezesporu je 
to naše nejúspěšnější autorka vážné hudby 
současnosti. Dostal jsem se k ní přes Vaška Ševčíka, 
který mi sehnal kontakt. Poslala mi troje noty. Velice 
mne její styl zaujal a já k ní začal jezdit do ateliéru 
na konzultace. Jedna její poměrně rozsáhlá skladba - 
Cikánská balada – Sostar mange, která je na novém 
CD, není pro každého – většinou se publikum dělí na 
dva tábory. Zatímco jedni tvrdí, že je to to nejlepší, 
co na kytaru hraji, druzí říkají přesný opak (smích). 
Myslím si, že je dobré něco takového v repertoáru 
mít – běžný konzument alespoň vidí, co je možné na 
kytaru zahrát – během skladby autorka využívá různé 
techniky, efekty, skladba je plná disonancí, ale také 
krásných, melodických motivů cikánských písní.
 Milan Tesař je profesor na jazzové konzervatoři 
Jaroslava Ježka v Praze, skladatel, jehož skladby 
patří na mých koncertech k těm nejoblíbenějším. V 
jeho tvorbě se objevují prvky jazzu, folku a populární 
hudby. Na Milana Tesaře jsem se dostal přes PF 
Guitar Quartet, kdy jsme nahrávali jeho skladby na 
CD a DVD Prolog a byli jsme u něj na konzultaci. 
Stal jsem se obdivovatelem jeho skladeb, už delší 
dobu jsem studoval jeho Baladické příběhy, a tak 
jsem se rozhodl, že půjdu přímo ke zdroji. Tesařovi 
se mé pojetí skladeb natolik líbilo, že mi dal nové, 
nikdy nepublikované a nikým nenatočené skladby Tři 

Sponzor rubriky:

 Zástupci města, skautských oddílů, Krajského vojenského velitelství Brno, Vojenského sdružení re-
habilitovaných a Klubu vojenských důchodců uctili dopoledne 8. 5. 2013 památku 68. výročí osvobození 
symbolickým položením věnců u pomníku Rudoarmějce. Coby zvláštní host se události zúčastnil také 
Miloslav Kala, bývalý starosta města Blanska a stávající prezident NKÚ.
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Když národ 
zapomíná

 Ačkoliv slunce toho dne zářilo jako už dlouho 
ne, na houf lidí, kteří se letos o Dni vítězství se-
šli u blanenského památníku Rudoarmějce byl 
vlastně docela smutný pohled. Přibližně padesát 
účastníků pietního aktu, to by samo o sobě nebylo 
zase tak málo nebýt skutečnosti, že většina z nich 
přišla pracovně.
 Zástupci města a médií, armády a vojenských 
sdružení, muzikanti z Dechové hudby Blansko, 
a pak už snad jen jediná mladá rodina, jejíž dvě 
malé děti mávaly nadšeně českými vlajkami, a 
devět skautů a skautek v zelených košilích a se 
šátky na krku. Bez nich by bylo shromážděných 
výrazně méně než jmen válečných obětí vytesa-
ných do pamětní desky.
 Ačkoliv svým způsobem chápu každého, kdo 
se rozhodl užít si krásného volného dne jinak než 
vážným postáváním a posloucháním ofi ciálních 
projevů, neubráním se otázce: Co vlastně drží 
pohromadě národ, který tak ochotně zapomíná 
na svou minulost a hrdiny?
 Buďme proto vděčni za onu mladou rodinu a 
skauty – právě oni byli letošního osmého května 
jedinou nadějí Blanska na zachování kontinuity 
paměti a na její předání další generaci.
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miniatury, což mne velmi potěšilo. Posluchači si toto 
dílo a Baladické příběhy mohou poslechnout rovněž 
na novém cédéčku.
 Štěpána Raka není třeba blanenskému publiku 
dlouze představovat. Je to profesor na DAMU, hudeb-
ní skladatel, kytarový virtuos světového jména. Moje 
cesta ke Štěpánu Rakovi vedla opět přes PF Guitar 
Quartet, kdy jsme studovali jeho půlhodinovou suitu 
pro čtyři kytary s názvem Hieronymus Bosch. Běžné 
pracovní konzultace přerostly v přátelství a společné 
koncertování. Kromě toho, že s Rakem vystupuje náš 
kvartet, objevuje se tento výjimečný kytarista pravidel-
ně na mém cyklu kytarových koncertů Miloš Pernica 
a hosté. Jedna ze tří Rakových skladeb, obsažených 
na CD, Decem – Partita per chitara No.2 je složená z 
deseti krátkých, kontrastních skladeb. Ačkoliv Decem 
vzniklo v roce 1982 při Štěpánově pedagogickém 
působení ve Finsku, skladbu ještě nikdo na světě 
kromě mě na desku nenahrál. Jako bonus jsou pro 
kytaristy na CD také noty Partity per chitara No.2.
 Zmínil ses o cyklu koncertů Miloš Pernica a 
hosté.  Bude tento cyklus letos v Blansku pokra-
čovat?
 Ano, i letos se mohou milovníci kytary těšit na atrak-
tivní koncerty se vzácnými hosty. Cyklus začíná již 6. 
června, kdy hostem bude legendární český kytarista 

a hudební skladatel Milan Zelenka, který vystoupí 
společně se svým synem Vilémem v kytarovém duu. 
V mých kytarových začátcích patřil mezi mé velké 
vzory, tvořil úzkou českou kytarovou špičku a dodnes 
jeho jméno patří v Evropě ke známým a uznávaným. 
Jedná se o žijící legendu, jež ve své podstatě přivedla 
kytaru v tehdejším Československu na koncertní 
pódia. 
 Další tři koncerty budou v září, říjnu a prosinci. 10.9. 
vystoupí náš komerčně nejznámější klasický kytarista 
Lubomír Brabec, se kterým se zatím osobně neznám. 
Avšak loňský ročník mých kytarových koncertů byl 
natolik úspěšný, že jsem se rozhodl blanenské pub-
likum potěšit také přítomností tohoto interpreta, jehož 
jméno zná u nás prakticky každý. 22. října vystoupí 
již tradiční výše zmiňovaný Štěpán Rak. V Blansku 
bude mým přičiněním již pošesté, letos však teprve 
podruhé se svým synem Janem Matějem. Loni byl 
jejich koncert natolik úspěšný, že jsem se rozhodl jej 
zopakovat i letos. 
 Snažím se, aby cyklus mých kytarových koncertů 
nebyl zaměřený pouze na klasickou kytaru. Loni v 
Blansku vystoupil fl amencový kytarista Petr Vít a 
jazzové Trio Milana Kašuby. Když jsem se rozhodo-
val, jakým umělcem zpestřit letošní ročník, rozhodl 

jsem se oslovit vynikajícího kytaristu a písničkáře 
Vladimíra Mertu.  Tomu se myšlenka mých kytaro-
vých koncertů s hosty natolik zalíbila, že neváhal 
ani minutu a pozvání přijal. Na koncertě zahraje, 
zazpívá a slíbil, že pokud mu to čas dovolí, zahraje 
i na loutnu.
 Jak tyto koncerty vlastně probíhají a jaká je 
návštěvnost?
 Jelikož cyklus nese název Miloš Pernica a hosté, 
pochopitelně na nich také hraji (úsměv). První část 
patří vždy mně, druhou věnuji svým hostům. Začátky 
cyklů koncertů byly poměrně skromné. Byla to my-
šlenka Vaška Ševčíka, proto se první koncerty ode-
hrály na jeho půdě v Kotvrdovicích a na Klepačově. 
Když Štěpán Rak dvakrát za sebou na Klepačově 
vyprodal sál, napadla mne myšlenka přesunout 
akce do větších prostor a zdá se, že se to vyplatilo. 
Loni navštívilo mé koncerty přes 600 posluchačů a 
návštěvnost má podle všeho vzrůstající tendenci. 
Koncerty proběhnou tak jako loni ve spolupráci s 
KSMB v prostorách Dělnického domu. Návštěvníci 
budou o každé akci včas informováni prostřednictvím 
Monitoru a dalších médií.
 Jak se na koncerty připravuješ?
 Během let, co jsem se vrátil ke klasické kytaře, je 
můj repertoár hodně obsáhlý. Mimo nastudované a 

již nahrané skladby na mých třech CD se 
snažím repertoár obohacovat o další, nové 
skladby. Na každém koncertě se snažím 
zařazovat jiné skladby, aby neměl posluchač 
pocit, že hraji pořád to stejné. Na kytaru 
cvičím minimálně dvě hodiny denně. Zhruba 
14 dní před koncertem cvičím čtyři hodiny 
denně.
 Míváš trému?
 Bez trémy si koncert snad ani nedokážu 
představit. Naštěstí přichází zhruba týden 
před koncertem a kulminuje den předem. 
Naštěstí v den koncertu tréma většinou jako 
mávnutím kouzelného proutku zmizí a já si 
jej užiju (smích).
 Co tvé další hudební aktivity?
 Je jich hodně. Když se sejdou v jednom 
týdnu třeba tři projekty zároveň, mívám pocit, 
že mi to lehce přerůstá přes hlavu. 
 Které projekty to jsou?
 Mimo skupinu Rosomák Olympic revival, 
která funguje již sedmým rokem, hraji v 

kapelách MOTOband, K-band a PF Guitar Quartet. 
V současné době pilujeme repertoár v nové skupině 
HD Acoustic, která si odbyla úspěšnou premiéru na 
nedávné oslavě 20. narozenin mé bývalé skupiny 
Prorock v Blansku v Dělnickém domě. Kapela hraje 
legendy českého bigbítu v akustické podobě. To 
znamená dvě akustické kytary, baskytara a bicí ná-
stroj cajon. Členové skupiny kromě mě jsou Martin 
Štěpánek, Martin Müller a můj syn Dominik.
 Zbývá ti také nějaký volný čas?
 V kolotoči mého zaměstnání coby učitele ZUŠ na 
Zámku, cvičení, zkoušek a koncertů mi moc volna 
nezbývá. Tady musím hodně poděkovat své rodině, 
která mne v této činnosti podporuje, především své 
manželce Janě. Veškerý svůj volný čas proto věnuji 
právě jim.

-mumma-

Miloš Pernica 
- 46 let, pedagog, kytarový virtuos a pořadatel 
úspěšných kytarových koncertů.
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 V Blansku to v pátek 10. 5. 2013 vypadalo, jako když Říše pohádek pro děti a Říše pohádek pro dospělé 
uspořádají sněm. Zombie, Rebelové, hippies, námořníci a odboráři, k nimž se postupně přidávali rytíři Jedi, 
šmoulové, trpaslíci, princezny, i hororové postavy všeho druhu, vytvořily početný průvod, který ve fi nále zamířil 
do zámeckého parku, kde pokračoval krátkým programem v podobě vystoupení studentů zúčastněných škol.
 Vydařené akci, letos pořádané v režii studentů Obchodní akademie a střední zdravotnické školy Blansko, 
navíc přálo i jinak vrtkavé počasí. Litovat tak lze snad jen jediného – že se pestrá sešlost v parku rozpustila 
tak rychle.

-kkuc-

Fotoseriál: Majálesový 
průvod prošel městem

Bytový dům Erbenova

Byla zahájena výstavba moderních bytů s nízkými náklady na bydlení.

Posledních 11 bytů na prodej!

HOPA Group, s.r.o. / Tel.: 776 11 77 88

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Tel. 516 419 555 516 419 555
Moderní doba vyžaduje zdravý životní styl, proto v naší restauraci najdete každý všední 
den jedno zdravé jídlo, které je předem 
vždy pečlivě konzultováno s dietoložkou.  
V každém našem denním menu pod číslem 3!

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY

Autogramiáda a pfiedstavení knihy spisovatele Marka Dvofiáka 

EVA a VA·EK  „ZLATÉ âESKÉ RUâIâKY!“
Kmotrem knihy Michal Babák, poslanec Parlamentu âeské republiky

21. kvûtna 2013 od 15,00 hodin

Místo: Fotbalová hospÛdka (hfii‰tû âKD), Blansko

Program: Hudební vystoupení Evy a Va‰ka

s videoprojekcí z na‰eho rodného kraje, 30 let

od zaloÏení skupiny SURF Blansko. 

Beseda s poslancem Parlamentu âR Michalem
Babákem a jeho hosty, odpovûdi na otázky
t˘kající se na‰eho regionu a rodného kraje. 

Tû‰íme se na Vás.
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Nemocnice za zdravá prsaVilémovické hopsání
 Nemocnice Blansko bojuje již 2. rokem proti rakovině prsu v rámci iniciativy AVON Pochod proti 
rakovině prsu. Letos se kampaň uskuteční v úterý 28.5.2013 od 13.00 do 16.00 hodin v prostorách 
blanenské nemocnice, konkrétně v přízemí spojovacího traktu lůžkové a ambulantní části nemocnice 
(u laboratoří).

 Návštěvníky čeká odborné poradenství k proble-
matice rakoviny prsu, a to k diagnostice i k léčbě. Na 
dotazy budou odpovídat lékaři radiodiagnostického 
oddělení s paní primářkou MUDr. Danou Kolmač-
kovou. Protože v Nemocnici Blansko řešíme tuto 
diagnózu komplexně, tj. od diagnostiky pomocí 
mamografu a ultrazvuku, tak i chirurgicky – prostřed-
nictvím oddělení jednodenní péče, bude přítomen i 
primář Jednodenní péče, MUDr. Stanislav Krejsta.
 Stejně jako loni nebude chybět ukázka samovyšet-
ření pomocí fantonů, kterou zajistí Klub Diana Brno.
 Zájemkyně si budou moci rezervovat poukázku 
na mamograf/ ultrazvukové vyšetření zdarma, která 
jim v měsíci červenci přijde poštou. Stejně tak bude 
možnost využít organizovaného autobusového svozu 
na Avon Pochod 2013 v Praze v sobotu 8.6.2013. 
Nebude chybět prodej výrobků s růžovou stužkou, 
jejichž výtěžek putuje na boj proti rakovině prsu 
(bezplatná Avon linka proti rakovině prsu 800 180 
880, screeningový výzkum, dotování vyšetření prsu 
v hodnotě 200,- Kč, aliance žen s rakovinou).
 Bude možnost zakoupit si i letošní „růžová trička“, 
která slouží jako vstupenka na Avon Pochod v Praze. 
 Nemocnice Blansko podporuje jako jedna z do-
provodných „růžových akcí“ Avon Pochod proto, že 
se naprosto ztotožňuje s myšlenkou bojovat s touto 
zákeřnou nemocí tou nejúčinnější a přitom nejsnazší 
metodou – prevencí. V průběhu života onemocní 
každá osmá žena rakovinou prsu! Jako jedno z 66 
mamografi ckých screeningových center ČR můžeme 
potvrdit: nejlepším lékem na rakovinu prsu je její 
včasný záchyt!
 Pravidelné mamografi cké vyšetření dokáže od-
halit i počáteční stadia onemocnění a při včasném 

odhalení nádoru může být vyléčeno až 92 % paci-
entek! Využijte možnost absolvovat mamografi cké 
vyšetření v Nemocnici Blansko. Naše pracoviště 
je zahrnuto v síti akreditovaných center, jejichž 
činnost je průběžně monitorována a kontrolována. 
Akreditované pracoviště musí splňovat přísné pod-
mínky a získat osvědčení o způsobilosti k provádění 
mamárního screeningu. V posledních 3 letech bylo 
pracoviště Nemocnice Blansko vyhodnoceno jako 
nejlepší v celé ČR z hlediska kvality screeningového 
programu.

-ko-

Světový den bez tabáku
 Světový den bez tabáku vyhlašuje každoročně 
Světová zdravotnická organizace (WHO), a to 31. 
května. Cílem kampaně je zdůraznit zdravotní rizika 
spojená s užíváním tabáku. Užívání tabáku je jednou 
z celosvětově nejvýznamnějších příčin úmrtí a v 
současnosti je odpovědné za zabití jednoho z deseti 
dospělých po celém světě.
 Nemocnice Blansko se v pátek 31. května 2013 
aktivně do této kampaně zapojí, a to pod heslem: 
„Buďte světoví bez tabáku!“
 Co vás čeká?
 V prvé řadě odborné poradenství k otázkám kou-
ření a jeho škodlivého působení na zdraví, přiblížení 
problematiky kouření a těhotenství, poradenství proč 
a hlavně jak přestat kouřit, ukázka zdravotnických 
prostředků a pomůcek k odvykání kouření, ukázky z 
vyšetření plic a příklady chorobných nálezů (rentge-
nologické snímky, CT snímky, video bronchoskopie), 
nebude chybět možnost osobní konzultace s lékaři 
s plicní a interní odborností (prim. MUDr. Naděžda 
Formánková, MUDr. Renata Rábová aj.).
 Pro prvních 10 zájemců každou celou hodinu 
bude možnost bezplatného spirometrického vyšet-
ření plicních funkcí, pro prvních 15 zájemců každou 
celou hodinu pak i možnost oxymetrického vyšetření 
koncentrace kyslíku v krvi (opět bezplatně).
 Kde? Nemocnice Blansko, 2. patro lůžkové části 
– vestibul
 Kdy? V pátek 31.5.2013 od 13.00 do 16.00 hodin.
 U kouření platí víc než jinde – JE ČAS PŘESTAT 
VČAS! Přijďte v pátek 31.května 2013 do Nemocnice 
Blansko a buďte světoví bez tabáku! Srdečně zvou 
organizátoři akce a vedení Nemocnice Blansko.

-ko-

 Jako naschvál, do pátku krásně a na víkend vyšel déšť, chlad a tři zmrzlí se nám smáli. Člověk by 
v tom počasí ani psa nevyhnal. Ve Vilémovicích se několik vyhnanců našlo. A ještě museli dát pár 
korun startovného, aby na ně mohlo celý den pršet.

 Přes údolí kousek od propasti Macochy se 
již tradičně konal závod psích jednotlivců v po-
slušnosti, obratnosti a rychlosti na překážkové 
dráze, jinak také agility. Areál kolem fotbalového 
hřiště ožil zvířaty a lidmi všech velikostí a věko-
vých kategorií. Přijíždějící auta měla po kufrech 
klícky a bedýnky, na tuto akci asi nikdo interiér 
nevysával.
 Kulturní vyžití obstarával místní sbor dobro-
volných hasičů, tudíž se člověk mohl obrátit ke 
sportovnímu dění zády a popíjet pivo k vařeným 
žebrům. Kdo by to ale dělal?
 Agility je skvělý sport i v amatérském provede-
ní, což je v případě vilémovického závodu hlavní 
proud soutěžících. Jsou tři skupiny velikostní a tři 
skupiny výkonnostní. Podle skupin se liší obtíž-
nost závodu co do počtu a uspořádání překážek.
 Na soutěžících bylo vidět, že zbytečně nelpí na 
průkazech původu svých svěřenců. Oříšci mají vstup 
povolen a často jsou jedni z nejrychlejších.
 Nejsou omezeni ani soutěžící. Stačí mít odvahu a 
dokázat běžet se svým psem.
 Velice mile mě překvapila situace, kdy se jedna ze 
závodnic, žen je v tomto sportu většina, dožadovala 
přehodnocení svého výkonu, protože se jí zdálo, že 
má příliš rychlý čas. To je sportovní chování ryzího 
charakteru, které v televizi neuvidíte.
 Vilémovické klání je veselé. Účastnil se jezevčík, 
který přeskakoval laťku vysokou 5 centimetrů nebo 

například maltézský pinč (lidově řečeno Bílý smeták) 
urousaný do půli břicha, ale odhodlaný dokončit 
všechny discipliny. V plátěném tunelu vypadal stejně 
suverénně jako doma na gauči.
 Snažili se všichni, nevzdal se nikdo. Nakonec se 
z největšího počtu medailí radoval kynologický klub 
Ráječko, aby je všechny odvezl, musel by vytvořit 
spřežení. To už patří zase do zimních disciplín, na které 
si budeme muset ještě chvilku počkat, až po létě přijde 
rovnou zima.

-jd-

Férová snídaně zmokla
 Sobotní snídaně jistě patří k nejoblíbenějším 
chvílím týdne. Víkend teprve začíná, nikam se ne-

spěchá, zkrátka je to ta pravá chvíle pro pohodovou 
snídani s rodinou, nebo třeba pro Férovou snídani.
 O co jde? Především o setkání podobně smýš-
lejících lidí, kteří společně uspořádají piknik s úmy-
slem podpořit myšlenku fair trade a zodpovědné 

spotřeby.
 Férovou snídani uspořádala v Blansku 
letos už potřetí organizace NaZemi, původně 
naplánovaný piknik na náměstí Svobody však 
stejně jako loni zmařilo počasí a Férová sní-
daně se musela přesunout na náhradní místo 
v kavárně Cafi sco, které zas mělo výhodu 
profesionálně připravené kávy, samozřejmě 
spravedlivě obchodované.
 Blansko se tak letos stalo jedním z 87 
měst, kde tento happening proběhl. Myšlenku 
fair trade navzdory nepřízni počasí podpořilo 
47 blanenských účastníků.

-kkuc-

Foto: Standa KomínekFoto: Standa Komínek

Foto: Jan DostálFoto: Jan Dostál
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.vaspojistovak.cz
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Zánovní infrasaunu pro 4 osoby s CD. Pořizovací 
cena 46.000, nová cena 18.000,-. Tel. 776117788.
* 1+1 do 0V na ulici 9. května po rekonstrukci. Cena 
770.000,-.Tel. 776117788.
* 1+1 na ul. 9. května za cenu 729.000,- Kč. Tel. 
777117788.
* Přívěs za auto s dřevěnými bočnicemi, přední a zadní 
výsuvná,  kola 13" uvnitř, za 5500 Kč. Tel. 605529478.
* Starší kuchyňskou linku dl. 160 cm. Tel. 724568537.
* Garáž na ulici Divišova. Tel. 724568537.
* Prodám soupravu - zelený plastový zahradní stůl + 
6x vysoká židle. Kvalitní plast, kupováno v JYSK. Pre-
feruji osobní odběr - dovezu komplet. Tel. 775252292.
* Kočár Firkon, přední otočná kola s aretací, plná 
výbava, vč. autosedačky a adaptéru. Barva modrá. 
Po jednom dítěti. Jako nový. Cena 4500 Kč. Tel. 
723032203
* Přebalovací pult z lamina v barvě olše, včetně 
podložky. Rozměry 100x55x55 cm. Cena 800 Kč. 
Tel. 723032203.
* RD 2+1 se zahrádkou v obci Spešov.. Tel. 776751287.
* Pokácený habr na topení - vývrat. Tel. 776081214.
* Motocykl JAWA Pionýr 21 po celkové opravě. TK do 
9/2016. Tel. 607589641.
* Stůl kulatý bílý 105 cm, šrotovník malý, sporák el. 
zn. Mora sklokeramická varná deska. Bezvadný stav. 
Levně. Tel. 732779990.

* Nabízím  levné a pěkné ubytování (7 lůžek) v centru 
Blanska. Vhodné pro stavební dělníky i jiné využití.
Tel. 775933888.
* Pronajmu garáž v centru Blanska, dlouhodobě, cena 
900,- Kč/měsíc. Tel. 775933888.
* Nabízím k pronájmu velký 2+kk po celkové rekon-
strukci v centru Blanska. Cena 5000,- Kč + inkaso.  
Tel. 775933888.
* Pronajmu 1+1 na sídlišti Sever v Blansku. Byt se 
nachází ve třetím patře revitalizovaného panelového 
domu, s krásným velkým balkonem. K nastěhování od 
6/2013 nebo dle dohody. Cena 7500 Kč vč. inkasa. 
BEZ RK! Tel. 728428983, lucka.zh@email.cz.
* Pronajmu podkrovní plně zařízený byt (vč. internetu) 
1+1 na Wanklově náměstí v Blansku - cena 8.500,- 
Kč vč. inkasa, internetu a poplatků. Tel. 732887961.
* Hledám dlouhodobý pronájem garáže na Zborovcích. 
Tel. 773682163.
* Pronajmu garáž na Zborovcích - Sloupečník. Tel. 
602724073.
* Pronajmu pěkný, částečné vybavený byt 1+1 ul. 
Chelčického. Od 1.6.2013 volný. Tel. 516775113. 
Pouze jednotlivci.
* Pronajmu 1+1 na ul. 9. května, po částečné rekon-
strukci, nájem+inkaso 8.000 Kč/měs. Tel. 777117788.
* Hledám pronájem 1+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu byt 1 + 1 v Blansku. Tel. 737900946.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Pink Floyd Revival – 22.6.2013 ve 21 hod, Rájec – 
Jestřebí - Letní kino. Cena 220,- Kč
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
30.5.2013 Věra Špinarová – Brno, Boby centrum
4.8.2013 Deep Purple – Slavkov u Brna
7.8.2013 Roger Waters – Praha, Synot Tip Arena
6.6.2013 Partička na vzduchu Tour 2013 - Boskovice, 
Letní kino Boskovice
23.-25.8.2013 - Grand Prix Brno
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
6.6.2013 Michal David a Lucie Vondráčková Hit Tour 
2013 – Brno, Kajot Aréna
Aida, Hudební divadlo Karlín, Praha
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Naši nabídku jsme rozšířili o množství sběratelských 
suvenýrů s blanenskými motivy:
Štítky na hole – žádaný turistický suvenýr s motivem 
zámku Blansko ve dvojím provedení.
3D pohlednice – speciální folie na pohlednici s bla-
nenským zámkem vytváří 3D efekt.
3D magnetky – zmenšená 3D pohlednice je opatřena 
magnetkou.
Pamětní medaile – speciální pamětní medaile z řady 
STAMP. Sběratelská série.
Turistická nálepka – z edice sběratelských předmětů 
k turistickým známkám.
Aktuální výzva:
HLASUJTE V SOUTĚŽI  A PODPOŘTE NÁŠ BLA-
NENSKÝ ZÁMEK! Blanenský zámek je nominován v 
soutěži o nejlépe opravenou památku Jihomoravské-
ho kraje, kterou každoročně vyhlašuje Odbor kultury 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Hlasovat 
je možné pomocí SMS zpráv od 1. května do 24. 
května. Cena SMS zprávy je 6,- Kč a z jednoho 
telefonního čísla je možné hlasovat pouze jednou. 
Hlasujte zasláním SMS ve tvaru: HLA PAMATKY 1 
na telefonní číslo 900 77 06.
Blanenská informační kancelář Blanka, 
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. 
e-mail:infocentrum@blansko.cz, 
www.blansko.cz www.blanensko.cz
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Tel. 602 575 333Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz

PRODEJ, SERVIS A INSTALACEPRODEJ, SERVIS A INSTALACE
TV A SATELITNÍ TECHNIKYTV A SATELITNÍ TECHNIKY
                                    - aktivace placených programů
                    - prodej a servis karet
 - servis společných TV antén v bytových domech

Blansko zdolalo Ivančice

 Fotbalisté FK Blansko přivítali v rámci 23. kola kraj-
ského přeboru na domácím hřišti celek FC Ivančice. 
Svěřenci trenéra Tomáše Slavíka se pyšnili velmi dob-
rou bilancí na hřištích soupeřů, když pouze v jediném z 
devíti doposud odehraných duelů vyšli bodově naprázd-
no. S týmem do Blanska nepřicestovala nejzvučnější 
zimní posila - obránce Tomáš Máša, který v dresu 1. 
FC Brno okusil první ligu. 
 Domácí lodivod Jiří Hajský nasadil od úvodních 
minut do sestavy nejlepšího střelce týmu Jana Trtílka, 
který v minulém utkání s Ráječkem zasáhl do hry až 
v polovině druhého poločasu. Před utkání i během něj 
pršelo, přesto byl na velmi dobře připraveném terénu 
k vidění svižný fotbal z obou stran. 
 V úvodu museli své umění předvést oba brankáři. V 
5. min. měl plné ruce práce se střelou Hansla hostující 
Sojka. Na druhé straně se zaskvěl domácí Juran, který 
vychytal pokus M. Němce a také dorážku Nováka. V 
15. min. hlavičkoval na zadní tyči po centru Gromského 
do rukavic Sojky Nečas. Za dvě minuty našel Zouhar 
přesnou přihrávkou Hansla, jeho prudkou střelu hos-
tující brankář vyrazil na roh. 
 V 19. min. si podruhé na brankáři Juranovi vylámal 
zuby ve velmi slibné pozici zakončující M. Němec. 
Strážce domácí svatyně si poradil také se střelou Hobí-
ka ve 23. min. a zasahovat nemusel při pokusu Nováka 
dvě minuty poté. Ve 27. min. se pokoušeli střelecky 
prosadit domácí středopolaři, brankář Sojka si však s 
trestným kopem Pokorného a také se střelou Zouhara 
poradil. Největší šanci ke vstřelení branky si Blanenští 
vypracovali ve 33. minutě. Pokorného přihrávka si ve 
vápně našla volného Trtílka, tomu však radost ze 13. 

branky v sezóně pokazil výborným zákrokem brankář 
Sojka. 
 V závěru poločasu ještě zkoušeli štěstí oba domácí 
forvardi, Hansl rozvlnil pouze ochrannou síť za brankou 
a Trtílkova hlavička po rohovém kopu Bubeníčka se také 
mezi tři tyče nevešla. 
 Druhý poločas odstartovala šance Pokorného, 
hlavička blanenského záložníka po centru Křivánka 
byla jen o pár čísel vyšší, než bylo potřeba. V 50. min. 
opět Pokorný zacentroval do vápna, zakončující Trtílek 
hlavou rovněž minul. Na druhé straně propadl v 52. 
min. roh Kubce před osamoceného obránce Ryšku, ten 
však nedokázal míč usměrnit do branky. V 56. min. se 
zastřeloval z 25 metrů domácí Trtílek, aby z další akce 
gólově udeřil. V 59. min. delší přihrávku Pokorného 
doběhl obránce Kubec, který místo malé domů míč 
neservíroval Janu Trtílkovi a ten nabídnutou šanci s 
přehledem využil - 1:0. 
 Své vedení si mohli domácí pojistit v 75. min., po 
centru Hansla Sojka vyrazil nebezpečnou hlavičku Po-
korného. Z následného protiútoku Ivančic se rekrutovala 
nepřesná střela v podání Hobíka. V 81. min. málem 
udeřili hosté, střele Černého zabránil v cestě do branky 
dobře postavený Křivánek. 
 Závěr utkání si Blanenští takticky pohlídali a proti 
houževnatému soupeři si připsali velmi cenný zisk 
tří bodů, který znamená upevnění vedoucí pozice v 
tabulce. Na nejbližšího pronásledovatele Novosedly 
mají Blanenští náskok 8 bodů. V závěru sezóny je však 
čeká náročná porce 6 venkovních a pouze 2 domácích 
utkání. 

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    
 Fotbalisté FK Blansko zakončili náročný program posledních dnů hubeným vítězstvím nad Ivančicemi 
v poměru 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil po hodině hry Jan Trtílek, pro kterého to byla již třináctá trefa 
v sezóně. I díky ní si Blanenští upevnili vedení v tabulce.

Řádkovou inzerci posílejte 
emailem na adresu
monitor@monitor-bk.cz, 
případně pomocí SMS na 
tel. 606 728 334. 
Schránka na ul. Rožmitálova 
byla zrušena.

OZNÁMENÍ

NOTÁŘSKÝ ÚŘAD
JUDr. Andrea Štěpánová, notářka se 
sídlem v Blansku, oznamuje zahájení 
své činnosti, a to na adrese 

Blansko, Rožmitálova 6 
(budova ČSOB). 

Úřední hodiny:
Pondělí – 8.00 – 17.00 hod.
Úterý – 8.00 – 16.00 hod.
Středa – 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek – 8.00 – 16.00 hod.
Pátek – 8.00 – 14.00 hod.  

Tel. 516412130
Email: stepanova@notarblansko.cz

90. výročí otevření 
sokolovny v Blansku

 Za velkého zájmu blanenské veřejnosti v čele s 
vrcholnými představiteli samosprávy proběhla v pá-
tek 3. 5. 2013 v Městské knihovně Blansko vernisáž 
dokumentární výstavy 90. výročí otevření sokolovny 
v Blansku. Akci, kterou připravily tři blanenské pa-
měťové instituce, Státní oblastní archiv Blansko, 
Muzeum Blansko a Městská knihovna Blansko, 
uvedl ředitel blanenské knihovny Mgr. Pavel Přikryl. 
Sokolské hnutí v Blansku ve svém vystoupení přiblížil 
starosta Tělocvičné jednoty Sokol Blansko Ing. Jiří 
Škaroupka.
 Osobní záštitu nad výstavou s řadou dosud nezve-
řejněných dokumentů, jež je k vidění do 31. 5. 2013 v 
provozní době knihovny, převzal první místostarosta 
města Blanska Ing. Jiří Crha. 
 Fotografi e pochází z archivu knihovny a od Ing. 
Jiřího Trubáka.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

Jachtaři bodovali
 Blanenští  jachtaři zahájili letošní sezónu jako pořa-
datelé již tradičního závodu s názvem Memoriál Hynka 
Švédy. Závodní lodě ve třídách Evropa a Optimist 
vyjely na vodu jedovnického rybníka Olšovec v sobotu 
a v neděli 27. a 28. dubna. Počasí a především vítr 
závodníkům přály.  A domácí měli důvod k radosti i v 
závěrečném vyhodnocení závodu, v němž absolvovali 
šest rozjížděk. V lodní třídě Evropa, kde startovalo devět 
lodí, sice zvítězil Roman Kafka ze Žďáru nad Sázavou, 
na druhém a třetím místě skončili domácí závodníci 
Martina Švancarová a Michal Kubík.  
 Závod lodní třídy Optimist byl ve znamení malých 
jachtařských nadějí klubu. Vůbec poprvé v životě v 
něm závodili desetiletý Martin Kubík a osmiletá Kris-

týna Šebková z JO ČKD Blansko. Zlato v této lodní 
třídě si odvezl  Marek Samec z Jachtklubu Brno, na 
druhém místě skončil Martin Kubík, Kristýna Šebková 
vybojovala bronzovou příčku.                                 -iš-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Po březnovém squashovém turnaji jsem tak 
trochu žehral nad vytrácením hráčů druhého sledu 
z našich turnajů. V dubnovém turnaji se však opět 
mnozí objevili, a tak není proč si „zoufat“. Urputné 
boje, o kterých jsem se zmínil v jednom z přede-
šlých článků, uvedly některé hráče do euforie a 
naopak některé ke zklamání. Všechno to však mělo 
vliv a dopad jen do našich dlouhodobých soutěží.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde započítáváme 
všem soutěžícím jen skutečný počet odehraných 
setů v našich turnajích, k velkým přesunům 
nedošlo. Zúčastnění si jen pomohli značným po-
čtem odehraných setů k vylepšení svých pozic. 
V současné době je zde vedeno již 47 hráčů, 
kterým stále vévodí Lenka Csakvaryová se 119 

sety, pronáslednovaná dvojicí 117 setových hráčů 
Jiří Pánek, Václav Pelant. Přes 100 setů se ještě 
dostali čtvrtý Jindřich Čeladín 115, pátý Jaromír 
Matal 105 a šestý Jan Urban 102 setů.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“ 
kde získávají body vždy hráči umístnění na 1. až 
10. místě, bodovalo již 28 hráčů. Do čela se dostal 
Jindřich Čeladín s 80 body, druhý je Nabil Lai 74 
bodů. Na třetím a druhém místě se drží Jaromír 
Matal 64 a Jan Zezula 62 bodů. Hráči na dalších 
místech již mají ztráty, i když poslední bodové 
zisky Pavla Blažka, Jirky Vybíhala, Jana Urbana 
a Jirky Pánka naznačují, že ztrácí vlastně jen svou 
neúčastí na prvních turnajích této sezóny.

-rl-

podlahařství podlahařství 

SLEZÁKSLEZÁK
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové, PVC* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové, PVC
* Broušení parket, renovace, pokládka* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž* Prodej - montáž

Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.czTel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

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

www.moto.stesys.cz

NOVÁ SEZÓNA 2013
MOTO – SKÚTRY – ATV

NOVÁ SEZÓNA 2013

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

    SLEVA    SLEVA

10%10%
        na všechnona všechno

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



Stolní tenis ČKD Blansko

17. května 20138

 O tomto víkendu se konalo v Havířově Mistrovství České republiky staršího žactva. Oddíl TJ ČKD Blansko 
zde reprezentoval Libor Kutil. V soutěži jednotlivců se Liborovi bohužel příliš nedařilo.

 Jako sedmý nasazený měl první kolo volné, hned v 
tom následujícím podlehl Filipu Kortusovi z Pedagogu 
České Budějovice 1:4 na sety.
 Co se nepodařilo ve dvouhře, to si Libor bohatě 
vynahradil ve čtyřhře.
 Spolu s Janem Vašíč-
kem z MSK Břeclav měli 
jako čtvrtý nasazený pár 
opět první kolo volné, v 
boji o nejlepší osmičku 
přehráli poměrem 3:1 pár 
Buben-Hýbl ze Sokola 
Hradec Králové. Největší 
bitva se odehrála o postup 
do semifi nále, kdy Libor 
se svým spoluhráčem 
zdolali v pětisetovém dra-
matu pár Hobl-Bělohlávek 
(Františkovi Lázně, Cho-
ceň).
 A po největší bitvě při-
šlo největší překvapení. 
V semifi nále si Libor s 
Janem vyšlápli na první 
nasazený pár Polanský-
-Rozínek (Ústí nad La-
bem, Havířov), který pře-
hráli nečekaně hladce 3:0. 
Rozjeté kluky zastavil až 
ve fi nále druhý nasazený 

pár z KST Ostrava Martinko-Klos, kterému podlehli 3:0 
na sety.
 I tak je druhé místo z Mistrovství České republiky 
velkým úspěchem.

-vory-

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě 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:

Provádíme 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


