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Blansko 678 01 mobil 602/531832

 Je to neuv itelné, ale pizzerie Pizzazz, která sídlí v areálu Kau  andu na ulici Ludvíka Da ka v 
Blansku, letos slaví již 10 let své existence. Je to pizzerie s nejdelší tradicí a nejv tším výb rem pizzy 
v Blansku. Jde o jednu z mých oblíbených restaurací a rozhodn  nejsem sám – ada mých známých 
chodí na pizzu pouze sem. Mám rád toto prost edí, nabízí skv lé jídlo, kávu, obsluhu, nemám tu nikdy 
problém s parkováním, a to ani na kole, p e tu si zde denní tisk, a vlastn  bych v sou asné dob  asi 
marn  hledal n co, co mi tu chybí.

posezení na zahrádce, které se na Pizzazz do kalo 
také renovace. Krom toho, že je tu nový nábytek a 
vlastn  celý prostor, si pod prostornými slune níky 
m žete vychutnat vynikající ledovou kávu a domácí 
ledové aje a koktejly, které jinde nemají. A pokud si 
tu dáte ob d a kávu nestihnete, m žete si objednat 
kávu s sebou neboli Coffee to go. 
 Nevím jak vám, ale mn  p i psaní tohoto lánku 
docela vyhládlo, takže si objednám pizzu až dom . 
Milují ji i moje d ti. P edtím se ale podívám na www.
pizzazz.cz a vyberu si, na kterou mám zrovna chu . 
Také byste si dali pizzu? Tu nejlepší d lají již 10 let 
práv  na Pizzaz – vyst ihn te kupónek, vyto te 516 
419 555 a objednejte si. Dobrou chu !

-mumma-

Pizzazz slaví deset let!
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

- RD se 2 byty Blansko – D. Lhota, 634 m2, velká.garáž, zahrada 480 m2 ...NC – DOHODOU 
- RD 2+1 Spešov – přízemní, poz. 529 m2, rovina, atraktivní lokalita ...NC – 1 500.000 Kč 
- DB 1+1 Blansko – Dvorská, 2.p., 33 m2, revitalizace domu, nízký nájem...NC – 649.000 Kč
- Byt 2+1 v OV Adamov v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel...NC – 1 199.000 Kč
- Byty 1+kk až 4+kk Blansko – Sever, až 110 m2, garáž, stavba 1 rok...NC – 29.000 Kč/ m2

- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, menší chatka, voda a elektřina...NC – 159.000 Kč
- Podnájem 2+1 Blansko – Chelčického, 57 m2, 2.p., prázdný...NC – 4.000 Kč/měs.+ inkaso
- Nájem 1+1 Blansko – Dvorská, 33 m2, 2.p., nevybavený... NC – 6.100 Kč/měs. vč. inkasa

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM
MOŽNOST  PŘÍMÉHO  ODKUPU  NEBO  VYPLACENÍ  DLUHU

RD 6+2 + zahrada, c.p 957 m2 
Cena: 1 149 000,- Kč

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 
NAŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘE!
Právní servis, fi nancování, daňové 
poradenství, kompletní správa 
nemovitostí, energetický audit, 
řešení exekucí, výkup nemovitostí.

Zelená linka: Zelená linka: 
  800 127 127  800 127 127

RD 4+1 c.p. 721 m2 
Cena: 1 800 000,- Kč

STAVEBNÍ pozemek c.p. 1119 m2 
Cena: 890,- Kč/m2

DB 2+1 c.p. 55 m2 – LZE DO OV! 
Cena: 1 385 000,- Kč

BYT DB 2+1 c.p. 55 m2

Cena: 1 149 000,- Kč

Pobočka Blansko:   Čelakovského 6, Blansko 678 01
Pobočka Brno: obchodní galerie IBC, Příkop 4, Brno 602 00
*************** Jsme tu pro Vás! **************

Olomučany – prodejOlomučany – prodej

Sulíkov - rodinný dům - prodejSulíkov - rodinný dům - prodej

Blansko Žalkovského – prodejBlansko Žalkovského – prodej Blansko 9. května – podejBlansko 9. května – podej

Staré Blansko – prodej  Staré Blansko – prodej  

 Když se pizzerie Pizzazz p ed deseti lety otevírala, 
získala si okamžit  dlouhou adu p íznivc . Pizzu v 
Blansku tenkrát nikdo ned lal a milovníci t chto ital-
ských kolá  si ji museli bu  péci doma sami, nebo 
na ni jezdit do Boskovic, kde byla nejbližší pizzerie. 
Pamatuji se na to, jaké na Pizzazz bývaly legendární 
diskotéky – nebylo výjimkou, že se tu sešlo i 500 lidí. 
M žete p ijít na tyto asy na Pizzazz zavzpomínat 
– vzpomínková výro ní diskotéka se tu bude konat 
v pátek 28.6., snad proto, že se tu p esn  p ed 10 
lety diskotékou práv  za ínalo.
 Dnes je však všechno jinak. V podniku už p vod-
ního nez stalo snad v bec nic – krom  personálu, 
který je až nezvykle stálý. N kte í zam stnanci, na-
p íklad kucha i, jsou tu již 10 let a zatím nep emýšlí 
nad tím, že by odešli. Restaurace prošla celkovou 
rekonstrukcí – nový interiér, nové sociální za ízení, 
prostory jsou rozd leny na ku ácké a neku ácké, 
nechybí nové druhy pizzy, salát  i pokrm  z masa. 
Specialitou jsou hned dva d tské koutky – jeden je 
pro d ti, které ješt  neum jí chodit, a druhý zase pro 
ty v tší. Provozovatelé restaurace tak vychází vst íc 
maminkám, které cht jí v klidu poob dvat. Novinkou 
je také salónek pro soukromé oslavy, který je hojn  
využíván a jeho oblíbenost spo ívá hlavn  v tom, že 
disponuje vlastním barem s obsluhou, která se bude 
po celou dobu vaší oslavy v novat pouze vám.
 Nejd ležit jším artiklem je samoz ejm  pizza. V 
jídelním lístku najdete n kolik desítek druh , a kdo si 
nevybere, m že si nechat ud lat pizzu p esn  podle 
svých p edstav – fantazii se meze nekladou. Mimo 
pizzu v jídelním lístku najdete n kolik druh  t stovin, 
steaky, ryby, italské panini a další dobroty. K tomu 
všemu pat í samoz ejm  také rozvoz – ten se za 
dobu existence pizzerie zp tinásobil. Inu – je vid t, 
že zdejší pizza je nejoblíben jší v Blansku. Že jste ji 
ješt  nevyzkoušeli? Vyst ihn te si kupónek na konci 
lánku a objednejte si pizzu, na jakou máte chu  – 

rozvoz pro vás bude zdarma, a to 7 dní v týdnu, v 
pátek a v sobotu dokonce až skoro do p lnoci.
 Když už jsme u jídelního lístku, nesmím zapome-
nout na denní menu. Najdete v n m vždy polévku a 
na výb r t i druhy jídla – pizzu, hlavní jídlo a tak zvané 
ZDRAVÉ TROJKY. Pod tímto názvem se skrývá 
pokrm, který je zdravý a obsahuje málo kalorií. Tato 
zdravá varianta je konzultována a p ipravována s po-
mocí dietoložky a nutri ní poradkyn  Jany Streckové 
a ocení jej zejména ti, kte í se snaží kontrolovat svoji 
váhu nebo prost  jen udržovat zdravý životní trend, 
který je dnes tolik populární.
 Blíží se léto a s ním spojené a tolik oblíbené 

ROZVOZ PIZZY PO BLANSKU ZDARMA!
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S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Se a Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, d ev né
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADA SKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADA SKÉ PRÁCE 

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

TruhlářstvíTruhlářství

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

SEKRSEKR

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

 Monitor tehdy novou tvá  stránek blansko.cz re-
 ektoval pouze citováním t ch, jimž je web primárn  
ur en, tedy b žných uživatel . P estože jejich reakce 
nebyly nijak nadšené, rozhodli jsme se po n jakou 
dobu o webu poml et a dop át mu velkorysých 100 
dní hájení, abychom se k n mu op t vrátili, tentokrát 
už v doprovodu odborníka, Ing. Ji ího Chuma, redak-
tora asopisu Ve ejná správa a hlavního organizátora 
sout že webových prezentací m st Parádní web.
 Blanenský web se tak dostal do zorného pole 
Webového aligátora, pravidelné hodnoticí rubriky 
asopisu Ve ejná správa, a je t eba íct, že ze srov-

nání s weby dvou dalších, p ibližn  stejn  velkých 
m st vyšel notn  pocuchán.
 „Aligátor byl krutý a srovnával, ocenil velkou snahu 
tv rc  webu, ale nemohl se p enést p es ten zmatek,“ 
povzdychl si Ji í Chum. Samotné hodnocení se pak 
výhradami jen hemží: „Základní rozpor webu: hod-
notný obsah a nedotažená forma. Tv rci stránek se 
utápí v detailech, které pat í skrýt do dalších vrstev 
webu. P epln ná úvodní stránka, nelogické p i azení 
rubrik ke kategoriím. Web nemá ani trochu šarmu!“ 
na íká Aligátor nad blanenskými stránkami a své 
hodnocení uzavírá doporu ením „pou it se u jiných 
m st a ud lat v chaosu po ádek“.
 Podtrženo a se teno: nové stránky nevyhovují 

100 dní hájení 
blanenského webu

 Nový blanenský web se zjevil v polovin  února letošního roku tak n jak mimochodem, bez tiskových 
zpráv, bez mediální prezentace, v termínu, který vylu oval p ihlášení do prestižní sout že webových 
stránek m st Zlatý erb, jíž se p itom Blansko v minulosti opakovan  ú astnilo. Zkrátka nový web 
jako by necht l být vid n ani slyšen, což je u komunika ního nástroje pom rn  kuriózní strategie.

b žným uživatel m a nelíbí se ani odborníkovi. 
Oproti p edchozí verzi nep inášejí nic nového, 
naopak, trvalo n kolik m síc , než se poda ilo 
všechny d ív jší funkce obnovit. Jsou chaoti t jší, 
mén  p ehledné, a není jasné, pro  v bec vznikly. 
Tou nejzásadn jší zm nou se totiž zdá být použití 
zlatavé tapety s kyti kovým vzorem namísto bílého 
pozadí.
 Celé to p ipomíná scénu z  lmu Pan a paní Smi-
thovi. Paní Smithová v podání Angeliny Jolie koupí 
nové záv sy, o kterých John Smith opatrn  prohlásí, 
že jsou „trochu moc zelené“. „Zvykneš si!“ odsekne 
Jane Smithová, nebo  svého chot  považuje za 
neškodného troubu, ke kterému si to m že dovolit.
 Blanenský web je, použijeme-li p ím r k výše 
zmín né scén , zelený jako br ál. Vnucuje se tedy 
otázka, jak radnice vidí blanenské ob any. O ekává 
snad po vzoru krásné Angeliny, že si lidé na tu ne-
praktickou ošklivost, s níž by se m li potkávat n kolik 
dalších let, jednoduše„zvyknou“, nebo se rozhodla 
spoléhat na nezájem blanenských o svou práci?
 Ob  možnosti jsou špatné a t žko íct, která víc. 
Doufejme, že alespo  cizojazy né stránky, jež se 
údajn  p ipravují na domén  blansko.eu, budou do 
sv ta vypráv t jiný p íb h.

-kkuc-

Rekonstrukce vestibulu
Nemocnice Blansko

Blahopřejeme
 Dne 3. kv tna oslavil své krásné 90. narozeniny pan 
Josef Ne as. Vše nejlepší, pevné zdraví ko a stále chu  
na pive ko p ejí Pelantovi a Stejskalovi.

-r-

Přemístění pobočky 
knihovny

 S ú inností od 5. 6. 2013 dochází k p emíst ní po-
bo ky M stské knihovny Blansko, která dosud sídlila na 
adrese 9. kv tna 3, do prostor „DOMOVINKY“ v Dom  
s pe ovatelskou službou na ulici 9. kv tna 1.
 P j ovní doba je ve st edu od 13 do 14 hodin. 
Knihovnické služby zabezpe uje i nadále paní Lenka 

epová.
Mgr. Pavel P ikryl, editel M stské knihovny

Okresní konference 
tělesně postižených

 Dne 26 dubna 2013 se uskute nila v m stském klubu 
d chodc  v Blansku okresní konference svazu t lesn  
postižených okresu Blansko. Na konferenci byli pozvání 
delegáti místních organizací svazu t lesn  postižených 
a hosté ze svazu STP v R o.s Praha p edsedkyn  pí. 
Klasnová a z Ú adu práce Blansko pí. ípková. Hlavním 
programem konference byla volba nového výboru OO 
STP Blansko, kterému skon ilo ty leté funk ní období 
a zhodnocení jeho celkové innosti  za celé funk ní ob-
dobí, volba delegát  na celostátní sjezd STP, krajskou 
konferenci STP a seznámení s plánovanými aktivitami  
okresní organizace v roce 2013 a 2014. Konferenci 
zahájil a ídil  len okresní organizace JUDr.Petr Krej í, 
který p ivítal p ítomné delegáty a hosty.  
 Zprávu o innosti OO STP za celé funk ní období 
p ednesl p edseda p.Josef Hrn í . Dále byly p edne-
seny zprávy o hospoda ení a revizní komise. P ítomní 
delegáti byli seznámeni s nov  navrženou kandidátkou 
do okresní organizace STP Blansko. Prob hla p ímá 
volba nového p edsedy a nových len . Nový lenové a 
p edseda byli delegáty zvoleni. P edsedou se stal op t 
p. Josef Hrn í . V diskuzi vystoupili n kte í p ítomní 
delegáti se svými nám ty a p ipomínkami ze svých 
místních organizací. Paní p edsedkyn  Klasnová se-
známila s plánovanými akcemi svazu a p ipravovanou 
zm nou ob anských sdružení a termínem po ádání 
celostátního sjezdu STP, který se uskute ní v Benešov  
u Prahy v termínu od 20.9.—21.9 2013. Paní ípková 
zase seznámila p ítomné s novinkami ze sociální ob-
lasti. Na celostátní sjezd STP do Benešova u Prahy byli 
p ítomnými delegáty zvoleni p.Hrn í , Št p, Matuška 
Josef a náhradník  
 Šamonil. Na krajskou konferenci STP p. Hrn í , JUDr. 
Krej í, Št p.Pan Skácel pod koval odcházejícímu 
výboru za vykonanou práci pro zdravotn  postižené 
a nov  zvolenému p edsedovi a výboru pop ál mnoho 
zdraví a úsp ch  v další  práci pro zdravotn  postižené. 
Konferenci ukon il p.JUDr. Petr Krej í, který pod koval 
všem p ítomným za ú ast a zdárný pr b h konference.   

Ji í Št p, pracovník v sociálních službách

Výherce fotosoutěže
 Monitor ocenil fotku Antonína Jan íka pro její dobrou 
kompozici, istotu a nestrojenost. Výherci up ímn  
blahop ejeme, vyhrává cenu v podob  poukazu do 
kavárny Ca  sco v hodnot  300 K . Antonína Jan íka 
budeme kontaktovat. 
 Vít znou fotogra  i i ty další si m žete prohlédnout na 
novém webu Monitoru na nezm n né adrese www.mo-
nito-bk.cz a také na našem facebooku www.facebook.
com/MonitorBlansko.

-r-

 K plánované p estavb  byla vypracována studie, 
která byla schválena Radou M sta Blanska. Na zá-
klad  této studie a následného výb rového ízení je 
v sou asné dob  dokon ována p íprava projektové 
dokumentace. Projekt bude Nemocnici Blansko 
p edán do 30.5.2013.  Realizace tohoto projektu 
prob hne za optimálních podmínek v následujících 
letních m sících. Rekonstrukce pacient m p inese 
zejména zmín né nové informa ní centrum, kde 
bude k dispozici pro snadnou a rychlou orientaci 
recep ní. Nebude zde chyb t možnost kopírování a 
jiné b žné služby informa ních center. Také vznikne 
klidová zóna s kantýnou.
 Celková cena plánované rekonstrukce bude okolo 
ástky 1,8 mil. Na tento projekt získala Nemocnice 

Blansko dotaci z Jihomoravského kraje, která celou 
investici pokryje. Pro nemocnici to tudíž nebude 
 nan ní zásah, který by její chod ovlivnil. 

 P ed vlastním zapo etím stavebních prací bude 
Nemocnice Blansko ve ejnost v as informovat, a 
to zejména v souvislosti s možnými omezeními 
provoz . Hlavním omezením pro ve ejnost bude 
z ejm  zúžení chodeb, odstran ní seda ek a do-
asný výpadek nebo omezení provozu kantýny 

a lékárny. Pracovišt  informací z stane po celou 
dobu rekonstrukce pln  funk ní na stávajícím míst  
u hlavního vjezdu do areálu Nemocnice Blansko. O 
všech zm nách budou p íchozí ob ané informováni 
prost ednictvím vylepených cedulek se sm rovkami 
a samoz ejm  na webových stránkách nemocnice.
 V íme, že se vestibul touto p estavbou zm ní  ve 
více vyhovující prostor pro pot eby našich provoz , 
ale zejména pot eby našich pacient , kterým nejen 
pr chod, ale i p ípadný pobyt v nemocnici maximáln  
usnadní. 

-ko-

Optimismus
 Nedávno mi pravidelný tená  mého sloupku 
adresoval malou výtku. M li bychom prý být všichni 
optimisti t jší v našich životech. Kolem nás je tolik 
negativních zpráv, až se tomu pomalu nechce v it. 
Sta í se podívat na odpolední i ve erní zprávy 
hlavních TV stanic a jste napln ni negativismem na 
další adu dní. Ob as je lépe se asi nedívat. Vypadá 
to totiž, že je kolem nás samé zlo a žádné dobro. 
Ono to ale lidi asi baví. Dívat se nebo poslouchat o 
nešt stí druhých. V tom sv tle se pak asi jeví náš 
vlastní život jaksi v pohod . Mohlo by být i h , si 
lov k ekne.

 Je ale t žké hledat na našem uplakaném sv t  
pozitiva. Ale není to nemožné.
 Je to asi m síc, co jsem zažil jednu z nejhorších 
osobních krizí za poslední léta. Mohl jsem za to 
áste n  sám a áste n  jeden blízký lov k, který 

mi moc ublížil. V t ch chvílích si udržet pozitivní 
náhled na sv t a v podstat  i zdravý rozum je tém  
nadlidský úkol. Ale když se dívám zp t, nádech 
pozitiva to v sob  p ece jen skrývá.
 Ukázalo se, že spoust  lidí na m  p ece jen záleží, 
a to i t m, do kterých bych to p edtím nikdy ne ekl. 
Neobjevil se nikdo, kdo by mi necht l alespo  ás-
te n  pomoct. A ukázalo se, že m j úpln  nejlepší 
kámoš na celým sv t  (jak by ekl Forrest Gump) 
je opravdu tím, kým byl celá léta. Je na m  drsnej, 
nadává mi, snaží se m  usm rnit a ob as mi to leze 
na nervy. Ale byl to práv  on, kdo mi pomohl. A já mu 
nem žu být za to dost vd ný.
 Ne nadarmo se íká, že v nouzi lov k pozná 
p ítele... M žu si tisíckrát p ipadat osam lý, ale sku-
te nost je jiná. Mám kolem sebe skv lé lidi, kterým 
na mn  opravdu záleží. A to je p ece optimistické až 
dost, nebo se mýlím?
 lov k musí odložit minulost a pak zase m že jít 
dál, to také zazn lo z Forrestových úst. A já se t ším 
na další dny. Nem žu p ece zahodit sv j život jen 
kv li dv ma uhran ivým o ím, kv li and lské tvá i, 
jejíž nositelka mi tolik ublížila... 
 Se svými p áteli p jdu dál a budu se dívat na sv t 
ne r žovými brýlemi, ale jinou optikou. Hledat to lepší 
a ne to špatné. Radovat se z mali kostí a ob as 
podat n komu pomocnou ruku. Pro dobrý pocit, pro 
splacení dluhu svým p átel m.
 Život není na zkoušku. Jsme tady a te  a není na  
ekat. Tak bychom si m li vychutnat každou jeho 

chvilku, každý okamžik prožívat naplno tak, jako by 
to m l být náš okamžik poslední.
 Nevíme dne ani hodiny, ale to nám nebrání žít s 
jiskrou v oku a radostí v srdci...
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Luxusní dámské kabelky
zn. S.FIORENTINO

  móda z Paříže

 Již tém  dva roky plánuje vedení Nemocnice Blansko realizaci projektu rekonstrukce vestibulu 
v p ízemí budovy polikliniky. Reaguje tak na opakované a etné podn ty ze strany ve ejnosti na 
zkvalitn ní a zrychlení orientace pacienta p i pr chodu nemocnicí.  Lidé ím dál více vnímají absenci 
informa ního centra p i hlavním vstupu do nemocnice jako jeden z nejv tších nedostatk  nemocnice. 
Sekundárn  je plán rekonstrukce vestibulu i v souladu s probíhající restrukturalizací a centralizací 
ambulantních provoz  v Nemocnici Blansko.

Zájem o první blanenský 
„blešák“ překvapil

 Automapy, starý šicí stroj, fotoaparáty, knihy, 
obrazy, bižuterie a p edevším spousta oble ení a 
botek doslova za pusu, to vše bylo k mání v ned li 
19. 5. na prvním blanenském bleším trhu.
 P estože organizáto i po ítali spíše s komorní akcí 
a pomalým rozjezdem v okruhu známých, zájem 
ve ejnosti p ed il o ekávání.
 „Ješt  nejsou t i a už tudy prošly snad stovky 
lidí,“ žasl Petr Vraspír, milovník bleších trh  v eské 
republice i zahrani í a hlavní str jce celé akce.
 P íští blanenský bleší trh, který by se m l konat 
25. 8. 2013, tak z ejm  eká p esun do do v tších 
prostor.

-kkuc-
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Na kávě s Malví

Máte sen?
  Esterka a Matýsek ho mají

 Ve v tšin  p ípad  pln  souhlasím. M li bychom se všichni starat o svoje dílo s tím nejlepším 
sv domím. Když ráno odvedete dít  do školky, abyste mohli jít vyd lávat na jeho živobytí, nez íkáte 
se ho, ale je to považováno za b žnou v c. To už není bohužel úpln  tak úpln  pravda, protože 
i pobyt dít te ve školce se pro mnoho rodi  stává p epychovou záležitostí, kterou si nemohou 
vždy dovolit.

Vaše dítě, vaše starost

 Pen z je v systému ím dál mén , to není tajné, 
to vidí každý. Rádoby šet ení došlo tak daleko, že 
pokud chcete nastoupit po rodi ovské dovolené 
do pracovního pom ru a máte to št stí, že n jaký 
pro Vás z stal, m že kapacita školky po ádn  
zkomplikovat situaci.
 Ve ejné školky, pokud je tak m žeme nazvat, 
jsou asto limitovány nízkým po tem p ijímaných 
žá k . Nejt žší je dít  umístit v n jaké školce 
p ímo v Blansku a nejbližších obcích. Up ednost-

ovány jsou v mnohých p ípadech d ti starších 
ro ník , které to mají do základní školy už jen 
nap íklad rok. Dále pak d ti, jejichž sourozenci do 
poptávané školky už chodí nebo ty, které se hlásí 
opakovan .
 Jsou to spravedlivá kritéria. Ale je chybou, že 
v bec taková kritéria musí tyto instituce zavád t 
a není možné postarat se o všechny d ti, nebo 
chcete-li umožnit všem rodi m, aby mohli do-
cházet s klidným sv domím do zam stnání. P es 
prázdniny omezený až p erušený provoz také k 
úsm vu nevede. Taková ob anská vybavenost by 
m la být samoz ejmostí. Absence t chto za ízení 

je dalším d vodem, pro  se st hovat blíž k místu 
výkonu práce.
 V Blansku máte možnost dvou soukromých 
„školek“. Jedna je z ízená na Starém Blansku u 
kostela, cena je lidová, jedno dít  Vás vyjde na cca. 
t i tisíce korun bez stravování. Pokud chcete svého 
potomka umístit do druhé mate inky nacházející 
se za stanicí technické kontroly u výpadovky na 
pr myslovou zónu, na celý m síc si p ipravte tisí-
covek sedm. Takové peníze si m že dovolit utratit 
pravideln  jen málokdo. Važte si všech babi ek, 
co jsou ochotné d ti pohlídat.
 Vedle zdravotnictví jsou školství a sociální služby 
tou nejd ležit jší složkou státního rozpo tu. Struk-
tura systému rozd lování pen z drze postihuje i ty 
nejzákladn jší pot eby lidí, o n jaké jistot  nem že 
být ani e .
 eši jsou mistry v zatínání zub . Zatínáme je 
tak asto, že jsme toho už mnoho p ekousli.
 Cht l bych moc rád napsat, že tohle je už jedna 
z posledních kapek, ale není. Ješt  bude muset 
hodn  napršet, aby se našinec rozhodl vzep ít.

-jd-

 Esterka, desetiletá hol i ka s Downovým syndromem, touží plavat s delfíny a Matýsek trpící 
t žkou epilepsií, ten miluje vodu, ím víc, tím líp, a tak by se rád podíval k mo i. Vlastn  to nejsou 
nijak velké sny, pro d ti s hendikepem jsou však tém  nedosažitelné.

 Co nedokáže jeden lov k, to víc lidí hrav  
zvládne, když spojí síly pro dobrou v c. Tato prostá 
a bohužel stále málo uplat ovaná myšlenka stála 
u zrodu akce You Dream-We Run, neboli B žíme 
pro váš sen.
 „Poprvé jsem akci tohoto typu navštívil v Belgii 
a atmosféra m  uchvátila. Cítil jsem, že n co tako-
vého u nás chybí – aby se lidé spojili a rozhodli se 
spole n  splnit p ání konkrétnímu lov ku, který to 
pot ebuje,“ íká Roman Jan iar, hlavní organizátor 
a mimo jiné také trenér blanenského fotbalové 
p ípravky.
 Jádrem akce je štafeta družstev, které mají za 
úkol udržet kolík na dráze po celých ty iadvacet 
hodin. „Lidi n kdy d sí ta p edstava b hu, ale o to 
v bec nejde. Mohou b žet, klusat, jít, podle libosti. 
Jde hlavn  o to, aby udrželi štafetu po 24 hodinu 
a na vlastní k ži zažili, že jako tým zvládnou úkol, 
na který by jako jednotlivci nikdy nesta ili," 
vysv tluje Roman Jan iar.
 Doposud se v Blansku p ihlásilo 10 
družstev, ú astnická listina však stále není 
uzav ena a šanci dob hnout dít ti pro sen 
tak má každý – sta í kolem sebe najít 
partu správných lidí, sestavit družstvo a 
spole n  se p ihlásit.
 Pokud nemáte k b hání vlohy, nevadí. 
K úsp chu akce a spln ní snu m že 
p isp t každý, kdo p ijde na stadion ASK, 
a  už proto, aby fandil b žc m, nebo kv li 
doprovodnému programu akce, ve kterém 
si každý jist  najde to své. Zájemci si mo-
hou už nyní objednat ú astnická tri ka, na 
samotné akci pak budou k mání i náramky 

s logem YOU DREAM, WE RUN. Veškerý výnos z 
prodeje propaga ních p edm t  bude v nován na 
spln ní snu. „Cht li jsme, aby vše bylo maximáln  
transparentní. Akce stojí na lidech a týmech. Úmy-
sln  jsme se rozhodli nespoléhat jen na jednoho 
movitého dárce, protože akce pak má úpln  jinou 
atmosféru. Spln ní d tského snu závisí na každém 
z nás,“ je p esv d en Roman Jan iar.
 Na záv r zve všechny blanenské: „P ij te nám 
pomoct splnit sen. Bez vás to nedokážeme.“
 Kam? 14.-15. 6. 2013 do areálu ASK na Spor-
tovním ostrov . Program startuje 14. 5. v 15.00 a 
pokra uje pr b žn  až do slavnostního vyhlášení 
výsledk  a p edání snu v 16.00 následujícího dne.
Více informací o programu, registrace družstev a 
informace o možnostech zakoupení ú astnického 
tri ka na www.youdreamwerun.cz.

-kkuc-
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Mgr. Martina „Malví“ Nejezchlebová
28 let, botani ka, zp va ka, dobrovolnice, p edsed-
kyn  ob anského sdružení Ulita, hlavní organizátorka 
hudebního festivalu Muzika pro Karolínku

 Jak jsi se vlastn  dostala k Ulit ?
 My jsme tam šli s kamarády z turistického oddílu 
– báli jsme se, že Ulita je taková uzav ená skupina, 
tak jsme se sebrali a šli tam hromadn . Tenkrát ješt  
sídlila Ulita v kin , muselo se zvonit, a pro nás v t ch 
patnácti, šestnácti, to bylo strašné dobrodružství, 
dostat se tam.
 Asi po roce jsem za ala ajovat. A po dalším roce 
jsem už dostala na starost Muziku pro Karolínku. 
Když to spo ítám, jsem v Ulit  už n jakých jedenáct, 
dvanáct let.
 Ulita dodnes bojuje s pov stí místa, které má 
n co spole ného s prevencí proti drogám a – v 
podtextu e eno – je vlastn  doup tem fe ák . 
Jak to vlastn  vzniklo?
 Kdysi dávno – já sama už to nepamatuju – exis-
tovalo Prevcentrum Ulita. To se spontánn  rozd lilo 
na dv  organizace s r zným zam ením – dnešní 
PVC a Ulitu, která se soust edila na práci s mládeží 
a kulturní innost. Pravda je, že ješt  já sama jsem 
musela našim hodn  vysv tlovat, že tady o žádné 
drogy nejde. Nev ili mi, dokud se sami nep išli po-
dívat. Až když jsem je dostala na besedy, koncerty, 
tak se to zm nilo a dneska rodi e berou Ulitu jako 
sou ást mého života. Ale trvalo to.
 Vím, že Ulita žije z dotací a grant . Jak se jí 
žije?
 Špatn . Byly doby, kdy nebylo tak t žké grant 
získat. Dneska mám pocit, že je stále v tší poptávka 
a pen z je mí . Dost nám pomáhá podpora m sta 
Blanska a hlavn  nás zachra uje ajovna, která 
nám na naše aktivity alespo  áste n  vyd lá. Ka-
ždý, kdo si u nás dá aj, podpo í naši innost, naše 
besedy, koncerty. V tom je blanenská ajovna tak 
strašn  originální a jiná než všechny ostatní ajovny, 
co znám, a je úžasné, že to funguje.
 Jak vidíš budoucnost dobrovolnictví v Blan-
sku. Máte dost zájemc ?
 Ono to chodí v takových vlnách. Málokdy se 
stane, že by si n kdo p e etl leták a p išel, že chce 
pomáhat v Ulit . Takhle to nefunguje. I když jsme 
napsali spoustu lánk  o dobrovolnictví a rozdáváme 
letáky, nejvíc zabírá osobní kontakt. Lidi asto osloví 
n jaká naše akce, nebo k nám p ijde jeden loví ek 
a nabalí na sebe další. Nejvíce p itom pot ebujeme 
lidi kolem 15-16, kte í p ijdou, vyškolí se, sem-tam 
pomohou s n jakou menší akcí, vidí, jak se to d lá, 
a asem, na vysoké škole, n kterou z akcí p evez-
mou. Se založením rodiny v tšinou odchází – po ád 
pomáhají a z stávají Ulit  na blízku, t eba chodí na 
koncerty, ale už pochopiteln  nemají tolik asu. Ulita 
zkrátka stojí na lidech od patnácti do t iceti.

 Kdyby Blansko p išlo o Ulitu, o co by vlastn  
p išlo?
 O místo, kde se koná spousta nízkonákladových 
akcí. T eba jen cestovatelské besedy d láme 18 let 
a p išli jsme s nimi do Blanska jako první. A hlavn  
je to super místo, kde se mohou potkávat mladí, 
kte í tu mají st echu nad hlavou a nemusí posedávat 
n kde na zastávkách. Je to neku ácké prost edí, 
bez alkoholu, s kupou deskových her pro zábavu. 
Líbí se mi, že lidi využívají všechno, co na Ulit  je, 
od deskovek p es petanque a fotbálek, až po wi   
p ipojení nebo knihovnu, zkrátka každý si najde 
n co. Jiné takové místo v Blansku není. Pro m  je 
d ležité, že komunity návšt vník  a „uli ák “ jsou 
propojené. Není to my – oni jako v b žné kavárn . 
V Ulit  jsou všichni „my“. Je to místo, kde jsou lidé 
spolu.
 V nuješ dobrovolnické innosti v Blansku 
pom rn  dost asu. Pro  to vlastn  d láš? Vždy  
je to strašná spousta práce, která není nijak 
placená.
 Hlavn  proto, že jsou kolem m  fajn lidi – na nich 
to všechno stojí a padá. A jak se jednou lov k naka-
zí, už nejde p estat. Asi mám i tu pot ebu d lat n co 
pro ostatní, pro lidi kolem sebe, a vybrala jsem si, že 
to „n co“ bude kultura, protože ta m  baví. Vždycky 
se najdou lidé, kte í se budou divit, pro  to ned lám 
za peníze, ale myslím, že t mto lidem se to v bec 
nedá vysv tlit. Je to prost  vnit ní pocit.

-kkuc-

Sponzor rubriky:
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Návštěva Arboreta
 Arboretum ve K tinách navštívilo 39 žák  ze ZŠ 
a MŠ Dvorská v Blansku v rámci projektu Zlaté 
eské ru i ky – CZ.1.07/1.1.16/01.0044, ve kterém 

je jednou z aktivit poznávání d evin a rostlin.
 Po así nám zpo átku nep álo a museli jsme 
zvolit náhradní program: prohlídku barokního 
chrámu, kostnice i zámku ve K tinách. Našt stí se 
déš  umoud il a mohli jsme nastoupit na nau nou 
stezku s názvem Domácí d eviny. Vid li jsme nejen 
domácí d eviny, ale mohli jsme obdivovat i mnoho 
strom  a ke  pocházejících z dalekých kout  sv -
ta. Do arboreta je postupn  od roku 1928 dovážel 
jeho zakladatel August Bayer, který byl profesorem 
tehdejší Lesnické fakulty Vysoké školy zem d lské 
v Brn .
 Ze vzácných d evin jsme vid li zmarli ník japon-
ský a korkovník amurský. Poznávali jsme i byliny, 
které rostly kolem cesty. Nau nou stezku lemovaly 
d ev né sochy a sousoší, které vytvo ili studenti 

Lesnické a d eva ské fakulty Mendelovy univerzity 
v Brn  p i socha ských sympóziích. 
 V tomto nádherném kout  p írody poblíž Blanska 
jsme získali plno v domostí a odjížd li jsme nabiti 
energií. Všem milovník m p írody návšt vu arbo-
reta v ele doporu ujeme.

Mgr. Eva Gregorová



31. května 20134

Šrouby a matice

Foto: Klára Ku erováFoto: Klára Ku erová

 Prví ro níky bývají obvykle provázeny d tskými nemocemi a dozrají teprve s asem, první blanenské 
Bambiriád  se však nedá vytknout nic, snad jen sychravé po así.

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

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY

Fotoseriál: Bambiriáda 
navzdory počasí oslnila

 I p es ob asný déš  prošlo zámeckým parkem p es 
1800 d tí a dosp lých, které p ilákala nabídka p tadva-
ceti blanenských organizací zajiš ujících volno asové 
aktivity pro d ti a mládež.
 V zámeckém parku se st ílelo z luku a lezlo do korun 
strom , návšt vníci se mohli zah át ajem v nefalšované 
ajovn , vyzkoušet si baseball i judo, nebo zm it síly 

s kamarádem p i hraní videoher. Na akci se významn  
podílela také armáda R, která krom  jednoho ze sta-
noviš , trvale obsypaného nejen kluky, ale i hol i kami, 
zap j ila n kolik velkých vojenských stan .
 A jak se vlastn  stalo, že Bambiriáda po patnácti 

letech kone n  dorazila i do Blanska? Jsou za tím, nijak 
p ekvapiv , skauti. „Náš hlavní koordinátor Miroslav 
Martinec se na jedné skautské akci bavil se skauty z 
Frýdku-Místku, kde práv  Bambiráda probíhala. Zalíbilo 
se mu to, a tak si ekl, že by to bylo fajn uspo ádat n co 
podobného i u nás. B hem roku 2012 jsme zjiš ovali 
možnosti. Když se nám dostalo podpory p ímo od m sta 
Blanska, šli jsme do toho,“ vychrlila ze sebe tisková 
mluv í blanenské Bambiriády skautka Marie Jahodová 
a dodala, že pokud všechno p jde, jak má, m že se 
Blansko na Bambiriádu t šit i nap esrok.

-kkuc-

 Tento láne ek bude spíše pro mužskou ást tená , i když bych se nedivil, kdyby se týkal i ásti 
n žn jšího pohlaví. P jde totiž o to, co v dnešní dob  pot ebuje tém  každý muž. A  už bydlíte v 
byt  nebo v dom , ob as prost  musíte n co opravit, p ivrtat, zašroubovat, utáhnout, u ezat, p iklížit, 
dozdít, zasádrovat, nebo vym nit. A na to pot ebujete jak správné ná adí, tak i pat i né vybavení. No, 
a pokud jste na tom podobn  jako já, ze všeho nejvíce pot ebujete poradit. To vše v jednom balení 
a ješt  za n jakou dobrou cenu. Všechny tyto body mají jedno spole né jméno – nov  otev ené 
železá ství Kotva, které sídlí u KD hned vedle zdravotního st ediska.

 Pom rn  asto jezdím sm rem 
na Jedovnice a nedávno jsem si 
p i jedné ze svých cest všiml nové 
cedule ŽELEZÁ STVÍ KOTVA, 
která byla zapíchnutá p ímo u 
areálu naproti KD, kde již léta 
sídlí zuba i. Jsem sice zvyklý na-
kupovat jinde, ale moje p irozená 
zv davost mne zlákala k návšt -
v . Nutno poznamenat, že jsem 
ocenil nápad provozovat železá -
ství v tomto míst  – KD je p ece 
jen plné zru ných chlap , kte í 
se sem sjížd jí z celého okresu 
a nejbližší obchod tohoto typu je 
odsud vzdálený n kolik kilometr , 
takže pokud jsou t eba z Kotvrdo-
vic, zbyte n  by si zajížd li. Takto 
si mohou pot ebné v ci ky koupit 
p ímo naproti svému zam stnání 
a nemusí složit  hledat spoj do 
Blanska. Dob e jsou na tom také všichni ostatní, kte í 
do m sta p ijížd jí sm rem od Lažánek. Obchod je 
totiž hned p i cest .
 Prodejni ka je pon kud menší, ale p išlo mi, že 
tu mají snad všechno. Za dobu mé p ítomnosti a 
zv davého okukování v cí, kterým p íliš nerozumím, 
sem p išlo hned n kolik chlap , ochotní pánové je od 
pultu promptn  obsloužili a spokojení kutilové opustili 
krámek. ekl jsem si, že když už jsem tady, zeptám 
se pán , co tu všechno mají. Prozradili, že v jejich 
krámku najde b žný spot ebitel vše, co pot ebuje, 
a  už se jedná o sortiment pro d m, byt, stavbu, i 
zahradu. Mimo spojovacího materiálu všeho druhu 
(více než 900 druh !) a drobného ná adí (kladiva, 
šroubováky, klešt , klí e, pilníky hasáky apod.) tu 
prodávají ocelové kotvy a hmoždinky, trhací nýty, 
tmely, silikony, p ny, chemické malty, se izovací 
panty, h ebíky, vrtáky, závitové ty e, gola sady, 
závitníky, ale také zámky, popelnice, hliníkové žeb-
íky, tesa ské prvky, d ev né násady, et zy, lana, 

kanystry na pohonné hmoty, plastové boxy, dokonce i 
poštovní schránky, dve ní kování, interiérové kování, 
v šáky, madla i veškeré všemožné zahrádká ské 
pot eby. Pánové toho na sklad  mají ur it  mnohem 
víc a vám nezbývá než se za nimi do nov  otev ené 
prodejny zajít podívat.
 Když už jsem byl tady, rozhodl jsem se nakoupit 
pár b žných v cí, kterých doma není nikdy dost 
– spokojil jsem se s pár hmoždinkami a šroubky, 
p i emž se mne pánové nezapomn li zeptat, co chci 
kam vrtat, doporu ili mi kvalitní vrták a hmoždinky, 
které mi z vyvrtané díry ur it  nevypadnou ani za 

n kolik let. Byli velmi ochotní a uctiví, p itom odbor-
ní a rychlí. To se mi líbilo. P i placení mne docela 
p ekvapila cena, která byla o dost nižší, než kterou 
jsem zvyklý platit u konkurence! To pot ší…
 Z nové prodejni ky Kotva jsem byl nadšen. Od-
cházel jsem s dobrým pocitem, který ve mn  oba 
pánové zanechali, a navíc jsem ani moc neutratil. 
Tomuto druhu podnikání ze srdce fandím, a p eji 
ob ma pán m, a  se jim da í. A vy se za nimi b žte 
podívat – sídlí hned naproti KD v Blansku na 
adrese Gellhornova 9. Otev eno mají každý den od 
sedmi ráno do p ti hodin odpoledne a v sobotu od 
p l osmé do jedenácti. Slibuji, že se vám tam bude 
líbit, nakoupíte to, co pot ebujete, a ješt  ušet íte 
n jaký peníz.

-mumma-

Blansko - OBŮRKAOBŮRKA 
SOBOTA 22.6.22.6. 2013 od 21 hod.

Vstup 
180,- Kč
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Podnikejte ve svém

 Stalo se už zvykem, že o blanenské Muzejní noci vládnou zámku upí i, vodníci, erti, bludi ky a v bec 
všelijaká hav . Tentokrát tomu bylo po dlouhé dob  jinak. Muzeum, které d íve formou kostýmovaných 
prohlídek p ibližovalo návšt vník m místní pov sti, pojalo letošní Muzejní noc zcela seriózn . M lo k tomu 
dobrý d vod. Po náro né rekonstrukci se m že pochlubit n kolika novinkami, jež si zaslouží plnou pozornost 
návšt vník .
 K vid ní tak byla Reichenbachova laborato  a nové expozice v nované hrad m blanenského okolí a ob-
jevitel m Moravského krasu. Atmosféru tradi n  dokreslili truba i z Dobrušky a – jak jinak – víno a dobroty 
z udírny servírované ve Starém zámeckém sklepení.

-kkuc-

Blanenská muzejní noc

Foto: Klára Ku erováFoto: Klára Ku erová

HOTEL MACOCHA***HOTEL MACOCHA***
 tel.: 516 419 661, 603 295 318
 Nabízíme:
  - pořádání rodinných oslav, fi remních akcí 
  - polední menu
  - parkování zdarma
  - klimatizovanou restauraci
Sleva platí na výše uvedené nabídky 
(mimo denního menu) po předložení této inzerce do 30.8.2013

SLEVA
15 %

!!! PO REKONSTRUKCI NOVĚ OTEVŘEN !!!

 Jist  jste už slyšeli o tom, že se v Blansku na 9. kv tnu bude stav t nový bytový d m. V Monitoru jsem o 
n m detailn  psal v ísle 9 a jen tak namátkou jsem se zmínil o tom, že mimo byt  vzniknou v novém byto-
vém dom  také komer ní prostory. A o t ch práv  bude e , nebo  v Blansku je takových prostor pomálu, 
a když už se n jaké objeví, jsou ihned pry .

 Aby bylo jasno hned od za átku, komer ní prostory v 
nové bytovce na 9. kv tnu nebudou k pronájmu, nýbrž k 
odkoupení, což je velká výhoda. Sice vás to ze za átku 
bude stát n jaké ty peníze, ale vidina toho, že budete ve 
svém a nebudete platit žádný nájem, je více než lákavá. 
Cena není nikterak vysoká, takže i kdybyste si m li vzít 
hypotéku, po p ti letech splátek, které byste jinde platili 
za nájem, jsou prostory vaše a m žete si s nimi d lat, 
co chcete. 
 Zeptal jsem se investor , kte í d m budou stav t, 
kolik tohoto prostoru mají vlastn  k dispozici a komu 
jsou ur eny. „Pro p ípadné zájemce nabízíme hned troje 
komer ní prostory. V p vodních plánech bylo po ítáno se 
zubní ordinací, nicmén  mohou být využity k jakémukoli 
druhu podnikání, a  už se jedná o provoz kade nictví, 
nehtového studia, kosmetiky i jiných sužeb, nebo t eba 
o malou prodejnu, kancelá e nebo ordinaci soukro-
mého léka e. Jediné, co nechceme, je provozování 
jakéhokoli druhu restaura ního za ízení, už jen kv li 
majitel m nových byt  – p ece jen bychom rádi, aby 
se v novém bydlení cítili pohodln  a také aby nebyl 
narušen celkový vzhled budovy,“ íká Jan Musil a 
dodává: „Každá z prostor má sv j samostatný vchod, 
sociální zázemí, podlahové vytáp ní, francouzská 
okna a výlohu. Náklady na provoz jsou stejn  tak jako 
v bytech velmi nízké.“
 Odkoupení t chto prostor m že být pro ty, kte í 
nepot ebují pracovat v centru, dobrou investicí. P i 
koupi si ode tou DPH, a pokud jim zde podnikání 
nepokvete, mohou kdykoli tyto prostory prodat nebo 

pronajmout, p ípadn  se o n  pod lit s n kým jiným.  
Velice zajímavé by to bylo v p ípad , že byste si koupili 
i byt v tomto bytovém dom  – do práce byste potom 
nemuseli nikam složit  dojížd t. Byty jsou totiž stále 
k dispozici, a i když už je jich prodaná celá ada, noví 
potenciální kupci budou ješt  uspokojeni jak velikostí, 
tak umíst ním bytu.
 Jestliže podnikáte a platíte drahý nájem provozovny, 
p edstavují pro vás tyto prostory velice lákavou nabíd-
ku na investici, která se vám do budoucna jist  vrátí. 
Zavolejte Jana Musila ze spole nosti HOPA Group na 
telefonním ísle 776117788. Sd lí vám veškeré další 
detaily, ukáže plány a v p ípad  pot eby pom že s  -
nancováním. Ale posp šte – taková nabídka tu nebývá 
každý den.

-mumma-

Sami uznejte: kdo by necht l mít z bytu takový výhled?Sami uznejte: kdo by necht l mít z bytu takový výhled?
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Úspěch na Prezentiádě

Snaha studentů 
přinesla každoroční ovoce

Návštěva ZŠ ve sněmovně

Čtvrtý ročník „Univerzity“ 

Tmavá skla? 
Přestupek až za dva tisíce

 Žáci základní školy TGM Blansko navštívili exkluzivn  poslaneckou sn movnu. Na mimo ádnou exkurzi 
je pozval poslanec za Jihomoravský kraj Michal Babák

 Vybraní žáci osmých a devátých 
t íd si mohli prohlédnout ve ejnosti 
p ístupné ásti budov parlamentu. 
Vid li také ást jednání poslanecké 
sn movny. 
 „Doufám, že je to n jak negativn  
nepoznamenalo,“ zažertoval posla-
nec Babák, který exkurzi zorganizo-
val a vážn  dodal: „Doufám, že to pro 
žáky byl smysluplný zážitek a pevn  
v ím, že jde o další generaci mla-
dých lidí, kte í budou um t k politice 
a ve ejnému životu p istupovat lépe, 
než to kolikrát zvládáme my.“ 
 „Exkurze vhodn  doplnila u ivo 
základní školy, a to p edevším v 
p edm tech d jepisu a ob anské výchovy,“ doplnil 
u itel základní školy a vedoucí exkurze Ji í Javorský.
 B hem ní také žáci z Atria sn movny sledovali „na 
živo“ tiskovou konferenci V cí ve ejných, na které práv  
poslanec Babák kritizoval vládní zákon o Národním 
parku Šumava. Klub VV je p esv d en, že zpackaný 
vládní zákon m že na Šumav  zp sobit nenávratné 
škody. V osobní diskusi s poslancem Babákem se 
pak žáci nejvíce zajímali o technický chod sn movny 

a její aktuální program. „Byla to p ínosná exkurze, jsem 
rád, že jsem mohl navštívit poslaneckou sn movnu a 
obohatit své teoretické znalosti pohledem z praxe“, ekl 
jeden z žák . 
 „Už jen samotná možnost nahlédnout do reálné 
podoby nejvyššího zákonodárného orgánu eské 
republiky je pro žáky velkým p ínosem,“ uzav el mi-
mo ádnou exkurzi u itel Ji í Javorský. 

-bj-

 Ut ít sklo zmá ené dešt m, p iložit p ístroj a 
pak už jen chvíli po kat, až se na displeji ukáže 
verdikt. íslovka 21 nev stí nic dobrého. Podle 
vyhlášky musí být propustnost p edních bo ních 
skel minimáln  70 %, pokud by tedy práv  zm e-
ný Ford Fusion zastavila silni ní kontrola, idi ku 
by pokuta ve výši až 2000 K  z ejm  neminula. 
Jelikož m ení prob hlo v rámci preventivní akce 
Policie R, vyvázla beztrestn , jen s doporu ení 
neprodlen  vym nit skla.
 „Máme k dispozici m ící p ístroj, který využí-
váme už více než rok. V rámci preventivní akce 
poskytujeme lidem možnost, aby bez rizika sankce 
zjistili, jak na tom jsou. Ze zkušenosti víme, že se 
dostaví zejména ti idi i, kte í sami tuší problém,“ 
konstatovala mluv í policie R Mgr. Iva Šebková.
 A koliv nepropustná skla samotnému idi i 
obvykle nevadí, nebo  má pocit, že vidí ven bez 
problém , mohou p edstavovat nebezpe í za 
snížené viditelnosti, pop ípad  ve chvílích, kdy je 
t eba navázat o ní kontakt s lidmi vn  vozidla, t eba 
s dalšími idi i nebo chodci u p echodu.
 „Je to zejména o bezpe nosti všech ú astník  
silni ního provozu,“ zd raznila Mgr. Šebková.
 V rámci této preventivní akce policie R si v 
Blansku nechalo p em it skla 35 idi .

-kkuc-

Foto: Klára Ku erováFoto: Klára Ku erová

 Ve školním roce 2012/2013 D m d tí a mládeže Blansko jako již tradi n  obdržel pov ení k za-
bezpe ení okresních kol sout ží a p ehlídek MŠMT od Jihomoravského krajského ú adu. D m d tí 
a mládeže Blansko koordinuje a organizuje 20 okresních kol v 9 p edm tových sout žích a okresní 
kolo St edoškolské odborné innosti. 
 Letošní okresní kola prob hla od ledna do dubna a 
zú astnilo se jich bezmála 300 žák  z tém  dvaceti 
základních a st edních škol na okrese Blansko.
 Z hlediska po tu žák  byly nejvíce obsazeny 
olympiády d jepisná, zem pisná a fyzikální. Mimo-
ádný úsp ch také zaznamenala sout ž v anglickém 

jazyce. St edoškolská odborná innost, je pak cel-
kov  nejprestižn jší sout ží, která uzavírá maraton 
okresních kol. Studenti st edních škol si zde pom ují 
svoje schopnosti a v domosti na základ  prezentací 
záv re ných prací p ed odbornými komisemi. Do této 
sout že se zapojilo 30 student . 
 Mezi neúsp šn jší 
školy letošního ro níku 
okresních kol sout ží, je-
jichž žáci obsadili p ední 
p í ky ve výsledkových 
listinách, pat í Gymnázi-
um Blansko, Gymnázium 
Boskovice, Základní a 
mate ská škola Olešnice 
na Morav  a Základní 
škola Letovice. Vít zo-
vé n kterých okresních 
sout ží m li možnost 
postoupit a ú astnit se 
kol krajských. 

 Naše velké pod kování pat í p edevším t mto ško-
lám: ZŠ Sušilova Boskovice, Gymnázium Blansko, 
Gymnázium Boskovice a Gymnázium a SOŠ Rájec 
– Jest ebí, na kterých se sout že konaly. D kujeme 
editel m a u itel m škol, porotc m a žák m za 

spolupráci a as v novaný p íprav .
 Celkovou úrove  t chto p edm tových, odborných 
sout ží podtrhuje také tradi ní zájem host  ze strany 
m sta Blanska, pana starosty ing. Lubomíra Toufara 
a pana místostarosty ing. Bc. Ji ího Crhy. Na shle-
danou v p íštím ro níku sout ží a p ehlídek MŠMT.

zam stnanci DDM Blansko

 Už vám n kdo ekl, že za zkoušku nic nedáte, a že když n co nezkusíte, m žete toho pozd ji 
dlouho litovat? Nám ano. A díky tomu jsme se my, t i studentky prvního ro níku oboru ekonomické 
lyceum na Obchodní akademii a St ední zdravotnické škole Blansko, probojovaly až do krajského 
kola sout že Prezentiáda. 
 Naším úkolem bylo vypracovat PowerPointovou 
prezentaci a tu potom obhájit p ed odbornou komisí. 
Po dlouhé vým n  názor  jsme si zvolily téma „Jak 
bych cht la být ve škole hodnocena“. Náš tým s 
názvem MTM (Míša, Terka, Míša) m l na zpracování 
pouhé dva týdny, a tak nebyl as otálet.  Musely jsme 
se seznámit s historií hodnocení i s r znými meto-
dami hodnocení ve školách nap í  Evropou. Pro své 
spolužáky jsme p ipravily dotazník, ve kterém se m li 
k problematice hodnocení ve škole vyjád it. Dotazník 
jsme potom vyhodnotily a výsledky zapracovaly do 
naší prezentace.  
 Po mnoha hodinách usilovné práce nadešel den 
zú tování. 12. dubna 2013 v brzkých ranních hodi-
nách se náš tým pod vedením Mgr. Jany Menšíkové 
vydal do Jihlavy, kde na nás ekalo dev t konku-
ren ních tým . Naše velké p ání, jít na adu mezi 
prvními, se bohužel nevyplnilo. Vylosovaly jsme si 
„sedmi ku“, ale musíme uznat, že v tomto p ípad  
byla opravdu š astným íslem. Skon ily jsme totiž 
na krásném t etím míst . 
 Byl to pro nás ur it  velký úsp ch. Nejen kv li 
tomu, že jsme byly ze všech tým  nejmladší, ale 
také protože jsme jako jediné prezentovaly sv j ná-
zor. Vít zným týmem se stali tvr áci z jihlavského 
gymnázia, kte í v celostátním kole v Praze obsadili 
t etí p í ku. 

 Pro nás byla tato sout ž skv lou zkušeností, 
odnesly jsme si nemálo užite ných rad a tip , které 
ur it  využijeme i do budoucna. 
 D kujeme paní u itelce Jan  Menšíkové za tech-
nickou pomoc a psychickou podporu a také paní 
u itelce Jan  Matuškové, která nás p ipravovala po 
stránce stylistické a prezenta ní.  
 Už te  po ítáme s ú astí v p íštím roce. A kdo ví, 
tentokrát to t eba bude první místo... 

Michaela ejková, E1
OA a SZŠ Blansko

 Pilotní projekt M stské knihovny Blansko „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ kon í sv j 
t etí ro ník (slavnostní p edání Osv d ení o absolvování prob hne 26. 6. 2013) a plynule zahajuje 
nábor zájemc  do tvrtého ro níku, který odstartuje v zá í 2013 a potrvá do ervna 2014.

 Náplní bude cyklus p ednášek se zajímavými 
medicínskými tématy, které doplní beseda. Lekto-
rování se ujme erudovaný léka  – neurolog MUDr. 
Petr Klepal. Po et ú astník  není prozatím výrazn  
limitován, preferován však bude seniorský v k 
p ípadných zájemc . Projekt za ne v zá í 2013 (o 
p esném termínu budou p ihlášení s 
p edstihem informováni). P ednášky 
budou jedenkrát m sí n  (uskute ní 
se celkem 10 p ednášek); vždy ve 
st edu od 17,30 do 18,30 hodin v 
jednohodinovém bloku. Frekventanti, 
kte í absolvují nejmén  7 p ednášek, 
obdrží Osv d ení o absolvování.
 Administrativní poplatek iní 200,- 
K  (za celý projekt), musí být uhra-
zen spole n  s odevzdáním závazné 
p ihlášky a je nevratný. Místem, kde 
je možno získat i odevzdat p ihlášku 
a také uhradit poplatek, je studovna 
a ítárna knihovny (vždy v provozní 
dob  knihovny). Lze využít i sekce 
PROJEKTY na webových stránkách 
knihovny (www.knihovnablansko.cz), 

kde potencionální zájemce nalezne anotaci i p ihláš-
ku k projektu.
 Projekt garantuje Mgr. Pavel P ikryl (reditel@
mk.blansko.cz, 516410100), který poskytne veškeré 
informace. 

Mgr. Pavel P ikryl, editel M stské knihovny

Fotogra  e ze zahájení kon ícího 3. ro níku projektu "Blanenská uni-Fotogra  e ze zahájení kon ícího 3. ro níku projektu "Blanenská uni-
verzita (nejen) pro seniory" s tématikou KAMARÁDKA ANGLI TINAverzita (nejen) pro seniory" s tématikou KAMARÁDKA ANGLI TINA

 V pátek 10. kv tna 2013 se v Ruském centru v dy a kultury v Praze konalo celostátní kolo sout žní 
p ehlídky  p ednesu ruských um leckých text  Ars Poetica – Puškin v památník. Naše škola m la 
hned t i želízka v ohni – zp va ku Janu Paná kovou ze 4.A a dv  scénky – trojjazy nou hr zostrašnou 
rytmickou koláž Polednice a dramatizaci satirické povídky Michaila Zoš enka Istoria bolezni – P íb h 
nemoci. 

 Polednici ztvárnili studenti kvinty B (Katka Feiko-
vá, Šárka Kuncová, Kristýna Skoupá a rapper Mc 
poem alias Pepa Dvo ák), ve scénce hrál hlavní roli 
vyprav e Adam Kolá  ze septimy B, jeho nemocné 
druhé já byl Adam Pernica z kvarty B, léka e p ed-
stavoval Tadeáš Vaší  ze sexty B, sest i ku Adéla 
Formánková z kvinty A a dvojroli babky a manželky 
sehrála Kristýna Valentová, také z kvinty A. 
 V naší kategorii hudebního projevu a kolektivního 
p ednesu se ve velkém sále p edstavilo celkem 37 
vystoupení. P edsedkyní poroty byla autorka u ebni-
ce ruštiny „Pojechali“ paní Klaudie Eibenová. Všichni 
reprezentanti naší školy podali jako vždy maximální 
výkony a v t žké konkurenci ambiciózních ruštiná  
ze všech kraj  naší republiky skv le obstáli.  Po adí 
se v celostátním kole neur uje, porota ud luje mimo-
ádná ocen ní a uznání za vynikající reprezentaci. 

 V letošním ro níku byla ud lena pouze dv  mimo-
ádná ocen ní a z toho jedno dostala naše Polednice 

za tv r í p ístup ke zpracování um leckého textu! 
Uznání za vynikající reprezentaci se ud lují kvalitním 
vystoupením, která porotu n ím zaujala. T ch bylo 
celkem p t a získala je jak Jana Paná ková za sv j 
p ekrásný zp v v doprovodu klavíru paní u itelky 
SZUŠ Oleny Cupákové, tak naše Istoria bolezni za 
výbornou práci s náro ným textem!
 Takže skv lý úsp ch – víc jsme snad ani vybojovat 
nemohli! 
 A to ješt  navíc zástupkyn  Ruského centra paní 

Inna Kuzn covová slavnostn  p edala naší malí ce 
Kristýn  Skoupé knihu verš  Sergeje Michalkova, 
kde je otišt na její celostránková ilustrace k básni 

á a S opa - Strý ek Št pán. Kristýna se loni ú ast-
nila mezinárodní výtvarné sout že ke stému výro í 
Michalkovova narození a její malba byla vybrána 
jako jediná z eské republiky!
 Naši ú inkující si odvezli z Prahy krásné knihy v 
ruštin , upomínkové p edm ty a spoustu zážitk  a 
užite ných zkušeností. Pat í jim veliký dík a obdiv, 
odvedli skv lou práci, reprezentovali celé naše m sto 
a naše škola m že být na n  právem hrdá.

-gbk-

Puškinův památník 2013 
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYN   - kuchy -
ské studio - Blansko, ul. T chovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA D TSKÁ, 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
* S-PODLAHY Se a Petr - podlahá ské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.cz
* P ijmeme brigádníky na doru ování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* BMS computers & MAX mobile, Bezru ova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefon , navigací a 
p íslušenství, odvirování po íta  atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Toyota Corolla Verso 2,2 TD, r. 2007, pouze 68 tkm, 
pravidelný servis, garážovaná, v super stavu. Cena 
209.000,- K , p i rychlém jednání sleva. Tel. 606720933.
* Zánovní infrasaunu pro 4 osoby s CD. Po izovací cena 
46.000, nová cena 18.000,-. Tel. 776117788.
* 1+1 do 0V na ulici 9. kv tna po rekonstrukci. Cena 
770.000,-.Tel. 776117788.
* Jídelní st l Docksta (Ikea), p vodní cena 3.690,- K , 
nyní 2.100,- K ., mikrovlnou troubu ECC za 300,- K  a 
plynový kempingový va i . Tel. 737900946.
* Dv  vzrostlé palmy 170 cm, cena 2000 K  za ob . Tel. 
732437441.
* DB 4+1 Píse ná. Tel. 728855630 (ne reality).
* Chatu s menší oplocenou zahradou v kopci nad Blan-
skem. Dobrý p íjezd a parkování. Zavedená elekt ina, 
chem. WC, velké nádrže s erpadly na zalévání deš ovou 
vodou. Nový velký zásobník pitné vody. Tel. 606936566.
* Chalupu v Petrovicích, 200000 K . Tel. 728084034.
* Zánovní plynovou karmu. Tel. 724231309.
* Plastové zahradní jezírko 2.2 x 1.2 m. Tel. 724231309.
* Chalupu - stavení s pozemky v obci Trpín (15 km od Kun-
štátu) 8000 m2, vhodné pro chov zví at. Tel. 739938804.
* ty i 15" kola OPEL s litými disky. Tel. 728738598.
* Nov  zrekonstruovaný 1+1 na ulici Chel ického v Blan-
sku. Cena 859.000,--K . Tel. 723008603.
* Ko ár Firkon, plná výbava, v . autoseda ky a adaptéru, 
modrý. Jako nový. Cena 4500 K . Tel. 723032203.
* P ebalovací pult z lamina v barv  olše, v . podložky, 
v 100cm, š 55cm, h 65cm. Cena 800k . Tel. 723032203.
* T íkolku s vodící ty í, vhodné pro d ti od 9 m síc  do 3 
let, cena 700 K . Tel. 723032203.
* 4 ks letních pneu. 185/65/R14 zn. Kleber, použité.
Cena 350 K /ks. Tel. 602542998.
* Cykloseda ku, málo používaná. Cena 500 K /ks. Tel. 
602542998.
* Dva STP v Blansku o rozlohách 1050 m2, které spolu 
sousedí. Možné využít jako jeden velký. RK nevolat.  Tel. 
608784455.

* Rodina s dít tem hledá dlouhodobý pronájem 2+1 v 
Blansku s možností p ihlášení na TP. Sever, 9. kv tna, 
do 8. tis. Seriózní jednání. Tel. 731708189.
* Hledám brigádu na 2 - 3 hod. práce na úklid v dopoled-
ních hodinách v Blansku. Tel. 731708189.
* Dlouhodob  pronajmu garáž na Podlesí, volná ihned. 
Tel. 776786833.
* Hledám dlouhodobý pronájem garáže v Blansku. Pou-
ze K ižkovského nebo Salmova. Tel. 728636938 nebo 
michecd@email.cz
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu dlouhodob  byt 2+kk v centru Blanska. bez-
rucova.byt@seznam.cz
* Zdvojené okno š.150, v. 120 cm, kování OS, nov  nat e-
né. Dve e v. 200, š. 85 cm, 2/3 sklo, ztrojené. Za cenu skla. 
Umyvadlo š. 63, hl. 50 cm, za 220,- K . Tel. 737622786.
* PRONÁJEM 1+1 BLANSKO, Dvorská, po celkové 
renovaci, internet. Tel. 608965363, info@salonrischa.cz
* Nabízím pronájem nov  zrekonstruovaného bytu 1+1 
na ulici Chel ického od 1.7.2013. Nájem: 3.600,- K  + 
inkaso Tel. 725730334.
* Pronajmu byt 1+1 Zborovce, volný. Tel. 606222001.

Blanka oznamuje
Aktuální p edprodej:
Pink Floyd Revival – 22.6.2013 ve 21 hod, Rájec – 
Jest ebí - Letní kino. Cena 220,- K

arovné tóny Macochy – 13.-16.6.2013 v 18 hod, 
Punkevní jeskyn
SPS Rastislav – Te Deum Laudamus – 2.6.2013 v 
18 hod, kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna

Ticketpro: 
4.6.2014 LUCIE 2014 – Brno, Kajot Aréna
4.8.2013 Deep Purple – Slavkov u Brna
7.8.2013 Roger Waters – Praha, Synot Tip Arena
Ticketstream:
6.6.2013 Parti ka na vzduchu Tour 2013 - Boskovice, 
Letní kino Boskovice
23.-25.8.2013 - Grand Prix Brno
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
Ticket Art:
6.6.2013 Michal David a Lucie Vondrá ková Hit Tour 
2013 – Brno, Kajot Aréna
Aida, Hudební divadlo Karlín, Praha
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha

Aktuáln  v prodeji:
Naši nabídku jsme rozší ili o množství sb ratelských 
suvenýr  s blanenskými motivy:
Štítky na hole – žádaný turistický suvenýr s motivem 
zámku Blansko ve dvojím provedení.
3D pohlednice – speciální folie na pohlednici s bla-
nenským zámkem vytvá í 3D efekt.
3D magnetky – zmenšená 3D pohlednice je opat ena 
magnetkou.
Pam tní medaile – speciální pam tní medaile z ady 
STAMP. Sb ratelská série.
Turistická nálepka – z edice sb ratelských p edm t  
k turistickým známkám.

Aktuální pozvánka:
Historický jarmark a Den d tí – 1.6.2013 v zámeckém 
parku v Blansku
Celodenní program pro d ti i dosp lé, plný her, sou-
t ží, divadelních p edstavení a koncert . Hlavními 
hv zdami budou Ruda z Ostravy, Železný Zekon 
a Marcela Holanová, diváky p iláká také rytí ský 
turnaj na koních. Program završí historický pr vod 
m stem a oh ostroj odpalovaný ze zámecké rotundy. 
Vstup zdarma!
Blanenská informa ní kancelá  Blanka, 
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. 
e-mail:infocentrum@blansko.cz, 
www.blansko.cz www.blanensko.cz

-MaT-

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKUZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
 - kuchyňské linky
 - vestavné skříně
 - kancelářský nábytek atd.

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

Tel. 602 575 333Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz

Blansko díky hattricku 
Hansla porazilo Podivín

Street4street 2013

 Fotbalisté FK Blansko p ivítali na záv r t etího ang-
lického týdne jarní ásti krajského p eboru na domácím 
stadionu na Údolní poslední celek tabulky - Slavoj Po-
divín. Mezi ob ma týmy byl v tabulce propastný rozdíl 
37 bod  a tak byly karty rozdány zcela jednozna n . 
 Domácí trenér Ji í Hajský šet il p ed náro ným zá-
v rem sezóny klí ového úto níka Jana Trtílka, i p esto 
Blanenští nastoupili v ofenzivním rozestavení 4-3-3. 
Nastoupit stále nemohl univerzál Filip K ivánek, který 
má po utkání v Bzenci problémy s bolestiv  naraženou 
elistí. 

 Domácím se na rozdíl od úterního derby v Boskovi-
cích poda ilo najít klí  k soupe ov  obran  po necelých 
dvou minutách hry. Kapitán Bubení ek rozehrál rohový 
kop, následn  hlavi koval Pokorný a od pozadí Ladi-
slava Hansla se mí  dostal až za zkoprn lého branká e 
Létala - 1:0. 
 Hosté p isp chali s rychlou odpov dí. V 6. min. se po 
rohovém kopu pov sil do vzduchu Fric, branká  Juran 
vytasil proti jeho hlavi ce skv lý re  exivní zákrok a mí  
vytáhl nad b evno. Ve 12. min. pálil po pr niku Hansla 
Jar šek, Létal jeho st elu vyrazil mimo t i ty e. V 19. 
min. p idržel v blízkosti pokutového území hostující 
kapitán Švestka Pokorného. Sám faulovaný namí il 
následný trestný kop t sn  vedle levé ty e. 
 Podivín odpov d l rychlým kontrem ve 23. min., po 
p ihrávce Prakse pálil Fric do bo ní sít . Za t i minuty 
vyzkoušel pozornost Jurana agilní Praks sám, domácí 
branká  jeho pokus vyt snil na roh. Ve 28. min. rozvlnil 
sí  po centru Gromského Hansl, ale t žil z ofsajdového 
postavení. Skórovat mohl vzáp tí Ne as, kterého ve 
vápn  vybídl Bubení ek, domácí ofenzivní záložník 
však vhodný moment ke st ele prováhal a branká  Létal 
tak tuto šanci zma il. 

 Blansku se poda ilo vedení pojistit v záv ru prvního 
polo asu. Ve 37. min. Pokorného nadýchaný centr 
uklidil z voleje do erného Ladislav Hansl - 2:0. P i 
další úto né akci našel Ne as centrem Pokorného, 
který orazítkoval b evno. Stejná dvojice si spolupráci 
zopakovala ve 44. min. po dlouhém výkopu Jurana. 
Tentokrát zvolil Martin Pokorný technické zakon ení a 
byl úsp šný - 3:0. 
 Po zm n  stran zahrozili jako první hosté. Ve 48. 
min. protáhl O enášek Jurana st elou z trestného kopu, 
kterou domácí branká  vyrazil nad branku. V 54. min. 
Ne as vybídl ke st ele Pokorného, branká  Létal mí  
vyrazil pouze ke Gromskému, který jej dopravil do sít , 
ale bohužel pro domácí z ofsajdového postavení. V 53. 
min. narýsoval p esnou p ihrávku Bubení ek, unikající 
Zouhar si mí  nep ipravil ideáln  a tísn n Švestkou 
zakon il ned razn  pouze do p ipraveného Létala. 
 V 61. min. se po akci Müllera dostal k mí i Ladislav 
Hansl, narazil si o soupe ova hrá e a prudkou st elou z 
23 metr  p ekonal marn  se natahujícího Létala - 4:0. 
Domácí úto ník tak zkompletoval hattrick. V záv ru 
utkání domácí polevili v koncentraci, ehož mohli 
Podivínští využít ke snížení. V 73. min. m l po úniku 
Dohnala p ed sebou prázdnou branku Marte ík, který 
však trestuhodn  p est elil. Korekce výsledku se ale 
hosté p eci jen do kali. V 88. min. uklidil prudký centr 
do prázdné branky na zadní ty i zakon ující Petr Dohnal 
- 4:1. 
Další výsledky 25. kola:
Boskovice - Moravský Krumlov 0:2 (0:1), Sparta Brno - 
Bosonohy 3:2 (0:2), Rousínov - Ku im 2:4 (0:0), Rajhrad 
- Novosedly 4:4 (2:0), Kyjov - Bzenec 3:2 (1:0), Mut -
nice - IE Znojmo 4:0 (1:0), Ráje ko - Ivan ice 1:0 (1:0)

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

 Fotbalisté FK Blansko si po úterní proh e v derby s Boskovicemi spravili chu . V rámci 25. kola porazili 
sv enci trenéra Hajského na domácím h išti poslední Slavoj Podivín 4:1. St elecky se blýskl úto ník 
Ladislav Hansl, který zaznamenal hattrick.

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

Nabízím
k pronájmu 
1) prostory ve středu města, 
které jsou určeny a uzpůso-
beny k provozu kadeřnictví, 
pedikůry nebo kosmetiky 
o ploše 39m2

2) kanceláře ve středu města 
o ploše 28m2 a 37m2

Tel. 775087779

 Poslední ned le v kv tnu pat ila v Blansku op t hrá m streetballu. Zápolení v této pouli ní verzi 
basketbalu 3 na 3 na jeden koš má v Blansku tradici, streetballový turnaj Street4street se zde hraje 
již 14 let. 

 Na turnaj se 26. kv tna 2013 sjelo 17 tým  z celé 
republiky. Kv li nep íznivé p edpov di po así se 
do hry zapojilo pouze 63 hrá , což je nejmén  za 
posledních 5 let, nakonec ale bylo po celou dobu 
p íjemné polojasno a hrá i si mohli hru naplno užít.

 Vít z starší kategorie Patrik Auda (23 let, 201 cm), 
který blanenský turnaj vnímá jako zpest ení hry za 
americký univerzitní tým, popsal své dojmy z akce 
slovy: "Po así vyšlo, párky Steinhauser byly dobrý, 
turnaj mám rád, je to pro m  p íjemná ned le."

 Turnaj jako obvykle uspo ádalo 
blanenské ob anské sdružení 
Streetlife. Jeho len Stanislav 
Komínek stál p ed 14 lety u 
samého zrodu turnaje: "Turnaj 
jsme za ali organizovat jako 
místní basketbaloví nadšenci, 
kte í se necht jí klubov  orga-
nizovat a mají rádi venkovní va-
riantu basketu. Dnes už je turnaj 
p íjemnou sportovní událostí, na 
kterou se sjížd ní hrá i z celé 
republiky," íká.
 Více informací o turnaji najdete 
na www.streetball.wz.cz a www.
facebook.com/street4street.

S. Komínek 
(redak n  kráceno)

Foto: Standa KomínekFoto: Standa Komínek

Tanec na hrnec
 Na první ervnový tvrtek p ipravilo divadlo Ko-
lárka další hostinu, tentokrát tane ní a rovnou o 
n kolika chodech.

P edkrm: 
Blanenští tane níci Marie Kuncové.
Polévka: 
Filigrán, skupina sou asného tance, Brno
Hlavní chod: 
skupina Bardo s vystoupení Feel, tane ní performace
P íloha: 
Tešlon a Frkl, Pohybová setkání t etího druhu, 
fyzické divadlo o život  dvou bytostí z prostoru s 
jinými zákony
A kone n  sladký zákusek: 
Rebeca Izquierdo p edvede Bharata Natyam, jeden 
ze sedmi klasických indických tanc , jejichž historie 
sahá až 2000 let zp t.

 Jako bonus slibují po adatelé z o.s. Circulus spo-
le nou improvizaci s hrncem a nakonec zahradní 
dýchánek a hostinu ve stylu Cokdodones. Co že to 
je? Jelikož to neví ani všev doucí Google, nechme 
se p ekvapit. 
 Ve tvrtek 6. 6. 2013 v 19.00 v Blansku na Kollá-
rov  8.

-kkuc-
Foto: archiv skupiny Bardo (M. Procházka, M. Fujda)

Nabízíme

PRODEJ
velmi zajímavých

obchodních (provozních) prostor 
v blízkosti centra Blanska. P íjezd, 
p ístup a vlastní parkovišt  p ímo z 
hlavní silnice ul. Svitavská - bývalý 
areál Adastu. 
Naproti supermarket, obchody. 

Plocha 144 m2 - p ízemí.
Cena dohodou.
Bližší informace:

tel. 602516928
tel. 606734838
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 To, že po ádáme na squashi pravidelné m -
sí ní turnaje, bedliví tená i našich lánk  na 
stránkách Monitoru jist  v dí. Již mén  se však 
ví, že se zde po ádají i další squashové turnaje. 
Tím nejžhav jším byl minulou sobotu turnaj 
sdružení orienta ních b žc  a spole nosti FIO. 
Tyto turnaje po ádají 3x, n kdy i 4x do roka. Ten-
to uspo ádán k významnému životnímu jubileu 
jedné z ú astnic. Šestnáct ú astník  z toho 8 
žen a 8 muž  vytvo ilo dv  dív í a dv  chlapec-
ké skupiny po ty ech hrá ích. Hráli zde na dva 
sety do 11 bod  tak, jak je to v mezinárodních 
pravidlech. Všichni postupovali, první do skupiny 
o 1. - 4. místo, druhé do skupiny o 5. – 8. místo 
a tak dál.

 Finálové skupiny byly proto vždy smíšené. 
Vzájemné zápasy ze základních skupin se za-
po ítávaly a tak žádný asový kolaps nehrozil 
a bylo možno bojovat o každé místo tohoto 
oslaveneckého turnaje.
 Turnaj byl tak dramatický, že o po adí na 
prvních t ech místech musela rozhodnout mini-
tabulka t chto hrá . Všichni t i totiž vybojovali 
9 bod . Š astnou vít zkou se stala samoz ejm  
oslavenkyn , Lenka Csakvaryová, ost ílená 
našimi squashovými turnaji. Druhé místo získal 
Martin T pich a t etí místo p ipadlo Liboru Ne-
v ivovi, znovu hrá i, který zúro il své zkušenosti 
z našich pravidelných m sí ních turnaj .

-rl-

podlahařství podlahařství 

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

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

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

www.moto.stesys.cz

NOVÁ SEZÓNA 2013
MOTO – SKÚTRY – ATV

NOVÁ SEZÓNA 2013

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

    SLEVA    SLEVA

10%10%
        na všechnona všechno

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

Blanenští tenisté vstoupili 
do nové sezóny úspěšně

31. května 20138

 V sobotu 5.4.2013 bylo sehráno na tenisových dvorcích m sta Blanska historicky první utkání divize 
smíšených družstev v tenise. Blanenští tenisté p ivítali družstvo SK Tenis Tišnov. Utkání p ineslo mnoho 
napínavých a vyrovnaných zápas , když hned ty i ze šesti utkání dvouher musel rozhodovat až záv re ný 
t etí set. 

 Blanenští tenisté hrající ve složení: Stan k Martin, 
Balcar Karel, Joura David, Havelková Markéta a Ka-
lová Martina dokázali vyrovnaná utkání získat ve sv j 
prosp ch a mohli slavit vít zství 7:2.
 Ve druhém utkání zavítali blanenští tenisté na dvorce 
favorizovaného družstva Spartaku Jihlava. I po proh e 
3:6 mohli odjížd t se vzty enou hlavou, když se poda ilo 
dv  vyrovnaná utkání dvouhry muž  vybojovat v náš 
prosp ch.
 V dalším domácím utkání hostili ambiciózní tým TK 
Brno Bosonohy. Po vít zných bitvách Karla Balcara, 
Jana Zezuly a Markéty Havelkové ve dvouhrách, bylo 
jasné, že toto utkání budou rozhodovat až záv re né 
ty hry. I díky bou livé divácké podpo e se nakonec 

poda ilo Martin  Kalové a Markét  Havelkové zvít zit 
ve ty h e po bitv  6:2,5:7,7:6. Rozhodující bod potom 
vybojovali Karel Balcar a Martin Stan k, když se jim 
poda ilo oto it utkání a zvít zit 4:6,6:1,6:2. Tím naše 
družstvo získalo cennou výhru 5:4.
 Zbývající utkání sout že s družstvy TK Uherské Hra-
dišt , TC Bajda Krom íž a HTK T ebí  budou sehrána 
b hem m síce ervna. 
 Dobrým p íslibem pro budoucnost tenisu v Blansku 
jsou i výsledky našich tenist  v mládežnických katego-
riích jednotlivc  a družstev, kte í trénují pod vedením 
oddílových trenér .

 V kategori i 
mladších žák  
(do 12-ti let) se 
da ilo p edevším 
Lukáši Zemán-
kovi (vít zství na 
turnaji v Blansku, 
 nále v Letovicích 
a Rudici), Danu 
Markusovi (semi-
 nále na turnaji v 
Tilii Brno) a Nikol 
Procházkové (  -
nále na turnajích v 
Žamberku a es-
ké T ebové, se-
mi  nále na Tesle 
Brno).
 V kategori i 
baby tenist  (do 
9 let) dosáhla na 
turnaji V eské T ebové t etího místa Nela Procházková.
 V kategorii mini tenist  (do 7 let) se da ilo Lucii Zour-
kové (t etí místo na turnaji na ŽLCT Brno, tvrté místo 
na turnaji ve Znojm ).

-ms-

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

Provádíme výměny a opravy autoskel
PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Ano, konečně je tady. Přijíždí nová ŠKODA Octavia Combi. Je nutné 
cokoliv dodávat? Nová Octavia Combi dál rozvíjí všechny silné 
stránky, pro něž se v předchozích generacích stala bezkonkurenčně 
nejoblíbenějším rodinným vozem u nás, a navíc přidává dlouhou řadu 
nových. Nabízí více prostoru, je dynamičtější a nabitá množstvím 
špičkových technologií. Mohli bychom o ní říci mnohem víc. 
Ale proč ztrácet čas? Pusťte se sami do objevování. Nová ŠKODA 
Octavia Combi na Vás čeká.
www.zazijteoctavii.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Combi: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Objevte novou Octavii Combi
Ať je stále nad čím žasnout


