
Prodej pozemků na RD Černá Hora,
2.514 m2, inženýrské sítě, starý RD 
s garáží v ceně... NC – Info. v RK

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

VŠECHNY  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej RD 5+kk Senetářov, poz. 763 m2, 
veškeré inženýrské sítě, studna, skleník,
zděná kolna, altánek... NC – 2.999 tis. Kč 

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

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

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

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

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 3.500 Kč vč. ink. 

- Pronájem garáže Blansko – Havlíčkova, 23 m2, bez elektřiny...NC – 700 Kč / měs. 

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

Je druhá květnová neděle a přestože fronta z květinářství končí až venku na chodníku, 
poslušně si stoupnu na její konec a trpělivě čekám. Stojí v ní lidé všech věkových kate-
gorií, desetiletými kluky počínaje a šedesátiletým seniorem konče. Téměř všichni máme 
stejný záměr. Dnes má totiž svátek ten nejdůležitější člověk v našem životě – žena, jež nás 
přivedla na svět a spolu s ní jsme udělali první krůčky. A my máme v tento den nejlepší 
příležitost jí poděkovat. Ano, správně – je to naše máma.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

likvidovali jsme její pečlivě uklizený domov, rozbíjeli 
jsme sousedům okna, psychicky likvidovali třídní 
učitelku a chodili pozdě domů. Tohle všechno nám 
odpustila - ba co víc, měla nás ráda! A když už se 
mračila, stejně jsme věděli, že ji to brzy přejde. Je 
to přece naše máma!
 Stejně se snažím vychovávat i své děti. Chci, aby 
věděly, jak velkou hraje matka roli v jejich životě. A 
taky to, že každé jejich odseknutí, nevlídné slovo, 
které k ní prohodí nebo sebemenší lež je později 
budou mrzet stejně tak, jako mrzely mě.
 Vzpomínám si, když jsem se ve svých jedena-
dvaceti letech coby nejstarší syn rozhodl opustit 
pohostinné hnízdo domova a postavit se na vlastní 
nohy. Ačkoli jsem se stěhoval o pouhých pár metrů 
dál, byl to velmi zvláštní pocit. Koukali jsme na sebe 
a já vím, že jsme oba mysleli na to stejné. Vždycky 
u ní najdu otevřenou náruč, vlídné slovo, zázemí. 
A to je ta věc, která ji dělá tím, čím je. Mámou.

Martin Müller

 Den matek se v různých ob-
dobách a v rozličnou dobu slaví 
po celém světě. Matku uctívají 
všichni bez rozdílu - Arabové, 
Španělé, Rusové i prostí Češi. 
Málokdo ví, že tento svátek přišel 
z Ameriky a dostal se k nám díky 
dceři prezidenta T. G. Masaryka 
Alici. Možná proto po druhé svě-
tové válce zaznamenal značný 
útlum a do kurzu přišel až po 
Sametové revoluci v roce 1989. 
Do té doby se u nás ve velkém 
slavil Mezinárodní den žen, Což 
mají mnozí z nás dosud v živé 
paměti.
 Určitě se shodneme na tom, 
že je dobré postavit svoji matku 
alespoň jeden den v roce do 
středu pozornosti a připome-
nout jí, jak důležitá je v našem 
životě. Možností je několik. Mů-
žete ji vzít někam na výlet, na 
dobrou večeři, případně sami 
uvařit oběd, umýt nádobí nebo 
ji zahrnout nejrůznějšími dary. 
Avšak bohatě postačí jí poděko-
vat zcela symbolicky kytičkou, 
ručně namalovaným a napsaným přáním či pouhým 
slůvkem, které jí dokáže, jak moc pro vás znamená.
 Když se podívám zpátky na dobu svého dětství, 
dospívání a raného mládí, musím konstatovat, že 
být matkou je asi ta nejtěžší práce na světě. Byli 
jsme doma tři kluci a naše máma si s námi vytrpěla 
opravdu své. Když jsem byl mimino, prý jsem po-
třeboval jíst téměř neustále. Máma, která kvůli mně 
vstávala několikrát za noc, na to dnes vzpomíná 
se smíchem a poznámkou, že jsem připomínal 
otesánka a kdybych mohl, cpal bych se od rána do 
večera. To mi ostatně vydrželo celé dětství, kdy mi 
trpělivě mazala chleby, dokud jsem se to nenaučil 
sám. 
 To máma nám lepila náplasti na kolena, foukala 
rány a uklidňovala nás při nemocech, prohrách a 
křivdách, kterých se na nás život dopustil.
 Byla to vždy máma, ke které jsme se utíkali 
schovat, když jsme měli strach, ale i při prvních 
životních zklamáních. Za všechnu její péči a lásku 
jsme se jí odvděčovali tím, že jsme byli neposlušní, 

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Cihla, po rek., vlastní plyn. kotel, klidné místo.

cena: 1.290.000,- Kč tel: 775 246 549

BYT 2+1 LETOVICE,CP 67 M2 BYT 2+1 ADAMOV, CP 54 M2

Cihla, po revit., zahrádka, dva sklepy, plyn.kotel.

cena: 1.440.000,- Kč tel: 775 246 549

G C

Cihla, balkon, nízké náklady.

cena: 1.799.000,- Kč tel: 775 582 092

BYT 3+1 OV, BLANSKO, CENTRUM ZAHRADA, BLANSKO  OTISKY, CP 385 M²

 U lesa, studna, elektrika, stav.povolení.

cena: 199.000,- Kč vč. provize tel: 775 582 092

G



Pátečním trhům odzvonilo

13. května 20162

Výstava v nemocnici: 
10 let záchranné služby Akordeonový koncert

 Akordeonové oddělení Základní umělecké školy 
Blansko, Zámek 3, srdečně zve všechny příznivce 
vážné i nevážné hudby na tradiční akordeonový 
koncert, který se uskuteční v neděli 12. 6. 2016 v 
15 hodin v kostele sv. Martina v Blansku.
 V programu vystoupí žáci a uskupení uč. Jany 
Pernicové a Jitky Langrové, kteří v letošním roce 
uspěli v akordeonové soutěži.
 Ve druhé části programu zazní kantáta Bohusla-
va Martinů Otvírání studánek v podání pěveckého 
sboru s instrumentálním doprovodem pod vedením 
Dominika Pernici.

-jl-

Policie vyšetřuje 
napadení psa

 Obyvatele nejen města Blanska, ale i celé repub-
liky, ohromil případ týrání psa, který se objevil na 
Facebooku i v dalších médiích, včetně celostátních. 
Tři nezletilí chlapci měli polít pražského krysaříka 
žíravinou a následně jej uhodit klackem do hlavy. 

 Případ se stal v Blansku na ulici Antonína Dvořáka. 
„Tři nezletilí si chtěli pohladit pejska, což byla ovšem 
pouze záminka. Když k nim Filutka přiběhl, tak mu do 
oči nastříkali žíravinu a poté jej udeřili přes hlavičku 
nejspíš klackem tak, že Filutkovi vypadlo oko a má 
zlomený nadočnicový oblouk. Poté všichni utekli,“ 
napsala na Facebook chovatelka Irena Němcová. 
 Podle posledních zpráv je pes mimo nebezpečí 
ohrožení života, ale je možné, že nezůstane bez 
následků. Majitelka psa podala trestní oznámení na 
Policii ČR. „Případ stále vyšetřujeme a informace 
sdělíme až po jeho uzavření, ať už bude jakékoliv,“ 
sdělil policejní mluvčí Bohumil Malášek. 

-mha- 

Trafi ka v nemocnici 
v novém kabátě

 Od začátku roku 2016 mohli lidé procházející 
přízemím polikliniky zaevidovat stavbu, resp. přesun 
novinového stánku. Stavba byla zahájena 8.1.2016 a 
dokončena začátkem března brněnskou fi rmou Can-
dela, s.r.o., bez vad a nedodělků. V dubnu proběhlo 
kolaudační řízení a od pondělí 2. května 2016 byl v 
nové trafi ce zahájen provoz.
 Provozovatelem stánku je původní nájemce, a to 
pan Ivo Rampula, se kterým je uzavřena nájemní 
smlouva. Otevírací doba se nezmění a sortiment 
zůstává taktéž beze změny - široký výběr novin, 
časopisů, možnost dobití kreditu do mobilu nebo 
vsazení Sportky.
 Hlavní myšlenkou přesunutí novinového stánku z 
budovy D polikliniky do nových prostor v rámci ves-
tibulu přímo proti hlavnímu vstupu z ul. Sadová, bylo 
efektivní využití prostor s využitím uvolněných původ-
ních prostor pro ambulantní provoz endokrinologie. 
Další faktorem je nový moderní vzhled, který zaujme 
každého vstupujícího do nemocničního vestibulu. 
 Všem návštěvníkům, pacientům i zaměstnancům 
Nemocnice Blansko děkujeme za pochopení drob-
ných omezení během stavby. Věříme, že tuto změnu 
přivítají, stejně jako uvolnění původních prostor pro 
ambulanci.

-ko-

Víte?
nevíte?

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

25 skvělých modelů 25 skvělých modelů 
ADIDAS a REEBOK ADIDAS a REEBOK 

Na jarní sezónu v novém obutí!

 V blanenské nemocnici je nyní možno shlédnout výstavu, která mapuje deset let trvání jednotné 
Zdravotnické záchranné služby v podmínkách Jihomoravského kraje. Je umístěná ve vestibulu U 
motýla, mezi rentgenem a lůžkovým oddělením, a to do 16. května. 
 V rámci zahájení vý-
stavy předvedli záchra-
náři zásah u zraněné 
osoby od okamžiku je-
jího nalezení přes za-
jištění základních život-
ních funkcí po přenos 
do sanitního vozu. Práce 
zdravotníků v záchrance 
je náročná. „Je to práce 
v terénu bez potřebné 
diagnostické techniky, je 
to práce „v příkopu“. Za 
deště, mrazu i obrovské-
ho horka. Vždy se posád-
ka musí o pacienta posta-
rat,“ poznamenal ředitel 
Zdravotnické záchranné 
služby JMK Milan Klusák.
 Před deseti lety byla 
Zdravotnická záchranná 
služba v Jihomoravském 
kraji sloučena v jeden 
celek s několika územními obvody. Během té doby 
se mnohé změnilo. Došlo například ke sjednocení 
sanitních vozidel a jejich vybavení v jednotlivých 
územních obvodech. Také se používají shodné lé-
čebné preparáty. „Když nějaký záchranář z Blanska 
pojede sanitkou v Brně a sáhne na příslušné místo, 
na které je zvyklý, najde tam to stejné vybavení,“ 
vysvětlil Klusák. 
 Zaměstnanci ZZS jsou rozmístěni v třiadvaceti 
výjezdových základnách po celém Jihomoravském 
kraji. Územní oddělení Blansko zahrnuje 117 měst 
a obcí se zhruba 108 tisíci obyvateli. Základny jsou 
v Blansku, Boskovicích a ve Velkých Opatovicích. 
V Blansku a Boskovicích působí jedna výjezdová 
skupina s lékařem a jedna bez lékaře, ve Velkých 
Opatovicích je jedna výjezdová skupina bez lékaře. 

Rychlý převoz do 
speciálních center

 Stále větší část pacientů je odesílána rovnou do 
specializovaných center, zejména lidé s infarktem 
myokardu nebo s cévní mozkovou příhodou. Také 
pacienti s polytraumaty se rychle dostávají do speci-

alizované péče. „Toto urychlení má nesporně příznivý 
vliv na prognózu onemocnění,“ řekl vedoucí lékař 
Územního oddělení Blansko Petr Hlavinka.
 Podle něj je také velkým úspěchem zavedení 
automatických externích defi brilátorů do terénu a do 
řad hasičů a policie. Příslušníci hasičského sboru i 
policie jsou k používání vyškoleni a významně se tak 
podílejí na záchraně života pacientů. „To jsou věci, 
které jsme si před deseti lety neuměli představit, a 
dnes jsou běžnou realitou,“ podotkl lékař. 
 V současné době se zdravotnická záchranná 
služba potýká se dvěma hlavními problémy. Prvním 
z nich jsou časté výjezdy, které nejsou určeny pro 
rychlou záchrannou službu. Záchranáři však musejí 
vyjet ke každému případu. Druhým problémem je 
pak nedostatek lékařů, který je však celorepublikový 
a vyžaduje spíše systémovou změnu. 
 Práce záchranářů na Blanensku má svá specifi ka 
díky lokalitě Moravského krasu. Výjimkou totiž nejsou 
ani nehody v jeskynních systémech. „Při vyprošťo-
vání postižených z podzemí úzce spolupracujeme s 
hasičským záchranným sborem, ale také se Spele-
ologickou záchrannou službou i Vodní záchrannou 
službou,“ uvedl Hlavinka. 

-mha-

K - BANDK - BAND
 - hudba pro každého - široký repertoár
 - rozumná cena  - mnoho let praxe

www.k-band.czwww.k-band.cz
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 Vždy s nástupem jarních měsíců začínaly po zimní pauze tradiční páteční trhy, na nichž bylo k 
dostání zejména oblečení, levná obuv, záclony, domácí potřeby či levné cukrovinky s končící dobou 
minimální trvanlivosti. Po několik let stánky stávaly v ulici Hybešova, v poslední době se přesunuly 
na náměstí Republiky. 

 Vedení města Blanska s konečnou platností roz-
hodlo, že zruší páteční trhy pořádané již od devade-
sátých let. Nyní v době, kdy je veškeré nabízené zbo-
ží dostupné v kamenných obchodech, svůj význam 
ztratily. „Stánkový prodej ve středu města nepůsobil 
dobře. A hlavním důvodem zrušení trhů byla jejich 
fi nanční ztrátovost,“ uvedl blanenský místostarosta 
Jiří Crha s tím, že pokud by páteční trhy zůstaly 
zachovány, musela by se navýšit cena za pronájem 
prodejního místa. Ztráty činily pro organizaci Služby 
Blansko 175 tisíc korun ročně. 
 Blanenští radní zrušení pátečních trhů odhlasovali 
prakticky jednoznačně. Jedním z argumentů pro za-
chování trhů bylo to, že lidem už nejde ani tak o zboží 
samotné, jako o místo setkávání. „Tento argument 
však nebereme v potaz, protože scházet se lidé 

mohou jinde při mnohem kulturnějších příležitostech. 
Až bude například upraven prostor po hotelu Dukla, 
vznikne další vhodné místo k setkávání lidí,“ namítl 
Crha. 
 Stánkařům možnost prodávat svoje zboží upřena 
není; mohou si kdykoliv zažádat o zábor veřejného 
prostranství, například před bývalou hasičkou, kde 
v létě stávají prodejci s ovocem a zeleninou. Far-
mářské trhy, které se na náměstí Republiky pořádají 
ve čtvrtek, město bude nadále podporovat. Lze na 
nich zakoupit regionální produkty, které se naopak 
často do kamenných prodejen nedostanou. Tím, že 
se tento typ zboží soustředí na jednom místě vždy 
ve stejnou dobu, mají farmářské trhy stále vzrůstající 
oblibu u zákazníků a prodejců postupně přibývá. 

-mha-

Ilustrační foto: Klára KučerováIlustrační foto: Klára Kučerová

Freddieho sloupek
Hlavně vopatrně, 
nebo...

 Brouzdaje po jedné ze sociálních sítí, „vyskoči-
lo“ na mě okýnko s portrétem bývalého prezidenta 
USA a jedním z jeho citátů. Ať již to jsou citáty au-
tentické nebo (jak už to u podobných historických 
postav bývá) mu je někdo dotatečně vložil do úst, 
stejně s těmi myšlenkami téměř vždy souhlasím. 
Tentokrát jsem se musel ohradit (přiznávám, že 
velmi nerad), protože tam stálo, že:
 „...porazili jsme komunismus a s ním i ty, kteří 
toužili po tom spoutat lidskou duši a uvrhnout ji 
do nesvobody...“
 Kdyby to tak byla pravda, zhluboka bych si 
oddechnul, ale ono to tak není. Ronalda Reagana 
si vážím jako historicky vlivného státníka, který 
přispěl k významnému oslabení sovětského vlivu 
v naší části Evropy a rozpadu impéria SSSR. Ko-
munismus nicméně nezmizel, jen se zamaskoval, 
aby se záhy objevil v jiné, rafi nované podobě. A 
to ještě pomíjím fakt, že někde se ani maskovat 
nebo schovávat nemusel.
 „Takže, pane prezidente, komunismus je daleko 
od toho, aby byl poražen nebo zmizel... Neudivuje 
mne (a asi byste ani Vy nebyl překvapen) tím, 
že ona podivná ideologie ukazuje svoje svaly z 
Moskvy nebo Pekingu. Bylo by ale pro Vás nejspíš 
mírně zarážející, že současný obyvatel adresy 
1600 Pennsylvania Avenue může být směle ozna-
čen za obdivovatele „silné trojky“ (Marx, Engels, 
Lenin). A kdybyste se vydal na cestu po Evropě, 
třeba do Berlína, Paříže, či Bruselu, mohl byste 
snadno vypozorovat, jak se „neokomunismus“ šíří 
strukturami Evropské unie jako rakovina, přičemž 
dopad na naše životy vůbec není nepodobný 
následkům této zhoubné choroby.
 „Nikým nevolení lidé z Evropské komise roz-
hodují o ostatních formou vyhlášek, nařízení a 
regulací... 
 „Osobní svobody jsou, ve jménu „veřejného 
blaha“, stále více omezovány a svoboda vyja-
dřování pomalu mizí díky takzvané „politické 
korektnosti“...
 „Díky nekompetentnosti našich „vůdců“ jsme 
navíc na pokraji dalšího světového válečného 
konfl iktu, vedeného tentokrát jinými zbraněmi, 
jinou taktikou, pod podivnými pohnutkami...
 „To vše je mi moc líto, pane prezidente...
 „Chybí mi v této situaci smysl pro humor, protože 
ten pomalu mizí spolu s mizící svobodou, sprave-
dlností pro všechny a rovnosti před zákonem...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)
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Na kávě s Ilonou Reginou Grimovou
Zažil jsem jeden z nejzajímavějších rozhovorů v životě. A taky dost možná nejdelších. Ilona 
Regina Grimová se zabývá ezoterikou, astrologií a numerologií, ale také výkladem z karet. K 
těmto věcem jsem byl odjakživa velmi skeptický, ale tak jako nic na světě není černé nebo 
bílé, nebyl takový ani dnešní rozhovor.

Sponzor rubriky:
bídnout nějaké východisko. To, že si člověk řekne, že 
bude bojovat, je jeho poloviční vítězství. A nemusí se 
to týkat pouze zdraví a nemoci, ale i osobních vztahů, 
podnikání apod.

 Zabýváte se také numerologií. Předpokládám, 
že se bude s astrologií kamarádit, nebo ne?
 Tyto dva obory se nádherně doplňují. Každá pla-
neta má své číslo a na základě toho my pracujeme. 
Nejde pouze o data narození, ale třeba data událostí, 
adresy, čísla popisná, směrovací. To, na jaké adrese 
budete podnikat, může do jisté míry ovlivnit úspěch či 
neúspěch. Třeba Moulin Rouge v Brně na Slovákově 
12 – z pohledu numerologie vyzařuje mocnou sexua-
litu. Nebo třeba barvy – Facebook má tmavě modrou 
barvu, což je barva moci. Pokud slovo Facebook 
převedete na čísla, získáte čtyřku, což znamená silné 
postavení. Vše kolem nás se dá převést na čísla a 
pokud jdete třeba na živnostenský úřad s podnikatel-
ským záměrem, vše kolem vás může ovlivnit, jak moc 
se vám bude v budoucnu dařit. 

 Děláte také automatickou kresbu. Co to zname-
ná?
 Automatická kresba je například to, když s někým 
telefonujete a jen tak si čmáráte. Nevědomky tak 
vypouštíte ventil, uvolňujete se. Pro tohle jsou ideální 
omalovánky, mandaly. Měla jsem tu paní, která trpěla 
silnými bolestmi hlavy a díky automatické kresbě ji to 
přešlo. Kresba je napojení se na člověka přes barvy a 
dá se její pomocí odstranit řada neduhů. Mnoho věcí 
se dá vyčíst i z obyčejné kresby postavy. Někomu 
chybí prsty, ruce, někdo namaluje malé oči, ústa bez 
úsměvu… To všechno má nějaký důvod a my se na 
něj společně snažíme přijít.

 Tohle jsou tedy věci, kterými se živíte?
 Zabývám se jimi už asi třicet let a dlouhou dobu 
jsem pracovala po večerech při práci. Jednoho dne 
přišel impuls a dobrý důvod odejít ze zaměstnání, což 
mne přivedlo k myšlence se těmito věcmi živit. Není 
to něco, na čem bych mohla zbohatnout, ale práce 
mne baví a naplňuje. To jsou věci, které považuji v 
životě za důležité.
 Jsem narozená ve znamení Ryb, které jak známo 
chtějí do hloubky, pochopit, co za tím vším vězí. Mož-
ná proto jsem se rozhodla pro tohle povolání (úsměv).

 Vaše řemeslo je spíše lidská schopnost nebo 
se to dá všechno naučit?
 Na tuto otázku jsou rozdílné názory. Jedna skupina 
tvrdí, že to musí být člověku dáno shůry, já tvrdím 
opak. Trénink dělá mistra a zatímco talentovaný 
člověk bez učení a tréninku to nikam nedotáhne, ten 
pilný a učenlivý jej velmi brzy předběhne. Je to jako v 
muzice nebo ve sportu. Talent není vše. To vysvětluji 
i absolventům mých kurzů. Jediné, co potřebují, je 
balíček karet a chuť začít.

 Co se děje na vašich kurzech?
 Předávám své zkušenosti všem, kdo mají zájem 
jak o výklad z karet, tak astrologii či numerologii. 
Zabývám se zejména teorií. Nedávno jsem měla na 
kurzu poměrně náročného pána, který mne dopředu 
varoval, že už byl na několika kurzech a nic jej neza-
ujalo. U mne nakonec absolvoval všechny kurzy a byl 
spokojený. Snažím se účastníkům kurzů předat věci 
tak, jak jsou, bez zbytečných příkras a řečí kolem. 
Zpětná reakce lidí je to, co mne žene stále kupředu.
 Pokud se čtenáři chtějí dozvědět něco konkrétněj-
šího o mých kurzech nebo o sobě, o věcech, které 
je zajímají, mohou mne kontaktovat prostřednictvím 
internetových stránek www.tajemstviastrologie.cz, 
jsem i na Facebooku jako Ilona Regina Grimová a 
dovolají se mi na soukromé číslo 607907166 (nejde 
o komerční linku). 

 Nemyslíte si, že problémy některých lidí patří 
spíš doktorům než vám?
 Samozřejmě, že medicína by měla být vždy na 
prvním místě, z mého pohledu to však není úplně 
pravda. Díky tomu, že jsem ve farmacii pracovala 
mnoho let, jsem si dokázala udělat vlastní pohled na 
věc. Lidé, kterým jsem v lékárně řekla, že jsem nikdy 
nebrala léky, jen nevěřícně kroutili hlavou, ale možná 
jsem zdravá právě díky tomu. Nechci házet všechny 
doktory do jednoho pytle, jistě je jich mnoho, co za-
chraňují denně lidské životy, ale proti tomu některé z 
nich vnímám spíše než doktory jako distributory léků. 
Dnes existuje prášek prakticky na všechno, ale ve 
většině případů nikdo z nás neví, čím si tělo zanáší. 
Už proto si myslím, že je lepší kurýrovat nachlazení 
zpočátku bylinkami, čajem a přírodními doplňky než 
do sebe za každou cenu cpát chemii. 
 Připadá mi smutné, že na jedné straně lidstvo 
vymýtilo spoustu infekčních chorob, na straně druhé 
přibylo nemocí psychických. Můžeme přemýšlet nad 
tím, jak moc s tím souvisí dnešní doba, chemie všude 
kolem nás, strava, farmaceutický průmysl…

 Lidé jako vy dříve neměli na růžích ustláno a 
byli často pranýřováni církví. Jak se na vás dívají 
dnes?
 Lidé stejně jako dnes ani v minulosti nepřijímali 
pravdu kladně, pokud se jim nelíbila. Nemusíme cho-
dit daleko – například český astrolog Kefer, kterého 
si do svého týmu vybral sám Hitler, musel zemřít v 
koncentračním táboře za to, že předpověděl konec 
války v neprospěch Němců. I tohle by se dalo nazývat 
inkvizicí. Dnešní církev nás sice už neupaluje na hra-
nicích, ale ani nás nijak neuznává. Když jsem hledala 
vhodné prostory pro sebe a své kurzy, přišla situace, 
kdy mi majitelé nechtěli pronajmout objekt kvůli tomu, 
že v němu budu věštit z karet, což se neshoduje s 
jejich náboženstvím. 
 Myslím, že tak stejně jako já nevěřím v Boha, 
nemusí někdo věřit v mé schopnosti. Je to každého 
věc. Někdo se raději vyzpovídá, někdo si nechá udělat 
výklad z karet. Víru má každý z nás v sobě a je jen 
na něm, na kterou stranu se přikloní. To ale s církví 
nemusí souviset.

 Působíte v několika televizích. Které to jsou?
 Zpočátku jsem působila v EZO TV a na TV Rebel, 
nyní jsou to TV Relax a TV Kinosvět. Bývám tu každé 
úterý v noci a ve středu ráno.

 Někteří vaši kolegové z televize na mne působí 
až komicky. Například taková Jolanda – známá 
tvář z televizní obrazovky, která mluvila docela 
nesouvislým jazykem a dokázala „věštit“ i bez 
jakýchkoli indicií. Nedělají vám tak trochu ostudu? 
Není to všechno jedna velká lež?
 Já si samozřejmě myslím svoje, ovšem veřejně své 
kolegy kritizovat nechci a nebudu. Nicméně pokud je 
řeč právě o Jolandě, pak zrovna ona už na televizních 
obrazovkách skončila, tohle byl vážně průšvih. Rivalita 
mezi lidmi v našem oboru byla, je a bude obrovská, 
je na každém z nás, jak s tím naloží. Sama za sebe 
mohu říct, že nejsem z těch, kteří by někoho veřejně 
pranýřovali.
 Datum narození je důležité pro astrology a nume-
rology, to ano. Ale říká se, že cikánky mají věšteckou 
schopnost v krvi. Pamatuji se, že když jsem jako holka 
jezdívala do Brna studovat, sedávaly naproti Grandu 
a věštily z ruky. A klientelu měly.

 Není vám občas líto lidí, kteří vám volají do 
televize? Přece jen je to dost drahá služba, klidně 
i 95 Kč za minutu.
 Když jsme provozovali naši soukromou věštírnu 
po telefonu, na začátku každého rozhovoru jsem 
volajícího upozornila, že služba je placená, a že de-
setiminutový hovor je vyjde na 500,- Kč. Nikdo nenutí 
lidi, aby k nám volali. Dělají to ze své vlastní vůle, 

 Zabýváte se astrologií, která pro mne byla vždy 
trochu abstraktní vědou. Jakou roli hraje astrolo-
gie v dnešním moderním světě?
 Astrologie je obor, ze kterého vycházím. Říká se, že 
astrologie je sestra astronomie a možná by se někteří 
divili, kolik známých osobností z řad zpěváků, politiků, 
herců a celebrit využívá služeb astrologů. Karel IV. se 
s nimi radil při stavbě Karlova mostu, Kolumbus díky 
nim možná objevil Ameriku a Hitler prohrál válku. 
 V dobách Sokrata, Pythagora a dalších velkých 
fi lozofů a učených lidí musel každý lékař perfektně 
ovládat astrologii, byl to takový královský obor. Ač 
se to nezdá, tak za špatné konstelace hvězd mohou 
i banální operace skončit katastrofou. Minulost nás o 
tom ostatně několikrát přesvědčila.

 Předpokládám, že dnes nepracujete s papírem 
a pravítkem.
 Zatímco naši kolegové v dávné minulosti museli 
skutečně všechno malovat a počítat ručně, my dnes 
máme počítače a speciální programy, se kterými je to 
daleko jednodušší. Mně dnes stačí zadat do programu 
datum narození a během pár vteřin na obrazovce 
vidím takzvaný obraz člověka. Vidím, jak vypadá, jaké 
má vlohy, talent a tak dále.

 Tohle všechno se dá vyčíst z hvězd podle data 
narození? Pořád tomu nerozumím.
 Astrologie počítá na rozdíl od astronomie s deseti 
planetami, každá z nich něco znamená. Podle data 
narození zjistíme, v jaké poloze byly planety, slunce a 
hvězdy, a můžeme si skutečně udělat o tomto člověku 
obrázek. Například slunce znamená vitalitu, energii. 
Luna zase ovlivňuje city a emoce, Merkur působí 
na to, jak myslíme, Venuše zase znamená lásku a 
sexualitu. Čili když bude třeba Venuše v Býku, tak to 
bude člověk požitkářský, když bude v Raku, tak zase 
romantický. Pro mne je tedy důležité datum, místo, 
eventuálně čas narození. Na základě těchto informací 
se dá z vesmíru vyčíst ohromná spousta informací.

 Chcete mi říct, že to, kdy se člověk narodí, nám 
předurčuje životní cestu?
 Otázka na tělo. Ano i ne. Jak se říká, všechny cesty 
vedou do Říma a člověk k tomu svému Římu putuje 
také. Ale je jen na něm, kudy to vezme, kde se zastaví, 
a zda bude utíkat nebo půjde rozvážným krokem. Jsou 
však i čísla, která jsou náročnější, a pokud se někdo 
narodí pod vlivem těchto čísel, mívá životní cestu o 
mnoho náročnější. 

 Co jsou to náročná čísla?
 Jsou to takzvaná karmická čísla, konkrétně 4, 7 a 8. 
Ovšem není to tak jednoduché, jak to vypadá. Člověk 
nemusí být v životě zklamaný z problémů a překážek. 
Ten, komu padá vše do klína zadarmo, se nikam 
neposune. Lidé se složitou cestou konec konců také 
dosahují úspěchu, avšak jsou nuceni si jej vydobýt, 
proto je u nich trvalejší a dokážou jej více ocenit. 

 Uvědomujete si, že některé lidi může vaše rada 
či předpověď ovlivnit natolik, že se třeba od zá-
kladu změní?
 To samozřejmě vím. Ještě se mi nestalo, že by mi 
přišel někdo vynadat. Naopak, lidé mi děkují a rádi 
se ke mně vrací. Dělám v podstatě to, co po mně lidé 
sami chtějí a myslím si, že v konečném důsledku je 
jedno, zda jim někdo udělí radu na základě předpo-
vědi z křišťálové koule, čajových lístků či tarotových 
karet. Rozhodnutí má každý člověk stejně už v hlavě 
a ve většině případů jej potřebuje jen potvrdit někým 
nezúčastněným.

 Musíte občas říkat i špatné zprávy. Jak to nesete 
vy a jak vaši klienti?
 Tohle je hodně těžké. Díky tomu, že jsem praco-
vala mnoho let v lékárně, absolvovala mnoho testů 
a psychologie mne odjakživa zajímala, používám ji i 
v tomto případě. Jsou tací, kteří chtějí vědět natvrdo 
a upřímně, co s nimi bude a na druhé straně řeknete 
někomu negativní zprávu hodně jemně a stejně se 
rozbrečí. Psychologie neodmyslitelně k naší práci 
patří. Ačkoli občas nerada, říkám vždy i ty špatné 
zprávy, ale snažím se je podat optimisticky.

 Za každých okolností říkáte vždy pravdu?
 Ano, bezvýhradně. Je spousta kolegů, kteří lidem 
mažou med kolem pusy, ale já tohle nechci. I když 
pravda bolí, je třeba se ji dozvědět. Negativní zprávy 
sděluji skutečně velmi šetrně a vždy se snažím na-

za své peníze dostanou to, co chtějí. Každý si musí 
rozmyslet, zda důvody, pro které volá, jsou důležité, 
a zda je ochotný za ně zaplatit. 

 Jaký nejdelší hovor jste měla vy?
 Telefonní linky jsou nastavené tak, že se po hodi-
ně hovoru přeruší. Je to zejména z bezpečnostních 
důvodů. I tak nebrání některým zavolat ihned znovu. 
Může se tak stát i to, že si s někým povídáte několik 
hodin. Můj dosavadní rekord je 7 hodin a 20 minut.

 O čem si s těmi lidmi povídáte?
 O všem. Jistá vědecká studie říká, že 20% lidí jsou 
tahouni a zbytek ti, kteří potřebují táhnout. Tahouni mi 
nevolají nikdy. Ti ostatní se chtějí bavit o všem. Bude 
to znít směšně, ale když jsem pracovala v lékárně, 
setkávala jsem se denně s problémy typu „mám si 
koupit jahodový nebo malinový čaj? Poraďte mi!“. To 
jsou přesně typy lidí, které mi volají. Prostě potřebují 
táhnout. Možná je lepší, když zavolají k nám, než 
když podlehnou vlivům nějaké sekty či pochybných 
náboženských fanatiků.

 Numerologie i astrologie pro mne znamenají 
vědy, které se do určité míry snad dají vysvětlit. 
Věštění z karet už spadá naprosto mimo moje 
chápání a přijde mi jako sci-fi . Souvisí tyto tři věci 
nějak mezi sebou?
 Samozřejmě, že souvisí. Všechno je navzájem 
propojené. Dlouho jsem nechtěla brát karty vážně a 
byla k nim skeptická podobně jako vy. Na tarotových 
kartách jsou astrologická znamení – planety, hvězdy, 
ale i čísla. Tudíž tyto tři věci spolu souvisejí více, než 
se na první pohled zdá. Mám ověřené, že to perfektně 
funguje. A dokonce i někteří lidé, kteří za mnou přijdou 
s určitou nedůvěrou, po chvíli vyvalují oči a nevěřícně 
kroutí hlavou, co vše se dá z karet vyčíst. Nechcete 
si jednu vytáhnout? (úsměv)

 Raději ne, život se mi líbí takový, jaký je. Nevím, 
co bude zítra a tak mi to vyhovuje. Nicméně věřím, 
že mnoho lidí potřebuje a chce vidět dopředu. Je 
to tak?
 Ano. Někdy chtějí vědět třeba i takové věci, zda 
vydrží s partnerem až do smrti. V takovém případě 
jim vždy odpovím, ať to raději nechtějí vědět. V tomto 
případě je lepší na vztahu pracovat a rozvíjet jej, 
užívat si hezkých okamžiků. Někdy moje předpověď 
dokáže urovnat vztahy, zachránit podnikatele před 
bankrotem, varovat před zraněním. Jediné, co nikdy 
nikomu neříkám, je datum jeho smrti.

 Víte, kdy člověk zemře?
 Samozřejmě.

Martin Müller
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V nabídce zájezdy německých 
CK s odletem z Vídně!

- zájezdy od více než 300 CK
- exotika, poznávačky
- osobní přístup

LÉTO V PLNÉM 
PROUDU!Muzeum: Umění ve tmě

Krásná neděle
 Letos vyšel 1. máj na neděli. Den, který vnímáme jako sváteční, bez chuti chodit po obchodech, den, 
který se hodí na vycházky po krásném okolí Blanska. Jedním z míst, kam rádi chodíme, je přehrada 
v Palavě, ke které neodmyslitelně patří také restaurace Myslivna. Chtěla jsem dostat políbení pod 
rozkvetlým stromem, proto jsme s manželem vyrazili. 
 Přišli jsme k Myslivně, kde zrovna na terase začí-
nal program s názvem 1. Máj lásky čas, na Myslivně 
vítá vás. Netušili jsme, co se bude dít, o to více jsme 
byli nakonec programem mile překvapeni.
 Zpívala slečna Míša Baladová, 
se kterou se střídal herec Jan Pře-
učil. Ten přednášel básně, které 
napsali blanenští občané, převáž-
ně ženy. Přednes pana Přeučila je 
vždy uchu lahodící a slečna Míša, 
která působí v brněnském Divadle 
Radost, má krásný hlas a vybra-
la písně, které potěší. Zvláštní 
báseň přednesla paní Eva Hruš-
ková, herečka a manželka Jana 
Přeučila, kterou my starší vidíme 
stále jako Popelku z pohádky. 
Recitovat básně mohli i diváci, 
čehož někteří využili. Atmosféru 
krásného dne podtrhla také Eva 
Adams, která přišla zazpívat svým 
spoluobčanům. I my byli rádi.
 Velký dík patří panu Rekovi, 
jenž pro nás všechny tento krásný 

prvomájový podvečer zdarma připravil. Všechny bás-
ničky si můžete přijít přečíst na Myslivnu, ohodnotit 
je a zúčastnit se soutěže o lákavé ceny.

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

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

 Poslechnout si koncert zrakově postižených umělců, zkusit si chůzi s bílou holí a prohlédnout si 
pomůcky pro nevidomé mohli lidé v blanenském muzeu na konci dubna, kdy se konala akce s názvem 
Umění ve tmě. 
 Pro nevidomé návštěvníky 
byla připravena haptická pro-
hlídka předmětů z 60. – 70. let 
20. století z depozitáře muzea. 
Mohli si tak osahat různé histo-
rické předměty, jako například 
mlýnek na kávu, lívanečník, 
trofej srnce, znak města Blan-
ska a další. 
 Umění ve tmě pořádala 
Sjednocená organizace ne-
vidomých a slabozrakých ve 
spolupráci s městem Blanskem 
a Muzeem Blanenska u příle-
žitosti Dnů umění nevidomých 
na Moravě, kdy se prezentu-
jí nevidomí a těžce zrakově 
postižení umělci z České re-
publiky, aby dali najevo, že i 
nevidomý člověk se dokáže 
leccos naučit a dělat ostatním 
radost. 
 „Na celkem třech koncertech, které v rámci 
akce proběhly, zazpívaly nevidomé zpěvačky Alena 
Schutová a Bára Janová, na klavír a akordeon je do-
provodil Mirek Orsák. Zazněly různé hudební žánry, 
klasika, lidovky, ale i písničky z muzikálů. Umělci se 
snažili zapojit i posluchače, ti se často ke známým 
skladbám připojili a zpívali také,“ popsala ředitelka 
muzea Pavlína Komínková. 
 Zejména děti ze základních škol si vyzkoušely 
chůzi se zavázanýma očima a s bílou holí v ruce. 
Pohladily si vodicí psy, jejichž majitelky jim popo-
vídaly o tom, jak jim čtyřnohý přítel pomáhá, jaké 
ovládá povely a jak dokáže nevidomého vést ulicí 
a hromadnou dopravou. Psi ukázali, jak podávají 
svému pánovi předmět, který mu upadl na zem. 
 Dále si děti prohlédly pomůcky, které slepí potřebu-
jí ke svému životu. Viděly i společenské hry pro ne-
vidomé či různé technické pomůcky, například psací 
stroj s Braillovým písmem nebo indikátor barev. „Ten 
se hodí obzvláště ženám třeba při výběru oblečení. 
Aby si pamatovaly, zda si červenou halenku daly do 
druhého šuplíku a bílou do třetího, to je náročné,“ 

vysvětlila Marie Reková ze Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých v Blansku. Pomůcka, 
která po přiložení k předmětu sdělí jeho barvu, tak 
mimo jiné pomáhá k vhodnému kombinování barev 
při oblékání. 
 „Zkusili jste si někdy čistit zuby poslepu?“ zeptala 
se Helena Hádlerová dětí při ukázce technických 
vychytávek. „Někdy si to zkuste – poradím vám, 
jak na to. Trefi t se pastou na kartáček je moc těžké. 
Dejte si trochu pasty rovnou do pusy. Tak to dělám 
já,“ usmála se nevidomá žena. 
  „Jsme vděční za každého posluchače, protože 
když jde nevidomý po ulici, někdy pomoc zdravé 
populace potřebuje, i když se ho snažíme vést k 
soběstačnosti,“ podotkla Reková s tím, že tyto akce 
pomáhají k tomu, aby lidé přijímali zrakově postižené 
mezi sebe, neostýchali se je na ulici oslovit a nabíd-
nout jim pomoc. „Když pořádáme podobnou akci v 
lokalitě, kde žije nevidomý člověk, zaznamenáváme 
potom zlepšení přístupu okolí k němu,“ dodala Re-
ková.  

-mha-
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Umíme si vážit 
poctivých řemesníků?

CHKO Moravský kras slaví 60 let

BYTOVÝ DŮM BYTOVÝ DŮM 
ABSOLONABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 

SEVERSEVER

PRODEJ ZAHÁJEN

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

DS Partner s.r.o.
Stavební práce: 
tel. 724 047 602
-  výstavba rodinných domů
-  rekonstrukce bytových jader
-  zámkové dlažby
-  demolice

Autodoprava:
tel. 724 971 372
- nákladní, kontejnerová
- nákladní, osobní, 
 dodávková
-   stěhování kanceláří, 
  domů, bytů

Zemní výkopové práce:
tel. 724 047 602

Autoservis, pneuservis:
tel. 724 971 371

www.ds-partner.cz
Blansko, Brněnská 1748/21b (bývalý areál Agrostavu, Staré Blansko)

Knihy na ulici!
 Ano, knihy a nejen ony, ale i časopisy a LP desky se 
opět ocitnou na ulici. Stane se tak ve středu 11. 5., 18. 5. 
a 25. 5. 2016 od 9 hodin před budovou Městské knihovny 
Blansko. Ptáte se, co je toho příčinou?
 Jako každý rok jsme připravili prodej vyřazených 
knihovních jednotek. 
 Kdo má tedy zájem, může si přijít prohlédnout naši 
nabídku, třeba tam objevíte díl, který vám doma v 
knihovně chybí, nebo knížku svého dětství, kterou si 
rádi prolistujete se svými dětmi.
 Novinkou letošního roku je, že jednu středu, konkrétně 
18. května, jsme rozšířili prodejní dobu až do 17. hodiny. 
 Akce se koná za každého počasí! Bude-li svítit, 
vyjdeme do ulic - budeme na vás čekat před budovou 
knihovny. Bude-li pršet - schováme se i s knihami do 
vestibulu budovy, a čekat budeme také. Cena za jeden 
kus je 5 Kč.

Záložky 
aneb Co jsme našli

 Čtete? A čím si zakládáte poslední přečtenou strán-
ku? Ve vrácených knihách nacházíme od vás, čtenářů, 
ledacos - od papírových kapesníků (nepoužitých!), 
přes toaletní papír a dámské hygienické potřeby (také 
nepoužité!), až po bankovky (ty vracíme!). Běžné jsou 
také fotografi e z rodinného alba, pohledy z dovolených, 
blahopřání k různým jubileím či nákupní seznamy, pří-
padně účtenky. 
 A právě o tom všem a dalším bude květnová výstava 

v Městské knihovně Blansko. Sbírali jsme, třídili a nyní 
vám ukážeme :-) 
 Poznáte-li něco svého a budete-li trvat na vrácení, 
stavte se za pracovníky knihovny a požádejte o „vydání“ 
vaší „záložky“, rádi vám vyhovíme. Výstava bude k vidění 
bez úvodní vernisáže od 13. května do 3. června 2016 
v obvyklé provozní době knihovny. Přijďte si najít svoji 
záložku!

Přednáška Milana 
Siklenky

 V úterý 3. 5. 2016 se v Městské knihovně Blansko 
konala přednáška pana inženýra Milana Siklenky s 
názvem VÍME, CO JÍME.
 Bezmála čtyřem desítkám účastníků se dostalo mnoho 
informací o tom, co a jak správně jíst, na které potraviny 
si dávat pozor a také jak vhodně provést detoxikaci 
organismu. Fotografoval pan Ladislav Král.

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny

 Na bezplatné vyšetření znamínek mohli zavítat zájemci v pondělí 9. května na kožní oddělení blanenské 
nemocnice, která se tak připojila k Evropskému dnu melanomu. Komu se nechtělo čekat dlouhé fronty, 
mohl se objednat na konkrétní termín. 
 V rámci prevence je důležité nechat si prohlédnout 
znaménka a pigmentové změny na kůži. „Člověk sám 
nemá šanci poznat, zda je znaménko v pořádku. Měl by 
navštívit kožního lékaře vždy, když zaznamená nějaké 
pigmentové změny na kůži,“ upozornila lékařka Tamara 
Jurajdová. Podle ní nezáleží na počtu znamének na těle, 
ale jde o jejich typ. 
 Čekání na vyšetření se jistě vyplatilo všem, a to jak 
lidem, kterým lékařka sdělila, že jejich 
kůže je zdravá, tak zejména těm, u nichž 
objevila pigmentové skvrny, z nichž by se 
mohl vyvinout nádor. 
 S výsledky vyšetření byla spokojená 
Milana Vykydalová z Blanska. O Evrop-
ském dnu melanomu se dozvěděla z 
novin. „Už jsem v minulosti na vyšetření 
byla, ale teď jsem využila toho, že bylo 
možné přijít bez objednání,“ řekla Vyky-
dalová. 
 Na vyšetření se v pondělí dostavilo 
159 lidí a další se objednali. Sedmi 
pacientům bylo doporučeno pravidelné 
sledování v kožní ambulanci pro syndrom 
dysplastických névů a dvaadvaceti lidem 
s rizikovým kožním útvarem bylo přede-
psáno odstranění a následné histologické 
vyšetření vzorku. „Klinický maligní mela-

nom jsme naštěstí nediagnostikovali,“ uvedla mluvčí 
blanenské nemocnice Kateřina Ostrá.
 V rámci prevence se v tento den lékařky zaměřily i 
na nepigmentové rizikové útvary. Deseti pacientům byly 
tedy doporučeny pravidelné kontroly pro četné solární 
keratomy a osmnácti lidem bylo navrženo odstranění 
kožního útvaru pro podezření na nádory jiných typů, 
než je melanom.                                                   -mha-

 Chráněná krajinná oblast Moravský kras si připomíná šedesát let od svého vzniku v roce 1956. Za 
tu dobu se učinilo několik opatření, která chrání krasové prostředí, a další se připravují. 

 Nyní se s Ministerstvem životního prostředí pro-
jednává nové vyhlášení chráněné krajinné oblasti 
s novou zonací. „V některých místech si dokonce 
nejsme jisti hranicí chráněné oblasti, protože není 

k dispozici originální mapa, a ze slovního popisu to 
na určitých místech není úplně zřejmé, protože třeba 
polní cesta již neexistuje,“ vysvětlil vedoucí Správy 
CHKO Leoš Štefka. 
 Současná třístupňová zonace se změní na čtyř-
stupňovou s tím, že zastavěné a zastavitelné plochy 
v obcích přejdou do čtvrté zóny. Díky tomu při vy-
řizování stavebního povolení nebude nutné získat 
souhlasné stanovisko Správy chráněné krajinné 
oblasti. Vše vyřeší stavební úřad, což povede ke 
zjednodušení při stavění v Moravském krasu. 
 „Dnes je to tak, že například při přestavbě rodin-
ného domu, kdy se zvenčí nic nemění, mění se jen 
uspořádání místností, investor musí přijít za námi pro 
souhlas. Toto opravdu kvalifi kovaně vyřeší stavební 
úřady,“ uvedl Štefka.  
 Na druhou stranu bude nutné upravit zeměděl-
skou činnost na polích, které se nacházejí přímo 
nad jeskynními systémy. „Pro zachování krasového 
podzemí je rozhodující hospodaření nad jeskyní,“ 
upozornil Štefka s tím, že aktuálně byly v jeskyních 
zachyceny zbytky pesticidů, které se již deset let 
nepoužívají. „Jsou místa, kdy transport chemie do 
jeskyní je velmi rychlý. Při bouřkách je to v řádu 
hodin. Ale pak se ukazuje, že další vody masivem 
pronikají hodně dlouho,“ dodal. 
 Klíčovými lokalitami z hlediska ochrany podzem-
ních krasových systémů je okolí Ostrova u Macochy, 
Vilémovic a Lažánek. Změna má spočívat v tom, že 
území, z jejichž povrchu pronikají ve zvýšené míře 
hnojiva a pesticidy do krasového podzemí, by měly 
být zatravněny. Řádově jde o desítky hektarů půdy. 
 „Kdybychom se báli změn, tak se možná dodnes 
jezdí žleby,“ poukázal vedoucí CHKO na zákaz pro-
jíždění auty Suchým a Pustým žlebem. „Vyjednávání 
trvalo deset let. Bylo to velmi konfl iktní téma, které 
vyvolávalo emoce. Dnes si cestu pro pěší a cyklisty 
ani jinak neumíme představit.“ 

-mha-

 V současné době není jednoduché, zvláště pro staršího člověka s omezenými fi nančními prostředky, 
vybrat z množství nabídek solidní fi rmu na rekonstrukci bytového jádra. Na konci 60. let minulého 
století byly domy v Blansku stavěny se stanovenou životností. Nyní je pro jejich nezávadné užívání 
nutná obnova.

 Za tímto účelem se mně podařilo vybrat s pomocí 
své rodiny blanenskou fi rmu DS Partner s. r. o., která 
splńovala všechny moje požadavky svojí solidností 
v jednání. Úprava bytu nebyla uspěchána na úkor 
kvality, nýbrž odborný postup směřoval ke stanovené 
realizaci. Byla jsem spokojena se způsobem komu-
nikace jedatele fi rmy DS Partner Martina Dvořáčka 
i ostatních pracovníků fi rmy, kteří přistupovali k 
zadané práci zodpovědně v souladu s předběžnou 
fi nanční dohodou.

 Jsem této fi rmě vděčna za serióznost, neboť mo-
dernizace bytového jádra přispívá k mému součas-
nému spokojenému životu. Mohu se lépe soustředit 
na svoji další společenskou a sociálně prospěšnou 
práci.
 Přeji fi rmě DS Partner v jejím podnikání hodně 
zdaru. Věřím, že její  solidnost  a poctivost  bude mít 
i v budoucnu ohlas mezi zákazníky.

L. Magniová



BambiFEST: program pro děti, 
hudební festival a konference
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BambiFEST je aktivní prezentací organizací pro 
děti a mládež * bambifest.com
 Dvaatřicet organizací, spolků, sdružení i hnutí 
zaměřených na práci s dětmi a volnočasové aktivity 
pro děti i mládež se opět bude prezentovat široké 
veřejnosti 20. a 21. května v blanenském zámeckém 
parku.  Otevírací doba jednotlivých stánků bude v 
pátek od devíti ráno do pěti odpoledne, v sobotu 
pak od devíti do čtyř. Druhý ročník akce myšlenkově 
navazující na Bambiriádu nabídne k vyzkoušení 
sportovní i jiné aktivity. Přehled všech prezentujících 
je už nyní k vidění na stránkách akce. Co konkrétně 
si pro zájemce jednotlivé organizace nachystaly, 
postupně představujeme na našem facebooku.  

BambiFEST je hudební festival mladých a začí-
najících hudebních kapel * fest.bambifest.com
 Známé i začínající kapely z Blanska a okolí již 
podruhé vystoupí v pátek večer 20. května na bla-
nenském BambiFESTu. Festival s názvem FEST tak 
umožní začínajícím umělcům, aby si vyzkoušeli jaké 
je to zpívat před publikem, na profesionálním pódiu 
a se zázemím. Hlasovat se bude také o interpreta 
roku, tedy o nejlepší a nejoblíbenější kapelu festivalu. 
Generální partner BambiFESTu, fi rma www.mside.
cz, zaplatila pro vítěze soutěže 20 hodin v nahráva-
cím studiu www.georgelukas.cz a k tomu poukaz na 
3000 Kč na nákup v obchodě kytary.cz.
 Vylosovaný šťastlivec z řad hlasujících si odnese 
wellness pro dva v Hotelu Sladovna v Černé Hoře.

 Nabitý program je již připraven a představí 8 kapel 
a interpretů z Blanska a blízkého okolí. Přijďte si je 
poslechnout, podpořit je a vyhrát krásnou cenu!

16:30 - 17:30  Heski
17:30 - 18:30  nEscafeX

18:30 - 19:30  Rockfór
19:30 - 20:30  Ondřej Soldán
20:30 - 21:30  Try!(o)
21:30 - 22:30  VEKA
22:30 - 23:30  Foreplay
23:30 - 24:00  Joe Poem

BambiFEST je konference pro mládež
konference.bambifest.com
 Novinkou BambiFESTu a třetí částí tohoto projektu 
je letos konference pro mládež. Ta proběhne v sobotu 
21. května, ale spíše než na děti bude zaměřená na 
starší posluchače, tedy středoškoláky a vysokoško-
láky z Blanska a okolí. V areálu zámeckého parku 
se budou v průběhu celého dne konat přednášky a 
semináře zajímavých osobností, týkající se tématu 
„Jen škola nestačí“. Na konferenci vystoupí celkem 
šest zajímavých osobností:

10:30 - 11:20 Doc. Ing. Petr VOZNICA, CSc. (český 
voják a diplomat)
11:30 - 12:20 Mgr. Robert Iliev (molekulární biolog 
a sportovní šermíř)
13:30 - 13:50 RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. 
(biolog)
14:00 - 14:50 Miloš Říha (ředitel Skautského in-
stitutu)
15:00 - 15:50 PhDr. Zdeněk Papoušek (senátor a 
učitel)
16:00 - 16:45 Ing. Klára Kučerová (překladatelka, 
novinářka, ekonomka, vedoucí projektu Místní akční 
plán vzdělávání na území ORP Blansko)

Vstup na akci je zdarma, je však nutné se předem 
registrovat, kapacita přednášek je pouze 80 míst! 
Učiňte tak již nyní, aby na Vás ještě zbyla místa. 

-r-

 Už 20 a 21. května v zámeckém parku odstartuje blanenský BambiFEST, který pořádá skautské stře-
disko Světla ve spolupráci s městem Blanskem a KSMB. V průběhu dvou dnů představí akce dětem 
i rodičům 32 organizací pro děti a mládež a umožní dětem vyzkoušet si aktivní formou, jaký kroužek 
by chtěly navštěvovat. V pátek večer si pak lidé mohou přijít poslechnout mladé a začínající hudební 
kapely z Blanska a okolí nebo se podívat na muzejní noc do blanenského zámku. V sobotu se poprvé 
uskuteční také konference se zajímavými osobnostmi, jakými jsou například senátor Zdeněk Papoušek 
nebo ředitel Skautského institutu Miloš Říha.  Veškeré akce BambiFESTu jsou zcela zdarma.
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Kosmetické Studio Sothys - profesionální,
francouzská kosmetika. Laser Lasocare, 
vizážistika, líčení. Tovární 6 Blansko, tel.: 
777228239. www.ivona.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* EZOTERICKÉ CENTRUM Blansko, Svitavská 
23 (bývalé ČSAD) - astrologie, numerologie 
a výklad karet. Pravidelné Ezo večery každý 
čtvrtek, kurzy, semináře a konzultace. Ilona 
REGINA Grimová (TV Relax a TV Kinosvět), 
mob. 607907166, ilona.grimova@seznam.cz, 
www.tajemstviastrologie.cz
* Pro Bazar Strojů, Nábytku a všeho zboží v 
Dolní Lhotě hledám brigádníka, muže v dů-
chodu, nebo se sníženou pracovní schopností. 
Komunikativní, spolehlivý, s dobrou pracovní 
pověstí, bez záznamu v rejstříku trestů, v práci 
0 alkoholu. Tel. 602882227.
* ZDARMA Vám zajistím 30% SLEVU pro nákup 
na WWW.MISSIVA.CZ. Česká fi rma 22 roků 
na trhu (velmi dobré recenze). Prací a úkli-
dové prostředky bez fosfátů a nerozložitelné 
chemie, zdravá kosmetika a přírodní bylinné 
výtažky pro léčbu a kondici. Tel. 602882227.
* EURO TAXI Blansko PŘIJME ŘIDIČE TAXI. 
Víkendové směny - brigádně. Tel. 608879318.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nepoužívanou zateplenou boudu pro psa střední rasy. 
Domácí výroba, pěkná, pes si na ni bohužel nezvykl. Tel. 
605267629.
* Dívčí kolo Leaderfox pro předškolní věk v perfektním stavu. 
Tel. 605267629.
* Vitrínu s osvětlením, policový díl LACK, konferenční stolek 
SVALSTA, vše IKEA, březová dýha. Dále komodu, zakáz-
ková výroba. Foto mailem. Tel. 723486026.
* Levně loňský kvalitní med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena 120,- Kč/kg - květový / světlý/, 140,-Kč/
kg - lesní /tmavý/  po 1 a 5 kg. Po domluvě dovezu větší 
množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* 2 ks masážních autopotahů kuličkových - dřevěných, nové, 
cena 400 Kč. Tel. 737565661.
* Peugeot 106 1.1 rok 97, eko placeno, STK do 3/17, za 20 
tis. Tel. 605529478.
* Dvoukolový velký vozík, dohoda jistá. Tel. 723553189.

* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k dlouho-
dobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Pronajmu dva útulné velké pokoje + příslušenství, 7500Kč 
včetně všeho. Tel. 602882227.
* Dlouhodobě pronajmu 3+1 v Bk na severu. Tel. 775223137.
* Nabízím odměnu nálezci moderních pánských dioptric-
kých brýlí, které jsem ztratil ve středu 27. 4. dopoledne na  
trase Wanklovo náměstí - Poříčí - OMV - DHolz a zpět po 
cyklostezce podél Svitavy. Brýle jsou kostěné, barva tmavě 
modro-šedá, čočky dost silné a vyrobené na míru, nikomu 
jinému nebudou pasovat. Nálezci kompletních brýlí nabízím 
odměnu 1000,- Kč. Tel. 739959515.
* Nemá prosím někdo na půdě kočárek pro panenku? 
Košatina, s okýnky nebo jakýkoliv jiný, i velký pro mimi, i 
poškozený, nabídněte. Tel. 608526518.
* Hledám koberec, závěsy, kamna, sporák, vanu, kotel, za 
odvoz. Tel. 777079911.
* Pronajmu garáž na Podlesí, 700 Kč/měs. + inkaso. Tel. 
605165633.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMU - PRODÁMPRONAJMU - PRODÁM
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 
SKLAD, NEBO PŘESTAVBU 

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

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

SKLADOVÉ A DÍLENSKÉ
KANCELÁŘSKÉ A PRODEJNÍ   

VOLNÁ PLOCHA K PARKOVÁNÍ 

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

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Partička – 24.5.2016 ve 20:00 h, Dělnický dům. Cena 
430 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 9.-12.6.2016, vždy v 18:00 h. 
Cena za koncert 390 Kč.
9.6.2016 J. Svěcený a L. Horák – Argentinské tango 
(Kateřinská jeskyně)
10.6.2016 Hradišťan a Jiří Pavlica – Lidové písně (Ka-
teřinská jeskyně)
11.6. 2016 Jiří Stivín – Jazzové inspirace (Punkevní 
jeskyně)
12.6.2016 Spirituál kvintet – Výběr z tvorby (Jeskyně 
Výpustek)
Travesti Show Screamers – Ženy za pultem - 13.6.2016 
v 19:00 h, Dělnický dům. Cena 300 Kč.
MORAVA PARK FEST – 2.7.2016 ve 12:00 h, Zámecký 
park v Blansku. Cena 440 Kč Vystoupí: Olympic, Man-
drage, Mňága a Žďorp, Marek Ztracený, Dara Rolins, 
Slza, Reservoar Dogz a DJ Pavel Cejnar.
HOP TROP – Koncert pro Karolínku – 6.7.2016 v 19:00 
h, Zámek Blansko. Cena 290 Kč.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 21.9.2016 
v 19:30 h, Dělnický dům. Cena v předprodeji 300 Kč 
dospělí, 260 Kč senioři a děti do 15 let.
Aktuálně v prodeji:
Hugo František Salm-Reiff erscheidt – autor Petr Sychra. 
Publikace mapující osudy významného moravského 
šlechtice a osvícence. Cena 150 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr. 
Janou Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii ve 
fotografi ích i datech. Cena 150 Kč.
Pohádky nejen mezi stromy – kniha blanenské autorky 
Ing. Dany Münsterové. Ilustrované pohádky pro děti, ve 
kterých víla Deniska objevuje svět stromů a jejich skřítků. 
Každá pohádka má i vlastní omalovánku. Cena 299 Kč.
Nové propagační předměty města a regionu: pohlednice, 
magnetky, šňůry na klíče a refl exní pásky.
Aktuální pozvánka:
Cyklojízda srdcem jižní Moravy – sobota 14.5.2016, start 
z Blanska v 9:00 hod od informační kanceláře Blanka. 
Cyklojízda povede po trase Stezky srdcem jižní Moravy 
(Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Ostrov u Macochy – 
Vilémovice – Rudice) a přivede cyklisty do Rudice, kde 
bude v době 12:00-16:00 hod. zahájena turistická sezona 
na Větrném mlýně. Pro děti I dospělé bude připraven 
bohatý program, soutěže o ceny, ochutnávky regio-
nálních produktů a představení nových propagačních 
materiálů Rudice.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@
blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz                      

-MaT-

Blanenští zahrádkáři vystavovali

Vzdělávání - věc nás všech

KOUPÍM 
BYT 

na investici 
Tel. 721 466 406

Hledám ke koupi 

rod. DŮM 

i k opravám 

Tel. 732 755 904

PÁNSKÉ
KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ

Lenka PAVELKOVÁ
Blansko, Rožmitálova 40

restaurace Punkva, 1. patro

po - pá 830 - 1700

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

 Vzácné kaktusy vystavoval Emil Vašíček z Blanska. 
Některé zrovna kvetly. „Zaujal mě jeden exponát, 
který měl už úctyhodný věk, a to přes padesát let,“ 
řekla Libuše Vítková, členka výboru zahrádkářů. 
 Včelaři z Veselice přivezli část včelího roje na 
plástvi a k zakoupení byl med, medovina i medové 
koláčky. Dále se prodávaly malé kaktusy, konifery, sa-
zenice zeleniny i balkónových rostlin, bylinky známé 
i méně známé, kompost z blanenské kompostárny. 
Svoje ruční práce také vystavovaly ženy z kroužků 
městského klubu důchodců a klienti Domova Olga. 
 Prodejní výstava se koná každoročně. „Kromě jarní 
výstavy pořádáme také výstavu na podzim, kde pak 
prodáváme různé výpěstky ovoce a zeleniny,“ řekl 
předseda zahrádkářů Rudolf Kunc. 

-mha-

 Začátkem května se konala v Domě zahrádkářů v Blansku tradiční jarní výstava, při níž bylo možné 
zakoupit sazenice od drobných pěstitelů ze zahrádkářského klubu i ze zahradnictví. 

 Vzdělávání. V souvislosti s hojně propíraným tématem inkluze se o něm v poslední době mluví 
až moc. 
 Najednou se zdá, že vzdělávání rozumí vlastně 
úplně každý a každý přesně ví, jak by ta správná škola 
měla vypadat a k čemu by měla děti vést. Má to jedinou 
chybu. Takto vedená rozprava se obvykle točí stále v 
kruhu a nevede k žádnému řešení, jen se obě strany 
zabarikádují na svých pozicích. 
Přesto musíme o vzdělávání mluvit. Je to naprosto 
nezbytné, protože když mluvíme o vzdělávání, mluvíme 
o našich dětech, a když mluvíme o dětech, mluvíme 
o naší budoucnosti. 
 Téma rezonuje společností a zajímavých příležitostí 
k serioznímu zapojení do debaty o vzdělávání se nabízí 
hned několik.
 Místní akční skupina Moravský kras v únoru zahájila 
projekt nazvaný Akční plán vzdělávání, jehož hlavním 
cílem je podpořit spolupráci vzdělávacích institucí 
a sdílení dobré praxe.V rámci tohoto projektu se 
může veřejnost zapojit do tvorby vize vzdělávání na 

Blanensku, zájemci se mohou také přihlásit o účast v 
pracovních skupinách projektu – stačí nahlédnout do 
aktualit na stránkách www.vzdelavaniblanensko.cz. 
 Vzdělávání se věnuje také novinka letošního Bam-
biFestu, konference nazvaná příhodně Jen škola 
nestačí.  Setkání se zajímavými osobnostmi, které se 
koná 21. 5. v prostorách muzea Blansko, je určeno 
zejména středoškolákům, ať už současným, nebo v 
nejbližší době budoucím. Registrace je zpřístupněna 
na  konference.bambifest.com
 Veřejná tisková beseda se skupinou rodičů zaklá-
dajících soukromou základní školu v Blansku se koná 
25. 5. 2016 v 17.45 v Ulitě Blansko. Pozváni budou 
i zakladatelé nové blanenské Montessori mateřské 
školy, která by ráda otevřela už v září. 
 Vybírat je tak určitě z čeho. Stačí se rozhodnout 
a – přijít. Vždyť přece vzdělávání je věc nás všech. 

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

777 887 700, 516 412 100

13. května 20168

 Doprovodné squashové soutěže našich turnajů 
zaznamenaly po dubnovém turnaji opět četné změny. 
Někteří čelní hráči chyběli a dali tak možnost  těm 
dalším, aby nenápadně srovnali krok.
 V první doprovodné soutěži „Turnajový Mág“, kde 
vedeme každému hráči všechny odehrané sety je v čele 
dvojice Ivo Graff y a Jiří Pánek se 120 odehranými sety. 
Třetí Richard Derink má 105 a čtvrtý Pavel Procházka 
100 setů. Těsně pod touto magickou hranicí je Jakub 
Sedláček 99 a Ladislav Musil 95 setů. Na sedmém až 

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

oddinn
odo iin

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

desátém místě jsou Matěj Bartoň 88, Tomáš Wágner 
87, Jaromír Matal 86 a Ondřej Mikulášek 85 setů. V této 
soutěži je vedeno 21 hráčů.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“, 
kde bodujeme jednotlivá umístění je v čele také dvojice 
Jakub Sedláček a Jan Zezula s 80 body. Třetí Jaromír 
Matal má 62 a čtvrtý Richard Derink 50 bodů. Do popře-
dí se také dostala dvojice úspěšných dubnových hráčů, 
pátý Jiří Pánek 47 a šestý Karel Hudec 42 bodů. Zde 
zatím bodovalo 16 hráčů.
 Věřím, že v květnovém turnaji v sobotu 21. od 13:00 
hodin přijde více zájemců a vyznavačů této krásné hry. 
Startovné je neměnné 200 Kč. Hlaste se  v předstihu 
u asistentek squashcentra. Ceny jsou připraveny pro 
všechny aktivní účastníky.

-rl-

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

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

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

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

Výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění 
čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

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

testovacijizdyskoda.cz

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

VYZKOUŠEJTE PESTROU
PALETU VOZŮ ŠKODA

DNY TESTOVACÍCH JÍZD ŠKODA 2016

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

Těšíme se na Vás! Oficiální partneři projektu:

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

28. 5. 2016
Blansko, areál zámeckého parku

Basketbalový turnaj 
MINI CUP 2016

 V sobotu 30.4.2016 uspořádal Basketbalový 
klub Blansko turnaj žákyň do 12 let. Zúčastnila se 
družstva Sokol Kobylí, Sokol Lanžhot a SKB Tišnov. 
Basketbalový klub Blansko sestavil společný tým s 
BBK Blansko. 
 Blanenské družstvo si nevedlo vůbec špatně. Ve 
svém prvním utkání sice podlehlo po vyrovnaném 
boji pozdějšímu vítězi turnaje družstvu SKB Tišnov 
výsledkem 26 : 36, ale v dalších zápasech s přehle-
dem porazilo Sokol Lanžhot 46 : 16 a Sokol Kobylí 
59 : 27. Celkově blanenská děvčata obsadila v turnaji 
2. místo před Sokolem Lanžhot a Sokolem Kobylí. 
Nejvíce bodů Blanska:  Jana Štreitová /36 bodů/, 
Adéla Svěráková /33 bodů/, Monika Sedláková /15 
bodů/ a Natálie Dvořáková /13 bodů/.
 Odměnou za snahu byly hráčkám předány poháry 
a medaile z rukou 1. místostarosty Blanska Ing. Jiřího 
Crhy a juniorského basketbalového reprezentanta 
ČR Vítka Šmerdy. Spokojeni mohli být i rodiče a 
všichni, kteří se na turnaji podíleli a sledovali pěkná 
utkání. Pro hráčky i trenéry byl turnaj přínosem. V 
utkáních si zahrála i mladší děvčata, která na svoji 
příležitost v soutěžních zápasech teprve čekají.

Ing. Luděk Bezděk
Foto: Milan Ševčík

HP Offi ceJet HP Offi ceJet 
Pro 8610Pro 8610

*** Špičková, multifukční tiskárna/kopírka/

skener/fax za speciální cenu v omezeném 

množství.

*** Oboustranný tisk, oddělené vysoko-

pacitní náplně, dotykový LCD, USB, WI-FI, 

LAN, FAX, podavač 50 listů na skenování.

*** Provoz levnější než laser.

4199,- Kč

2799,- Kč2799,- Kč
Záruka 3 roky po registraci. Cena platí 
po předložení inzerce, do vyprodání zásob.


