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 Letos uplyne již deset let od doby, kdy byla zrušena základní vojenská služba. Dlouho 
jsem přemýšlel, zda je v mém případě polemika na tohle téma na místě. Na vojně jsem 
totiž nebyl a místo povinného vojenského výcviku jsem si raději odkroutil civilní službu 
v místě bydliště. Byla vojna špatná nebo naopak přínosná? Vzhledem k tomu, že se 
názory na dobu, kdy kluci museli povinně sloužit vlasti, podstatně liší, jsem se nad 
tímto problémem musel zamyslet. A resumé? Nedám za pravdu ani jedné, ani druhé 
straně.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Nechci tu rozebírat fi lozofi cké myšlenky 
na téma válka. Válka je bezesporu věc 
špatná, a kdyby mělo přijít na lámání 
chleba, nepřál by si ji nikdo z nás. Člověk 
je však stvoření konfl iktní, války na světě 
byly, jsou a budou, a proto je potřeba 
být připraven. Každá země by podle mě 
měla mít ve svých řadách někoho, kdo 
bude ochoten za ni bojovat a v případě 
nutnosti i riskovat svůj život. Dvouletá 
vojenská služba u nás fungovala až do 
roku 1990, poté byla dvakrát zkrácena a 
na konci roku 2004 byla zrušena úplně. To 
udělalo radost nejen mladým mužům, ale 
také dívkám, které se s nimi nemusely na 
dva roky, což je v mladém věku nepřed-
stavitelně dlouhá doba, loučit. V tomto 
byla vojna opravdu neskutečně krutá – ve 
dvaceti letech zkrátka všichni mladí muži 
nastoupili do vlaku a za pláče maminek 
a přítelkyň vyrazili s uzlem na zádech na 
dvouletou pouť plnou rozkazů a tvrdé dřiny, v mnoha 
případech zpestřené šikanováním těch, kteří byli na 
místě o rok dříve. Jediným kontaktem s domovem 
byla tužka a papír.
 Mí starší kamarádi, kteří absolvovali dvouletou 
vojenskou službu, na ni dnes až na výjimky vzpomí-
nají prostřednictvím humorných historek, ale jedním 
dechem dodávají, že to tenkrát nebyla žádná legrace. 
Většinou se shodují na tom, že je tato povinnost spíš 
ochudila o dva roky života, než by jim něco přínosné-
ho dala. Z druhého pohledu se však z vojny vrátili a 
bez okolků se oženili, založili rodiny a dokázali se o 
ně postarat. A tady si myslím, že vojna představovala 
velký klad. 
 Když se nad tím zamyslíte a zapátráte ve svém 
okolí, najdete mnoho mladých mužů, kteří i přesto, 
že dovršili třicátého roku, bydlí ještě pořád u rodičů 
a na osamostatnění mají ještě podle jejich slov času 
dost. „Mama hotel“ je pro ně velice pohodlný – mají 
vypráno, navařeno, maminka se postará o úklid, 
tatínek zase o roli údržbáře. Na mladíkovi zůstává 
jen bezstarostná jízda v podobě večírků, chvilkových 
známostí a vyspávání až do oběda. Ne, nechci tvrdit, 
že takoví jsou všichni, ale vojna bývala prostředkem k 
tomu, že se z ní v drtivé většině případů vraceli chlapi 
samostatní, nebojácní a otrkaní. Popravdě – když se 
dnes projdete v noci po městě a vidíte mládež, kterak 
bloumá mezi hospodami a chová se jako zvěř uprchlá 

ze zoologické zahrady, napadne vás myšlenka, že by 
mnohým alespoň krátký pobyt v kasárnách prospěl.
 Někde jsem zaslechl názor, že právě mladé dívky 
by uvítaly trochu samostatnější chlapy, že by je vojna 
srovnala. Že ony si odbudou svoji „vojnu“ na mateřské 
dovolené. S tímto se však souhlasit nedá. Ačkoli pat-
řím k těm, kteří si o péči o dítě nemyslí, že by to byla 
nějaká dovolená, musím se chlapů zastat. V mnohých 
případech má totiž žena na výběr – s partnerem se 
mohou v péči o dítě střídat, žádnou výjimkou dnes 
nejsou muži na mateřské. Navíc se stále volá po rov-
noprávnosti, přičemž manžel, který jezdí s kočárkem, 
vaří a doma uklízí, dnes není žádnou raritou, zatímco 
ženy se sekyrou v ruce hned tak neuvidíte. Tyto dívky 
zapomínají na to, že dříve býval muž hlavou rodiny a 
manželka měla na starost domácnost a děti. Ty doby 
jsou však dávno pryč.
 Nedá se jednoznačně říct, jak by to v našem 
státě vypadalo, kdyby se povinná vojenská služba 
nezrušila. Žilo by se nám lépe? Cítily by ženy doma 
větší oporu? Jedno je jasné – „mamánků“ by výrazně 
ubylo a naopak by přibylo chlapů, kteří mají vlastní 
názor a pevnou ruku. Otázkou zůstává, zda dva roky 
života s lopatkou v blátě nejsou příliš vysokou cenou, 
kterou mladý muž musel zaplatit. Takový dvouměsíční 
intenzivní kurs boje s nepřítelem a hlavně sám se 
sebou by možná byl mnohem efektivnější, co říkáte?

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 1 450 000,- Kč

Velice pěkný RD 5+1 s garáží 

a zahradou.

mob.: 777 857 739

cena: 8000,- Kč + energie 2500,- Kč

Pronájem nadstandardního bytu s dispozicí 2+1 (68 m2) umístěného ve zvýšeném 
přízemí zrekonstruovaného rodinného domu, který se nachází v blízkosti centra města 
Blanska. Byt má samostatné měřiče vody, elektřiny, plynu (vlastní plynový kotel). 

mob.: 777 857 739 

Blansko

cena: 690 000,- Kč k jedn.                         cena: 1 090 000,- Kč k jedn.                         

Přízemní, samostatně stojící RD 2+1, bez 

nutnosti rekonstrukce.

Slunný byt v OV 2+1 (60 m2) s vlastním 

topením, cihlový bytový dům.

mob.: 605 163 333 mob.: 777 857 740  

NěmčiceJaroměřice

- DB 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 52 m2, 4.p., výtah, nízký nájem...NC – 939.000 Kč

- Zahrada Blansko – Podlesí, 374 m2, dřevěná chatka, voda, EE blízko...NC – 149.000 Kč

- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, IS hotové...NC – DOHODOU

- STP +  2 RD Spešov - centrum, 4 584 m2, IS dostupné, neobyvatelné...NC – 250 Kč/m2

- Pronájem 6-ti pokojů Blansko, 150 m2, 16 lůžek, vybavené...NC- 18.000 Kč měs. vč. ink.

- Nájem kanceláří Blansko – Sukova,  220 m2, 3.a 4. NP...NC – 1.500 Kč / m2/rok.+ ink.

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí, parkování...NC – 14.000 Kč/měs.

NABÍDNĚTE NÁM BYTY A DOMY NA PRODEJ, OBDRŽÍTE ODMĚNU 

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY



Písečná? Jedeme ve starých kolejích

K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Freddieho sloupek
Bruslení. 
V květnu...

 Dnes už společně víme, kdo z kandidátů měl 
správně tupé náčiní a úspešně doBruslil do Evrop-
ského parlamentu, kde se na 5 let stane jedním z 
poslanců.
 Kampaní vyzýván k účasti a následné volbě té, 
či oné strany, v dobách předvolebních se zpravidla 
strachuji, abych nepřišel o rozum, neboť o iluze jsem 
již dávno připraven. Mnohá předvolební zvolání 
mne tedy spíše nutí zamýšlet se. Obvykle mi ihned 
po spatření úderné, leč nic neříkající fráze, naskočí 
myšlenka, snad jako vnitřní odpověď těm tvářím z 
poutačů. Tak například...
 Jak může chtít v Evropě hrát 1. ligu ten, kdo 
doma nestačí ani na ČSSD okresní přebor? Ne, 
nepřeháním. Expremiér (LEV 21) žádá do Bruselu 
vyslat buldozer. Co já s tím? Chce snad příspěvek 
na naftu? A taky jsem zvědavý, co mu na to řeknou 
Zelení, kteří plánují pohnout hned celým Českem, 
a to směrem dopředu. Jen aby to nebyla nějaká ta 
„Kupředu levá“, to fakt nechci. KDU zase hájí české 
zájmy. Dobře, ale to by snad měla být samozřejmost. 
 Už se mi to nějak začíná barevně slívat... 
 Mládež Gottwaldova (KSČm) mezitím vyrostla a 
chce Evropu pro lidi. Občas se totiž chováme jako 
prasata. Nebo oni? Netuším, ale nedivte se mi, 
protože podle TOP 09 jsem totiž Evropa já a ne oni 
(a FAKT už jako NEVÍM, koho tím všichni myslí). 
Zároveň nemám na Evropu (tedy sám na sebe) 
kašlat. Asi abych od sebe něco nechytil. Ale to už 
hbitě (asi na záchranu) přiskočila ODS a Evropu otáčí 
správným směrem. Něco jako Baba Jaga chalupou. 
Pomáhá jim v tom Úsvit, aby dovnitř nevlezly černé 
ovce? Někdo určitě pomáhat musí, pohnout celým 
kontinentem totiž není žádná sranda. A ví se vůbec, 
že Česko už mezitím někdo začal sunout dopředu? 
To nemůže dopadnout jinak než blázincem. Třeba...
 Švýcary, křičící „NEHOUPAT!!!“ to nakonec přesta-
ne bavit a se slovy o tom, že se nenechají zmrzačit, 
odejdou pěstovat rozvinuté bankovnictví do normál-
ních podmínek. Tedy kamkoli jinam. Dětí hnutí ANO, 
které měly mít Evropu jako svoji šanci, je mi moc líto. 
Je rok 2014 a nebudou si mít kde hrát, jedině snad 
támhle, tam jak stojí ten buldozer. 
 Ani já už teď nevím, kde se nacházím. Čím se tady 
platí, a kde sakra zůstal domov můj? To neví nikdo. 
A jsem vlastně člověk, zvíře, nebo snad věc?
 Takhle nějak to vypadá, když se věci dají konečně 
do pohybu.
 Správnou tupost bruslí, tedy jistý oxymoron, jsem v 
úvodu použil schválně. Mnohá nařízení, pocházející 
ze struktur EU se bohužel spíše než ostrovtipem 
vyznačují právě tupostí.
 Mix předvolebních hesel nebylo bruslení veřejnos-
ti, to byl hokejový zápas a v něm pecka pukem mezi 
moje oči. A to jsem ještě neviděl volební slogany z 
ostatních členských zemí.
 Hezký den.

Freddie 
(freddiemail@email.cz)734 514 325

734 514 325

Víte?
nevíte?

 Sídliště pamatující komunistickou éru. Nedostatek míst pro parkování, vysoké panelové domy. Zkrátka nepříliš poutavé místo pro život. V budoucnu 
má v Blansku Nad Čertovkou stát další bytový dům. Proč? Odpověď je podle vedení města a investora jednoznačná: Nikde jinde se prý v Blansku 
postavit nedá. 

 Že to město se stavbou myslí vážně dokazuje bod 
na nejbližším jednání zastupitelů, kteří rozhodnou 
o prodeji pozemků fi rmě HOPA Group. Vizualizace 
zatím nezveřejní. „Do zasedání zastupitelů raději ne,“ 
řekl Jan Musil z HOPA Group.
 Na stole už přitom měli zastupitelé jiný plán, a sice 
pod taktovkou TENZA Real, která se zabývá realizací 
developerských projektů. Počítal se stavbou sedmi-
podlažního bytového domu s devadesáti bytovými 
jednotkami a garážemi. Velikost bytů měla být od 31 
do 120 metů čtverečních. Roman Hamerský z TENZA 
Group tvrdí, že projekt je nyní mrtvý. „Město mělo 
nesplnitelné podmínky. Chtěli po nás postavit 160 
parkovacích míst, teda dvakrát víc než by obyvatelé 
nového bytového domu potřebovali. Samozřejmě 
stavba míst na parkování se odrážela také v ceně. 
Všechno je to byznys,“ tvrdí Hamerský. 
 Blanenský místostarosta Jaromír Roučka uvedl, 
že TENZA Real neplnila dané termíny ani nic ostat-
ního. „Proto jsme vypsali veřejnou soutěž, do které 
se přihlásil jen jeden projekt, a sice HOPA Group, 
plánující stavbu tří bytových domů po etapách,“ řekl 
místostarosta.
 HOPA Group počítá se 156 parkovacími místy. 
„První postavíme čtyřicet bytů, další podle zájmu,“ 
nastínil Musil. Roučka projekt vychvaluje. „Počítali 
s parkovacími místy i zelení. Navíc je tam mnoho 
volného prostoru,“ míní Roučka.

Město? Připomínky zapracujeme 
do územního plánu 
 Sídliště Písečná patří dlouhodobě k lokalitám se 
špatnou pověstí, a nic na tom nezměnila ani nedávná 
revitalizace. Domy stojí v těsné blízkost, chybí vzrostlá 
zeleň, nedostává se občanské vybavenosti, chybí 
jakékoliv rekreační plochy. 

 K řešení prostoru „Čertovka“ byla v lednu 2014 do-
konce svolána veřejná schůzka iniciovaná studentkou 
zahradní architektury za účasti města. Přišel i vedoucí 
odboru investičního a územního rozvoje Marek Štefan 
a zástupce architektonické kanceláře zpracovávající 
pro Blansko územní plán. 
 Obyvatelé Čertovky se nebáli pojmenovat problémy 
sídliště - nulové nebo nevhodně umístěné rekreační 
plochy, koš na street basketbal na skládce zeminy, 
dětské hřiště v ostrém svahu tak, že se neobejde bez 
nebezpečných schodů a tarasů, navíc umístěné pod 
okny domova důchodců, hřiště na volejbal umístěné 
v rohu, vedle plechové stěny stínící kontejnery, takže 
míč bouchá do plechové stěny. Na to si lidé opakovaně 
stěžovali na radnici. 
 Štefan přislíbil, že město všechny připomínky 
zapracuje do územního plánu. „Najali jsme archi-
tektonickou kancelář – Urbanistické středisko Brno. 
Chceme postavit parky, hřiště, vyhlídkové trasy i 
odpočinkové zóny. Kancelář nyní vypracovává studii. 
Projekt je velmi časově náročný a jeho uskutečnění 
bude trvat dvacet let. Některé pozemky, kde chceme 
udělat změny, nevlastní město. To je další překážka,“ 
nastínil. 
 „Co se týče bytového domu Nad Čertovkou, odjakži-
va se počítalo, že tam bude stavba tohoto typu. Jinde 
v Blansku ani nejde bytový dům postavit,“ dodal.
 Za problém považují Blanenští i školství. Ani po 
stavbě nového bytového domu se místostarosta 
Roučka neobává nedostatku míst ve školách. „Boom 
máme teď a kapacita stačí. Naší ambicí není stavět 
nové mateřské a základní školy. Zůstaly by prázdné,“ 
uzavřel.

Michaela Malátná

Po půl roce…
 Na tu schůzku přišlo nečekané množství lidí. 
Důchodci, studenti, muži i ženy, lidé středního věku 
i mladí. Bylo vidět, že je výzva mladé studentky za-
hradní architektury ke společné diskuzi o prostoru na 
Písečné oslovila.
 Řeč se brzy stočila k potřebám sídliště jako tako-
vého a přinesený fl ipchart se změnil v hotovou zeď 
nářků. Nepovedená revitalizace, nevhodně řešená 
dětská hřiště, vysoké domy, které si navzájem stíní, 

chřadnoucí či neudržovaná ze-
leň, chodníky bez údržby, žádná 
vybavenost. Písečňané si nene-
chali své problémy pro sebe a 
zástupci města jen krčili rameny. 
Prý se takhle dřív stavělo, takové 
byly normy a nedá se s tím už nic 
dělat, ale teď jsme tady, abychom 
mluvili o tom, co udělat jinak. Na 
zdi visely obrázky dětí z nedaleké 
základní školy a ve vzduchu nadě-
je na změnu. 
 Uplynulo půl roku a o Písečné 
se bude rozhodovat na zastupi-
telstvu. Kupodivu nepůjde o zří-
zení parku či rekreační zóny na 
Písečné, po kterých lidé volali, 
ale o prodej zelení zarostlého, 
slunného pozemku pro výstavu 
dalšího bytového domu. 
 Reakce investora a zástupců města na dotazy 
novinářů jsou přinejmenším zvláštní. Projekt si pro-
hlédnout nelze. Investor ho nechce zveřejnit dřív, než 
bude o pozemku ofi ciálně rozhodnuto. Pro město je 
důležité, že splnil podmínku, kterou jiná stavební 
fi rma považovala za nereálnou, a to vznik více než 
150 nových parkovacích míst. (Pro představu, na 
parkovišti u Billy je jich pouhých 100).
 Místostarosta města Jaromír Roučka je přesvěd-
čen, že zbudováním parkoviště na místě, kde se dnes 
zelená tráva a rostou stromy, „vznikne zeleň“, a šéf 
investic Marek Štefan tvrdí, že „jinde v Blansku nejde 
bytový dům postavit“. 
 Radnice přitom už rok hledá investora pro Duklu, 
který by na místě chátrajícího hotelu zbudoval cokoliv 
rozumného, třeba právě bytový dům. Zájemci se ne-

hrnou, stavět na zelené louce je 
zřejmě ekonomicky výhodnější, 
a tak je dost dobře možné, že 
Dukla bude zbourána na náklady 
města, aby místo ní vznikl park. 
     Otázku, zda je rozumné po-
stavit dům na jediném kousku 
sídlištní zeleně, a zároveň jiný 
dům v centru bourat, aby tam 
mohla zeleň vzniknout, je snad 
lepší ani nepoložit.
     Za obyvatele Písečné, jichž 
se chystaná změna bezprostřed-
ně dotýká, shrnula svůj postoj 
k výstavbě dalšího bytového 
domu mladá maminka tříletého 
chlapce: „Doufám, že to už tady 
nebudeme. Chceme si koupit 
domeček, nejspíš v Rájci.“ Bude 
tak zřejmě následovat desítky 
mladých rodin, které po pár 

letech bydlení ve 2+kk dospěly k názoru, že domov 
pro rodinu vypadá přece jen jinak, a odstěhovaly se o 
obec dál. Písečná je zkrátka místo, kde málokdo chce 
zůstat natrvalo. A pokud zástupci města už dnes tvrdí, 
že se po příštích dvacet let nic k lepšímu nezmění, je 
třeba říct: není divu.  

-jjez-

Co s Čertovkou? Další 
setkání již v červnu

 Na konci listopadu proběhlo setkání veřejnosti s 
diskuzí o budoucí podobě bývalého baseballového 
hřiště, nyní deponie zeminy Nad Čertovkou. 
 Obyvatelé, kteří se na setkání dostavili, navrhovali 
zejména parkovou úpravu s lavičkami a herními prv-
ky jak pro teenagery, tak pro dospělé. Zdůrazňovali 
potřebu vytvořit procházkovou destinaci pro starší 
generace nebo maminky s kočárky. Jako nutnost 
uváděli udržitelnost a jednoduchost realizace. 
 Na konci ledna 2014 vznikla územní studie tohoto 
prostoru zpracovaná Urbanistickým střediskem Brno, 
jehož zástupci se setkání v listopadu také zúčastnili. 
V územní studii je rozvinut záměr územního plánu - 
nízkopatrové bytové domy a rodinné domky v okolí 
baseballového hřiště a na něm. Postavení těchto 
domů je plánováno až za cca 15let. 
 Návrh v bakalářské práci vznikl jako jedna z alterna-
tiv - vytvoření dočasného parku z přírodních materiálů, 

s lavičkami a drobnými herními prvky, hřištěm pro 
pétanque a pobytovými terasami ve svahové části. 
Tento návrh slouží jako podklad k diskuzi pro další 
rozvoj této oblasti. 
 Existují i další možnosti a zájmy o využití tohoto 
prostoru, přijďte se s nimi seznámit na druhé setkání 
s diskuzí a prezentací návrhů budoucího rozvoje 
hřiště Nad Čertovkou v pondělí 23. 6. 2014 v 17.00 
hod. Sraz bude přímo na hřišti, za špatného počasí 
u Domu s pečovatelskou službou. Kontakt a dotazy: 
nadcertovkou@seznam.cz

Ivana Součková

Pozvánka do školy
 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 
17, zve všechny absolventy školy v Dolní Lhotě, býva-
lé zaměstnance i další zájemce na oslavu 100. výročí 
zahájení vyučování ve škole v Dolní Lhotě, která se 
bude konat v sobotu 14.6.2014.
11.00 -13.00 - Prohlídka školy s prezentací prací žáků 
a výstavou archivních fotografi í
14.00 - Školní akademie s pasováním prvňáčků na 
čtenáře
15.00 - Zábavné odpoledne na školní zahradě pro 
děti i dospělé

Vedení, zaměstnanci a žáci školy

Akce ZUŠ Blansko
3.6.2014  - koncert muziálových melodií - host Hana 
Holišová, ZUŠ Blansko, Kollárova ulice v 18.00 hodin
4.6.2014 - absolventské vystoupení tanečního od-
dělení ZUŠ Blansko, proběhne na Okresním soudě 
od 17.30 hodin
8.6.2014 - koncert ZUŠ Blansko v zámecké kapli 
v Rájci od 15.00 hodin
11.6.2014 - Výchovný koncert - pohádka pro ZŠ
na Okresním soudě od 9.30 hodin
17.6.2014 - Vystoupení přípravek ZUŠ - v 15.00 hod

Majáles v Blansku
 V pátek 6. 6. 2014 se uskuteční tradiční blanenský 
majáles ve spolupráci blanenských škol a Města Blan-
ska. Majálesový průvod začne ve 12.00 u budovy OA 
a Szš Nad Čertovkou,  projde ulicemi Jasanová, Čap-
kova, přes náměstí Míru ulicí Stařeckého, odbočí na 
ulici Sadovou a u gymnázia na Seifertovu. Půjde okolo 
náměstí Republiky (cca 12.30), dále přes Wanklovo 
náměstí a po Rožmitálově ulici k náměstí Svobody, 
odtud ke kruhovému objezdu na ulici Dvorskou a 
skončí v zámeckém parku (okolo 12.45). Průvodu se 
zúčastní OA a Szš, gymnázium a blanenské základní 
školy. Garanci nad programem v zámeckém parku 
převzalo v tomto roce Gymnázium Blansko, vlastní 
kulturní program zde proběhne mezi 13. a 14. hodinou.

GB
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Na kávě s Pavlem Přikrylem

 Jak dlouho děláte ředitele knihovny a kudy 
vedla vaše cesta na toto místo?
 Na místo ředitele knihovny jsem nastupoval na 
začátku ledna roku 2010, takže tuto funkci zastá-
vám již pátým rokem. Původním povoláním jsem 
učitel. Předchozích dvacet profesních let jsem 
tedy strávil na různých školách; začínal jsem na 
jedovnické průmyslovce, následně jsem pracoval 
na blanenském gymnáziu, působil jsem také na 
základní škole v Jedovnicích a nakonec jsem se 
vrátil na gymnázium v Blansku. Z tohoto místa jsem 
později odešel na ředitelský post tady v knihovně. 
Kantořil jsem a v případě jedovnické základky 
a prvního působení na Gymnáziu Blansko jsem 
zastával i řídící funkce.

 Stýská se vám po práci pedagoga? 
 Abych řekl pravdu, tak ano. Mám spoustu krás-
ných vzpomínek na učitelskou praxi, a kdyby moje 
současná práce alespoň trošku šla skloubit dohro-
mady a mohl jsem pár hodin týdně učit, neváhal 
bych ani vteřinu. 

 Co všechno obnáší funkce ředitele knihov-
ny? Musíte tuto práci milovat nebo jde spíš o 
manažerskou pozici?
 Výhodou mé práce je, že se zde kloubí manažer-
ské procesy s kreativními činnostmi. Popravdě je to 
jeden z důvodů, proč jsem se o toto místo ucházel. 
Na jedné straně je to činnost, při které  zodpoví-

Mgr. Pavel Přikryl
* 1965, ředitel Městské knihovny Blansko

dám za příspěvkovou 
organizaci se vším 
všudy – od správ-
covství budovy přes 
ekonomiku, persona-
listiku atd. Vedle toho 
je tu však i ta kreativní 
část, do které spadá 
organizování různých 
akcí, které musíme 
vyprodukovat od za-
čátku do konce, což 
mne velmi baví. Ne-
chtěl bych poměřovat 
procentuálně, která z 
těchto částí mne více 
naplňuje – někdy je to 
tak, jindy onak. Kaž-
dopádně tyto dva as-
pekty dělají moji práci 
velmi zajímavou, a to 
mi vyhovuje.

 Jakou tendenci má návštěvnost blanenské 
knihovny?
 Dost často se v médiích opakuje tvrzení, že se 
nečte. V tuto chvíli musím kategoricky říct, že to 
není pravda. Čte se, a z našeho pohledu má četba 
dlouhodobě mírně vzrůstající tendenci. Důležité je 
„odchytit“ čtenáře v co možná nejútlejším věku, což 
neznamená na základní škole, ale už v mateřince, 
kde děti získají obecnou povědomost o tom, co je 
to knihovna. Pokud dostanou pevný základ, dá se 
říci, že potom v četbě pokračují dlouho, což se nám 
tady do určité míry potvrzuje. Každý samozřejmě 
zažije i období, kdy na chvíli číst přestane, například 
v době dospívání, ale to k tomu patří. 
 Na tomto místě je také dobré uvést, že blanenská 
knihovna zorganizuje ročně více než sto padesát 
nejrůznějších akcí (přednášky, besedy, poslechové 
pořady, workshopy…), které jsou veřejností, k naší 
radosti, pozitivně přijímány a tudíž  hojně navště-
vovány.

 Z které věkové kategorie k vám přichází nej-
více zástupců?
 Na tuto otázku neexistuje přímá odpověď, nic-
méně na první pohled to budou zřejmě senioři. 
Nejspíš to bude tím, že mají více času a vybírají 
si docela specifi ckou literaturu. Chodí k nám ale i 
široký zástup středoškolských i vysokoškolských 
studentů, kteří u nás najdou to, co potřebují, a často 
od nich slýcháme, že služby u nás jsou rychlejší a 
pružnější, než tomu bývá u velkých renomovaných 
knihoven v krajských městech, což nás pochopitel-
ně těší.

Sponzor rubriky:

 O jaký druh literatury je dnes největší zájem?
 Tohle by zcela přesně věděly kolegyně v půj-
čovnách. Víte, dnes knihovna nefunguje na bázi 
pouhého podávání knih, jako tomu bylo, eufemi-
sticky řečeno, v dobách národního obrození. My 
se snažíme se čtenáři komunikovat a na základě 
jejich požadavků taky adekvátně reagovat. Čtenáři 
jsou hlavním faktorem, který rozhoduje o tom, jaké 
knihy nakoupíme. Senioři mají pochopitelně zájem 
o jiný žánr než třeba středoškoláci, ale najdou se i 
výjimky. Čtenáři bývají dost ovlivnění momentálními 
informacemi z médií, takže pokud bych měl říct  teď 
jeden příklad za všechny, pak je to titul Padesát 
odstínů šedi. Kdybychom těchto knih v součas-
nosti měli v našem fondu deset, tak je okamžitě 
rozpůjčujeme. Jde však o módní záležitost, která 
postupem času opadne. Navíc dnes nemáme tolik 
fi nančních prostředků na to, abychom nakupovali 
tituly po desítkách, bereme jeden až výjimečně dva 
výtisky.

 Jak se díváte na používání moderní techniky 
k četbě, jako jsou tablety a elektronické čtečky 
knih? Myslíte si, že jednou vytlačí tištěné knihy?
 Myslím si, že zcela jistě nevytlačí. Čtečky určitě 
budou existovat vedle tištěné literatury, ale existuje 
zatím ještě mnoho čtenářů, kteří nedají dopustit na 
klasický papír – jeho vůni, hmatatelnost… I já pat-
řím do této kategorie, a přestože chápu například 
skladnost a veškeré další výhody elektroniky, na 
dovolenou si vezmu vždy raději tištěnou knihu.
 Troufám si říci, že naše reakce na příchod 
elektronické čtečky byla poměrně svižná a dnes 
už jsou to  dva roky, kdy se v naší knihovně dvě 
čtečky objevily. Koupili jsme je tenkrát s jedním 
velkým vykřičníkem. Momentální zákony nám totiž 
umožňují uložit do čtečky jen velmi málo titulů. Ma-
jitel tohoto zařízení si prakticky může dnes koupit 
většinu knižních novinek, ale pro nás je to kom-
plikovanější. Autorský zákon nám většinu těchto 
knih neumožňuje dále šířit, což nás neuvěřitelným 
způsobem limituje. Zprvu byl o čtečku zájem veliký, 
ovšem spíše z toho důvodu, že si ji chtěli čtenáři 
vyzkoušet a naučit se s ní pracovat. V současné 
době však zájem opadl a my přemýšlíme, jak je 
budeme dál využívat. Dokud se nezmění autorský 
zákon, nemůžeme dělat nic víc, než plnit zařízení 
volnými tituly, o které bohužel takový zájem není.

 Když se dnes podíváte na internet, nepřipadá 
vám, že se lidé vyjadřují čím dál hůře? Dají se 
vnímat sociální sítě a internetové diskuse jako 
degradace literatury, kultury a českého jazyka 
vůbec?
 Nutno říci, že sociální sítě a elektronickou komu-
nikaci mezi lidmi už nikdo nikdy neodbourá. To je 
bez diskuse. Druhá věc je, jakou měrou bude tato 
forma komunikace nahrazovat tu skutečnou. Pokud 
hodně, je to bezpochyby nebezpečné. Elektronická 
komunikace je rychlá, zkratkovitá, lidé v ní dělají 

mnoho jazykových chyb, neřeší například inter-
punkci ani psaní velkých písmen. Pokud ale člověk 
čte a má minimálně vizuální vjem čteného textu, 
nemělo by to jeho vyjadřování fatálně ovlivnit. V 
této chvíli by se měli všichni, kdo mají co do činění 
s šířením spisovné češtiny, více snažit o ochranu 
našeho jazyka. I tak si však myslím, že jako národ 
na tom zatím nejsme tak špatně. Musíme být opti-
misté (úsměv).

 Jak vnímáte současný nezájem dětí o četbu 
knih?
 U dnešních dětí jsou velké rozdíly. Vidím to na-
příklad na svém synovi, který nečte tolik, jak bych 
si představoval, přičemž existuje spousta dětí, 
které čtou mnohem více. To ostatně dokazují i nej-
novější výzkumy. Východisko z této situace vidím 
ve „spojení sil“, které k dětem mohou promluvit. Ať 
už je to rodina, škola, ale i instituce jako knihovna, 
knihkupectví či nakladatelství apod. Měli by spojit 
síly a hledat cestu, jak mladým lidem říct, že čtení 
je dle jejich jazyka „cool“. Je dobré, že některé 
podobné aktivity v současnosti úspěšně působí. Za 
všechny mě napadá projekt Celé Česko čte dětem, 
do kterého se blanenská knihovna také zapojuje.

 Kolik knih přečtete za rok? Máte nějakou 
oblíbenou knihu, ke které se rád vracíte?
 Čtu každý den. Nejraději si čtu večer, po práci, 
před spaním, v naprostém klidu. Mám rád trošku 
náročnější literaturu, u které dost často přemýšlím, 
takže toho nemohu přečíst zase tak moc. Za rok 
zkonzumuji kolem dvacítky knih, což mi naprosto 
dostačuje. V posledních letech mne zajímá judais-
tika, ne z pohledu spirituálního, ale z pohledu histo-
rika a religionisty, takže moje knihy jsou z židovské 
historie, o Izraeli, některé i od izraelských autorů. 
 Rád vzpomínám na knihy z mého dětství, napří-
klad na Káju Maříka. Tím jsem listoval vždy, když 
jsem byl nemocný. Měli jsme doma všechny díly, 
a ty jsem četl několikrát. Také jsem měl rád knihy 
Eduarda Štorcha, Josefa Augusty a později Josefa 
Škvoreckého, které jsem přečetl všechny. Pokud 
bych mohl uvést jednu knihu ze současnosti, budou 
to Laskavé bohyně od Jonathana Littlea. Kniha, ke 
které se však vrátím zcela jistě, je Exodus od Leona 
Urise, která je velice dobře napsaná a všem ji vřele 
doporučuji. V té je opravdu všechno…

Čemu se věnujete ve volném čase?
 Mám rád sport – již několik let hraju squash, také 
chodím na inline brusle a rád jezdím na kole. Moje 
práce není příliš o pohybu, a ačkoli svoje sportování 
nijak nedramatizuji, snažím se v něm mít určitou 
pravidelnost. Kromě toho mám i kulturní zájmy; 
mimo četbu se rád podívám na zajímavá místa, 
zajdu do divadla či na výstavu, podívám se na dobrý 
fi lm. A klidně může být i romantický.

-mumma-

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
5. díl: 1977 – 1982

   Kamarádi se jeden za druhým ženili a 
já stále nic. Škola, baskec, diskotéky a 
zábava. Vydělával jsem si různě. Něco 
dalo stipendium, ale hlavní zdroj příjmů 
jsem měl jako průvodce na Punkevních 
jeskyních. Dokončení studia na VUT 
Brno jsem zvládl s velkou pomocí 
Šamana, který byl rok přede mnou. Di-
plomka, závěrečné průby a promoce, 
po celkem šedesáti zkouškách za pět 
let bifl ování, byly jen epizody, na které 
moc příjemné vzpomínky nemám, ale 
vše se zvládlo a byl ze mne inženýr.
 Místo vojny v RH Pardubice mne 
vojáci poslali k ženistům do Horních Počápel - zase 
ten kádrový profi l. Po pár týdnech buzerace si mne 
sportovci vytáhli do Dukly Praha a na konci vojny 
jsem už trénoval v Baníku Prievidza s dnešním 
ústavním soudcem Davidem.
 S první ligou jsem sice procestoval Evropu, ale 
moje největší zážitky jsou, že jsem hrál proti tako-
vým hráčům jako Bobrovský, Kropilák, Brabenec 
apod. Úraz nohy mne nakonec vrátil do Blanska, 
kde pro mne nebyla práce. Bylo třeba se rychle 
vyučit. Stal jsem se číšníkem.

Nyní
 Dnes už nemusí být každý zaměstnán, jako tomu 
bylo dříve, jenže bohužel kolikrát ani není kde. Místo 
tisícihlavých fabrik máme v Blansku pár prosperu-
jících podniků, několik institucí, škol a zdravotnic-
kých zařízení s ne zrovna dobře placenými místy. 

Vytváření nových pracovních míst a tzv. politika 
zaměstnanosti moc nefunguje. Pro zaměstnavatele 
ve službách je výhodnější platit lidi načerno, než za 
ně odvádět státu vysoké částky.
 Bohužel, takto bych se již dostal do politických 
sfér, a to bych v rámci mých článečků opravdu ne-
rad. Věřím, že se situace v Blansku brzy změní, když 
už máme celou průmyslovou zónu již zamluvenou 
pro budoucí výstavbu.
 A nakousnu ještě jedno téma, které s tím souvisí. 
Naši blanenští cigáni, jak si sami do revoluce říkali, 
byli naši kamarádi, spolupracovníci a lidé, kteří nor-
málně žili mezi námi, pracovali s námi ve fabrikách a 
službách. Jakmile se stali před čtvrtstoletím Rómy, 
tak se objevilo nemálo spoluobčanů, kteří jsou na 
dávkách, kradou a dělají neplechu. Nevím, čím to 
je, protože ti naši původní i jejich potomci jsou stále 
stejní a nemáme s nimi problém.

Miloš Polák
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Bambiráda 
letos ještě úspěšnější

 V pátek a sobotu se v zámeckém parku opět po roce konala Bambiriáda. Na této akci mají regionální 
zájmové organizace možnost interaktivní formou prezentovat svoji činnost místním dětem a mládeži. 
Výběr činností byl velký. 

Projekt atletické přípravky 
se zdárně rozběhl

 Přeskočit, podlézt, prohodit míč obručí, kličkovat mezi kužely. Asi šedesátka dětí z mateřské školy 
Rodkovského, která 15. května dorazila do zrekonstruované haly na Údolní, si pohyb pod vedením mla-
dých instruktorek v neonových žlutozelených tričkách viditelně užívala. Obratnost, s jakou děti překážky 
zdolávaly, dávala tušit, že už za sebou mají několik týdnů pilného tréningu.
 „Celá myšlenka vznikla při loňském Půlmaratonu 
Moravským krasem, kdy jsme v rámci celodenního 
programu pořádali rodinné běhy a běhy nejmladších 
dětí. Účast byla, ale pořád jsme měli pocit, že bychom 
blanenské občany mohli zapojit víc. Společně s or-
ganizátory Půlmaratonu, sdružením Sportuj s námi, 
nás tedy napadlo začít soustavně pracovat s dětmi v 
mateřských školkách,“ vysvětlil místostarosta Jiří Crha 
pozadí vzniku projektu, který nakonec vykrystalizoval 
do podoby atletické přípravky.
 Do úvodní fáze projektu, jehož podstatou je zařazení 
prvků tělesné výchovy do denního programu mateř-
ských škol, se zapojilo 7 z 8 oslovených mateřinek. „V 
únoru proběhlo první seznámení učitelů s projektem, 
byly předány rozpracované metodiky pro celoroční 
práci s dětmi, v březnu se konal odborný seminář. 
Samotného mě překvapilo, jak pozitivně byl tento pro-
jekt ze strany pedagogů přijat. A ještě větší radost mi 
udělaly děti. Je vidět, že si to užívají a že je to baví,“ 
říká Jiří Crha, který má školství i sport ve své gesci 
coby místostarosta.
 Přestože vyvrcholením letošní, testovací fáze projek-
tu bude soutěž mateřských škol v rámci Půlmaratonu, 
projekt si klade vyšší, dlouhodobé cíle.
 „Po letošku zhodnotíme dosavadní výsledky, za-
pracujeme připomínky a příští školní rok už můžeme 
atletickou přípravku spustit naostro, od září. Osobně se 
domnívám, že vést děti takovouto nenásilnou formou 
ke zdravému životnímu stylu je přesně to pravé. Každé 
dítě si rádo hraje a jde jen o to poskytnout mu prostor 
pro tu správnou formu hry,“ uzavírá Jiří Crha.

Přínos pro všechny 
strany

 „Všechny instruktorky, které tady vidíte, jsou naše 
žákyně, budoucí učitelky mateřských škol. Metodika 
tělesné výchovy je součástí výuky a tento projekt pro 
ně představuje skvělou praxi a příležitost, jak si ji vy-
zkoušet,“ řekl k projektu další oslovený, Pavel Martínek, 
učitel ze Střední pedagogické školy v Boskovicích, 
který se ujal praktické realizace projektu atletické 
přípravky v blanenských mateřských školách.

 Není v tomto směru žádném nováčkem, neboť má 
za sebou úspěšný rozběh sesterského projektu v 
Boskovicích. „Je to pravda, nějaké zkušenosti jsme 
měli, v Boskovicích však projekt probíhá trochu jiným 
způsobem, proto jsem mile překvapen pozitivním při-
jetím ze strany učitelek mateřských škol. Přece jen je 
to pro ně práce navíc, ale vzaly to fantasticky,“ dodal.
 Kromě metodiky pro učitele a pomůcek, které 
sdružení Sportuj s námi dodalo do školek sponzorsky, 
mají být součástí projektu i pravidelná setkávání ma-
teřských škol mezi sebou. „Jde o komunikaci, výměnu 
zkušeností. Příjemný je i ten velký prostor sportovní 
haly. Přestože metodika počítá s realizací ve třídách, 
tělocvična je určitě plus,“ řekl Pavel Martínek.
 Pro něj samotného je největší odměnou fakt, že 
hravé sportování děti opravdu baví. „Doufám, že takto 
děti získají ke sportu vztah. Zatím nehledáme talenty, 
nežádáme výkony. Jde nám hlavně o to, aby se zapojilo 
co nejvíce dětí,“ dodal.

-kkuc-

 Děti si vyzkoušely střelbu z luku, požární útok, 
poskytnutí první pomoci. Mohly si posedět v čajovně, 
vyzkoušet si výcvik psů, odpálit baseballový míček 
nebo změřit své síly s robotem ve stolním tenise. Velké 
oblibě se těšilo i malování na obličej a hodně navště-
vované bylo stanoviště armády, kde si děti prohlédly 
vojenskou techniku, nanečisto si zastřílely a mohly 
si zahrát počítačovou hru používanou při vojenském 
výcviku.
 „Líbilo se mi tady. Děti vypadaly, že se baví a celkově 
tu vládla příjemná atmosféra. Nám se navíc povedlo 
přesvědčit několik rodičů, aby se i s dětmi zašli podí-
vat na naše schůzky, což vždycky potěší,“ uvedl člen 
organizace TK Tuláci Tomáš Rybář.
 Po oba dva dny byl navíc na pódiu uprostřed parku 
připraven bohatý doprovodný program. Divákům se 
představil například mistr České republiky ve freestyle 
fotbalu Petr Karásek, zahrály jim nejrůznější kapely 
jako Šnek a spol., U Lumíra nebo Martini band. Navíc 
zde měly možnost vystoupit i přítomné organizace. 
Pódium toho muselo vydržet opravdu hodně. Konala 
se na něm módní přehlídka, cvičily na něm maminky s 

kočárky, tancoval se streetdance nebo dětská zumba, 
ukazovaly se chvaty z karate a juda. Organizátoři si pro 
děti rovněž nachystali několik divadelních scének a her, 
které jim měly přiblížit celorepublikové téma Bambiriády 
“Už nás znáte? Jsme zde (znovu) 25 let”. Děti se z nich 
dozvěděly zejména to, jaké možnosti trávení volného 
času jsou dnes, a jaké byly za času jejich rodičů.
 Podle organizátorů si na Bambiriádu v Blansku našlo 
tento rok cestu téměř dva tisíce lidí a svou činnost 
prezentovalo dvacet osm organizaci. V obou případech 
je to více než loni. Navíc letos oproti loňsku svítilo 
téměř po celou dobu sluníčko. „Zájem návštěvníků 
nás samozřejmě potěšil, všimli jsme si, že se děti, co 
u nás byly v pátek, vracely i v sobotu, což je super,” 
řekl hlavní koordinátor akce Miroslav Martinek.
 V Blansku se akce konala teprve podruhé, ačkoliv v 
rámci České republiky se jednalo už o šestnáctý roč-
ník. Kromě Blanska probíhala ještě v dalších čtrnácti 
městech. „Doufám, že po letošním roce se Bambiráda 
v Blansku usídlí nadobro jako další tradiční akce,” 
vzkázal na závěr Martinek.

Pavel Starý

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

Jsme Vám nejblíže! 

Navštivte nás 

v Brně – Králově Poli 

v nákupním 

centru Tesco

Cimburkova 4, Brno-Královo Pole, 

tel.545 215 501

www.raven-fi shing.cz
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Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

Ředitelka Domu dětí a mládeže Blansko, Údolní 2 

vyhlašuje výběrové řízení na volné místo 

PEDAGOGA 
VOLNÉHO ČASU
Nástup možný od 1. 9. 2014

Kvalifi kační požadavky:
- kvalifi kace dle zákona č.563/2004 Sb., 
 o pedagogických pracovnících
- znalost školských předpisů a problematiky 
 zájmového vzdělávání

Náležitosti přihlášky:
- ověřené kopie o dosaženém vzdělání
- motivační dopis
- strukturovaný životopis
- přehled dosažené praxe
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového řízení 
 ve smyslu zákona č.101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Přihlášku včetně všech příloh zasílejte do 20. 6. 2014 na adresu:

Bc. Blanka Kostková, DDM Blansko, Údolní 2, 678 01 Blansko

Obálku označte: výběrové řízení

Odborné požadavky:
- řidičský průkaz skupiny B
- znalost práce na PC
- organizační a řídící schopnosti
- fl exibilita
- kreativita
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Volby nezaujaly 
ani na Blanensku

Fotoseriál: Tajemná noc muzejní
 Na blanenský zámek se zvolna snášel soumrak. Nádvoří rozezněly intrády v podání Dobrušského 
žesťového sdružení a v zámeckých komnatách se poznenáhlu začaly zjevovat podivné postavy a 
přízraky, jejichž přítomnost způsobovala všem malým i velkým, kteří si dodali odvahy a zavítali do 
setmělého zámku, lehké mrazení v zádech. 

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

 Upír, noční můra, vodník, jeskyňky nebo hejkal, ti 
všichni a mnozí další se ze všech svých nadpřiroze-
ných sil snažili seč mohli, aby se návštěvníci další 
Blanenské muzejní noci nenudili. Akci, již Muzeum 
Blansko pořádá pravidelně v květnu u příležitosti 
Mezinárodního dne muzeí, letos navštívilo cca 250 
lidí, kteří se díky zasvěcenému výkladu ředitelky 
muzea Evy Nečasové mohli seznámit nejen s 
bájnými a pověrečnými postavami Blanenska, ale 

také shlédnout hranou pověst s názvem Prokletí 
pánů z Blanska, v níž se rolí padouchů a nevinně 
trpících obětí ujaly přední osobnosti místní kulturní 
scény.
 Malým dárkem pro všechny návštěvníky i strašidla 
pak byla možnost prohlédnout si mezi prvními nové 
noční osvětlení zámecké budovy, které bylo právě u 
příležitosti muzejní noci dáno do zkušebního provozu.

-red-

 Volby do Europarlamentu skončily s rekordní volební neúčastí. Podle povolební mapy Evropy 
pouze u nás a na sousedním Slovensku byla účast na hranici dvaceti procent. Zbytek Evropy volil 
o něco zodpovědněji. Výsledek voleb je pro někoho možná překvapením, možná zklamáním, ale 
většině lidí je to asi jedno. I tak je ale potřeba zmínit úspěch TOP 09, která se v těchto volbách do-
táhla na vedoucí ANO a rozhodně si zaslouží zmínit i Svobodní, kteří překročili oněch magických 
pět procent. Jak to tedy vypadalo přímo tady?
 Volební účast v Blansku a v Rájci - Jestřebí se 
v průměru pohybuje kolem 19,7 procent, přičemž 
počet platných hlasů se nevyšplhal ani na čtyři tisí-
ce. Největší úspěch v Blansku zaznamenala ČSSD 
spolu s KSČM, v Rájci to byla KDU. Co ale za tak 
nízkou volební účastí stojí?
 „Volit jsem nebyla, protože tomu nerozumím a 
připadá mi to zbytečné,“ odpovídá Alena Tihonová 
na otázku, jestli byla volit. S prakticky totožnou infor-
mací jsem se setkával u každého dotazovaného, bez 
rozdílu věku nebo pohlaví. „Já ani nevím, že nějaké 
volby byly,“ odvětila maminka s kočárkem, která 
okamžitě pokračovala dál, aniž by se chtěla déle na 
téma voleb bavit. Z náhodně vybraného vzorku se 
mi nepodařilo narazit na jediného aktivního voliče.
 Nenávist vůči Evropské unii je u nás velice silná, 

a byť také nejsem její velký fanoušek, cítím jakousi 
zodpovědnost za to, kdo bude v Bruselu sedět 
a reprezentovat náš stát. Máme tu společný trh, 
Shengenský prostor, nejrůznější dotace a další věci, 
které vzešly z fungování EU. Bohužel mediální obraz 
je spíš takový, že se řeší správné zakřivení banánů 
než budoucnost Evropy. To pak vzbuzuje v lidech 
nezájem o dění v Evropském měřítku.
 „Evropská unie mě nějak nebere, nevolil jsem,“ 
uzavírá dotazované Petr Břoušek a mně nezbývá 
než vzdát úsilí o nalezení aktivního voliče. Moji 
snahu bych přirovnal k hledání oné pověstné jehly 
v kupce sena. Je škoda, že u nás lidé nevyužívají 
volební právo. Měli bychom si ho vážit, dokud nějaké 
máme.

-sko-

DOLNÍ PÁLAVA 18, BLANSKO * TEL. 605 266 088DOLNÍ PÁLAVA 18, BLANSKO * TEL. 605 266 088

LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
TOP SLEVYTOP SLEVY červen: EGYPT 8.490* TUNIS 9.290*
BULHARSKO 8490* KRÉTA all 9990* RHODOS 10990*BULHARSKO 8490* KRÉTA all 9990* RHODOS 10990*

KORFU 10990* SANTORINI Brno 13490* KYPR 9.990*KORFU 10990* SANTORINI Brno 13490* KYPR 9.990*
MALTA 10990* ČERNÁ H. 9990* SICÍLIE 12.990*MALTA 10990* ČERNÁ H. 9990* SICÍLIE 12.990*

EMIRÁTY 17290* KAPVERDY 17690* MAROKO 14690*EMIRÁTY 17290* KAPVERDY 17690* MAROKO 14690*
Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS!

Na kole
 S cyklostezkami jako by se roztrhl pytel. Sou-
časnou prioritou města je dokončit cyklostezku, 
která dokončí propojení s Ráječkem a v další fázi 
je naplánovaná stezka Blansko – Kateřinský most. 
Z dostupných informací na webových stránkách 
města Blanska je možné vyčíst, že ona druhá 
cyklostezka povede patrně z velké části lesem 
a v plánu jsou dokonce dvě varianty přemostění 
Svitavy.
 Za mého dětství se většinou sedlo na kolo a vyjelo 
se do přírody, aniž by kdokoliv potřeboval brázdit 

předem vyznačené asfaltové cyklostezky, co hůř, 
táhnoucí se u frekventovaných silnic. Pokud bych 
měl chválit, bude to cyklostezka vedoucí Blanskem 
podél řeky, která je pěkná na pohled a při pohledu 
z vlaku upoutá oko spíš než nezničitelný výškáč v 
centru. 
 Pokud bych opravdu chtěl někam na kolo, asi bych 
určitě vyrazil jiným směrem než na Ráječko. Kousek 
za Blanskem se otvírá cesta do Moravského krasu a 
vůbec je okolí propleteno lesními cestami, po kterých 
může člověk s klidem jezdit, dostane se tam, kam 
potřebuje a jízda lesem je rozhodně příjemnější než 
držení se úzkého koridoru někde u silnice.
 V jednom případě bych ale o vybudování „cyklo-
stezky“ uvažoval. Na webových stránkách města Blan-
ska můžete najít necelý měsíc starý dotaz ohledně 
vybudování spojnice mezi Blanskem a Dolní Lhotou. 
Tazatelka správně uvádí, že do Dolní Lhoty nevede 
žádný chodník a musí se chodit po silnici. Bohužel, 

priority města jsou někde jinde.
 Myslím si, že právě tyto úseky, 
kde člověk nemá jinou možnost 
než jít po silnici, by měly být nějak 
zpřehledněny a ideálně vybudo-
vány nějaké stezky podél silnice. 
Zvlášť, pokud neexistuje alterna-
tiva. Vždyť do třeba do Ráječka 
se dá pohodlně dostat přes Horní 
Lhotu. Jestli se Dolní Lhota do-
čká vlastní cyklostezky, je zatím 
ve hvězdách. A já si počkám až 
pominout ty největší vedra a vyra-
zím někam do liduprázdného lesa. 
Všichni ostatní totiž budou sjíždět 
cyklostezky.

-sko-
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Diesel nebo benzín?
Ojetá auta se nejčastěji prodávají s nájezdem 120 - 
160.000 km. Obvykle v ČR auto průměrně najede 15.000 
km za rok. Pokud si ojetinu nehodláte nechat alespoň 4 
roky, tak je lepší volbou benzínová motorizace. Pokud na-
jedete více, je výhodnější nafta. Zaklínadlo nízké spotřeby 
však u dieselového motoru není nejpodstatnější. Svoji roli 
hrají vyšší náklady na údržbu i případné dražší opravy.

Kde koupit?
Nejširší nabídku opět najdete na internetu. Na stránkách 
tipcars.com nebo Sauto.cz naleznete nabídku téměř 
všech autobazarů s cenami, fotografi emi a výbavou, 
včetně kontaktů na autobazary atd. Na webu mobile.de 
nebo autoscout24.cz najdete nabídku vozů z celé Evropy. 
Nebojte se předem poptat prodejce na veškeré informace. 
Způsob komunikace vám určitě hodně napoví. 

Na co si dát pozor:
- stav tachometru a najeté kilometry. V našich končinách 
bohužel většinou naprosto dva odlišné údaje. V našich 
autobazarech má stočený tachometr cca 40% auto po-
cházejících z ČR a až 60% aut dovezených ze zahraničí. 
Řiďte se proto selským rozumem. Firemní nebo auta z 
leasingu mají vysoký počet najetých kilometrů a jejich 
uživatelé se k nim nechovají vždy ohleduplně, protože 

vý stav auta. Na první pohled třeba hodně napoví stav 
interiéru.
- u nás jsou velmi populární škodovky. Jsou to dobrá auta a 
proto si u nás drží cenu. Výhodnější je se po Škodě podívat 
třeba v Německu a můžete ušetřit i desítky tisíc. Díky své 
popularitě logicky přitahují zloděje. Ví to i pojišťovny a tento 
fakt se promítá do ceny pojištění auta.
- chcete auto hned. Potom "rádi" přehlédnete i případné 
nedostatky. Ke koupi auta tedy vezměte nejlépe autome-
chanika nebo kamaráda, kteří odborně nebo nezaujatě 
auto posoudí. Určitě se vám to vyplatí.
- důkladně si ověřte dokumentaci vozidla. Zkontrolujte si 
zda souhlasí čísla uvedená v technickém průkazu s čísly 
vyraženými na karoserii a přidejte  ověření VIN čísla u 
prodejce dané značky. Ani to však nemusí stačit. Velké 
množství aut má změněnou identitu - tzn., pomocí dokladů 
od totálně bouraného auta lze legalizovat auto kradené. 
Dobrou volbou je automobil s certifi kátem prověření pů-
vodů vozidel CEBIA. Pokud certifi kát nemá, můžete si o 
něj zažádat. Prověřit si můžete nechat i vůz ze zahraničí. 
- často se falšuje i rok výroby. Pokud znáte VIN auta, je 
možné pomocí sms zprávy za mírný poplatek obratem 
zjistit skutečný rok výroby. Info na webu 
www.cebia.cz
- spíše než soukromým inzerátům dejte přednost renomo-
vaným autobazarům a ještě lépe ojetým vozům u prodejců 
značky. Je to sice dražší varianta, ale nejméně riziková. 
Pokud se domluvíte německy nebo anglicky není nic 
složitého ani na tom, koupit si ojetý vůz přímo u prodejce 
značky třeba v Německu. Obvykle se vám dostane velmi 
dobrého servisu, umožní dlouhou zkušební jízdu a tech-
nickou prohlídku vozu přímo na místě.

Při výběru ojetého auta určitě také pomohou testy 
ojetých automobilů.

Podrobné informace a užitečné informace na internetu:
 zkontrolujsiauto.cz
 autoweb.cz
 auto.cz
 auto.idnes.cz
 cebia.cz

Koupě vozu je po koupi domu obvykle největší investicí 
v domácnosti. Přejeme vám proto při koupi ojetého auta 
šťastnou ruku.

Facebook: JSi Pro Blansko

 Ne každý si může dovolit koupit nový automobil  a tak není divu, že ojetých automobilů se u nás 
prodává více jak nových. Koupě ojetého auta má spoustu výhod, ale logicky i nevýhod. Je to téma na 
několik článků, ale dnes se zaměříme na nejdůležitější věci, na které si dát pozor a přidáme několik 
užitečných webových odkazů.

Jak správně vybrat 
a koupit ojeté auto

Mgr. Radka SitarováMgr. Radka SitarováBohuslav JedinákBohuslav Jedinák

vlastně není jejich. Použijte odhad - 
soukromé auto najede průměrně 
15 .000 km za rok, fi remní dvoj-
násobek i víc.

- víc než po-
hádkám o 
tom, že 
s autem 
jezdil sta-
rý pán se 
zaměřte 
na celko-



HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* DOOR FINANCIAL - hotovostní půjčky do 
domácnosti. Od 5 do 50 tisíc. Vhodné pro 
zaměstnané, důchodce, ženy na mateřské.
Pro Blansko a okolí tel. 777467463.
* Nový fotoateliér v Blansku! Focení svateb, 
ženy, muži, rodiny. Pozor, novinka! Půjčová-
ní ateliéru k vašemu focení. Tel. 603707132. 
fotoatelier.bk@seznam.cz
* www.hodinovy-manzel-blansko.cz - tel. 
601500498.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Fiat Punto - tažné - eko placeno, 5dveř., za 15 tis. Krbová 
vložka za 5 tis., sbíječka za 3 tis., sprchový kout za 4 tis.
Tel. 605529478.
* RD v Blansku na ulici Svitavská k částečné rekonstrukci. 
Cena dohodou. Tel. 731754384.
* Ford Streetka - cabrio, cena dohodou. Tel. 606944516.
* Sedačku za 200 Kč na chatu či chalupu. Tel. 722650359.
* Kuchyň. linka nová, složená 1.8 m bez desky a dřezu 
za 3000 Kč. Citroen Xantia ve vynik. stavu za 25 tis. Kč 
Sprchový kout nový, elegantní, průhledný za 4500 Kč. Tel. 
777079911.
* Domácí švestková povidla. Tel. 702431018.
* Elektrocentrálu 700W, málo používaná, nutná drobná 
oprava, za 900 Kč. Tel. 605165633.
* DVD pro pány - kus 10 Kč. Zůstalo mi to tady po bývalém 
příteli, zdarma přidám časopisy pro pány. Tel. 722650359.
* Dětské oblečení od vel. 100 do 5 let - kus 10 Kč. Dále fusak 
za 250 Kč a oblečení na mimi vel. 56 - kus 20 Kč a zimní 
růžovou konbinézku za 100 Kč. Tel. 722650359.
* Vložku do plynového průtokového ohřívače PO 35. Tel. 
776584366.

* Fotografka odkoupí starou jednookou zrcadlovku, podmín-
kou funkční objektiv. Tel. 777254184.
* Celoročně obyvatelnou chatu nebo chalupu v Blansku a 
blízkém okolí. Voda, elektřina, WC v budově, vlastní poze-
mek podmínkou. Platba hotově. Bez RK. Tel. 515538566, 
737430621.
* Dobrý digitální fotoaparát. Tel. 776301224.

* Pronajmu byt po rekonstrukci 2+1 v Blansku ve zvýšeném 
přízemí se zasklenou lodžíí, nová kuchyně s lednicí, pračka, 
jinak nezařízený. Tel. 602877751.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu garáž za zastávkou BK - město. Tel. 602724073.
* Hledám práci na úklid v domácnosti - umývání oken, vy-
sávání apod. Jen dopoledne. Tel. 607229449.
* Pronajmu byt 1 + 1, 64 m2 v Blansku, v centru, přímo na 
pěší zóně. Solidní jednání. Tel. 605115463.
* Hledám doučování angličtiny na měsíc srpen pro studentku 
s dokončenou ZŠ, v Blansku. Tel. 739062384.
* Pronajmu byt 1+1 částečně zařízený, v klidné části města 
Blansko - Sever. Tel.776323311.
* Kdo daruje mladému fotografovi příslušenství k fotoapa-
rátu Flexaret VI - sluneční clonu, fi ltry, předsádkové čočky, 
expozimetr, pouzdro, stativ, krytku na objektivy atd. Tel. 
737002332.
* Pronajmu garáž na ul. Křížkovského u domu zahrádkářů. 
Tel. 776584366.
* Daruji za odvoz starší mrazák. Tel. 776584366.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Koncert Pink Floyd revival - Distant Bells – 7.6.2014 
ve 21 hod, Letní kino Rájec-Jestřebí. Cena 220,-Kč 
a 150,-Kč.
Čarovné tóny Macochy – cyklus koncertů v jeskyních 
Moravského krasu, 12.-15.6.2014, cena 295,- Kč. 
Účinkují: 12.6. - Pěvecký sbor Sejkorky; 13.6. Marián 
Varga – varhany; 14.6. - Jaroslav Svěcený (housle) 
a Ladislav Horák (akordeon a bandonenon); 15.6. - 
Spirituál Kvintet
Aktuálně v prodeji:
Propagační předměty Království šneka Krasíka – jako 
jedna ze šnekových pohádkových kanceláří nabízíme 
také jeho suvenýry: mýdla několika velikostí v podobě 
šneka i netopýra, svíčky, netopýří í šnečí perníčky a ke-
ramické hrníčky s postavičkami ze šnekových příběhů. 
Přijďte si vybrat!
Publikace Zámek Rájec nad Svitavou – autor Michal 
Konečný, vydal Národní památkový ústav. Publikace 
zahrnuje nejen nejstarší dějiny zámku Rájce, ale je 
také  průvodcem po zámeckých interiérech, představí 
čtenáři i zámecký park a proslulé kamélie. Kniha je 
doplněna četnými fotografi emi, historickými obrázky a 
plány. Cena: 185,- Kč.
Ročenka 2013 Galerie města Blanska – nabízí ohlédnutí 
za všemi výstavami instalovanými v blanenské galerii 
v minulém roce. Jako dárek k ní dostanete loňskou 
ročenku a publikaci k 10. výročí galerie. Cena 70,- Kč.

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

-mat-

Pink Floydi v Rájci
 Bohužel se nejedná o skutečnou britskou kapelu Pink 
Floyd, ale o nejlepší český Pink Floyd revival s podti-
tulem Distant Bells. Kapela se po roce vrací zahrát do 
Rájce a také tentokrát vystoupí v zámeckém parku, kde 
oživí umírající letní kino. Brněnská revivalová kapela 
vznikla už v roce 2003 a u nás patří opravdu k tomu 
nejlepšímu, co je možné na revivalové scéně slyšet. 
 Návštěvníci se můžou těšit na scénické překvapení, 
které v letním kině určitě vynikne daleko lépe než v uza-
vřené sokolovně, která byla alternativou pro vystoupení. 
Koncert s podtextem alba Dark Side of the Moon tak 
proběhne za každého počasí a lístky na něj si můžete 
zakoupit například v informační kanceláři města Blanska 
za 220 korun, na webových stránkách pinkfl oydrajec.
cz vás vyjde vstupenka pro dospělého na rovných dvě 
stě korun a na místě pak budou vstupenky za cenu 250 
korun. Termín konání akce je 7. 6. 2014. Nenechte si ji 
ujít.

-sko-

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Dr. Optik Moravia
Wanklovo nám. 4, Blansko

Tel. 777 731 917
Po předložení tohoto inzerátu 

sleva 10% mimo uvedenou akci.

Nedělní koláče už se pečou!
 Po pravidelných divadelních představeních pro dospělé, nazvaných Pečené kuřecí čtvrtky, přichází 
blanenské Divadlo Kolárka s rozšířením svého „menu“ o další představení. „Protože koláče se vždycky 
pečou na neděli, rozhodli jsme se dát našemu novému cyklu nedělních představení název Nedělní 
koláče,“ říká k tomu členka divadla Kolárka Jolana Chalupová a dodává, že tato představení budou 
cílit především na dětského diváka od pěti do dvanácti let. 
 „Začali jsme s tímto cyklem v květnu, kdy u nás 
hostovalo brněnské divadlo Anička a letadýlko s hrou 
o punkové víle Vivi tady nebydlí, na první červnovou 
neděli už chystáme pohádku O červené Karkulce z 
našeho vlastního repertoáru. Bude to sice pohádka o 
Karkulce, ale trochu jinak. Nechali jsme se inspirovat 
knihou Aloise Mikulky,“ pokračuje Jolana Chalupová a 
upřesňuje, že zajímavá představení se uskuteční také 
o prázdninách a v září, kdy se na prknech Kolárky ob-
jeví opět mimoblanenské soubo-
ry. „Čeká nás kupříkladu předsta-
vení s cirkusovou tématikou, kde 
nebude chybět akrobacie nebo 
žonglování a vůbec se budeme 
snažit o to, aby „Nedělní koláče“ 
byly co nejvíc barevné a voňavé. 
Rozhodně chceme našim divá-
kům nabídnout divadelní kvalitu. 
Kýče je v dětských představeních 
už tak dost. Myslím si, že stojí za 
to zkoušet zvedat postupně laťku 
a diváka tak trochu vychovávat. 
Navíc se budeme vždycky snažit, 
aby divadlo bavilo nejen děti, 
ale i jejich rodiče, aby to nedělní 
dopoledne u nás takříkajíc jen 
neodtrpěli,“ vysvětluje Jolana 
Chalupová.

 K tomu mají posloužit i zajímavé doprovodné akti-
vity, které budou pro děti i dospělé v rámci každého 
nedělního dopoledne rovněž připraveny. Pokud tedy 
budete mít chuť, můžete si v Kolárce dopřát nedělní 
divadelní dobroty vždy první neděli v měsíci od 10.30 
hod. Nejbližší příležitost se vám naskytne už 1. června 
v podobě již zmiňované pohádky o Karkulce.
Tak tedy na shledanou v neděli a dobrou chuť!

-kkuc-

Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových 
radiátorů. Patříme mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zamě-
řením na skutečné potřeby trhu a zákazníků. Klademe důraz na kvalitu výrobků 
a spokojenost zákazníků, ale zároveň se snažíme vytvářet kvalitní podmínky a 
motivující prostředí pro naše zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místo

REFERENT ZAHRANIČNÍHO OBCHODU - NJ
Charakteristika pracovní činnosti:

 Zabezpečuje denní  realizaci obchodních případů stávajících zákazníků a agendy spojené s 
B2B zakázkami v rámci Evropy se zaměřením na německy hovořící klienty.  Přijímá obchodní 
objednávky, koordinuje plnění  zakázek,  komunikuje s klienty, řeší případné reklamace. Úzce 
spolupracuje  s oddělením  marketingu, technické přípravy výroby, nákupem, výrobou.

Požadujeme:

• ukončené SŠ/VŠ 
• předpoklady a motivace být úspěšným obchodníkem
• zkušenosti  a  dovednosti  na obdobné pozici
• znalost NJ slovem a písmem na pokročilé úrovni
• znalost RJ nebo AJ slovem a písmem na pokročilé úrovni VÝHODOU
• znalost dalšího jazyka výhodou
• práce na PC – MS Offi  ce, Internet, CRM aplikace 
• organizační schopnosti a dovednosti
• příjemné vystupování a jednání
• schopnost samostatné práce i spolupráce v týmu

Nabízíme:

• zázemí stabilní prosperující společnosti 
• příjemné pracovní prostředí 
• možnost dalšího profesního i odborného růstu
• motivující systém odměňování
• dostupnost pracoviště osobní či veřejnou dopravou

V případě zájmu zašlete 

Váš profesní profi l na adresu prace@isan.cz
případně kontaktujte

Personální oddělení 
ISAN Radiátory s.r.o.,
Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 605 208 923 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
kovovýroba KOCMAN-NEČAS, s.r.o.

Spešov č. p. 46, tel. 516 432 207
www.kocman-necas.cz

obchod@kocman-necas.cz

přijme pracovníky do výroby 

- jenosměnný provoz, nástup ihned

- svařeč TIG, CO s praxí

- obraběč frézař s praxí
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Zvířátkový den
PRODEJNÍ VÝSTAVA DOMÁCÍCH 
MAZLÍČKŮ A CHOVATELSKÝCH POTŘEB
 Na Sportovním ostrově L.D. v Blansku  působí již ně-
kolik let Kynologický Klub Agility. Kromě pravidelných 
nedělních tréninků základní poslušnosti a tréninků 
agility (běhání přes překážky) pořádá Klub každoročně 
i několik zajímavých veřejných akcí pro pejsky a jejich 
pánečky. 
 Jsou to například soutěže v tanci se psem, tréninky 
a závody v coursingu, závody v agility, 12 ročníků 
blanenské Výstavy psů ( Voříškiády ), Pochod lesem 
se psem, Dog racing , apod. 
 Letos jsme pro veřejnost naplánovali novou akci. 
Jedná se o obdobu tradiční blanenské výstavy psů. 
Ovšem tentokrát to bude navíc akce prodejní. To 

Fanděte našim! Nová ŠKODA Yeti Outdoor.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

skoda-auto.cz

ŠKODA Finance od ŠkoFINu 
ŠKODA Pojištění

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

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

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

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

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

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

znamená, že můžete svá zvířátka a produkty nejen 
vystavovat, ale také rovnou nabídnout případným 
zájemcům. Výstava se ovšem netýká pouze psů. 
Nabídnout k obdivu anebo prodeji můžete i kočky, 
králíčky, morčata, ptáky, či lamu.
 Akce mohou využít i majitelé psů s PP, kteří se 
chystají na svou první výstavu a potřebují si to s ním 
někde nezávazně vyzkoušet. 
 Přihlásit se na tuto výstavu mohou i ti, co už doma 
žádné zvířátko nemají, ale zbyly jim po něm nějaké 
věci. Pokud jsou v dobrém stavu, mohou si je na vý-
stavě sami prodat. A samozřejmě je akce určena i těm, 
kteří vyrábí krmení pro zvířata, potřeby pro chovatele, 
hračky, či předměty se zvířecí tématikou. Může se 
jednat například o oblečení, keramiku, šperky, doplňky 
apod. Přihlaste se a nabídněte veřejnosti. 
Tato výstava se bude konat v sobotu 7.6.2014. 
 V doprovodném programu uvidíte vystoupení – 
Tanec se psem a exhibici Agility. Pokud vás akce 
zaujala, neváhejte a přečtěte si podrobné propozice 
na stránkách www.agility-blansko.net. Další informace: 
602 843 544, přihlášky na e-mail: h.rajtslegrova@
seznam.cz

-hr-

Přátelský turnaj 
basketbalistek

 Hráčky BK Blansko ani po skončení soutěže neza-
hálejí a v sobotu 17. 5. jely ukázat své basketbalové 
umění na turnaj kategorie U17 do Velkého Meziříčí. 
Po celkovém vítězství v sezóně v této kategorii, 
vstupovalo Blansko do turnaje jako favorit. Utkalo se 
zde se dvěma družstvy, se kterými se již potkalo i v 
sezóně, tentokrát však roli favorita blanenské hráčky 
nepotvrdily a v obou utkáních prohrály. Důvody byly 
především absence 4 hráček základní sestavy, a 
také nerozehranost, kdy se pro Blansko jednalo o 
první utkání po téměř dvou měsících. Trenéři také dali 
prostor novým mladším hráčkám, aby si vyzkoušely 
zápasové tempo. BK Blansko nyní jedná o dalších 
přípravných utkáních, ve kterých chce procvičit herní 
dovednosti potřebné pro příští sezónu. Tréninky dívek 
ročník 2002 a mladší ve sportovní hale na Údolní ulici v 
Blansku se konají v úterý od 16,00 do 17,30  a čtvrtek 
od 15,30 do 17,00 hod.

Text: Bc. Lukáš Buřt

Tenisový turnaj TK Blansko

www.velvetblansko.cz
tel. 606 728 334

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

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 Dne 27.4. se na tenisových dvorcích u koupaliště uskutečnil druhý ročník tenisového turnaje oddílu 
TK Blansko pro děti ve věku 5 až 16 let.  Turnaje se zúčastnilo celkem 40 dětí, které byly rozděleny podle 
věku a výkonosti do 5 kategorií.
 Turnaje se zúčastnil také zástupce Města Blanska, 
místostarosta Ing. Jiří Crha, který všem dětem a 
rodičům popřál příjemné sportovní zážitky a mnoho 
úspěchů ve hře.
 Nejmladší děti byly rozděleny do dvou kategorií 
minitenisu. Vzhledem k tomu, že u dětí začínajících 
s tenisem není důležitý výsledek, ale zážitek ze hry a 
chuť se něčemu novému naučit, se v těchto kategoriích 
soutěžilo nejen v tenise, ale i v dalších pohybových 
dovednostech.
 V kategorii baby tenisu (děti 8-9 let), kde se hrálo 
systémem každý s každým, se na prvním místě   umístil 
Patrik Markus, který ve fi nále po těžkém  boji zdolal 
Alexandru Kučerovou.
 Kategorie mladších žáků (děti 
10-12 let), starších žáků a do-
rostu (13-16 let) byly rozděleny 
každá na dvě skupiny, ze kterých 
do semifi nále postoupili vždy 
čtyři nejlepší hráči, kteří se dále 
utkali vyřazovacím způsobem. 
Ve fi nále mladších žáků zvítězila 
Lenka Heidekerová, nad stateč-
ně bojujícím Matějem Kobylkou.
 V kategorii starších žáků a do-

rostu se do fi nále spolu s loňským vítězem Honzou Ja-
růškem, probojoval po výborném výkonu Dan Markus. 
Finále se hrálo na jeden vítězný set, který díky větším 
zkušenostem získal na svoji stranu Honza Jarůšek 6:3 
a tím obhájil své loňské vítězství. 
 Ve všech kategoriích byly k vidění kvalitní a zajímavé 
zápasy. Někteří hráči mile překvapili svojí výkonností, 
talentem a vůlí po vítězství.
 Účelem turnaje bylo především dětem udělat radost, 
společně si zasportovat a příjemně strávit den. To se 
myslím do puntíku podařilo.
 Úsměv dětí byl tou největší odměnou pro organizá-
tory turnaje.

PZ

Např. počítač LYNX s win 8.1 – 8.499,-8.499,-
 - 1. platba např. 2.499,- Kč + 6 x 1000,- Kč

POČÍTAČE -- TELEFONY -- TABLETYPOČÍTAČE -- TELEFONY -- TABLETY
splátky na 6 měsíců bez navýšení splátky na 6 měsíců bez navýšení 
nebo až na 36 měsíců!!!nebo až na 36 měsíců!!!


