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 Nic naplat, jsme národ poživačný, máme rádi dobré jídlo i pití a jsme schopní za to utratit nemalé 
peníze. Patříme mezi největší konzumenty vína a piva na světě, máme také rádi letní posezení a gri-
lovačky, a proto se to u nás doslova hemží podniky, které nabízejí vše, po čem naše chuťové buňky 
prahnou. Jen u nás v Blansku existuje několik desítek hospod a také řada vinoték. O jedné z nich 
si dnes napíšeme. Ale řeč nebude jen o víně, ale také o tom, že oslavu s grilovanými specialitami, 
sudem piva a džbánkem lahodného moku můžete mít u vás na zahradě, přestože si na organizaci 
netroufáte. Vinotéka – pivotéka U Zlaté studny udělá všechno za vás.

Vinotéka – pivotéka U Zlaté studny
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Jak jsem se již zmínil, v Blansku je vinoték hned 
několik. Osobně mám za to, že víno z vinotéky je 
rozhodně lepší než si kupovat sedmičky či litrovky v 
supermarketu. Sice se občas stane, že zde nakou-
píte nepatrně levněji, ale je potřeba přemýšlet nad 
tím, co člověk do sebe vpraví, taky by měl ochutnávat 
a nakonec si vybrat obchod, který mu vyhovuje jak 
kvalitou, tak cenou. 
 Vinotéku – pivotéku U Zlaté studny najdete na 
adrese Dolní Palava 18; je to hned u silnice vedle 
ZUŠ v zámku. Nabízí hned 17 druhů sudového vína 
– od suchých přes polosuchá až po sladká, součástí 
nabídky jsou i dnes velice populární „růžovky“, čili 
vína růžová. Nakoupíte tu i sedmičky nejrůznější 
kvality i ceny, obsluha je tu příjemná a atmosféra 
celého zařízení takřka rodinná. Pokud sem zavítáte 
častěji, můžete se těšit i na bonusový program v 
podobě vína zdarma za určité odebrané množství. 
V této vinotéce také zakoupíte regionální produkty, 
které byste jinde těžko sháněli, jejich nabídka se 
neustále obměňuje.
 Co mne docela dost zaujalo, je slovo „pivotéka“ v 
názvu podniku. Milovníci piva si tu skutečně přijdou 
na své. U Zlaté studny je na skladě několik desítek 
druhů lahvového piva, a pokud si ani tak z široké 
nabídky nevyberete, seženou vám tady prakticky 
vše, co si budete přát. A nejde jen o piva lahvová, ale 
také sudová. Majitelé pivotéky obstarají jakýkoli sud 
piva včetně výčepního zařízení, které vám ochotně 
zapůjčí, a když budete potřebovat, dopraví vám je i 
na místo určení. Heslo je: ZAŘÍDÍME – PŘIVEZEME 
– ZAPOJÍME. Vy se nemusíte starat vůbec o nic, 
pouze o své hosty.
 Dostávám se k tomu, co jsem zmiňoval už ze 
začátku. Zahradní party jsou dnes velice v oblibě; 

jedním z důvodů je i cena. Ne každý si totiž dnes 
může dovolit udělat svatbu či oslavu v restauračním 
zařízení. Pokud ale máte u svého domu zahradu, 
máte vyhráno. Díky Vinotéce – pivotéce U Zlaté 
studny budete mít všechno perfektně zorganizováno. 
Pivo, víno, grilované dobroty všeho druhu – od steaků 
až po živáňskou, ale také party stany, obsluhu nebo 
třeba živou hudbu. Tohle u nás v Blansku dosud nikdo 
nedělal a je velice dobře, že nyní tu tahle možnost je. 
Dnes opravdu není legrace vše potřebné poshánět, 
oběhnout, zaobstarat a ještě celé odpoledne běhat 
od grilu k bečce. Kluci navíc vše dělají s ohromnou 
chutí a doslova na kamarádské úrovni, přičemž do-
mluvit se s nimi dá takřka na všem. Bude je pouze 
zajímat datum, čas a počet lidí.
 Přeji vám, abyste prožili léto plné pohody a pří-
jemných přátelských shledání. Ať už budete pořádat 
něco většího nebo jen kamarádské posezení u 
dobrého vínka, nezapomeňte na to, že Vinotéka – 
pivotéka U Zlaté studny z Palavy je tu vždy k vašim 
službám, připravená vám ve všem vyjít vstříc.
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www.realitymacocha.cz

cena: 1 590 000,- Kč

Částečně zrekonstruovaný řadový RD 1+1 

s možnotí půdní vestavby, pěkná zahrada.

Celkově zrekonstruovaný RD 2+1 (+ možnost 

půdní vestavby), slunná zahrada.

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

BlanskoRájec-Jestřebí

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 1 680 000,- Kč

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

se dvěma balkony v revitalizovaném domě.

mob.: 777 857 738 

Blansko Němčice Blansko

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

Přízemní samostat. stojící RD 2+1, 

bez nutnosti rekonstrukce.

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

Byt je po celkové rekonstrukci.

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

Nabízíme:
- Byt 2+1 v OV Adamov v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- RD 2+1 Němčice, poz. 162 m2, IS, obyvatelný, zahájená rekonstrukce ...NC –300.000 Kč
- STP + 2 RD Spešov - centrum, 4 584 m2, IS dostupné, neobyvatelné..NC – 380 Kč/m2

- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, krásné místo...NC – info. v RK
- Nájem kanceláří Blansko – Sukova,  220 m2, 3.a 4. NP...NC – 1.500 Kč / m2/rok.+ ink.
- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí, parkování...NC – 14.000 Kč/měs.
- Zemědělské pozemky Křtiny – Na Dlouhých, 19.989 m2, orná půda ...NC – 39 Kč / m2

RD 5+1 Ráječko, 174 m2, kompletně 
vybavený, cihelné zdivo a vysoce kvalitní
stavební materiály.

NC – 4 850.000 Kč

DB 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 
52 m2, 4.p., dům po revitalizaci, vlastní 
kotelna, výtah, ihned volný

NC – 939.000 Kč

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  A  PRONÁJEM

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY



Místa ve školkách? 
Pro radnici důležité téma

K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

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

16. května 20142

Freddieho sloupek
Bilance 2014

 Je to 10 let, co jsme se přidružili k bývalému spolku 
pro obchod s uhlím a ocelí, který se však postupem 
času stal monstrem, co si říká Evropská unie.
 Přiznám se, že jsem před těmi 10 lety hlasoval 
proti. Vedlo mě k tomu několik důvodů, jedním z nich 
byl ten, že se cítím být občanem České republiky a 
nikoli EU a dále mne trochu „zarazilo“, že kampaň 
směřovaná k referendu o vstupu byla bezprecedent-
ně jednostranná, a dívaje se na to dnešní optikou, 
tak tím pádem tak trochu zmanipulovaná.
 Dodnes slýchávám hlasy o tom, že pro nás ne-
existovala jiná alternativa než se k EU přidat a jak 
úžasně výhodné to pro nás je. Obávám se, že takto 
černobílé to není. Od nás, stejně jako od ostatních 
členských zemí do EU míří peníze daňových po-
platníků, aby se tam moudré hlavy usnesly, jakže 
se bude ta hromada prachů přerozdělovat a utrácet. 
Část sežere nenasytný Europarlament v rámci svého 
fungování, část nikým nevolená Eurokomise, která si 
hraje na Eurovládu, část stojí propagace co půl roku 
se měnícího předsednictví EU, což je další podobný 
nesmysl a nějaké Eurobankovky pak doputují zpět 
do členských zemí ve formě dotací, pobídek atp.
 Měl jsem tu možnost se jednoho z mnoha projektů, 
fi nancovaných z EU účastnit a můžu směle prohlásit, 
že pokud podobným způsobem probíhají i ostatní 
projekty, pak nás potěš pán Bůh.
 EU si díky podpoře multi-kulti zadělala na obrovský 
problém, který mi připomíná veliký sud s prachem 
vedle továrny na zápalky a není se čemu divit, že je 
imigrační politika EU živnou půdou pro extrémisty, 
populisty a jiné –isty...
 S napětím očekávám ve spojení s EU věci příští. 
Naše současná vláda se netají tím, že chce časem 
přijmout společnou evropskou měnu a nejen tento 
záměr mi nahání husí kůži. Národní měna je totiž 
alespoň malou zárukou naší nezávislosti, centrální 
banka díky české koruně nepřichází o možnost in-
tervencí a k dispozici má i jiné monetární nástroje, 
o které by díky přijetí Eura přišla. Dodnes mimocho-
dem tvrdím, že globální ekonomická krize se u nás 
neprojevila s takovou brutalitou právě díky tomu, že 
máme vlastní měnu.
 Evropská unie je obr, který ale stojí na poněkud 
hliněných nohách. Nenechte se mýlit, jsem pro 
spolupráci národů v Evropě, ale pro spolupráci 
suverénních samostatných států, které si nenechají 
diktovat, co se má na polích pěstovat, kolik ekologic-
kého svinstva se má přimíchávat do benzínu a kolika 
penězi mám ze svého dotovat podnikatele třeba ve 
fotovoltaice. S takovou unií běžte, však víte kam...
 Hezký den.

Freddie 
(freddiemail@email.cz)734 514 325

734 514 325

Víte?
nevíte?

V Rájci představili 
zrestaurovanou sochu

 Rájec – Jestřebí. V neděli čtvrtého května se dob-
rovolní hasiči z Rájce dočkali nové dominanty u své 
hasičky. I přes to, že byla socha připravena již koncem 
loňského roku, byla na své místo vrácena teprve nyní. 
Součástí slavnostního předání bylo požehnání faráře 
za účasti zastupitelů obce a členů hasičského sboru. 
Na restaurování sochy se podílela nejen obec, ale 
většinu z více než dvou set tisíc korun pokryla dotace.

-sko-

Nové parkování 
od poloviny května

 Blansko. Vedle úřadu práce před nedávnem skon-
čila výstavba nových parkovacích prostor s celkem 
sedmatřiceti místy. Po kolaudaci by se mělo ofi ciálně 
otevřít v polovině května. V první fázi by mělo parkovi-
ště zůstat neplacené. Podle místostarosty Jiřího Crhy 
chce město počkat alespoň tuto letní sezónu a dle 
přínosu zhodnotit další postup. Nové parkoviště přišlo 
na dva miliony korun. 

-sko-

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Dne 26.05.2014 od 07:00 do 16:30 - Blansko
Vypnutá oblast: Rekreační oblast Obtížky
Dne 30.05.2014 od 07:30 do 10:30 - Blansko
Vypnutá oblast: ulice Údolní domy č.o. 1 - 23 lichá 
čísla, domy č.o. 2, 4, 6, garáže vedle, v ulici Čapkova 
domy č.o. 6 - 12 sudá čísla, ulice 9. května dům č.o. 
26 a garáže vedle

Kulturní akce 
v jeskyni Výpustek

 „Jé, ahoj děti a vůbec všichni. Já jsem Honza a 
bydlím tady kousek v jedné vsi. Víte lidé říkají, že 
jsem hloupý, ale to není pravda. Jsem jen trošku líný 
a pravda, moc se mi nechce pracovat a myslet. Do-
posud jsem se válel pěkně v teple doma za pecí …“  
takto začíná hraný pohádkový příběh „S Honzou za 
pokladem obra Koloděje“ připravený pro děti a rodiče 
pracovníky jeskyně Výpustek a divadelníky souboru  
KŘOVÝ ze Křtin. Do děje pohádkového příběhu jsou 
zapojeni děti  pomáhající Honzovi  plnit úkoly, za které 
získá postupně klíče k srdci Obra Koloděje a k pokladu 
samotnému. Akce  se odehrává v podzemí jeskyně 
Výpustek v sobotu 7. června v časech od 11 do 18 
hodin /každou celou hodinu/, rezervace nutná.
 V rámci letošní akce „Čarovné tóny Macochy“ se 
uskuteční koncertní vystoupení Mariana Vargy v jeskyni 
Výpustek dne 13. června v 18 hodin. Koncertní vystou-
pení varhaníka doplněné světelnou animací pořádá 
Agency FTC spolu se Správou jeskyní Moravský kras 
 V sobotu 28. června odehraje v jeskyni Výpustek 
divadelní představení amatérský soubor „Hlavy v 
emigraci“ z Vedrovic v režii (snad konečně již studenta 
JAMU) Jiřího Lišky. Soubor představí hru autora Willia-
ma Shakespeara „ Macbeth, král“. Začátek představení 
v 18 hodin.
 V sobotu 6. září v jeskyni Výpustek celodenní festival 
DIDGERIDOO  ve venkovní prostorech i v podzemí. 
Akce doplněná různými kulturními vystoupeními, vý-
robky chráněných dílen, zdravou výživou …. Začátek 
akce 10 hodin  
 V listopadu na tradiční Ďábelský Výpustek  29. a 30. 
11. V pátek akce pro MŠ
 Rezervace nutná. Veškeré podrobnosti na www 
stránkách caves.cz, cavemk.cz
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Rekondiční pobyt 
pro vozíčkáře 

 Každým rokem pořádá  svaz tělesně postižených 
v ČR o.s okresní organizace Blansko pro vozíčkáře 
a jejich průvodce rekondiční pobyt v bezbariérovém 
zařízení v zámečku Hodonínu u Kunštátu. Letos 
v termínu od 22.6 – 29.6. 2014. Pobytu se mohou 
zúčastnit členové naší organizace, tak i nečlenové. 
Program obsahuje odborné přednášky ze sociální a 
zdravotní oblasti, cvičení,  společenské hry, hudební 
večer, posezení u táboráku apod. 
 Přijděte mezi nás, dozvíte se nové věci, pobavíte 
se a navážete nové přátelské vztahy a rozšíříte naše 
řady. Podrobné informace získáte na níže uvedeném 
kontaktu vedoucího. 
 Těší se na vás 

Jiří Štěp – vedoucí RP OO STP Blansko 
mobil: 737407467, mail: jiri.step@volny.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

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

Dětská obuv KTRKTR®
To nejlepší pro Vaše dítě!

 Zápisy do mateřských školek začátkem května vnesly nervozitu do mnoha rodin s tříletými dětmi. V 
době, kdy babičky často ještě pracují a ztráta jednoho příjmu by pro rodinu znamenala vážný problém, 
má místo ve školce cenu zlata. S otázkou, jaká je letos po zápisech situace v Blansku, oslovil Monitor 
místostarostu Ing. Jiřího Crhu. 
 Jak letos dopadly zápisy do 
mateřských školek? Máte už 
první čísla? 
 Ano, první údaje ze zápisů 
máme. Celkem bylo podáno 
638 žádostí a k dipozici je 240 
volných míst. Toto jsou čísla, 
která mají novináři rádi, protože 
vypadají dramaticky. Realita je 
ale jiná. Je běžné, že rodiče, 
kteří školku pro dítě potřebují, 
podávají přihlášku do dvou, tří i 
více školek. Taky se mezi mamin-
kami drží fáma, že když bylo dítě 
jednou nebo dvakrát odmítnuto, 
následující školní rok ho školka 
přijme, a tak hlásí děti do školek 
o rok dřív. To je ale zbytečné. Pro 
přijetí jsou jasně daná kritéria a 
předchozí odmítnutí mezi ně určitě nepatří. Přesná 
čísla, tj. čísla očištěná od duplicit a žádostí nesplňu-
jících kritéria, budeme mít k dispozici tak do týdne. 
 Čekáte, že budou vypadat příznivěji? 
 Určitě. Upřímně doufám, že by se počet žadatelů 
splňujících podmínky pro přijetí do mateřské školy 
mohl více méně krýt s počtem volných míst. Udělali 
jsme pro to maximum. 
 Co si pod tím mám představit? 
 Vezmu to trochu zeširoka. Počet míst ve školkách je 
exponované téma. To je zkrátka fakt a každá radnice 
se snaží, aby v této oblasti vyšla občanům vstříc. 
Zároveň je třeba říct, že je to dost náročná disciplína. 
Do školek jdou tříleté děti a radnice tak má jen tři 
roky na to, aby zachytila trend populačního vývoje. 
A to není zrovna snadné, protože počet narozených 
se uzavře ke konci roku, kdežto návrh rozpočtu se 
dává už někdy ke konci července. I kdybychom za-
reagovali okamžitě, máme na navýšení kapacit jen 
2,5 roku. Jelikož jde o rozhodování v řádu milionů, 
je tendence čekat, aby bylo jisté, zda jde opravdu o 
setrvalý stav, ne o výkyv, čímž se ztratí další rok. Ve 
skutečnosti tak máte na řešení situace jen 1,5 roku, 
což je v investicích opravdu extrémně krátká doba. 
Pohybujeme se v oblasti veřejných zakázek, kde je 
vše třeba vysoutěžit. 
 Takže konkrétně? 
 Počet míst ve školkách soustavně navyšujeme od 
roku 2010, kdy bylo zřízeno 50 míst na Dvorské. Ani to 
nestačilo, proto v říjnu 2013 vzniklo dalších 25 míst v 
Dolní Lhotě, což si vyžádalo náklady ve výši 2,3 miliony 
korun. Čísla však stále nebyla příznivá, proto jsme v 
radě dlouze diskutovali o tom, jak postupovat dál. 
 Jednou z možností byla přístavba k některé ze 
stávajících školek, což by znamenalo náklady ve výši 
cca deseti milionů. To už je hodně, navíc všechno 

nasvědčuje tomu, že dětí bude zase postupně ubývat 
a nově zřízené prostory by po několika letech zůstaly 
prázdné. Rozhodli jsme se proto jít jinou cestou a 
požádali krajský úřad o výjimku umožňující zvýšit 
počet dětí ve třídách na 27-28. V Blansku tím získáme 
dalších 45 míst. Oproti květnu loňského roku tak byla 
kapacita navýšena celkem o 70 míst. 
 Nebude to na úkor kvality a individuálního 
přístupu k dětem? 
 Uvědomuji si, že to při takovém počtu dětí ve třídě 
může být pro učitelky náročné, nicméně není to na-
trvalo. Taky je otázka, kolik dětí reálně ve třídě bývá. 
Menší děti bývají nemocné a plný počet není ve třídě 
nikdy. Zároveň musím říct, že jsme věc s učitelkami 
z mateřských škol projednávali a všechny se k tomu 
postavily kladně, za což bych jim rád poděkoval. 
Připomínky byly jedině k hygienickým standardům, 
což je v pořádku. Myslím, že jsme nakonec zvolili 
optimální řešení vzhledem k situaci. 
 Přece jen se musím zeptat: nemyslíte si, že ru-
šení školek před deseti, patnácti lety byla chyba? 
 K tomu se mohu těžko vyjádřit, protože jsem v 
té době na radnici nebyl a nevím, jaké pro to byly 
argumenty. Dovedu si ale představit, že všechno 
svědčilo pro trend klesající porodnosti. Školky by 
neměly naplněnou kapacitu, ale náklady na údržbu 
budov by přetrvávaly a s časem ještě rostly. Já jsem 
hlavně rád, že bývalé školky v Blansku slouží tomu 
účelu, jakému slouží. Že se z nich nestaly pivnice 
nebo herny. Na Sladkovského vzniklo Centrum pro 
matku a dítě, které poskytuje možnost řešení krizové 
životní situace právě matkám s dětmi, na Údolní se 
nastěhoval Dům dětí a mládeže. Obojí vnímám velmi 
pozitivně – je pro mě důležité, že budovy bývalých 
školek stále slouží blanenským dětem. 

-r-
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Na kávě s Janou a Jaromírem Kratochvílovými
 Když jsme s rozhovory Na kávě začínali, dělali 
jsme si starosti, kde seženeme dost zajímavých 
osobností, abychom rubriku udrželi alespoň 
rok. Jak se ukázalo, byly to obavy zbytečné. I 
na malém městě najdete překvapivě mnoho lidí, 
za kterými stojí obdivuhodné životní dílo, pro 
jehož realizaci pracovali tiše a nenápadně den 
za dnem, rok za rokem. Manželé Kratochvílovi 
k ni patří. Dát čtenářům Monitoru příležitost 
nahlédnout do jejich životního příběhu je pro 
mě skutečnou ctí. 

 Můžete na úvod prozradit, odkud pocházíte a 
jaké byly vaše původní profese?
 Jaromír: Pocházím z okrajové části Brna a původ-
ním povoláním jsem lékař. Nejprve chirurg a později 
praktik, ale už léta se medicíně profesně nevěnuji.
 Jana: Já jsem rodačka ze severní Moravy, ze 
Šumperka a dříve jsem pracovala jako zdravotní 
sestra. Zajímavé ovšem je, že jsme se nesezná-
mili díky našim profesím ve zdravotnictví, jak by se 
možná mohlo zdát. 
 Jaromír: Poznali jsme se na severní Moravě, kde 
jsem sloužil na vojně. Jako brněnský patriot jsem 
potom chtěl zůstat blízko Brna, a tak jsem po léta 
působil právě zde. Ale když v roce 1993 začaly 
vznikat privátní lékařské praxe, tak jsem praktickou 
medicínu pověsil na hřebík a začal se věnovat práci 
zde ve stacionáři.

 Jaká vlastně byla historie vzniku Domova 
Olga?
 Jana: V roce 1990, krátce po revoluci, jsme za-
ložili občanské sdružení Hnutí humanitární pomoci, 
které mělo původně pět členů. Inspirovali jsme se 
vznikem Výboru dobré vůle Olgy Havlové. Protože 
jsme oba působili ve zdravotnictví, věděli jsme, 
že péči o zdravotně postižené lze dělat i jinak než 
formou ústavní péče. Chtěli jsme k ní vytvořit alter-
nativu a věnovat pozornost lidem, o které se nikdo 
nezajímal - lidem s mentálním hendikepem. 
 Po třech letech činnosti sdružení se nám povedlo 
zahájit provoz denního stacionáře. A od té doby 
pořád něco budujeme a zlepšujeme. Uplynulo už 
dvacet let od vzniku tohoto domova a10 let od vzniku 
chráněného bydlení Velan a já říkám, že je co slavit, 
protože udržet takové zařízení v plynulém provozu 
je docela slušný výkon. 

 Proč jste denní stacionář pojmenovali právě 
Domov Olga?
 Jaromír: Při vzniku stacionáře byl název až to 
poslední, co jsme řešili, přednost mělo zahájení 
činnosti a získávání peněz na provoz. Tehdy se 
začal užívat název Domov Caritas, ale protože tu 
byla obava katolické Charity, že tím bude docházet k 
vzájemné záměně našich služeb, tak se nakonec na 
počest paní Olgy Havlové a její kanadské přítelkyně 
paní Olgy Velanové od roku 1999 domov jmenuje 
Domov Olga. (pozn. Olga Havlová zařízení v roce 
1994 osobně navštívila.) 

 Pokud tomu správně rozumím, když jste roz-
jížděli tyto aktivity, bylo vám přes čtyřicet. Jak 
se ve středním věku začíná takříkajíc úplně od 
nuly?

 Jana: Byl v tom kus odvahy, začít skoro na prahu 
padesátky s takovým projektem. Šli jsme do něčeho 
úplně neznámého. Do roku 1990 tady neexistovala 
zkušenost se sociální prací, jak ji známe dnes. Ne-
byla tu nestátní zařízení. Já jsem tehdy pracovala 
v neurologické ambulanci a říkala jsem si, proč by 
lidé s mentálním postižením nemohli žít lepší život. 
A tak mě ta myšlenka chytla. Vlastně nás chytla 
oba.
 To, že jsme začínali už ve zralém věku, mělo 
svoje výhody i nevýhody. Určitě jsme k tomu při-
stupovali více zodpovědně. Neříkali jsme si, že to 
zkusíme, a když to nepůjde, jdeme od toho. Vůbec 
jsme přitom netušili, jak to bude obtížné. Manžel z 
počátku ještě zůstával v zaměstnání, ale já jsem 
je opustila, protože skloubit dvě taková povolání 
nešlo.

 Co vlastně bylo vaší hlavní motivací pro za-
ložení stacionáře? 
 Jana: Novináři se nás často ptají, zda máme v 
rodině někoho mentálně postiženého, že se této 
oblasti věnujeme, ale tak to není. Pro mě byla 
motivací čistě jen profesní zkušenost sestry na 
neurologii a snaha dělat věci jinak. 
 Jaromír: S mentálně postiženými jsem se setká-
val díky své lékařské praxi. Viděla jsem, že jejich 
největším problém spočívá v izolovanosti. Tito lidé 
také potřebují komunikovat a ne být zavření celý 
den doma. Proto se nám zdálo vhodné vytvořit jim 
vlastní sociální komunitu, kde by se zabavili, něco 
naučili a zdokonalovali se v soběstačnosti, aby 
třeba jednou mohli samostatně bydlet.

 Jaké byly začátky stacionáře?
 Jana: Když jsme začínali, měli jsme na účtu 50 
tisíc a za půl roku jsme prostavěli přes tři a půl 
milionu. To shánění peněz za pochodu bylo dost 
náročné, stejně jako dohadování se zedníky. Sami 
jsme nikdy nestavěli. Všechno, co souviselo se sta-
vebními pracemi, jsme tehdy zažívali jako premiéru. 
Když jsme otevírali, tak jsem z toho byla zlomená 
jak stvol (smích) Kdyby vedle mě nestál můj muž, 
tak bych to nedokázala.
 Jaromír: Z manželky se stal doslova stavební 
inspektor. Dokonce i architektonicky jí to myslelo. 
Já tuhle představivost nikdy neměl. Nebylo to celé 
snadné, ale ono je to v životě tak nějak zařízeno, že 
když do něčeho jdete s entuziasmem, tak se sice 
objevují velké problémy, ale objevují se postupně. 
Kdyby člověk věděl dopředu, co ho všechno čeká, 
asi by se do toho nepustil, ale takhle, když řeší 
všechno postupně, se to zvládá snáz.

 Jak získáváte prostředky na provoz? Jsou 
to převážně granty, nebo máte své sponzory a 
donátory?
 Jana: Ano, máme své dárce, ale získávají se 
obtížně. Napsala jsem svého času asi 120 osob-
ních dopisů a vrátily se mi tři a z nich jen jeden 
nabídl skutečnou fi nanční pomoc. Třeba při stavbě 
domova nám hodně pomohla holandská katolická 
nadace, která věnovala podstatnou částku, ale další 
peníze jsme museli sehnat sami.
 Při stavbě chráněného bydlení na Klepačově 
se zase hodně angažoval náš dlouholetý pří-

Sponzor rubriky:

tel Ing. Karel Velan, 
Čechokanaďan, kte-
rý má dnes 95 let, 
s manželkou Olgou. 
Oni do toho vložili asi 
40 % nákladů, ale 
těch 60 % jsme opět 
museli získat jinak.

 Prozradíte jiným 
neziskovkám re-
cept, jak shánět 
prostředky? 
 Jana: Neprozra-
dím, protože žádný 
jednoduchý recept 
neexistuje. Začínáme 
oslovením, jak já ří-
kám, „hlubokých lidí“, 
u kterých jsme pře-
svědčeni, že je v nich 
to člověčenství, a že 
budou ze svého nadbytku nebo někdy i nedostatku 
ochotni přispět. Samozřejmě nesmím zapomenout 
na podporu Města Blanska, Jihomoravského kraje 
a Ministerstva práce a sociálních věcí. 
 To nejdůležitější je, že nám všichni vidí takříkajíc 
do kuchyně. Že máme naprosto průhledné účet-
nictví, že naše služby stále rozšiřujeme, a že se 
chlapcům a děvčatům u nás daří. 

 Stále pracujete spolu. Nepotkala vás někdy 
ponorková nemoc?
 Jana: Někdy to bylo náročné, ale na druhou 
stranu se jeden na druhého můžeme vždycky 
spolehnout a být si oporou. 

 Je někdo z klientů, kdo vám obzvlášť utkvěl 
v paměti?
 Jana: Na to není lehké odpovědět. Já mám ke 
všem klientům vztah jako ke své druhé rodině. Ale 
je pravda, že tu byla jedna dívka, která nemluvila, 
ale byla takovým dobrým duchem tohoto domova. 
Už odešla, ale nikdo na ni nemůžeme zapomenout. 
Musím však říct, že všichni klienti mají u mě ote-
vřené srdce i dveře. Je to jako když máte doma víc 
dětí. Nemůžete přece říct, že máte jedno dítě radši.

 Jaký je podle vás dnes postoj veřejnosti vůči 
postiženým?
 Jaromír: Myslím, že se to hodně zlepšilo. Do roku 
1990 byli tito lidé schováváni doma. Společnost 
se na ně dívala jako na něco nepatřičného. Za ta 
uplynulá léta si už ale lidé zvykli. Tady v Blansku 
třeba i díky tomu, že je tu škola na Žižkově ulici a její 
žáci od prvopočátku chodili do města. I my chodíme 
například na kuželkářské závody, výstavy atd. Lidé 
pochopili, že zdravotně postižení do společnosti 
patří. 
 Když se stavělo chráněné bydlení Velan, tak 
jsme na to připravovali jak naše klienty, tak občany 
Klepačova. Postupně si na sebe zvykali a dnes 
tam soužití probíhá bez problémů. Mají je tam rádi. 
Sousedsky se navštěvují a dokonce jim naši kluci 
a děvčata vyrábějí papírové ozdoby na plesy. 
 Jana: Tenhle postup ovšem není náš vynález, 

postupnou integraci už dávno úspěšně zavedli v 
Kanadě. Jsou zkušenosti, že stacionáře a domy s 
chráněným bydlením jsou veřejností mnohem lépe 
přijímány, pokud se s místními začne komunikovat 
včas a mohou se do věci zapojit. 

 Mluvili jsme o minulosti, o současnosti, co 
vaše plány do budoucna?
 Jaromír: Chceme, aby se naše zařízení udrželo v 
chodu, protože ho naši klienti potřebují. Pomalu to 
vše předáváme dvěma mladým spolupracovníkům, 
kteří to jednoho dne převezmou.
 Jana: Možná to vypadá jako skromný cíl, ale 
udržet zařízení v chodu, to je pro neziskovou or-
ganizaci ustavičný boj. To ale neznamená, že už 
nechceme jít dál. Plánujeme třeba do budoucna 
zřídit chráněnou dílnu. 
 Jaromír: Chceme se samozřejmě věnovat i více 
sobě a starat se o své zdraví. Já mám jako koníčka 
muziku, hraju na klavír. A budeme se pochopitelně 
věnovat taky vnoučatům, i když na odpočinek ještě 
nespěcháme.

 Moje oblíbená závěrečná otázka zní: kdybyste 
měli v ruce kouzelný proutek a jedním mávnutím 
mohli něco změnit, co by to bylo?
 Jaromír: Aby lidé nebyli tak sobečtí. Je správné 
myslet na sebe, ale ne bez ohledu na druhé. Život 
je totiž o vztazích a ne o konzumu.
 Jana: To jste mě trochu zaskočila. Já bych měla 
takové obyčejné přání, které souvisí s naší prací, 
a to aby se omezila administrativa, která neustále 
narůstá a bobtná. Ten čas, který strávíme nad 
papíry, bychom totiž mohli věnovat našim klientům. 

-kkuc-

Svítá parkování na lepší časy?V Blansku spontánně vzniká 
kulturní kavárna  Výstavba nového parkoviště mezi koupalištěm a úřadem práce by mohla parkování v centru ales-

poň částečně ulevit. Ne každý musí zákonitě zastavit přímo před vytouženým obchodem a těch pár 
kroků nás asi taky nezabije. Dle mého názoru je ale rozhodujícím aspektem výstavby velice rozumné 
a vstřícné gesto ze strany radnice, která zatím nechce parkoviště zpoplatnit. Stejně tak se uvažuje o 
tom, že by i parkoviště před úřadem práce bylo neplacené, což by byla jistě příjemná změna. Často 
si totiž můžete všimnout, že na parkovišti postává pouze pár aut, v nočních hodinách občas i nějaké 
to policejní auto s radarem, a jinak se parkuje v okolních ulicích.
 Přesně tenhle problém zmiňuje i místostarosta Jiří 
Crha a je radost vidět, že se město rozhodlo s pře-
plněnými ulicemi něco dělat. Samozřejmě prostory, 
na kterých by se dalo bez problémů stavět, kvapem 
ubývá a tak se některých vytoužených parkovacích 
ploch asi jen tak nedočkáme.  Z hlavy mě napadá 
tradiční parkování u nemocnice a v přilehlých ulicích 

 Bar v blanenském kině, který léta sloužil návštěvníkům odpoledních i večerních představení, se loni 
dočkal zásadní přeměny, a to rovnou ve velkém stylu.
 Do oprav město Blansko investovalo více jak jeden 
milion korun a návrhem pověřilo architektku Moniku 
Sirnou, která navrhla interiér v nadčasovém, ale záro-
veň moderním stylu, který vyhovuje požadavkům doby, 
ale zároveň navazuje na historizující objekt samotného 
kina.
 Zvýšení kvality pohostinského zařízení zcela po-
chopitelně vedlo provozovatele kina, tedy Kulturní 
střediska města Blanska, ke snaze o vysoutěžení co 

nejlepších podmínek pronájmu. A protože se zájemci 
o provozování baru začali údajně sami hlásit, bylo 
vypsání výběrového řízení samozřejmým krokem.
 Dle ofi ciálních informačních zdrojů MěÚ Blansko 
(www.blansko.cz) se vítězem výběrového řízení stal 
pan Lubomír Hlaváč, který má s podnikáním v oboru 
pohostinství 40 let zkušeností a ve stávajících pro-
storách hodlá provozovat nekuřáckou kavárnu „pro 
všechny včetně maminek s dětmi“.

 Prvním viditelným krokem nové-
ho nájemce byla změna otvírací 
doby tak, aby maximálně vyho-
vovala cílové skupině, na kterou 
se chce provozovatel zaměřit. Od 
1.5. je tak bývalý bar kina otevřen 
denně od 11.00 do 22.00 hodin.
 Jak první týdny provozu uká-
zaly, v kavárně, nově označené 
poutačem, jehož podoba by paní 
architektu Sirnou jistě nadchla, 
se začali spontánně scházet lidé 
činní v blanenské kultuře. Je tak 
dost dobře možné, že jsme svěd-
ky rodící se tradice a Blansko 
bude mít svou kulturní kavárnu, 
kterou doposud mohlo větším 
městům jen závidět.

-kkuc-

nebo například kolem nádraží a koneckonců i kolem 
vlakové zastávky v centru. Pokud by se ale podařilo 
městu nějakým zázračným způsobem zlepšit parko-
vání i na těchto místech, a dodat i nějakou tu zeleň 
jako v případě nového parkoviště u koupaliště, bylo 
by to více než příjemné.

-sko-
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FOTOSERIÁL:
Blanenští hasiči zvali na stanici

Zápis do školky? 
Letos v klidu.

 Projet se na zdvižné plošině a nahlédnout z ní do oken kanceláře v prvním patře, pohoupat se v 
sedáku, sednout si za volant pravého hasičského auta a spustit sirénu. Je sobota 10. května, hasičská 
stanice  v Blansku pořádá den otevřených dveří a spoustě kluků se právě vyplnil jejich dětský sen.

Voda jako křišťál
 Bazén už dávno není jen doménou boháčů. Dnes domácí koupání provozuje více než polovina Čechů 
a ať už vlastní menší či rozměrnější bazén, spojuje je jedna věc – čistá voda. Kdo by taky chtěl mít vodu 
v bazénu jako brčál, viďte? Bez chemie se dnes neobejdete, ale jak správně postupovat a vybrat správné 
přípravky, o tom se jednoznačnou odpověď asi nikde nedočtete. Naštěstí existuje jedno řešení, které máme 
všichni přímo na dosah, a tím je specializovaná prodejna Wetter, která se nachází v areálu fi rmy VIA-REK 
v Rájci – Jestřebí, ve které vám odborně proškolený personál poradí a za velice slušné ceny prodá vše, 
co váš bazén potřebuje.

 Na údržbu bazénu a jeho přípravu na sezónu už 
je nejvyšší čas. Venku je nádherně, teploty už dlouho 
přesahují dvacetistupňovou hranici a všichni se moc 
těšíme, až se v létě vypleskneme k vodě. Ti z vás, kteří 
vlastní bazén, vědí moc dobře, že se o něj musí správně 
starat. Jen blázen dnes do svého bazénu vylije kýbl 
Sava a myslí si, že tím vyřeší veškeré svoje problémy…
 Do prodejny Wetter v Rájci – Jestřebí chodím již 
několik let, jelikož mi to tu prostě vyhovuje. Personál je 
odborně proškolený a velmi ochotný. Dokázal mi vždy 
poradit, a přitom ze mě nevydoloval přebytečné peníze 
za věci, které nepotřebuji. A právě o tom to je. Spousta 
lidí si prostě přečte na internetu články od různých 
chytrolínů, a aniž by přemýšleli, prostě nakoupí draho 
a špatně. Potom se diví, že voda je špinavá a nedá se 
do ní vlézt. Tady zkrátka díky kompletnímu sortimentu 
nakoupíte vše, co potřebujete, jinam už nemusíte. Na-
víc zde dostanete cenné rady od odborníků, a to zcela 
zdarma, což se může hodit nejen začátečníkům, ale i 
těm, kteří se o bazén starají už delší dobu.
 Jsem zastáncem myšlenky, že každý má dělat to, 
co umí. Prodejnu Wetter provozuje už od prvopočátku 
fi rma VIA-REK, jež bazénovou chemii přímo vyrábí a 
zásobuje jí velká koupaliště a relaxační zařízení po celé 
naší republice. Už proto sem do prodejny chodím. Kdo 
jiný by totiž o problematice čistoty bazénů měl vědět 
víc, než právě její výrobci? Navíc si jako výrobci mohou 
dovolit prodávat bazénovou chemii za bezkonkurenční 
ceny a zákazníci tak mnohdy ušetří až několik tisíc 
korun ročně. Prodejna tu stojí už téměř deset let a 
ještě nikdy jsem nebyl zklamán. Stal jsem se stálým 
zákazníkem také proto, že leží jen pár kilometrů od 
Blanska, přímo v areálu fi rmy Via-Rek na ul. Ol. Blažka 
145 v Rájci – Jestřebí. Vím, že kromě mě sem jezdí za 

dobrou cenou a kvalitním servisem zákazníci 
z celého kraje.
   Letos se podniková prodejna mění, mají 
nový internetový obchod, chystají bonusový 
program pro stálé zákazníky, celá prodejna 
dostává nový háv a změna je patrná hned 
na první pohled. Nový internetový obchůdek 
navíc nabízí ještě lákavější ceny. A pokud si 
nevíte rady a s bazénem začínáte, případně 
potřebujete konzultaci, je tu pro vás kvali-
fi kovaný personál po celý pracovní týden, 
dokonce i v sobotu.
   Bazén je dnes přece jen velký fenomén a 
zaslouží si, aby o něj bylo dobře postaráno. 
Pokud potřebujete poradit, nestyďte se 
prodejnu Wetter v Rájci osobně navštívit. 
Nakonec tak jako já přijdete na to, že péče 

o vodu v bazénu nemusí být náročná ani nákladná. 
Buďte chytří a nakupujte přímo u profesionálů – nejen 
že ušetříte, ale budete si křišťálově čisté vody užívat 
po celou sezónu.

-r-

 „Dny otevřených dveří pořádáme spíš výjimečně, 
tak jednou za tři roky. Přesto to považujeme za dů-
ležitou součást naší práce,“ říká nadpraporčík Pavel 
Ruml, který v rámci jihomoravského kraje působí v 
oblasti prevence.
 „Na dnech otevřených dveří ukazujeme lidem 
techniku, představujeme naši práci. Pro děti máme 
přichystány hry a odměny. Chápeme to jako určitou 
formu vzdělávání – když budou děti vědět, co hasiči 

dělají, budou zároveň vědět, co by dělat neměly,“ 
vysvětluje Pavel Ruml. Fakt, že pokud jde o komu-
nikaci s veřejností, jsou dny otevřených dveří trefou 
do černého, ostatně potvrdil i počet návštěvníků, 
převážně rodičů s malými dětmi. „S návštěvností 
jsme spokojení úplně maximálně. Ani jsme tolik lidí 
nečekali. Určitě to potěší. Aspoň je vidět, že se ve-
řejnost o práci hasičů zajímá,“ uzavírá Pavel Ruml.

-kkuc-

 Fronty, nervozita, napětí, únava a strkanice. Atmosféra, která už po několik let neoddělitelně 
patřila k zápisu na MŠ Rodkovského, se letos změnila jako mávnutím kouzelného proutku.
 Fronty nikde, čtvrt hodiny před ofi ciálním za-
hájením postávalo před dveřmi ředitelny jen pár 
maminek s dětmi.
 Mezi nimi i Nela Vrtílková, která přišla zapsat 
malého Tomáška. „U zápisu jsem tady podruhé, 
na Rodkovského už chodí starší dcerka, i proto se 
hlásíme jen sem. Snad to zohlední a vezmou nás. 
Potřebuju do práce, tak doufám, že to vyjde,“ říká 
mladá maminka.
 Skutečnost, že se letošní 
atmosféra u zápisu uklidnila, 
s povděkem kvituje i ředitelka 
školy Jana Mašátová. „Udělali 
jsme pro to, co jsme mohli, 
snažíme se, aby nevznikaly 
fronty tak jako loňský rok. Po-
starali jsem se o co nejlepší in-
formovanost, rodiče si mohou 
nachystat přihlášku předem. 
Zapisujeme tři, aby to šlo 
rychleji, a samotným dětem 
se snažíme první návštěvu 
ve školce zpříjemnit. Máme 
pro ně dárky i ochutnávku 
svačinky,“ vysvětluje ředitelka 
MŠ Rodkovského.
 Sama se domnívá, že za 
zklidněním situace je lepší in-
formovanost rodičů. „Maminky 

už vědí, že nezáleží na pořadí, ve kterém přijdou. 
Pro přijetí máme jasně stanovená, dopředu vyhlá-
šená kritéria a záleží na tom, zda je dítě splní, nebo 
ne. Snažíme se, aby to bylo co nejvíce objektivní, 
o to náročnější je to někdy pro nás. Naštěstí jsou 
rodiče většinou rozumní a není problém se domlu-
vit,“ uzavírá Jana Mašátová.

-kkuc-

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

Jsme Vám nejblíže! 

Navštivte nás 

v Brně – Králově Poli 

v nákupním 

centru Tesco

Cimburkova 4, Brno-Královo Pole, 

tel.545 215 501

www.raven-fi shing.cz
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DR. OPTIK Moravia

S Monitorem na houbách

HOSTÉ:   VIRGINIA DELGADO – tanec,

TOMÁŠ HANÁK – recitace, PETR VÍT – kytara

Vystoupí v komponovaném pořadu španělského 
básníka Federica Garcíi Lorky

„Vracím se pro svá křídla
– VUELVO POR MIS ALAS“Fotoseriál: Květen nabitý akcemi

 Férová snídaně, závody RC modelů na Sportovním ostrově i na Palavě, a den otevřených dveří na 
hasičské stanici – to všechno v jediný den dopoledne v Blansku. Další víkend přitom vypadá podobně, 
a pak všechny další až do prázdnin, kdy se tempo konečně zvolní. Těm, kterým některá ze zmíněných 
akcí utekla, přinášíme alespoň krátký souhrn v podobě fotoreportáže.                                             -kkuc-

 Vážení přátelé, rádi bychom se představili. Jsme mladá společnost, která se maximálně snaží najít pro 
vás vždy řešení a chce si z Vás udělat přátele a spokojené zákazníky. Pohled na naši optiku lze velmi jed-
noduše zkrátit na dvě hlavní služby, kterými Vás velmi rádi obsloužíme. Měření zraku provádíme zdarma, 
využijte u nás rad a zkušeností odborníků, kteří jsou specialisty pro brýlovou korekci. Obslouží Vás oborník 
a vyhnete se frontám a čekání u očního lékaře. Druhou zásadní službou je prodej brýlových obrub. Vždy 
pro vás máme připraven výběr různých typů a značek. Vyberete si tu správnou obrubu minimálně z 1000 
rozmanitých tvarů, materiálů a barev.

Měření zraku
 Na našich prodejnách pravi-
delně vyšetřujeme zrak vysoko-
školsky vzdělanými optometristy.
 Na kvalitu personálu velmi 
dbáme, neboť si uvědomuje-
me zodpovědnost, se kterou 
Vám stanovujeme parametry 
pro Vaše nové brýle. Zvláště pro 
prvonositele brýlí je vyšetření 
velmi důležité, aby odcházel s 
vědomím, že jeho zrak byl vy-
šetřen odborně a spolehlivě.
 Řada konkurenčních optik, 
včetně velkých sítí, vyšetřuje 
zrak pouze rychle vyškolenými 
prodavačkami. To je u nás ne-
přípustné. Odbornost je u nás 
na prvním místě.
 Na našich provozovnách vyšetřujeme zrak až čtyři-
krát týdně a na vybraných prodejnách i v sobotu pro 
obzvlášť zaneprázdněné klienty. Vyšetření je bezplatné,
 Doporučujeme si na těchto stránkách nalézt kontakt 
na Vaši nejbližší provozovnu, aby jste se mohli objednat 
a nemuseli ztrácet ani minutu nepříjemným čekáním.
 Samotné vyšetření s příjemným personálem trvá 
necelých 30 minut, tedy bez spěchu, což někdy v ordi-
naci očního lékaře není možné. V rámci pohovoru se 
vždy pokoušíme zjistit, na co brýle nejvíce potřebujete, 
abychom našli pro Vás to nejlepší řešení.
 Servis a pohodlí pro naše klienty považujeme za 
základ úspěchu naší společnosti.

Brýlové obruby
 Naše společnost klade velký důraz na výběr obrub 
v provozovnách. Proto se nazýváme rodinnou optikou, 
aby si každý u nás vybral to, co právě hledá. Na každé 
provozovně najdete minimálně 1000 ks obrub na výběr 
a to ještě bez slunečních brýlí. Toto Vám nenabídne 
žádná jiná optika ve Vašem městě. Přijďte se přesvědčit 
sami a uvidíte.
 Naši zástupci nechybí na žádné větší akci v Evropě, 
ať už je to veletrh ve Frankfurtu v lednu, Miláně v břez-
nu nebo v Paříži v září. Tam pro Vás vyhledáváme a 
nakupujeme ty nejmodernější a nejzajímavější kolekce. 

Od nás vždy odejdete s brýlemi moderními a kvalitními. 
 Jako jediní přinášíme na český trh kompletní kolekci 
francouzského návrháře Alaina Boulase značek Cham-
borelle a Mikita, které vynikají profesionálním zpraco-
váním a originálními nápady. Jako první přinášíme do 
ČR v letošním roce novou severskou značku MIKKA 
určenou pro mladé lidi mající rádi trendové plastové 
brýle. V naší nabídce je kompletní kolekce nejprodáva-
nější značky na německém trhu VISTAN, která vyniká 
vysokou kvalitou a odolností pro větší zátěž brýlí, ale 
také překvapivě velmi zajímavými cenami.
 V nabídce nechybí ani takové značky jako je GUESS, 
GANT, POLICE, LEVIS či RAY-BAN. Zkrátka u nás si 
vybere každý. Ten, kdo hledá nápad, kvalitu, design, 
anebo zajímavou cenu. 
 Přijďte se přesvědčit, že najdeme řešení i pro Vás.
Vždyť mezi více než 1000 obrubami musíte najít i tu 
svou.

www.droptik.cz
www.facebook.com/DrOptikMoraviaSro

DR. OPTIK Moravia s.r.o.
Wanklovo náměstí 1437/4
678 01 Blansko
Mobil: +420 777 731 917
OTEVÍRACÍ DOBA
PO - PÁ 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, SO 8:30 - 11:30
(každou první sobotu v měsíci zavřeno)

Ve vašem městě je OPTIKA s vyšetřením a měřením ZRAKU ZDARMA pro Vás!!!

 Květen v lese už může nabídnout mnohá houbařská překvapení. Přibývá lupenatých hub a koncem 
měsíce se v našem regionu pravidelně objevují první hřiby.

Co roste:
 Kulminují májovky, které se mohou v různých vlnách 
objevovat celý měsíc, ve vyšších polohách rostou 
často i v červnu. Na počátku léta už ale musí houbaři 
dát pozor na možnost záměny této houby s jedovatou 
závojenkou olovovou, která je májovce vizuálně velmi 
podobná. Závojenka olovová se ale spíš než na loukách 
a okrajích lesů vyskytuje přímo v listnatých lesích.
 Pod ovocnými stromy roste závojenka podtrnka, 
drobná šedivá lupenatá houba, která je na rozdíl od 
předcházející závojenky jedlá.
 Z hřibovitých hub se jako první objevují klouzky. U nás 
jich roste několik druhů, všechny jsou jedlé a bývá jich 
velké množství. Vyhledávají totiž písčité nebo vápen-
cové podklady, rostou i v rekultivované sídlištní zeleni, 
často pod borovicemi. Velmi podobné a rozšířené jsou 
klouzek zrnitý a klouzek obecný, které jsou častými 
úlovky houbařů, neboť rostou i v období stagnace 
ostatních hub. Trochu nepříjemné bývá odstraňování 
jejich slizké pokožky, nejlepší je však klouzky oloupat 
přímo v lese, aby v košíku neznečistily ostatní houby.

 Mnozí lidé klouzky nesbírají, při přípravě houbových 
pokrmů však tyto četné houby patří k těm nejaromatič-
tějším.
 Už ve druhé polovině května se při současném prů-
běhu počasí může objevit hřib dubový, vedle pozdějšího 
hřibu smrkového korunní princ našich hub. První dubáky 
však bývají často červivé už od malých plodnic.

Houba měsíce:  
Hřib dubový

 Tato mohutná houba mívá hnědý klobouk až 300 mm 
široký, soudkovitý síťkovitý třeň dosahuje 100 – 250 
x 20 – 70 mm. Dubáky rostou hojně, jednotlivě nebo 
ve skupinách, většinou v listnatých lesích. Záměna je 
možná snad jen s hřibem smrkovým, někdy rostou oba 
v těsném sousedství a jsou to asi nejtypičtější představi-
telé přírodních kuchyňsky zpracovávaných jedlých hub.

Zajímavost:
 Málokdo ví, že v Blansku v domku nad známou 
restaurací prožil část života řezbář Josef Rulíšek 
(1867 - 1944), autor stovek dřevěných modelů hub, 
které vyráběl pro školy a hlavně pro Moravské zemské 
muzeum v Brně, kde jsou dodnes v mykologickém 
oddělení vystaveny.

Tip na výlet:
 První hřibovité houby se v okolí Blanska vyskytují 
většinou v lesích na východě nebo západě města.  
Jedna taková poměrně známá trasa severovýchodním 
směrem vede z Blanska do Petrovic. Zelená turistická 
značka vychází z města údolím Sloupečnického potoka, 
od něj později odbočuje vlevo do stráně po lesní pěši-
ně, která obchází sídliště Zborovce. Na tuto trasu se 
dá ze sídliště v okolí bývalé Rulíškovy cihelny napojit. 
Značená cesta dál prochází lesem až na Horničky, kde 
je možnost návratu do města přes Horní Lhotu. Cesta 
do Petrovic pokračuje do mírného kopce, houby zde 
bývají při okraji cesty, u lesních potoků a dokonce i v 
okolí petrovického rybníka, který je ale už trochu bo-
kem. Každopádně zde u petrovického větřáku si člověk 
teprve pořádně uvědomí, jak blízko máme z města do 
lesa a jakou nádhernou přírodou je Blansko obklopeno. 

-ŠN-

Foto: Standa KomínekFoto: Standa Komínek Foto: kkucFoto: kkuc

Foto: kkucFoto: kkuc



16. května 20146

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

program:

bohatý doprovodný program
občerstvení zajištěno

srdečně zvou pořadatelé

STÁJ PAVLŮ a OBEC PETROVICE
pořádají

(na letišti − naproti kulturnímu domu)

•VOZATAJSKÁ SOUTĚŽ
•OVLADATELNOST S KLÁDOU
•TĚŽKÝ TAH

V KOMBINOVANÉ SOUTĚŽI DVOUSPŘEŽÍ A JEDNOSPŘEŽÍ
CHLADNOKREVNÝCH KONÍ

VELKOU CENU PETROVIC
III. ročník KVALIFIKACE NA MISTROVSTVÍ ČR



HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* DOOR FINANCIAL - hotovostní půjčky do 
domácnosti. Od 5 do 50 tisíc. Vhodné pro 
zaměstnané, důchodce, ženy na mateřské.
Pro Blansko a okolí tel. 777467463.
* Nový fotoateliér v Blansku! Focení svateb, 
ženy, muži, rodiny. Pozor, novinka! Půjčová-
ní ateliéru k vašemu focení. Tel. 603707132. 
fototelier.bk@seznam.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Garáž u Tech. Služeb v Blansku, 18 m2, 230 V, osvětlení, 
cena dohodou. Tel. 604367693.
* Motocykl Yuki Tiger 125 cm³, rok výroby 2008. Najeto necelých 
6000 km, ve výborném stavu. Cena 25 000 Kč. Tel. 723883814.
* Červenou Toyotu Aygo, r.v. 2005, 1. majitel, 5dveř., garáž., 
55000 km, objem 998 ccm, výkon 50 kW, benzín, spotřeba 
5l/100 km, cena 75000,- Kč. Tel. 739314335.
* Skútr Motorro Polly 50ccm. Najeto 2490 km, první majitel. 
Spotřeba 2,5L/100 km. Startér mech. + el., plachta na zakrytí, 
garážovaný. Cena 14 000 Kč, možná sleva. Tel. 731898895.
* Fiat Punto za 17 tis. Kč. Tel. 605529478.

* Fotografka odkoupí starý fotoaparát (na fi lm), i poškozený, 
podmínkou funkční objektiv. Tel. 777254194.
* Byt 1+1 nebo 2+kk. Tel. 737808278.
* Přílbu na moped, starší levně. Tel. 602724073.
* Použitou kuchyňskou linku v dobrém stavu do paneláku.Šířka 
1,80 cm, dřez vlevo. Do 2000 Kč. Tel. 737465786.

* Daruji hlízy jiřin, asi 40 ks (i jednotlivě). Tel. 736740260.
* Hledám dívku na vážné seznámení. Věk od 25 do 35 let.Dítě 
není překážkou. Vlastní zázemí mám. Odpovědi formou SMS 
na číslo 732625877.
* Žena 67 let hledá přítele. Tel. 737808278.
* Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 v osobním vlastnictví, 
v Blansku. Za nabídky děkuji. Tel. 607869801.
* Pronajmu byt 1+1, 64 m2 v Blansku, v centru, přímo na pěší 
zóně. Solidní jednání. Tel. 605115463.
* Nabízím pronájem zrekonstruovaného bytu 1+1 se sklepem 
na ulici Chelčického 32 v Blansku  - volný od 23.6.2014. Nájem 
7.500,- Kč včetně inkasa. Tel. 725730334.
* Pronajmu garáž na Mánesově ulici - volná ihned, měsíční 
nájem 1.100,- Kč. Tel. 776021203.
* Pronajmu garáž za vlak.zastávkou. Tel. 602724073.
* Pronajmu garáž v Blansku na Zborovcích, ulice Pražská. 
Tel. 724970110.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu byt 1+1 v Blansku na Zborovcích. Cena 7500 Kč/
měs. Tel. 606765903.
* Pronajmu jeden zařízený pokoj s přísl. ve třípok. bytě - Sal-
mova ulice. Nejlépe studujícím. Tel. 739450245.
* Kdo miluje hory jako já a nemá nikoho, aby ho doprovázel - 
jsem tu já - žena 50 let. Do hor přece nemá nikdo chodit sám. 
Prosím, ozvěte se. Tel. 774510025.
* Kdo pronajme nebo půjčí třeba i kousek zahrady seniorce pro 
radost? Nabídněte. Tel. 777263698.
* Hledáme nějakou vstřícnou pečovatelku se zkušenostmi o naši 
83letou babičku. Případné reference jsou výhodou. Prosím vaše 
životopisy a časové možnosti pište na email: koniki@seznam.cz
* Muž 37let hledá jakoukoliv práci na HPP nebo brigádu. Prosím, 
nabídněte. Tel. 721037237.
* Pronajmu byt po rekonstrukci 2+1 v Blansku ve zvýšeném 
přízemí se zasklenou lodžíí, nová kuchyně s lednicí, pračka, 
jinak nezařízený. Tel. 602877751.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté – 20.5.2014 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. Cena 190,-Kč a 150,-Kč.
Čarovné tóny Macochy – cyklus koncertů v jeskyních 
Moravského krasu, 12.-15.6.2014, cena 295,- Kč. Účin-
kují: 12.6. - Pěvecký sbor Sejkorky; 13.6. Marián Varga 
– varhany; 14.6. - Jaroslav Svěcený (housle) a Ladislav 
Horák (akordeon a bandonenon); 15.6. - Spirituál Kvintet
Aktuálně v prodeji:
Propagační předměty Království šneka Krasíka – jako 
jedna ze šnekových pohádkových kanceláří nabízíme 
také jeho suvenýry: mýdla několika velikostí v podobě 
šneka i netopýra, svíčky, netopýří í šnečí perníčky a 
keramické hrníčky s postavičkami ze šnekových příběhů. 
Přijďte si vybrat!
Turistické odznaky – barevné odznáčky s motivy města 
Blanska a všech jeskyní Moravského krasu. V prodeji 9 
druhů. Cena 20,- Kč.
Publikace Zámek Rájec nad Svitavou – autor Michal 
Konečný, vydal Národní památkový ústav. Publikace 
zahrnuje nejen nejstarší dějiny zámku Rájce, ale je 
také  průvodcem po zámeckých interiérech, představí 
čtenáři i zámecký park a proslulé kamélie. Kniha je 
doplněna četnými fotografi emi, historickými obrázky a 
plány. Cena: 185,- Kč.
Ročenka 2013 Galerie města Blanska – nabízí ohlédnutí 
za všemi výstavami instalovanými v blanenské galerii 
v minulém roce. Jako dárek k ní dostanete loňskou 
ročenku a publikaci k 10. výročí galerie. Cena 70,- Kč.

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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      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Dr. Optik Moravia
Wanklovo nám. 4, Blansko

Tel. 777 731 917
Po předložení tohoto inzerátu 

sleva 10% mimo uvedenou akci.

Ulita už chystá nové podlahy

Kostelní den a noc - program

Rájeckým ochotníkům se daří

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 Když blanenská Ulita po několika letech marné snahy uspěla se žádostí o krajský grant na opravu 
podlah, byla to zpráva tak trochu rozporuplná. V první fázi na Ulitě zavládla radost, kterou však vzápětí 
vystřídaly rozpaky. Částka totiž stačila jen na opravu poloviny užívané plochy, ta druhá by musela 
počkat „na příště“, což by zřejmě i v nejlepším případě znamenalo několik dalších let.
 Uliťáci se však rozhodli zabojovat a požádali o 
podporu veřejnost.
 Přestože to ze začátku vypadalo jako bláznivý 
nápad bez valné naděje na úspěch, na zvláštním 
účtu serveru kreativcisobe.cz se velmi rychle začaly 
scházet první stokoruny. Cílové částky 25 000 Kč 
tak Ulita dosáhla několik dní před ofi ciální měsíční 
lhůtou.
 „Ze začátku jsme takový ohlas opravdu nečekali, 
ale po dvou týdnech jsem už začala doufat. Potřeb-
nou částku jsme získali, ale projekt ještě ofi ciálně 
neskončil, lhůta stále běží, a tak pořád nevím, kdo 
vlastně přispěl,“ říká vedoucí blanenské Ulity Martina 

Nejezchlebová, kterou tak v nejbližších dnech čeká 
poměrně dost práce. „Až se projekt uzavře, dostanu 
podklady, adresy, a začnu rozesílat balíčky se slíbe-
nými dárky,“ usmívá se Martina Nejezchlebová a na 
vysvětlenou dodává, že právě možnost odměnit se 
dárcům malou pozorností byla jedním z důvodů, proč 
Ulita zveřejnila svůj projekt právě na Kreativcích.
 „Určitě všem moc děkujeme za podporu a přízeň. 
Teď nás všechny v Ulitě čeká spousta práce se stě-
hováním a úklidem, ale když všechno dobře půjde, v 
příštím školním roce bude Ulita zase o něco hezčí,“ 
uzavírá vedoucí blanenské Ulity.
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 Kostelní den a noc se bude konat v kostele sv. Martina v Blansku 30. května 2014. Akci připravila a 
zajišťuje Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko ve spolupráci s Farností Blansko. Motto letošního 
ročníku: Tisíc tváří řeholního světa (nahlédnutí do historie a současnosti českých klášterů).

DOPOLEDNE PRO ŠKOLY (9.00 – 12.00)
- průběžné konání tří komentovaných prohlídek 
(každou půlhodinu – viz níže)
- prezentace o historii, architektuře a osobnostech 
významných klášterů v Česku
- animační programy pro žáky ZŠ a MŠ
ODPOLEDNE PRO RODINY (13.00 – 16.00)
- průběžné konání tří komentovaných prohlídek 
(každou půlhodinu – viz níže)
- výtvarné dílničky, hry a soutěže pro děti 
- literární koutek pro dospělé
- prezentace o historii, architektuře a osobnostech 
významných klášterů v Česku
- reprodukovaná klášterní a historická hudba
- prostor k setkání a odpočinku v renovované farní 
zahradě
PODVEČER PRO DĚTI (16.00 – 19.30)
16.00 – 16.30 - Otázky z rajského dvora
poznávací hra o českých klášterech
16.30 – 17.00 - Pečeť královny Konstancie
kostýmovaná scénka o založení kláštera Porta Coeli 
v Předklášteří u Tišnova
17.00 – 17.30 - Tóny v kostele poprvé
hudební produkce souboru MARTINI BAND, tentokrát 
pro dětské posluchače
17.30 – 18.30 - Setkání při mši
tradiční mše svatá pro děti jako součást netradiční akce
18.30 – 19.00 - Depeše pro štěstí
výroba papírových vlaštovek s poselstvím a jejich 
pouštění z kúru
19.00 – 19.30 - Loučíme se příběhem
čtení na dobrou noc
VEČER PRO DOSPĚLÉ (19.30 – 23.00)
19.30 – 20.00 - Tóny v kostele podruhé
Hudební přivítání večerních návštěvníků souborem 
MARTINI BAND 
20.00 – 20.30 - Jedenáct století na obrázcích
komentované prezentace žáků o historii, architektuře a 
osobnostech významných klášterů v Česku
20.30 – 21.00 - Tóny v kostele potřetí
nejkrásnější melodie z repertoáru souboru MARTINI 
BAND v atmosféře chrámového večera
21.00 – 21.30 - Dnešek pod klášterními klenbami

audiovizuální nahlédnutí do současného života a aktivit 
českých konventů
21.30 – 22.00 - Posviťme si na oltář
oblíbená část, kdy otec Jiří Kaňa promlouvá při ztem-
nění kostela
22.00 – 22.30 - Stejné místo, jiný čas
malé multimediální ohlednutí za předchozími Kostel-
ními nocemi u sv. Martina
22.30 - 23.00 - Půlhodina ztišení 
závěrečné chvíle poklidu, meditační hudby a rozjímání 
v kostele ozářeném jen plamínky svíček 
DOPROVODNÝ PROGRAM 
- expozice o historii a současnosti benediktinského 
kláštera v Rajhradě
- ochutnávka vín z produkce Rajhradských klášterních 
sklepů (v době večerního programu)
- ochutnávka pokrmů z klášterních produktů (v době 
večerního programu)
- nabídka charitativních předmětů z projektu Život 
dětem
- prezentace pořadatelů a partnerů akce
- ankety a kvízy o ceny
- „Bistro u sv. Martina“ (prodej drobného občerstvení, 
vč. úspěšného svatomartinského punče)
PROHLÍDKOVÉ TRASY 
• prohlídková trasa č. 1: interiér kostela (poslední v 
16.00)
• prohlídková trasa č. 2: věž a vyhlídka (poslední ve 
22.00)
• prohlídková trasa č. 3: exteriér kostela a farní zahra-
da - pouze v případě příznivého počasí 
      (poslední v 19.00)
Na prohlídky je možné se registrovat elektronicky !! 
(http://www.farnostblansko.cz/kostelnidenanoc/regis-
trace.php)
Za organizátory: Římskokatolická farnost Blansko - Jiří 
Kaňa, farář, Střední škola gastronomická, s.r.o. Blan-
sko - Mgr. Marta Truhlářová, ředitelka, Martin Jaglář, 
zástupce ředitelky a koordinátor programu
Informace o akci:
www.gastronomicka-skola.cz
www.facebook.com/SSGastroBK
www.farnostblansko.cz

 Už třetí zimu se naše sokolovna zaplnila kouzelnou pohádkovou atmosférou. Tentokrát měla název 
„Princ a Večernice“. Hrálo 18 mladých i malých herců. Věhlas rájeckých pohádek překročil hranice 
města. Sál se naplnil, až praskal ve švech. Představení se hrálo třikrát pro veřejnost - 800 diváků, a 
dvakrát pro školy. Radosti všech z podařeného díla při posledním představení jsem byla přítomna. 
Viděla jsem partu nadšenců podepřenou obětavci, kteří neviděni za jevištěm odvedli také kus práce. 
 Pohádky „Sněhová královna“, kde hrálo 18 herců 
dvakrát pro veřejnost s účastí 400 návštěvníků a dvě 
představení pro děti, „Pták Ohnivák a liška Ryška“, 
kde hrálo 20 herců s návštěvností 500 diváků a 
opět dvě představení pro školy, i mimo rájecké, byly 
rovněž velmi úspěšné a obdivované. 
 Divadelní spolek vede František Alexa. Nedávno 
odehráli krásný kus „Na Správné adrese“, velmi 
úspěšné představení, sklidili veliký potlesk. Pohád-
kami se začala zabývat mladá režisérka Božena 

Sedláčková, která řekla: „Chtěli jsme to jen zkusit, 
jestli to zvládneme a jestli to děcka bude bavit. Každý 
rok někdo odejde, ale také přijde někdo nový - další.“ 
 Pohádky nejsou klasické činohry, jsou spíš muzi-
kálově pojaté, herci jsou šikovní a zpěvní. Soubor má 
dobré technické vybavení i zvukovou aparaturu. V 
minulém roce se podařilo pořídit hlavové mikrofony, 
což je pro herce výborná pomoc, protože nemusí 
mít mikrofon v ruce. Originál hudba a texty jsou 
na každou hru připraveny od Kateřiny a Dalibora 
Štruncových. Mimo jiné jejich hudební zajímavé 
činnosti patří také účinkování 20 let se sourozenci 
Ulrychovými. Božena Sedláčková má velmi dobrý 
přístup k dětem – hercům, zapojila do „ochotničení“ 
manžela i děti. Podařilo se jí najít také ty správné 
obětavce – nadšence a těmi se obklopila. Ale hlavní 
zodpovědnost je na ní. Zkouší se dvakrát v týdnu od 
září do ledna a už v prázdninách se šijí kostýmy. Vše 
je perfektně promyšlené, zorganizované, nic není 
ponecháno náhodě a na konci je radost z úspěchu. 
Nejmenuji všechny ty obětavé a schopné, ale všem 
jim děkuji za diváky, hlavně dospělé, kteří přicházejí 
rádi do říše pohádek a při odchodu plní dojmů jen 
vydechnou: „To bylo tak krásné.“
 Moje přání je, aby se v Rájci pohádkám dařilo i v 
budoucnu.

E. Křenková
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

16. května 20148

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

 Na dubnovém turnaji se opět objevili noví hráči, čímž 
se celkový počet účastníků turnajů rozrostl na 30.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde u všech hráčů 
evidujeme skutečně odehrané sety v turnajích, se do 
čela znovu vrátil Václav Pelant se 135 sety. Druhý 
Jirka Pánek se 132 sety již dnes přemýšlí, jak na 
květnovém turnaji Václava alespoň dotáhnout. Třetí 
Jakub Sedláček má 125 setů a na vedoucí dvojici se 
nenápadně dotahuje. Čtvrtý Karel Hudec má 113 setů 
a přeskočil momentálně zraněného pátého Nabila Laie 
s 99 sety. Skokanem této soutěže se po dubnovém 
turnaji stal Jaroslav Pánek, který na šestém místě 
odehrál 91 setů.

Fanděte našim! Nová ŠKODA Yeti Outdoor.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Vyzkoušejte si, o kolik je nová ŠKODA Yeti lepší. Pokud je vaší 
disciplínou městský ruch, oceníte nejen dokonalý přehled z vozu 
a současně kompaktnost tohoto SUV, ale do vašeho stylu zapadne 
nová verze Yeti i elegantním designem s exteriérovými prvky v laku. 
Pokud radši posouváte své hranice ve skutečné divočině, vyberte 
si za parťáka robustní verzi Yeti Outdoor speciálně vybaveným 
podvozkem na nezpevněné povrchy s pohonem 4×4. Domluvte si 
testovací jízdu u svého autorizovaného dealera a navíc si můžete 
zahrát originální ŠKODA Carling.

skoda-auto.cz

ŠKODA Finance od ŠkoFINu 
ŠKODA Pojištění

OTESTUJTE NAŠE
ŽELÍZKO V OHNI!
OTESTUJTE NAŠE
ŽELÍZKO V OHNI!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Yeti Outdoor: 5,1–8,0 l/100 km, 132–189 g/km

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

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

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

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

 V druhé dlouhodobé soutěži „Turnajový Leader“, 
kde body získává první desítka hráčů každého turna-
je ve stupnici 20 až 1 bod si první místo upevnil Jakub 
Sedláček s 96 body. Druhý je stále ještě zraněný 
Nabil Lai se 78 body. Třetí Jaromír Matal má 62 bodů. 
Čtvrté místo shodně sdílí dvojice Jirka Pánek a Jan 
Urban, oba s 50 body na kontě. Na šestém místě 
mocně dotahuje se 34 body Jirka Vybíhal. Sedmé 
a osmé místo drží mladíci Karel Hudec (28 bodů) a 
Matěj Bartoň (26 bodů). V této soutěži bodovalo již 
23 hráčů.
 Na květnovém squashovém turnaji, který proběhne 
v sobotu 24. května od 13:00 hodin, budete mít všich-
ni možnost své umístění vylepšit. Neostýchejte se, 
navštivte nás, rádi vás uvidíme a do turnaje zapojíme. 
Ceny jsou připraveny a možná nějaká ta pozornost 
squashcentra také.
 
PROVOZNÍ DOBA  - SQUASH BLANSKO:
 Po – Pá 7:00 – 21:00
 Sobota  ZAVŘENO
 Neděle  14:00 – 18:00
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Sezóna pro jachtaře 
začala úspěchy

 Mladí jachtaři z Jachetního klubu Olšovec Je-
dovnice za sebou mají první měsíc závodů na vodě 
v letošní sezóně. Ta pro ně začala hned několika 
úspěchy.
 První závod se uskutečnil v Otrokovicích s pří-
značným názvem Jarní rozcvička. Jedenáctiletý 
Martin Kubík z Blanska obsadil v tomto jednodenním 
závodě lodní třídy Optimist třetí místo, další blanen-
ská závodnice, osmiletá Kristýna Šebková skončila 
na místě pátém. 
 Následoval Krajský přebor lodní třídy Optimist, 
kdy se závodníci utkali v silném větru na Brněnské 
přehradě. Martin Kubík zde opět zabodoval a ve 
velké konkurenci skončil na druhém místě mezi 
mladšími žáky. Kristýna Šebková bojovala statečně 
mezi samými kluky a dojela si pro celkově deváté 
místo.

-iš-

PRODEJ, SERVIS POČÍTAČŮ, 
notebooků, telefonů a příslušenství 
Největší výběr pouzder, Největší výběr pouzder, 
nabíječek a baterií.nabíječek a baterií.
Odvirování a přeinstalace systémů. vIv

DD
BB

TAČŮ, TAČŮ, 
ušenství ušenství 

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

www.velvetblansko.cz
tel. 606 728 334

* Hudební skupina 
 z Blanska
* Originální show
* S námi se nudit nebudete!* S námi se nudit nebudete!


