
- Prodej nových bytů 1-2+kk Ráječko, 26–58 m2, výtah, balkon… NC – od  871.500 Kč

- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, stav.povolení na RD...NC – 2 199.000 Kč

- Prodej RD 4+2 Němčice, poz. 403 m2, pro bydlení i rekreaci…NC – 1 149.000 Kč

- Prodej RD 5+2 Valchov, poz. 618 m2 , na bydlení i rekreaci...NC – 1 199.000 Kč 

- Prodej pozemku na RD Doubravice, cca 8.000 m2, u řeky...NC – cca 3 999.000 Kč 

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. ink. 

- Nájem bytu 3+1v RD Obůrka, 103 m2, 1.p., bez zvířátek...NC – 6.000 Kč/měs.+ink.

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ BYTY A DOMY K  PRODEJI

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

Zatímco v zimním období potkáte řidiče motocyklu nebo cyklistu jen zřídka (výjimku tvoří 
snad jen Rájec-Jestřebí, kde se jezdí na kole celoročně), v tomto období za slunných dnů 
se to jednostopými dopravními prostředky na silnicích jen hemží. Ať už chodec, cyklista, 
motocyklista nebo řidič automobilu, situaci v provozu vnímáme vždy z jiného pohledu. 
Alespoň já to tak mám. Snažím se být ohleduplný, ale v každé jednotlivé roli účastníka 
silničního provozu vnímám situaci poněkud odlišně.úv

od
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

šoféři nemají moji jízdu v lásce. Zatímco v Brně je 
běžné, že motorky předjíždí kolony, v Blansku pro 
tento rozmar nemají pochopení, a tak přestože mám 
místa dost, sklidím několikrát kárné zatroubení a 
hrozící pěsti. Konečně jsem z centra venku. Snažím 
se držet vpravo těsně u krajnice, i tak mne občas 
těsně mine automobil, jako bych byl jen nějaká 
překážka či obtížný hmyz. Do pruhu pro cyklisty za 
krajnici nemůžu, ale v tomto případě bych to velice 
rád uvítal.  Jedu devadesátkou, ale na rovince pod 
Novým hradem se najde velké množství aut, které 
povolenou rychlost výrazně překračují. Zajímavé je, 
že jsem tu nikdy neviděl policejní radar. To by byly 
žně!
 Řidič automobilu. Zaspal jsem a nestíhám. Mám 
schůzku v Brně už za třičtvrtě hodiny a musím to stih-
nout. Sedám do auta a hned na rovince mezi Dolní 
Lhotou a Blanskem nadávám na chodce, cyklisty 
a na vedení města, které tu ještě neudělalo stezku 
nebo alespoň chodník. U Kaufl andu se poslušně 
zařadím do kolony. Pokusím se na ostatní vyzrát 
tím, že odbočím u vodárny a projedu po Divišově 
ulici. Tuto možnost využilo více řidičů, bohužel i v 
protisměru, a tak mi tato „zkratka“ nakonec časo-
vou úsporu nepřinesla, spíš naopak. Na jednom 
z přechodů nechám jednoho z chodců čekat na 
chodníku. Promiň, kámo – spěchám! Na placeném 
parkovišti v centru vidím policajty, jak dávají botičky, 
a pomyslím si, že by dopravní situace ve městě žá-
dala spíš řízení provozu na křižovatkách, ale snad 
mají své instrukce a svůj rozum… K mému vzteku 
nemám volný průjezd ani za městem – všude samý 
cyklista, občas chodec, ještě navíc dojedu pána 
v klobouku, který se rozhodl po měsíci vytáhnout 
starou škodověnku na výlet a v místech, kde by se 
dalo jet stovkou, nepřekročí padesátku. Po cestě 
párkrát poruším rychlost, stejně však dohodnutý 
čas nestihnu a na místo schůzky přicházím s 
omluvou, tedy spíš s výmluvou na hrozný provoz. 
Achjo…
 Jak vidíte, nikdo z nás to nemá na silnici jed-
noduché. Dopravních prostředků je čím dál víc a 
situace nebezpečnější než kdy jindy. Neškodilo by, 
kdybychom byli vůči ostatním účastníkům silničního 
provozu ohleduplnější – určitě by se nám ulevilo. Dal 
jsem si předsevzetí, že za volantem, za řídítky i na 
vlastních nohách budu klidnější. Vždycky se najde 
nějaký blbec, který vám bezohledně zkříží cestu. Já 
tím blbcem už být nechci.

-mumma-

 Cyklista. Je krásný den, beru děti a odjíždíme 
na výlet. Vezmeme to přes Adamov do Křtin, do 
Jedovnic a zpět do Blanska. Krásná vyjížďka. Vy-
rážíme a bereme to po cyklostezce podél Svitavy. 
Dávám pozor na děti a snažíme se brát ohled na 
chodce, kteří vyrazili na procházku. Jednoho míjíme 
jen těsně, nechtělo se mu vyhýbat cyklistům. Zjevně 
nepochopil, pro koho je stezka především určená, 
a tak si sám pro sebe tiše zakleju. Pokračujeme 
dál a u Klamovky najíždíme na silnici. Děti už mám 
vycepované, a tak se držíme v úseku pravé krajnice 
za bílou čárou. Na rovince k Novohradskému tunelu 
se odehrává přehlídka nejrůznějších závodníků. 
Předjíždí nás skupinka cyklistů v dresech, za což si 
vyslouží troubení projíždějícího náklaďáku. Tohle 
bylo o chlup. Motorky proti nám jedou rychlostí 
určitě přes 150 km/h, zatáčky berou středem a 
s kolenem na zemi a já začínám litovat, že jsme 
nevybrali jinou trasu. Konečně jsme pod Novým 
Hradem a po cestě do Adamova se už potkáváme 
jen s cyklisty a chodci. Ovšem ve Křtinách už toho 
mám plné zuby. V zatáčkách se prohánějí motorky 
i některá auta jako o závod. Sice jich není moc, ale 
několikrát mám vážně nahnáno.
 Chodec. Rozhodli jsme se jít na vycházku k 
babičce do Blanska z Dolní Lhoty pěšky. Nezbývá 
nám než jít zhruba kilometr po silnici – z Dolní Lhoty 
totiž pro pěší jiná cesta není. V době, kdy se celé 
město opravuje, si trochu postesknu, že se snad taky 
jednou dočkáme, a mašírujeme vstříc Blansku. Je 
docela provoz. Míjí nás jedno auto za druhým, a když 
vidím, jak se předjíždí, několikrát se raději dekujeme 
na nezpevněnou krajnici. Konečně jsme na stezce 
u Jahodového pole. Žádná auta, zato sportovci na 
bruslích a na kolech – těch je tu požehnaně. Jejich 
pohyb místy připomíná závody Tour de France a 
Martiny Sáblíkové. Ani tady nemáme jednoduchou 
pozici, několikrát jsme vytlačeni ze stezky a nadá-
váme na těžký život chodce. Zbytek cesty půjdeme 
po chodníku, což nakonec vychází jako nejlepší 
varianta. V centru plném automobilů je občas sice 
problém přejít přechod pro chodce, naštěstí je však 
řidičů respektujících dopravní předpisy ještě pořád 
dost. Zpátky jedeme raději autobusem – už je pozdě 
a nerad bych kilometrovou štreku směrem k Dolní 
Lhotě absolvoval potmě. Po cestě autobusák něko-
likrát zakleje a já se mu nedivím.
 Motocyklista. Jedu na Lipůvku pro syna. Skútr 
se mi osvědčil jako nejlepší a nejrychlejší varianta 
průjezdu zacpaným Blanskem, nicméně někteří 

  

  

  

 

  
  

www.realitymacocha.cz

Pro klientku s připravenou 

hotovostí hledáme byt 1+1 

nebo 2+1 - Zborovce, Sever 

nebo centrum.

Za nabídky děkujeme. 

mob.: 605 163 333

HLEDÁME!

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

Ololomučany

cena: 750 000,- Kč                         

Velice pěkný stavební pozemek o výměře 1195 

m2. Jižní orientace, krásný výhled. Všechny IS.

mob.: 777 857 739 

cena: 990 000,- Kč

Celkově zrekonstruovaný RD 2+1 s možností půdní 

vestavby, uzavřený dvůr, vedlejší objekt, zahrada.

mob.: 777 857 739 

Letovice - Skrchov

cena: 350 000,- Kč

Pozemek o výměře 1497 m2 určený k 

výstavbě rekreačního objektu.

mob.: 777 857 739 

Suchý

STP s JZ orientací o výměře 1332 m2 v klidné 

boční ulici. Všechny IS na hranici pozemku.

cena: 1450,- Kč / m2 vč. prov. mob.: 777 857 739 

Těchov
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Střelba v Dukle. 
Naštěstí jenom jako

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Komise vybírá fi rmu 
na zbourání hotelu Dukla

 Do pondělí 25. května měly stavební fi rmy možnost 
přihlásit se do výběrového řízení na demolici hotelu 
Dukla. Na Městský úřad dorazilo devět nabídek. 
 „Přihlásilo se devět fi rem z celé republiky. Prozatím 
jsme zkontrolovali pouze věcnou správnost, a zda je po-
depsán návrh smlouvy,“ řekl vedoucí odboru komunální 
údržby Petr Rizner. Nyní se musí prověřit všechny další 
náležitosti nabídek, zdali vyhovují podmínkám výběro-
vého řízení. V úterý pak zasedne hodnoticí komise a 
bude rozhodovat o vítězi. „Je možné, že budeme fi rmy 
ještě žádat o doplnění,“ dodal Rizner. 
 Ale předpokládá se, že do konce června bude roz-
hodnuto včetně uplynutí lhůty pro odvolání. Po vyhlášení 
vítěze se totiž budou moci neúspěšné fi rmy do čtrnácti 
dnů odvolat. Co se týká cen za bourací práce, žádná 
nepřesáhla předpokládaný limit. „Všechny nabídky se 
pohybují v hladině pod deset milionů korun včetně DPH,“ 
uvedl blanenský starosta Ivo Polák. 
 V červenci začne vítězná fi rma s demolicí hotelu Duk-
la, o jehož bourání rozhodli obyvatelé města v referendu. 
V příštím roce na jeho místně vznikne víceúčelový park. 

-mha-

Klub přátel Domova OLGA
 Vážení a milí čtenáři, dovolujeme si vám oznámit, že 
10. dubna 2015 jsme založili Klub přátel Domova OLGA.
 Naším cílem je tímto oslovit širokou veřejnost s pros-
bou o podporu a pomoc.
 Domov OLGA je již v provozu 22 roků a pečuje v 
současné době o 37 zdravotně postižených spoluobča-
nů, je nestátní a jeho fi nancování je založeno na více-
zdrojovém systému, z čehož jeden zdroj je individuální 
dárcovství a sponzorská podpora.
 Náš Klub otevírá jednodušší a širší možnost Vaší 
eventuální pomoci a podpory. Zřídili jsme transparentní 
účet u FIO banky, č. 75757585/2010 a pokud navštívíte 
webové stránky www.prateledomovaolga.cz, lze jediným 
kliknutím tento účet otevřít.
 Pokud se stanete přítelem či přítelkyní Domova, 
budete se moci účastnit vybraných akcí, které budeme 
pro vás pořádat, dostanete kartičku člena Klubu a v 
neposlední řadě získáte dobrý pocit, že svým darem 
pomáháte zlepšovat životní situaci lidí s trvalým zdra-
votním postižením. Můžeme Vám také poslat Potvrzení 
o daru pro účely odpočtu z daňového základu, a také na 
Vaši e-mailovou adresu posílat pololetně zprávy o dění 
v Domově OLGA.
 Těšíme se, že se stanete našimi přáteli, a pomůžete 
tak zdravotně postiženým lidem, o které my v Domově 
pečujeme. Potřebujeme Vaši pomoc.

Jana Kratochvílová

Přerušení dodávky EE
Dne 11.06.2015 od 07:00 do 16:00 - Blansko
- ulice Purkyňova - domy č. 1968/9 a 2295/15, objekty 
č.e. 190 - 195 mezi domy č. 1968 a 2295, garáže u 
domu č. 2295.
Dne 10.06.2015 od 07:00 do 19:00 - Vavřinec, Such-
dol, Těchov, Lažánky
- Punkevní jeskyně napájené z odběratelské trafostanice 
Suchdol - Punkevní jeskyně (č. 320628), hotel Skalní 
mlýn a lokalita vedle něj
- oblast kolem rybárny, domů č.p. 54, 140, 35, 161 - u 
řeky Punkvy za ČKD, směr Skalní Mlýn.

-měú-

Byla by to sranda,
 kdyby to jenom nebylo tak vážné. Zůstává mi rozum 
stát, když si otevřu noviny, stránku na internetu nebo se 
podívám na zprávy v televizi. Asi bych měl tyto aktivity v 
rámci zachování svého duševního zdraví opustit anebo 
alespoň výrazně omezit.
 Jeden z mých přátel přirovnal politickou generalitu této 
země k jeseterům, protože ti také plavou proti proudu. 
Rozhodně s ním nesouhlasím. Ryby jsou užiteční živo-
čichové a jejich přítomnost na této planetě je pro lidskou 
rasu bezesporu přínosná. O politickém výkvětu, na druhé 
straně, se to nedá říct v žádném případě.
 Pokud bych si tedy měl vybrat nějakého zástupce zvířecí 
říše, ke kterému bych naše politiky připodobnil, zvolil bych 
jiný druh, ovšem z obavou, že bych dané zvíře mohl urazit. 
 Už se nicméně dávno nebojím o politicích vyjadřovat 
naprosto otevřeně, nedbaje rizika žaloby z jejich strany. 
Domnívám se totiž, že skutkovou podstatu urážky na cti 
nelze spáchat na člověku, který žádnou čest ani nemůže 
mít a dobré jméno našeho „osvíceného“ parlamentu nemo-
hu poškodit už jen z toho důvodu, že tato instituce žádné 
dobré jméno nemá. Ostatně se mi již delší dobu zdá, že 
musí někteří vyvolení politici trpět poloviční demencí.
 Jak jinak si vysvětlit, že když téměř 85 % dotázaných 
obyvatel této země odmítá bezpodmínečné zavedení 
společné evropské měny, tak první věc, kterou generalita 
udělá je, že svolá schůzku, jejíž agenda je jediná, tedy 
urychlit proces přijetí tohoto „monetárního zázraku“ i v naší 
zemi... Tak jste už, soudruzi, trefení traverzou do hlavy?
 Náš inteligentní ministr fi nancí a místopředseda vlády 
pak nespatřuje pranic zvláštního na tom, že vlastní podíl 
ve velmi vlivných sdělovacích prostředcích nebo že jeho 
podnikatelské impérium v podstatě žije z dotací, které má 
ve své jurisdikci buď přímo on sám anebo jemu blízcí. To se 
pak nemůže divit, že jej někdo přirovná k politicky neblaze 
proslulému Silviu Berlusconimu. Mohl ostatně dopadnout 
ještě hůř.
 Je rovněž s podivem, že prezident republiky odmítne 
jmenovat profesorem člověka, který je podezřelý ze spolu-
práce s komunistickou tajnou policií a přitom u členů vlády, 
tedy lidí, kteří mohou naše životy ovlivnit na dlouhou dobu 
dopředu, lustrační osvědčení nevyžaduje.
 Žít v této zemi a zachovat si zdravý rozum vyžaduje 
každým dnem větší a větší úsilí.
 Proto se uchyluji k obyčejnému i černému humoru a 
hledám radost v maličkostech, které mi prosvětlí můj den. 
 Radím například lidem z Bubenče a Dejvic, kteří se 
přiotrávili vodou ze zapomenuté vodovodní přípojky, aby 
se uchýlili ke konzumaci vína. Vínem se neotrávíte, pokud 
pijete s rozumem nebo alespoň s nějakým tím Mírou, jak 
se říká.
 Stejně tak mě naposledy potěšil můj tatínek, který při 
pohledu na můj nový sestřih prohlásil, že vypadám ÚPLNĚ 
stejně, jako (blahé paměti) jeho děd Jan, tedy můj praděd 
po mužské linii našeho rodu. Tento muž, jehož znám jen 
z vyprávění byl obchodníkem s koňmi v Bílovicích. Jedna 
historka (moje oblíbená) popisuje případ, kdy značně roz-
čilen opouštěl tamní národní výbor, kde se dozvěděl, že 
mu chtějí soudruzi zrekvírovat koně. Údajně se vyjádřil v 
tom smyslu, že je radši všechny podřeže. Koho tím myslel, 
zda koně nebo místní bolševiky, je nasnadě. Pradědeček 
by koňům nikdy neublížil...
 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

TŘPYTIVÉ LÉTOTŘPYTIVÉ LÉTO
V ŽABKÁCHV ŽABKÁCH

- modré  
- růžové

- černé - stříbrné- černé - stříbrné

Již od dívčích 

velikostí!

 Scéna téměř fi lmová. Násilník, jenž pobíhá s nožem po chodbách panelového domu a vyhrožuje 
svému okolí, je po zásahu ozbrojených mužů po chvíli zneškodněn a padá k zemi. To se bohužel 
neděje jen ve fi lmech, ale někdy i v realitě. Proto se na podobné situace při svém cvičení připravují 
policisté v hotelu Dukla, který bude co nevidět zbourán. 

 „Jsme rádi, že město Blansko nám hotel poskytlo. 
K výcviku se hodí jednak pro samotný charakter 
objektu, a jednak proto, že nemusíme mít strach z 
majetkové újmy,“ sdělil vedoucí policej-
ního Územního odboru Blansko Zdeněk 
Grénar. 
 Cvičení je převážně zaměřeno na typ 
útoku šíleného střelce a jeho likvidaci. 
„Snažíme se zde simulovat situace, které 
mohou nastat v případě útoku střílejícího 
pachatele. Dále můžeme simulovat braní 
rukojmích a podobně. Umožňuje nám to 
ojedinělá situace objektu – jelikož se bude 
hotel bourat, můžeme si uvnitř dovolit 
daleko víc, než při nácviku v reálných 
objektech,“ objasnil policejní mluvčí Petr 
Nečesánek. 
 Policisté dále využívají toho, že je ob-
jekt pro ně neznámý. Jinak běžný výcvik 
probíhá v objektech, které dobře znají, 

a cvičení je tím do jisté míry ovlivněno. 
„Doteď jsme nacvičovali útok střelce ve 
školách nebo dalších větších zařízení, 
ale Dukla odpovídá víc našim potřebám,“ 
doplnil Nečesánek. 
   Na každém územním odboru, tedy i v 
Blansku, působí takzvané prvosledové 
hlídky, jež mají povinnost při nahlášení 
útoku přijet a převzít velení od prvních 
policistů, kteří jsou na místě, a zasáhnout. 
Policisté jsou k tomu speciálně vyškolení. 
Tyto hlídky jsou jinak vybaveny, mají 
speciální zbraně, například automatic-
kou pušku, a další výbavu, jako třeba 
balistické štíty. „V rámci Jihomoravského 
kraje jsou na všech územních odborech 
tyto speciální hlídky prvního sledu v per-

manenci čtyřiadvacet hodin denně,“ řekl policejní 
mluvčí. 

-mha-

Foto Klára KučerováFoto Klára Kučerová

V červnu se otevře 
ulice Vodní a Poříčí

 Silnice bude průjezdná v obou směrech. „Zpočátku 
budou muset být řidiči trpěliví, první dny bude silnice 
ještě v režimu stavby,“ upozornil Marek Štefan z odbo-
ru investičního a územního rozvoje. Pravděpodobně 
bude třeba v tomto úseku počítat s omezenou rychlostí. 
V ulici se dokončují práce na veřejném osvětlení, 
úpravě chodníků a okolní zeleně. Vozovka dostala 
kompletně nový povrch. 
 Ulice Svitavská nadále pro řidiče zůstane ve stejném 
stavu, jako je tomu doposud. Bude průjezdná ve směru 
na Brno. Při kopání narazili dělníci na skálu, která 
zkomplikovala pokládání vodovodního potrubí, takže 
se práce zdrží přibližně o čtrnáct dní. „Nebude to ale 

mít vliv na celkový průběh stavby,“ ujistil Štefan. Také 
další práce na ulici Svitavská se budou dělat tak, aby 
vždy půlka silnice zůstala průjezdná. Pouze až poklá-
dání konečné povrchové vrstvy se musí udělat naráz, 
proto se ulice uzavře v některém zářijovém víkendu. 
 Oprava celého průtahu přijde zhruba na sedmde-
sát sedm milionů korun. Největší podíl – pětačtyřicet 
milionů půjde z Jihomoravského kraje z evropských 
dotací, pětadvacet milionů na opravu osvětlení a chod-
níků uhradí město ze svého rozpočtu a sedm milionů 
zaplatí Svazek vodovodů a kanalizací za rekonstrukci 
vodovodu. 

-mha-

 Již brzy se alespoň trochu uleví řidičům projíždějícím přes Blansko. Dne 1. června se totiž otevře 
opravený úsek průtahu od Kaufl andu ke kruhovému objezdu u bývalé pošty. 

 Po velkém zájmu o minu-
lou anketu jsme se rozhodli 
předložit Vám další součas-
nou blanenskou kauzu, a 
to návrh parčíku, který má 
vzniknout na místě hotelu 
Dukla, o jehož demolici ob-
čané rozhodli loni na podzim.
 Vedení města Blansko 
v uplynulých týdnech pre-
zentovalo svou představu 
budoucí podoby tohoto pro-
stranství. Ta spočívá ve vy-
budování parku dle návrhu z 
dílny architekta Habiny. Realizace tohoto záměru si vyžádá náklady ve výši 9 mil. Kč.
 Návrh parku byl vytvořen ve dvou variantách, o kterých pak město nechalo veřejně hlasovat na webo-
vých stránkách města. My bychom se nyní vás, občanů Blanska, rádi zeptali na Vaše názory a postoje 
v této věci.
 Svůj názor a postoje k řešení vzniklého prostranství a dosavadnímu postupu radnice můžete vyjádřit 
v naší anketě. Hlasování jsme pro tentokrát nechali víc času, aby vzorek respondentů byl dostatečně 
reprezentativní. Končíme až 20. června, je tedy dost času anketu přeposílat a sdílet.
 Odkaz na anketu najdete na stránkách Monitoru, na naše facebooku nebo přímo na adrese https://
dukla-park.vyplnto.cz/.

HLASOVÁNÍ: HLASOVÁNÍ: plánovaný parčík 
na místě  Dukly
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Na kávě s Kamilem Vašíčkem

Kamil Vašíček, 30 let, trojnásobný 
mistr ČR ve hře boccia

Sponzor rubriky:

tování na vozíku. 
Po návratu domů 
jsem obratem kon-
taktoval Brno, kde 
je sportovní klub 
Kociánka. Bocciu 
totiž vždycky mu-
síte hrát za nějaký 
klub. 

  Co to všechno 
obnáší, hrát bo-
cciu? Zkuste mi 
přiblížit váš běžný 
den. 
  Není to tak, že 
bych jen trénoval, 
tak daleko to ještě 
nedošlo (smích). 
Samozřejmě se 
snažím pracovat, i 
když kvůli rehabili-
tacím můžu jen na 
poloviční úvazek. 
Pracuji na počíta-

či, mám myš, kterou ovládám ústy. Na počítači 
funguju docela rychle a udělám cokoliv – webové 
stránky, výkresy. Hlavně je skvělé, že si díky 
počítači a mailu spoustu věcí sám zařídím. Pak 
musím absolvovat rehabilitace, ty jsou pro mě 
nutné, abych neměl zkrácené svaly. Rehabilitace 
se snažím spojit s tréningem. Když jsou před námi 
evropské závody, jezdíme trénovat i 4 x týdně. Se 
mnou ovšem musí trénovat i asistent a každý tak 
často nemůže. Mám tak asistentů víc, což je jen 
dobře, protože když jeden vypadne, pořád můžu 
na závody. 

 Zmínil jste závody. Jak závody v boccie pro-
bíhají, jaká tam bývá atmosféra? Vládne spíš 
soudržnost nebo rivalita? 
Kamil Vašíček: Je to asi jako každý jiný sport.
Pavlína Dvořáková: Kamil je dnes v boccie tím, 
kdo u nás udává směr, takže je hodně „pod dohle-
dem“ soupeřů. Zajímavá věc je třeba rampa, se 
kterou hraje. Je to zařízení, po kterém se pouští 
míčky. Kamil si svou rampu vyrobil společně s 
tatínkem, a protože se rychle dostal na špici, 
dneska jeho vychytávky všichni kopírují a rivalita 
je opravdu velká.
Kamil Vašíček: Ale to je asi normální. Každý „jde“ 
po tom prvním. 
Pavlína Dvořáková: A často záleží i na malých 
detailech. Třeba jen koule na bocciu – každá nová 
sada, kterou si koupí, se musí upravit, opracovat. 
To pak Kamil zapřáhne celou rodinu a všichni 
kulatí míčky. 
Kamil Vašíček: Nebo si pronajmeme tělocvičnu 
a půl dne zkoušíme, jak to „jede“. Jestli se míčky 
kutálejí, jak mají. 

 Takže rivalita a velká konkurence? Těší vás 
to, nebo spíš štve? 
 Někdy to štve, ale je to velká motivace. Člověk 

se snaží věci vypilovat, vylepšit, pořád je nějaký 
bod, kam se může dotahovat. Ono se to nezná, 
ale když je člověk do věci zapálený, tak v tom jsou 
velké emoce. Je to prostě sport. 

 Jaký je teď váš nejbližší sportovní cíl? 
 Rozhodně Paralympiáda 2016. K té mi zbývají 
ještě tři zahraniční bodované závody, v Polsku, 
na Floridě a třetí místo ještě není známo, a pak 
mistrovství světa příští rok. Šestnáct nejlepších z 
celého světa jede na paralympiádu. Aktuálně jsme 
dvaadvacátí, ale od třináctého do pětadvacátého 
místa je to opravdu těsné, rozhodne se až na mis-
trovství světa příští rok. Mým snem je samozřejmě 
medaile z paralympitády, taková ta velká, těžká 
placka. Ale to je asi sen každého sportovce. 

 Mistrovství světa jste se účastnil i loni, 
Blanenští si určitě ještě budou pamatovat váš 
tým oranžových tričkách, který byl k vidění 
na Půlmaratonu. Tehdy jste se společně se 
svými příznivci snažil získat potřebné fi nance 
na cestu do Pekingu. Chystáte letos něco po-
dobného? 
 Tato věc je právě v řešení. Chtěli bychom se 
opět zúčastnit Půlmaratonu a Blanenské desítky 
a požádat veřejnost o podporu. Účast v Polsku už 
máme pokrytou, horší bude Florida. Část nákladů 
nám hradí klub, háček je v tom, že se mnou musí jet 
doprovod, který se o mě postará. A na ten si musím 
sehnat peníze kompletně, protože svaz přispívá jen 
sportovcům. Startovné není vysoké, ale dost stojí 
letenky. Proto jsme se opět i letos rozhodli oslovit 
veřejnost a pozvat všechny příznivce sportu, aby 
do toho šli zase s námi. 

 Co přesně to znamená? 
Pavlína Dvořáková: Hledáme příznivce, sponzory 
i členy Kamilova týmu. Způsobů, jak Kamila pod-
pořit, je několik. Na stránkách www.kamilvasicek.
cz je jejich výčet asi kompletní. Samozřejmě opět 
připravujeme týmová trička - letos budou limetkově 
zelená, jejichž zakoupením je možné přispět urči-
tou částkou. K mání jsou i další předměty – třeba 
originální míčky na bocciu. 
 A pak je tady samozřejmě účast na sportovních 
událostech, kde je pole působnosti pro dobro-
volníky a ochotné spolupracovníky asi nejširší. 
Potřebujeme někoho na stánek, další lidi, co s námi 
poběží, taky by se hodil někdo kreativní s nápady... 
Práce je spousta, a když vznikne správný tým, je to 
motivační samo o sobě. O to nám jde především, 
aby se kolem Kamila udržela parta skvělých lidí, 
kterým jde o dobrou věc. Letos jsme uspořádali 
exhibiční turnaj na Kociánce, podobnou akci 
bychom rádi udělal i v Blansku. Plánů je zkrátka 
hodně a cíl za to určitě stojí. Paralympiáda, to už je 
něco!

Schůzka Kamilova týmu
Schůzka současných i případných budoucích 
členů Kamilova týmu se koná v pondělí 15.6. v 
18.30 h. na zimním stadionu, takže neváhejte. 
Srdečně jsou zváni všichni - Kamil promítne 
fotky ze Španělska a pak přijdou na řadu plány 
pro letošní rok. 

-kkuc-

Očima
občanů

Chvilka s Majkem
Výškáč nebo 
maxi billboard - I.

 Po mém posledním článku o Dukle se mne někteří 
ptali, jestli ještě vůbec patřím k modrým ptákům. Ano, 
jsem zatím v ODS mimo jiné proto, že mohu říkat, co si 
myslím a ne papouškovat co si myslí, že mám říkat a 
psát, někdo jiný. Když jsem pak byl jedním stranickým 
kolegou setřen před nastoupenou jednotkou kvůli fe-
jetonku o hotelu a další mi radil, ať raději něco písnu 
o mrakodrapu, řekl jsem si - proč, ne? 
 Nedávno jsem v novinách také přečetl několik člán-
ků o „výškáči“ a prý si dnes už nikdo moc nepamatuje, 
jak to bylo. Tak já byl v období 2006-2010 radním a 
možná o tom něco vím.
 Jak u mne bývá zvykem, napřed trochu vzpomínek. 
Dříve jsem k výškáči vyhlížel jako k instituci. Dolů jsem 
se chodil pojišťovat za Hanou Jašíkovou, radit se za 
právníky Karlem Rujbrem a Pavlem Ryšem. Soud s 
Františkem Pivodou a prokuratura byly výše. Až jsem 
začal stavět, pracovali tam Karel Vladík na geodezii a 
Alena Šebelová na katastrálním úřadu. Finanční úřad 
jsem řešil, až mne vyhodili z ČKD a na živnostenském 
úřadu mi ze začátku dost pomohl radami Aleš Petrů. 
Že tam také sídlila statistika, svaz mládeže a ČSTV 
už je dnes skoro k nevíře! 
 Je zajímavé, že před revolucí nikdo neměl počítače, 
všichni se tam vešli a normálně fungovali. Dnes už 
mají tyto instituce v Blansku většinou svoje budovy, 
stovky lidí s počítači, ale stále slyším o jejich liknavosti 
a bezradnosti od nespokojených „klientů“.

 Na město bylo převedeno 
8/9 budovy, ale odstěhová-
ním zmíněných institucí byly 
náklady na provoz vyšší, než 
příjem z nájmu. Muselo se 
něco podniknout, protože i 
Katastrální pracoviště Blansko, které mělo 1/9 budovy, 
se mělo odstěhovat jinam. 
 Arch. Zdeněk Fránek vypracoval studii revitalizace 
výškáče, kde kromě vyhlídkové restaurace a komerč-
ních prostor mělo být několik pater přeměněno také 
na byty. Přednostně byl projekt nabídnut k realizaci 
vedení města. Bohužel však nebyl zájem a navíc 
zbourání odhadovali odborníci na 30 milionů. Proto 
jsme se v radě města v r. 2007 rozhodli nabídnout 
výškovou budovu investorům. Ale o tom až příště. 
Aspoň si trochu osvěžíme paměť.

Miloš Polák

Koncert v bílém
 Jak nevšímavě a lhostejně chodíme kolem naší 
nemocnice,  pokud nám slouží zdraví! Jak se  to 
ale změní v případě nemoci, úrazu nebo nějakých 
zdravotních problémů, prostě staneme-li se pacienty! 
 24. ledna 2015 jsem si při návratu domů ze zahra-
dy zkrátila cestu travnatou pěšinkou. V houstnoucím 
podvečerním šeru mě v rychlé chůzi zastavil douhý 
šlahoun  ostružiny. Pád, který následoval, způsobil 
oboustrannou tříštivou zlomeninu levého zápěstí. 
Když jsem se vzpamatovala z šoku a zjistila, že v 
okolí není živé duše, zmobilizovala jsem všechny 
síly, jednou rukou se vyhrabala z ničivého objetí 
ostružin a zvolna se doplížila až na pohotovost v 
naší nemocnici. Prostředí a laskavost lékařky na 
pohotovosti mě uklidnila a začala jsem s vděkem 
vše, co následovalo,  vnímat jako nádherný koncert  
několika lékařů, zdravotních sester a dalšího ošet-
řujícího personálu. Perfektním dirigentem tohoto 
bílého koncertu byl  MUDr. Jaroslav Kubiš, který 
obdivuhodně napravil postavení úlomků kostí a po 
celé tři měsíce koordinoval odbornou a pečlivou 
činnost svých dalších kolegů: MUDr. Jitky Štarhové, 
MUDr. Libuše Klimentové, MUDr. Heleny Masaříko-
vé, MUDr. Jarmily Smílkové, naposledy pak MUDr. 
Karla Fridricha, lékaře rehabilitační ambulance. U 
všech vyšetření a zákroků podporovaly  klid  laskavé 
sestřičky, rehabilitační pracovnice při cvičení, ve 
vířivce i v bazénu. K tomu, že mohu opět pracovat 
oběma rukama, značně přispěly svědomitým cviče-
ním rehabilitační zdravotní sestry  Martina  Pernicová  
a Dana Oherová.
  Vyprávěním mého příběhu chci poděkovat celému 
týmu lékařů a sester, kteří o mně pečovali a říci jim, 
že si jejich práce nesmírně vážím.

PaedDr. Jana Křivánková, Blansko

Co místo skleníků?
 Přečetla jsem si v posledním Monitoru článek 
"Co místo skleníků?" a chtěla bych se k tomu také 
vyjádřit. Bohužel jsem o žádné anketě nevěděla, 
ani nikdo z mého okolí. I když možná je v Blansku 
hodně supermarketů, žádný hypermarket kromě 
Kaufl andu zde není. Nejvíce zde však postrádám 
Tesco. Veškeré oblečení, boty a jiné spotřební zboží 
mimo potravin pro svou rodinu jezdím nakupovat 
do Brna. Je pravda, že jsem tam dříve bydlela. 
Zde jsem však podobný sortiment, za ta léta co 
tu žiji, zatím nenašla. Nevím, jak nakupují ostatní 
obyvatelé Blanska. Zda volí předražené, mnohdy 
už nemoderní, zboží v obchodech v centru nebo 
dávají přednost Vietnamcům či second-handům. 
I v podstatně menších Boskovicích je už i Tesco, 
Deichmann, Takko aj. obchody známých značek. I 
ten hobby market je zde potřeba. U D-Holze mají 
také jen určité zboží a otevírací doba je omezena. 
Např. mulčovací kůru raději koupím v některém 
hobby marketu v Brně za 59 korun než předraženou 
v zahradnictví. Nehledě na to, ty zchátralé skleníky 
nikdy nemohou být na tak velké ploše rentabilní. 
Proto uvítám nové obchody, nová pracovní místa 
a nebudu řešit, zda tu bude o jednu lékárnu či dro-
gerii navíc. Žijeme v tržním prostředí a Blansko je 
okresní město s určitou spádovu oblastí. Když se 
tolik obchodů uživí i v jiných městech, tak proč ne u 
nás? Tak doufám, že zvítězí zdravý rozum, aby se 
Blansko nestalo zapšklým provinčním maloměstem 
bez moderní nákupní zóny. 

-at- 

Domluvit kávovou schůzku bylo tentokrát o něco 
obtížnější než obvykle, protože jsme nezbytně 
potřebovali místo s bezbariérovým přístupem. Na-
konec padla volba na zahrádku u bowlingu. Svítilo 
jarní slunce a z Kamila sálala energie a dobrá ná-
lada, jak se na sportovce sluší. Doprovod – Kamil 
jako kvadruplegik totiž vždy potřebuje někoho k 
sobě, třeba jen proto, aby se mohl napít – mu dělala 
jeho „manažerka pro všechno“ Pavlína Dvořáková. 

 Většina blanenských vás asi zná, přesto 
prosím o krátké představení.
 Jmenuji se Kamil Vašíček, je mi třicet let a 
jsem z Brna. Vystudoval jsem SPŠ v Jedovnicích, 
výpočetní systémy CAD/CAM. Na vysokou školu 
jsem už ale pro vážný úraz nenastoupil. Dříve jsem 
závodně lyžoval za TJ Sokol Blansko, hrával jsem 
fl orbal. Po úrazu jsem se dostal ke sportu zvaném 
boccia, který mě oslovil coby aktivita, kterou může 
člověk jako já dělat. Je to navíc paralympijský 
sport, což s sebou přináší velkou motivaci. Takže 
teď hraju bocciu...

 Zní to samozřejmě, ale úplně snadné to asi 
nebylo...
 Úraz se mi stal v devatenácti, půl roku jsem byl 
v nemocnici, pak 10 měsíců na rehabilitaci. Ze 
začátku to opravdu nebylo snadné, člověk se drží 
stranou a zvyká si na reakce okolí, ale pak jsme 
zjistili, že se i na vozíku dá něco podnikat, a to už 
bylo lepší. Bocciu jsem poprvé viděl hrát v centru 
Paraple v Praze. Tam se snaží zapojit vozíčkáře 
do normálního života, pořádají pro ně počítačové 
kurzy, sportovní kurzy, všechno, co se týká spor-
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10. výroční ŠKODA sraz 
Moravský kras je tu!

Motorkáři se setkají 
ve Sloupě

 Každý majitel klasického českého vozu s motorem vzadu či fanoušek značky Škoda s 
vozem novějším, ba i bez vozu je vítán na tradičním a největším regionálním srazu plném 
soutěží, dobré nálady a zdravého napětí.

 Sraz MORAVSKÝ KRAS je součástí mezinárodní 
pohárové soutěže 4 srazů a každý rok na něj zavítá 
několik desítek příznivců starších i novějších vozů 
značky Škoda.
  „Chceme oslovit i majitele vozů, kteří mají pocit, 
že zrovna ten jejich vůz na sraz nepatří. Pomalu se 
dostáváme do doby, kdy každá starší Škodovka, 
zejména pak ta s motorem vzadu, je vzácná. Sraz 
je ale také o lidech, pro ty je stavěn program tak, aby 
se nikdo nenudil," uvedl PR manager srazu Miroslav 
Martinek.
 Sraz se uskuteční v termínu 19. – 21. 06. 2015 
v lokalitě Blansko – Českovice, rekreačním centru 
Vyhlídka. Na srazu se objevují vozy historické i nové, 
od nejstarších Felicií a Octávií přes všechny typy 
100, 120, 130, legendární 110R Coupé a RAPID, 
GARDE až k novějším Favoritům, Feliciím a vozům 
nové výroby.
 „Každý vůz je originál ať ten méně či více udržo-
vaný, všechny spojují majitelé, kteří mají ke svým 
motorovým miláčkům výjimečný vztah a rádi si užijí 

společnosti stejně naladěných lidí,“ doplnil k atmo-
sféře na srazu p. Martinek.
 Sraz nabízí rozmanitý program. Jedou se soutěže 
orientační, tzv. AOS, soutěže zručností, které pro-
věřují nejen jízdu, ale i samotného řidiče, například 
poznávání dílů, hod do dálky, diagnostika a další. 
Nechybí ani kategorie automobilu srazu, či osobnost 
srazu. Pro fanoušky ladění motorů jsou nachystané 
sprinty na čas.
 „Zde si přijde každý na své, od příjemné přátelské 
atmosféry, kochání se pohledem na vyladěné vozy 
či napnutou atmosféru soutěží.“ Dodal k programu 
srazu Martinek.
 Registrujte se už teď – elektronická registrace končí 
12. 06. 2015. Více informací a registrace naleznete 
na webu www.skodadobrodruh.cz nebo na faceboo-
kovém profi lu srazu: www.facebook.com/ssmkcz 
 V případě dotazů je možné kontaktovat 
PR managera srazu: Ing. Miroslav Martinek - 
skoda.dobrodruh@gmail.com - tel. 731 225 732.

-r-

 Zvuk a vůně motorů, ukázka techniky a vybavení jednotlivých záchranných složek, autogra-
miáda jezdce Moto GP Karla Abrháma a mnoho dalšího budou moci shlédnout a zažít všichni, 
kdo první červnovou sobotu zavítají do Sloupu. 

 Již po osmé připravila Policie ČR se svými 
partnery akci s názvem Nežij vteřinou. Toto setkání 
motorkářů a všech, komu záleží na bezpečnosti 
silničního provozu, se uskuteční v sobotu 6. 
června od 13 hodin před vchodem do Sloupsko-
-šošůvských jeskyní. Ústředním tématem jsou 
letos „Nepovolené doplňky a úpravy motocyklů“. 
 Hlavním smyslem akce je snižování počtů do-
pravních nehod jednostopých vozidel, případně 
mírnění jejich následků. To se podle blanenského 
policejního mluvčího Petra Nečesánka daří. „Po-
čet dopravních nehod sice roste, již tři roky však 
naštěstí nedošlo k žádnému smrtelnému zranění 
motorkáře,“ řekl Nečesánek. (Tento stav se bo-

hužel změnil minulý týden, kdy mezi Blanskem a 
Šebrovem zahynul při nehodě řidič skútru, pozn. 
red.)
 Návštěvníky dále čekají interaktivní ukázky 
Motoškoly Masarykova okruhu pod vedením 
Pepy Šilera, policejní záběry z dopravních nehod 
rozšířené o rozbor vybraných kolizí a prezenta-
ce funkčních a bezpečnostních trendů výbavy 
chránící zdraví motorkářů. Zájemci budou moci 
nahlédnout do záchranky a osvěžit si zásady první 
pomoci a postupu v případě dopravní nehody. Jsou 
připraveny soutěže a drobné dárky pro děti. Loni 
do Sloupu přijelo přes tisíc motorkářů. 

-mha-

Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových radiátorů. 

Patříme mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zaměřením 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 otevíráme více míst pro zkušené svářeče různých metod

SVÁŘEČ (plamen – TIG - CO2)
140 Kč / hodinu
Očekáváme:

• výuční list ve strojírenství výhodou

• aktuální praxi ve svařování alespoň jeden rok

• platný svářečský průkaz na některou z uvedených metod

• znalost čtení výkresové dokumentace

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

• dobré platové podmínky – v závislosti na výkonu, 

 zkušení svářeči více jak 140 Kč/hod.

• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo písemně na adrese 

Personální oddělení 

ISAN Radiátory s.r.o.,

Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 

605 208 923

nebo e-mailem na 

prace@isan.cz 
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BambiFEST přilákal přes nepřízeň 
počasí 1850 návštěvníků

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Vážení zákazníci, 

zveme Vás do naší již léta zavedené prodejny 

k nákupu kvalitního značkového módního 

a stylového oblečení. 

Nabízíme Vám:

- zboží českých výrobců zn. Pleas, Jitex, 

 Dadka, Ruko, AMJ a dalších

- zboží zahraničních výrobců zn. LERROS, 

 Vamp, Hegler, O’STYLE a dalších

- široký sortiment pánských košil

- společenská, sportovní a volnočasová móda 

 pro ženy i muže

- bytový textil a doplňky

textil Eva Kupková

Provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, 

Tel: 516 416 449 

Email : kupkova.textil@seznam.cz

Stylově a elegantně
 Byly časy, kdy jsem chodil nakupovat oblečení prakticky každou chvíli. To jsem byl ale hodně mladý, 
neměl jsem ještě děti a tato činnost mne nesmírně bavila. Jak roky plynuly, móda mne začala jaksi míjet, 
až to skončilo ve stádiu, že koupit si něco na sebe pro mne znamená povinnost, kterou hodlám provozovat 
jen jednou za čas. Naštěstí máme i u nás v Blansku prodejnu textilu, kde si mohu vybrat z nepřeberného 
množství společenských i volnočasových oděvů a prádla, takže nemusím cestovat nikam daleko. Tato 
prodejna je na Wanklově náměstí už skoro dvacet let a stále si drží pověst kvalitního prodejce především 
českých výrobců oblečení.

 Nedávno se mi zrovna stala docela zajímavá věc. 
Musel jsem nečekaně odjet na společenskou akci 
a zjistil jsem, že oblek, ve kterém jsem se ženil, už 
poněkud vyšel z módy, navíc jsem jej vlivem několika 
let a přibraných kilogramů nemohl zapnout. Co teď? 
Odjezd za dvě hodiny a mimo obleku by to chtělo i 
nějaký neformální, ale společenský outfi t, ve kterém 
bych se cítil pohodlně. U asijských obchodníků zásadně 
nenakupuji, neboť kvalita a výběr jejich zboží zdaleka 
nesplňuje mé představy o pohodlí a eleganci. Přijde 
mi, že o co levněji se zde dají některé věci koupit, o to 
kratší je doba jejich užitku. Spěšně jsem proto zamířil 
na Wankláč do prodejny textilu, a jak se ukázalo, byl 
to tah velice správný.
 Když jsem paní prodavačce vysvětlil svůj problém, od 
srdce se zasmála a trochu mne uklidnila poznámkou, 
že tohle je u nás chlapů normální. Odvedla si mne 
do oddělení pro muže a zastavila se před košilemi. 
„Proužek, kostka nebo klasika?“ Němě jsem zíral na 
řady pánských košil, kterých se v regálech skvělo 
skutečně mnoho, řekl bych určitě přes dvě stě druhů. 
Vybral jsem proužek a bílou klasiku a se dvěma kousky, 

které mi prodavačka podala, jsem zamířil do kabinky. 
Neuvědomoval jsem si, že bych se zmiňoval o své 
velikosti, nicméně číslo 44 mi padlo dokonale a obě 
košile putovaly k pokladně. Ještě oblek. 
 „Běžně máme asi pětadvacet pánských obleků, vám 
budou tak čtyři, co máme momentálně skladem. Ale 
není problém objednat ve vaší velikosti, bude tu do dvou 
dnů,“ usmívala se prodavačka. Tolik času nemám, ale 
nevadí. Obleky se mi líbily skoro všechny. Navíc byly 
všechny české výroby, což se mi jakožto českému 
patriotovi velmi líbilo. Podpořil jsem tedy český trh a 
blanenského obchodníka tím, že jsem si jeden z obleků 
zakoupil, k němu ještě dvě kravaty.
 Bylo vybráno, času zbývalo ještě dost, a tak 
jsem si mohl prohlédnout zbytek sortimentu. Mimo 
společenské oděvy tu mají v nabídce snad veškeré 
možné oblečení pro muže, ženy, děti i důchodce. Od 
spodního prádla přes funkční a sportovní oblečení, 
plavky, kraťasy, mikiny, značkové bundy jarní i zimní s 
vodním sloupcem, pyžama, nátělníky… Krásné a kva-
litní trička s límečkem i bez, jeansy od českých fi rem, 
ale i plátěné kalhoty pro volný čas. Pro dámy jsem 
zahlédl pěkné šaty, halenky, tříčtvrteční kalhoty, noční 
košile, župany, některé kusy dokonce i v nadměrných 
velikostech. V dětském oddělení tu jsou dupačky, body, 
trička, tepláky… Dokonce i utěrky, ručníky, ložní prádlo, 
povlečení – zkrátka celou výbavu třeba pro nevěsty! 
Je toho zkrátka hodně, vybral by si každý. Navíc se mi 
líbilo, že v Blansku podobné zboží nekoupíte. Alespoň 
co se týče oblečení, můžete si být jisti jak kvalitou 
prodávaného zboží, tak i částečně originalitou, jelikož 
tyto kousky nenajdete ani u asijských obchodníků, ani 
ve velkých řetězcích v Brně.
 Prodejna textilu na Wanklově náměstí je místem, kam 
sice nezavítám více než párkrát za rok, zato sem jdu s 
jistotou, že zde dobře nakoupím. Ještě se mi nestalo, že 
bych odsud odcházel s prázdnou. Když k tomu přičtete 
českou kvalitu zboží, milý a vstřícný personál, výbornou 
dostupnost prodejny ve středu Blanska a ohromný 
výběr, máte jasno. Zajděte se sem podívat a uvidíte, 
že zde také dobře nakoupíte. Otevřeno je každý den 
od 8 do 17,30 a v sobotu od 8 do 11. 

-r-

 Devětadvacet organizací, program na podiu, večerní hudební festival místních kapel i doprovodné 
hry přilákaly do blanenského zámeckého parku přes osmnáct set návštěvníků. BambiFEST tak navázal 
na tradici Bambiriád, které v zámeckém parku probíhaly předposlední víkend v květnu poslední dva 
roky.

 Stánky organizací, spolků a zájmových skupin 
pro děti a mládež zaplnily v pátek a sobotu 22. - 23. 
května blanenský zámecký park. Svoji činnost tak 
mohly organizace představit více než osmnácti stům 
návštěvníků, kteří branami parku prošli. Nově se v 
pátek konal také hudební festival místních známých 
i začínajících kapel.
 „Festival navštívilo přibližně tři sta padesát ná-
vštěvníků. Od sedmnácté hodiny do půlnoci si na 
něm zahrály místní kapely jako například Šnek a 
spol. nebo RockFór,“ objasnila mluvčí akce Marie 
Jahodová. Samotný BambiFEST navštívilo za oba 
dny kolem patnácti set návštěvníků. Děti si na něm 
mohly vyzkoušet střelbu z luku, rychlobruslení, odpa-
lování baseballových míčků nebo se dozvědět něco 
o chovu psů. Nově se na akci představili například 
šachisté nebo blanenský klub vojenství GOP. Cílem 
BambiFESTu je aktivní formou představit dětem 
možnosti zábavy a trávení volného času, které na 
Blanensku mají.
 Bohatý program probíhal také na podiu. Během 
obou dnů na něm návštěvníci mohli vidět například 

cvičení maminek s kočárky, ukázky výcviku psů a 
děti se mohly zapojit také do talentové show nebo 
takzvaných Bambi programů. Téma letošního Bam-
biFESTu bylo „Na startovní čáře“, děti si tak mohly 
zasoutěžit v netradičních sportech, v přetahované 
nebo třeba v chození po laně. Pro výherce byly 
připravené odměny.
 První BambiFEST pořádali v Blansku skauti ze 
střediska Světla ve spolupráci s městem Blanskem a 
místním kulturním střediskem. Navázali tak na tradici 
Bambiriád, které se v Blansku konaly v posledních 
dvou letech. „Rádi bychom tímto poděkovali městu, 
organizacím, které se zapojily i všem návštěvníkům 
za to, že přišli i přes deštivé a chladné počasí. Jsme 
rádi, že si tato akce v Blansku našla své místo,“ vy-
jádřila Jahodová.  Rád bych za celý organizační tým 
poděkoval všem, kteří BambiFEST podpořili. Tímto 
chceme všem organizacím i dětem a jejich rodičům 
popřát krásné léto a těšíme se na BambiFESTu v 
roce 2016,“ dodal hlavní koordinátor akce Miroslav 
Martinek.

-r-

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz



29. května 20156

Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní

SENIOR centrum Blansko
má novou poradnu

 Od začátku měsíce června začne v blanenském SENIOR centru fungovat speciální poradna. Jejím 
smyslem bude pomáhat lidem, kteří se doma starají o člena rodiny, jenž onemocněl některou formou 
demence. Nejčastěji to bývá Alzheimerova choroba. Po dohodě a objednání předem bude také možné 
nechat si provést vyšetření paměti, aby se zavčas mohlo odhalit případné podezření na nástup této 
nemoci.
 SENIOR centrum Blansko poskytuje celodenní 
komplexní péči lidem dříve narozeným, kteří v dů-
sledku zhoršení svého stavu nemohou zůstat nadále 
doma sami. Zařízení se nachází v místě nad polikli-
nikou, nad horní bránou vjezdu do nemocnice. Jako 
kontaktní místo České Alzheimerovské společnosti 
je držitelem certifi kátu Vážka, který je zárukou od-
borného personálu a poskytování kvalitní pobytové 
služby pro seniory s onemocněním demencí. 
 Pracovníci domova jsou si vědomi toho, že zvlád-
nutí této nemoci doma s sebou nese zvýšené nároky 
na změnu přístupu pečujícího k takto nemocnému 
člověku, změnu stereotypů komunikace a zažitého 
chování. Ve čtvrtek 4. června se proto v SENIOR 
centru Blansko otevírá odborná Poradna pro pečující 
o osoby s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy 
onemocnění demencí. Poznatky a zkušenosti z dob-

ré praxe zde rádi poskytnou každému, kdo projeví o 
takovou pomoc zájem. Poradna bude zatím otevřena 
ve čtvrtek jednou za 14 dní, a to v čase od 14 do 16 
hodin; v případě velkého zájmu i častěji. 
 Bezplatnou pomoc, podporu i radu, jak pečovat 
o seniora s onemocněním demencí tak, aby mohl 
co nejdéle setrvat doma, s rodinou, vám ve složité 
životní situaci nabídnou zkušení odborní pracovníci 
domova paní Jiřina Prátová a Lenka Dražilová. Ob-
jednat se bude možné na telefonním čísle 516 414 
507 nebo 516 412 900.
 Věřím, že poradna bude mít smysl, a že pomoc 
i rada pečujícím rodinám v Blansku a okolí bude 
užitečná a potřebná. 

Mgr. Lenka Dražilová, 
ředitelka SENIOR centra Blansko

 Letošní, již 8. ročník Svátků řemesel 13. 
- 14. června 2015 se svým pojetím stane 
novou ozdobou tradiční oslavy lidské tvo-
řivosti v jihomoravském městě Kunštátě. 
Díky invenční inspiraci pořadatelů akce 
bude program tentokrát  obohacen o téma-
tický bonus přehlídky krásy ušlechtilých 
koní. V pestrém programovém menu se 
každý den od 10 do 17 hodin představí  v 
aréně prostoru jezdci a chovatelé koní, 
spolu se svými čtyřnohými svěřenci. Nouze 
nebude o kvalitní jezdeckou show, drezurní 
a  krasojezdecké exhibice, výcvik koní ve 
volnosti, westernové show, rytířské turnaje, 
kočárové divadlo či defi lé equipáží a zápře-
ží. Diváci budou moci shlédnout v živých 
scénických obrazech  kouzelný svět magic-
kého pouta člověka s koněm  a vyjímečného 
přátelství v celé jeho kráse, kterou naštěstí 
až do dnešní doby nepřekonal ani nelítostný 
cval proměn doby, ženoucí se stále vpřed 
pod  bičem pokroku. Organizátoři si vzali 
za cíl oživit dosavadní programovou tvář 
slavností o netradiční podívanou, která by 
se měla na základě předpokládaného úspě-
chu dočkat opakovaného zařazení přehlídky 
krásy ušlechtilých koní do ročníků Svátků 
řemesel následujících.

Sobota 13. června:
09.30 Otevření a zahájení slavností, představení účinkujících a partnerů 
10.00 Ukázka jizdy ve španělském stylu - stáj Yeguada La Amazona 
       - Lucie Pešková 
10.30 Předání cen dětem z MŠ a ZŠ, vyhodnocení 6. ročníku keramické soutěže,
       vystoupení dětí MŠ a pěveckého sboru ZŠ Kunštát
11.00 Vše o kočárech a cestování aneb Peníze nebo život - Kočárové divadlo 
       Equipáž ve spolupráci s muzeem kočárů
11.30 S koňmi ve volnosti- Dáša Rozsívalová
12.00 Mušketýři a my lady - šermířské divadlo Štvanci
12.20 Mušketýrské soutěže pro děti - Libor Olšan (představení pro rodiče s dětmi)
13.00 Mušketýři a šašek - jezdecká show Štvanci (představení pro rodiče s dětmi)
14.00 Working Equitation - zábavný způsob jak jezdit vážně 
       - statek Všechovice - Vladimíra Sůvová
15.00 Ukázky voltižního ježdění - gymnastika na koni -TJJ LUCKY Drásov
15.45 Show ve volnosti se čtyřmi koňmi - Miloslav Simandl
16.30 Ukázka barokního ježdění - stáj Yeguada La Amazona - Lucie Pešková
17.00 Vystoupení folkové skupiny Meron
17.30 Vystoupení dětské rockové kapely Blackstars Band

Neděle 14.června
09.30 Otevření a zahájení slavností, představení účinkujících a partnerů 
10.00 Černobílá fantazie  -  jezdecká show Štvanci
11.00 Zajatá krása aneb krásné ženy na ušlechtilých koních

Ukázka drezurního ježdění na španělském hřebci - Dagmar Příhodová
Ukázka barokního ježdění - stáj Yeguada La Amazona - Lucie Pešková
Westernové ženy na koních - Equiteam

11.30 S koňmi ve volnosti - Dáša Rozsívalová 
12.00 Ukázky westernových disciplín - Equiteam
12.30 Vznešené umění lovu - sokolnictví na koni - Falconia
13.00 Show ve volnosti se čtyřmi koňmi - Miloslav Simandl
13.30 Vyhlášení a udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby 
       Jihomoravského kraje 
14.00 Pohádka v sedle - Ranč Hothill (představení pro rodiče s dětmi)
14.30 Zapřažená krása - ukázky koňských spřežení a historických kočárů 
       - Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem
16.00 Velkolepý rytířský turnaj na koních - jezdecká show Štvanci
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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 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* pivoteka-u-kocoura.cz
* Pronájem místností na kanceláře, místnos-
ti na pedikúru, další místnost na masáže a 
místnost na kosmetiku. Vše s umyvadlem. 
Bezručova 52, vedle stavebnin. Tel. 602170090.
* Vyhýbá se Vám štěstí? Zavolejte na číslo 
906503370 (50Kč/min) a dozvíte se, jakým 
signálům máte věnovat pozornost. On-line 
věštírna www.tajestviastrologie.cz
* Hledáme správce do budovy bývalé autoškoly 
na ul. Bezručova. Tel. 602170090, 736488430.
* KUCHAŘ/KUCHAŘKA: MENDELU, Školní les-
ní podnik Masarykův les Křtiny, přijme  pro pro-
vozovnu „Zámek Křtiny“ kuchaře/kuchařku na 
hlavní pracovní poměr. Nástup ihned. Kontakt 
a bližší informace: Mgr. Veselá, tel. 724717207.
* ČÍŠNÍK / SERVÍRKA: MENDELU, Školní lesní 
podnik Masarykův les Křtiny, přijme  pro pro-
vozovnu „Zámek Křtiny“ servírku/číšníka na 
hlavní pracovní poměr. Nástup ihned. Kontakt 
a bližší informace: Mgr. Veselá, tel. 724717207.
* Přijmeme řidiče na TAXI. Brigádně. Tel. 
602786025.
* Hledáme pomocníka do kuchyně! Statek Sam-
sara - Klepačov. provozni@statek-samsara.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Karavan po generálce, STK 2016, skoro vše nové, topení, ohřev 
vody, čerpadla, okna. Tel. 606103765.
* Levně digitální settopbox Maskom MC 520T. Tel. 775767004.
* Zahrada s ov.stromy, louka, 3360 m2 u Kuřimi. Jen pro pěstování. 
Tel. 605529478.
* Fiat Brava 1.6, stk na rok, eko placeno, 17 tis. Kč.Tel. 605529478 .
* Plechové vlnky rozměr 2 m x 0,7 - 0,9m - 14 ks. Dětské jízdní 
kolo. Ceny dohodou. Tel. 608889821.
* STP v Blansku - Zborovce, 1544m2, svažitý západní pohled, 
oplocení, inženýrské sítě přivedeny na pozemek, vydáno SP na 
bungalov. Cena 2.199 mil. Bez RK. Tel. 776117788.
* RD 2+1 - Staré Blansko. Tel. 723659003.
* 0,5 m3 olšového dřeva - polena, 800 Kč. Odvoz z Bačiny u Blanska 
nutný. Tel. 737802235.
* Se slevou  zdící materiál BAUMIT 50 - 10 pytlů po 40 kg se slevou 
(původně 117 Kč/pytel). Tel. 728704229.
* Garáž v Blansku na Podlesí za 180000 Kč. Tel. 604101963.

* Pronajmu slunný 1+1 na Zborovcích, vlastní topení, nízké náklady. 
Ne kuřáci a zvířata. Od června 2015. Tel. 603210397.
* Dám za odvoz 2 m3 kusového polystyrenu síly 8-14 cm. inf: 
prax1@seznam.cz
* Vyměním OV 3+1 83 m2, 2 balkony, velká šatna, vl. topení, plast. 
okna, po revit., za OV 1+1 s doplatkem. Bez RK. Tel. 730601100.
* Pronajmu parkovací místo v Blansku - Okružní 1b. Tel. 721408871.
* Daruje dobrý člověk 10kg plyn. bombu? Tel. 722605184. 
* Daruji mladý ořešák do výše 1 m. Tel. 728704229.
* Najdou se lidé, kteří darují kuch. linku za odvoz? Tel. po 19. 
hod. 723701759.
* Přenechám trávu ze zahrady za posečení. volat po 17. hod. 
Tel. 722034834.
* Pronajmu garáž na Písečné, ul. Pod Javory. Tel. 731670781.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Čarovné tóny Macochy – 11.-14.6.2015 v 18 hod. 
Cena 350 Kč.
11.6. Sloupsko-šošůvské jeskyně – Lubomír Brabec 
12.6. Kateřinská jeskyně – Hradišťan a Jiří Pavlica 
- VYPRODÁNO
13.6. Kateřinská jeskyně – Spirituál kvintet (Jeskynní 
spirituály)
14.6. Jeskyně Výpustek – Jaroslav Svěcený s Ci-
kánskými Diablami
Pink Floyd Revival - 20.6.2015 ve 21 hod, Letní 
kino Rájec-Jestřebí. Cena v předprodeji 220 Kč, na 
místě 250 Kč.
Ticketpro:
12.-14.6. - Festival Votvírák, Milovice
15.6.2015 – Roxette, Ostrava
21.-22.8.2015 - Finlandia Mácháč, Máchovo jezero
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo
Ticketstream:
2.6.2015 – Partička na vzduchu, Letní kino Boskovice
6.7.2015 – Veselá Trojka Pavla Kršky, Letní kino 
Boskovice
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Hala 
Rondo
HRADY.CZ – letní hudební festival
Ticket Art:
7.6.2015 - Hana Zagorová, Letní kino Boskovice
10.10.2015 – Alexandrovci, Hala Rondo
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Dracula – Hudební divadlo Karlín

Aktuálně v prodeji:
Bejvávalo – nová publikace P. Svobody zobrazuje 
Blansko a jeho historii na dobových pohlednicích. 
Cena 240 Kč.
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace 
vydaná u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska 
na město.  Cena 110 Kč.
Křížové kameny Blanenska, autor Mgr. Eva Nečaso-
vá. Publikace přináší nejen soupis křížových kamenů, 
ale také bohatou obrazovou dokumentaci a pověsti, 
jimiž je většina památných kamenů opředena. Cena 
155 Kč.

Aktuální pozvánka:
V sobotu 30.5.2015 zahajuje letní rozšířený provoz 
linka Krasobus, která spojuje město Blansko se Skal-
ním mlýnem. V letních měsících Krasobus zajíždí až 
do centra Blanska, vybrané spoje pak až k hotelu 
Panorama. V autobuse platí běžné jízdné MHD, ale 
je možné také zakoupit speciální pamětní jízdenku, 
která obsahuje kupony na slevu na vybrané turistické 
cíle a služby v Moravském krasu. Se slevou můžete 
letos navštívit blanenský aquapark, Zámek Blan-
sko, Kateřinskou jeskyni a letní animační programy 
Wellness Hotelu Panorama. Slevu na své služby v 
rámci jízdného Krasobusu poskytuje také doprava 
v Moravském krasu, Bowling Blansko, Vinotéka u 
Brázdů a Hotel Olberg. Bližší informace a jízdní řád 
linky Krasobus najdete na www.krasobus.cz.

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

-MaT-

Radosti pro malé i velké
 Divadlo Radost, časopis Sluníčko, ale také spolu-
práce s Českou televizí. Toto všechno má společného 
jmenovatele a tím není nikdo jiný, než paní Jaroslava 
Fišerová. Zlínská rodačka, žijící a pracující v Brně, 
absolvovala výtvarný obor na Střední průmyslové 
škole textilní. Podílela se na výpravě divadelních a 
televizních inscenací, spolupracovala s nakladatel-
stvím Mladá Fronta, kde ilustrovala pohádky, písničky 
a básničky ve Sluníčku. Pamatujete si je?
 Má za sebou více než stovku samostatných i kolek-
tivních výstav a její obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách 
soukromých osob téměř na všech kontinentech.
 Jejím největším obrazem je velkoformátová malba 
pro divadlo Radost, Muzeum loutek (12mx15m).
 Jaroslava Fišerová se v současné době vrací k práci 
v oboru reklamy a propagace, kam by ráda vnesla 
humor, barevnost, hravost a originalitu. 
 Jestli je toto všechno obsaženo v její práci, se 
můžete přijít přesvědčit od 12. června do 3. července 
2015 do výstavní místnosti Městské knihovny Blansko. 
 Výstava bude na přání autorky zahájena bez úvodní 
vernisáže.
Mgr. Bc. Iveta Pernicová, DiS., Městská knihovna 

!!!PRODEJNA!!!!!!PRODEJNA!!!
BAZAR VŠEHO 

A NÁBYTKU 1000 m2

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!!VAŠICH SNŮ!!!!!!VAŠICH SNŮ!!!
DRAŠAR 602 882 227

„PROMĚNA“ v Nemocnici Blansko
 V roce 2013 oslovila blanenská skupina ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ PROMĚNA (AA) vedení 
blanenské nemocnice s nabídkou vzájemné spolupráce. 

 Uskutečnila se velice emotivní schůzka, během níž 
jsme vyslechli skutečné osobní příběhy Jany, Jirky 
a Tomáše. Slyšeli jsme silné příběhy popisující, jak 
leželi ve vlastních zvratcích, kradli, lhali, ubližovali 
nejbližším a všechno už jim bylo v podstatě jedno. 
Celý jejich dříve kvalitní a pestrý svět se smrskl na 
absolutní šeď, na zabezpečení jediné věci – mít co 
pít. Tito lidé dopadli na opravdové lidské dno. Jejich 
vyprávění nám vehnalo slzy do očí, ale také dodalo 
obrovskou osobní motivaci a ujištění, že druhou (ale 
třeba i dvacátou) šanci si zaslouží opravdu každý. 
Byl to právě pohled na Janu, Jirku a Tomáše „dnes“, 
tváří v tvář minulosti i současnosti, pohled na upra-
vené, milé, pracující a obětavé lidi, kteří se opravdu 
dokázali postavit zpět na vlastní nohy, opět začali 
slepovat střípky svých rozbitých životů, a to jak v 
osobním životě – s jejich rodinami, s přáteli, tak i v 
profesním životě, který nás ujistil, že tato nabízená 
„služba“ do nemocnice prostě patří. Všichni výše 
zmínění opět pracují a svůj volný čas věnují lidem, 
jako byli oni. Lidem, kteří zrovna leží na životním 
dně, a aniž si to často připouštějí, volají o pomoc. 
Přesvědčili nás, že alkoholika může opravdu pocho-
pit jen někdo, kdo si tímto sám prošel a jen ten, kdo 
duši alkoholika pochopí, získá jeho důvěru a může 
mu opravdu pomoct vrátit se zpět.

 Po první schůzce následovalo skloubení toho 
opravdu živého poselství AA s normami a předpisy, 
platnými ve zdravotnických zařízeních, aby tak byli 
chráněni pacienti a jejich právo na soukromí, tak i 
udržena anonymita členů AA. Členové skupiny AA v 
Blansku nabídli svůj volný čas a hlavně své osobní 
zkušenosti se závislostí na alkoholu. Svou činnost 
konají ve svém volném čase a bez jakýchkoliv 
fi nančních nároků. Konkrétně spolupráce funguje 
tak, že primáři, lékaři i sestry na odděleních jsou 
informováni o možnosti spolupráce, a když mají pocit, 
že na jejich oddělení je hospitalizovaný člověk, který 
s alkoholem bojuje, nabídnou možnost předání kon-
taktu na AA PROMĚNA nebo pokud pacient souhlasí, 
zprostředkují návštěvu členů AA přímo v nemocnici. 
Členové AA pravidelně dodávají na oddělení letáky 
a informační brožurky. Návštěvy přímo v nemocnici 
již opakovaně na žádost pacientů proběhly a první 
pacienti přišli i na mítink AA v Blansku. Členové AA 
kladou velký důraz na anonymitu, čímž je zajištěno 
soukromí pacientů a lékařů. Konkrétní výsledky této 
spolupráce se nedají lehce spočítat, nebo zvážit, ale 

že spolupráce funguje a že řadě lidem už pomohla 
prolomit bariéru nedůvěry a ostychu sdílením osobní-
ho příběhu s člověkem, který si to zažil a který nikoho 
za nic neodsoudí, pod to se můžeme podepsat jak 
my v nemocnici, tak i členové AA.

 Nejde jen o samotné alkoholiky, ale také o jejich 
příbuzné, kteří trpí možná více, než osoby touto 
závislostí postižené. Ti všichni mají možnost pro-
střednictvím kontaktů v nemocnici členy AA vyhledat 
a zkusit dát sobě a lidem, které mají rádi, ještě jednu 
šanci.

 Určitá forma spolupráce AA s různými léčebnami 
a ústavy funguje v České republice již delší dobu. 
Blanenská nemocnice je ale první „běžnou“ nemoc-
nicí v ČR, která tuto formu pomoci svým pacientům 
aktivně nabízí. 

 Členové skupiny PROMĚNA jsou připraveni 
zprostředkovat pomoc i pro jiné závislé (gambleři, 
narkomani, lidé s poruchami příjmu potravy). I když 
tato forma „doléčování“ je ve světě naprosto běžnou 
záležitostí, u nás v ČR je zatím ještě nepříliš známou 
novinkou. Spolupráce skupiny AA PROMĚNA s bla-
nenskou nemocnicí je tak první vlaštovkou a krokem 
do budoucna.

Skupina AA PROMĚNA BLANSKO - kontakty:
Jana: 776 101 822, Jirka: 603 170 835, Tomáš: 603 
781 471; aa.blansko@gmail.com

-ko-

Zprávy 
z blanenské knihovny
Marcus Sedgwick
Já nejsem neviditelná

 Já nejsem ne-
viditelná, snaží 
se přesvěd-
čit okolní svět 
šes tnác t i l e t á 
Laureth. Přes-
to ji svět trochu 
přehlíží, protože 
Laureth je ne-
vidomá. Jenže 
když se Laure-
thin táta, známý 
spisovatel, ztra-
tí, Laureth se ho 
navzdory všem 
překážkám vydá 
hledat. Pomáhá 
jí její sedmiletý 
bratr Benjamin a 
plyšový krkavec 
Stan, bez kterého by Ben na výlet (Tohle opravdu 
není únos!) přes moře do New Yorku nechtěl.
 Laureth s Benem sledují tátovy stopy pomocí 
Černé knihy, zápisníku jeho nápadů a poznámek o 
koincidencích. Právě koincidence, záhadné shody 
okolností, čísel a lidských setkání, zřejmě stojí 
za tátovým zmizením. Sourozenci prožijí mnoho 
dobrodružství, než se jim podaří vymanit z jejich 
zhoubného vlivu.
 Čtivý příběh vyprávěný v ichformě a proložený 
deníkovými záznamy je určen především mládeži. 
Může však zaujmout každého čtenáře, který ne-
ztratil schopnost se divit a chce se, s prominutím, 
podívat na svět jinýma očima.

Dětské
bá(snění)

 Máte děti a baví vás sledovat jejich fantazii? Pak 
jsme připravili program přesně pro vás! V loňském 
roce jsme v rámci Mezinárodního dne dětí tvořili my 
v blanenské knihovně – skládali jsme origami a do 
nich jsme vkládali básničky pro počtení a pobavení. 
Vzpomínáte?
 Letos opět připravujeme pro děti obdobnou akci, 
ale v trochu jiném pojetí, protože víme, jak nápadité 
dokážou být děti samy. Takže na co se můžete v 
červnu připravit a už teď se začít těšit? Čtěte po-
zorně!
 1. června 2015 hned od rána a klidně až do veče-
ra hledejte v parku u památníku Boženy Němcové 
(nad restaurací Dělnický dům) obrázek. Prosíme, 
obrázek si odneste vždy jen jeden, ať zůstane i na 
ostatní! 
 2. - 5. června 2015 se do parku každý den vra-
cejte. Budou zde totiž na různých místech uložena 
(podložena, zavěšena…) slova. Vy a vaše děti 
si nasbírejte minimálně čtyři, maximálně však 10 
(pro menší děti „prstová pomůcka“ - kolik prstů 
máš, tolik si najdi slovíček), odneste si je domů, 
položte k obrázku z prvního dne a pozor, velké 
fi nále: VYMYSLETE k obrázku a z nalezených slov 
PŘÍBĚH! Pokud si „děťátka" budou chtít zaveršovat, 
prosím, iniciativě se meze nekladou... Pište, maluj-
te, stříhejte, lepte – cokoliv děti napadne! A hlavně 
– nechte to na nich, buďte jim jen malou oporou 
a nápovědou ;-)
 Práce potom přineste společně do knihovny. 
Všechny vystavíme a ty nejlepší čeká malá odmě-
na!

Připravila Městská knihovna Blansko

kn
ih

a
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

29. května 20158

 Květnový squashový turnaj navštívilo 11 hráčů. 
Tentokrát nás opustily ženy, a tak bylo méně veselí. 
Zápasy však byly stejně urputné jako v turnajích 
předešlých. Hrálo se na dva vítězné sety do 11 
bodů. Na základě losu jsme vytvořili dvě základní 
skupiny, kde hrál každý s každým. Hráči si tak 
vytvořili podmínky pro nasazení do oblíbeného 
vyřazovacího fi nálového pavouka. V osmifi nále se 
hrála jen tři utkání. Poražení vytvořili skupinu hrající 
o 9. – 11. místo. Vítězové postoupili v pavouku do 
čtvrtfi nále. Čím výše pavoukem postupujete, utkání 
se stávají vyrovnanější, urputnější a náročnější. 
Někdy má vliv štěstí, rozhodujícím faktorem je 

však fyzická kondice. Tak se stává, že mladí stále 
více a více vystrkují růžky a prohání matadory. 
Bylo tomu tak i tentokrát. Karel Hudec ve fi nále 
zdolal Nabila Laie 2:0 (11:6, 11:6) a jasně řekl, že 
s ním musíme počítat. V utkání o třetí příčku, kde 
létaly jiskry, vydřel své vítězství Ladislav Musil nad 
dalším mladíkem Tomášem Wágnerem 2:1 (16:14, 
4:11, 12:10). Zápas o páté místo lépe zvládl Jakub 
Sedláček, když porazil Jiřího Bártu 2:1 (11:8, 8:11, 
11:8). Ivo Grafy vybojoval po vítězství nad Richar-
dem Derinkem 2:0 (11:8, 11:9) sedmé místo.
 Lze si jen přát, aby vydržel zájem hráčů o naše 
turnaje a držela se účast nad 10 soutěžících. Vě-
řím, že tak tomu bude na následujícím červnovém 
turnaji v sobotu 13. června. Odložte ostych a přijďte 
mezi nás. Zdokonalíte se ve hře zvané squash. 
Ceny pro všechny aktivní účastníky zabezpečuje 
ČAD Blansko a.s.
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Provozní doba – červen:

po – pá  7:00 – 20:00
so, ne  zavřeno

Výměnný pobyt 
v Německu

 Na Základní škole T. G. Masaryka v Blansku je 
už tradicí, že v jarních měsících probíhá projekt 
výměnných pobytů s žáky z německé základní školy 
Stadtteilschule Arheilgen v Darmstadtu (spolková 
země Hesensko).
 Letos v dubnu odjelo 10 žáků druhého stupně, kteří 
se učí němčinu jako druhý cizí jazyk, s dvěma vyuču-
jícími německého jazyka poznávat život a jazyk na-
šich německých sousedů. Tento projekt výměnných 
pobytů už 10 let podporuje Fond česko-německé 
budoucnosti, na základě námi zpracovaného projektu 
uhradí polovinu všech nákladů, takže pobyt v zemi 
našich sousedů žáky fi nančně tolik nezatěžuje.
 V hostitelských  rodinách máme možnost poznávat 
každodenní život a srovnávat jej s tím, co známe z 
domova. Kromě jiného se účastníme i vyučování v 
místní škole a pracujeme na projektu o Frankfurtu, 
hlavním městě Hesenska. Došlo i na poznávání reá-
lií, např. měst Darmstadt, Bad Homburg a Frankfurt. 
K výměnným pobytům patří ale i chvíle oddechu a 
zábavy, proto jsme si mohli prověřit svou fyzickou 
zdatnost v Kletterwaldu, tedy lanovém centru v lese. 
Během pobytu se všichni lépe poznáváme, mnozí 
spřátelíme a porozumíme si i díky tomu, že občas 
místo němčiny zazní angličtina. 
 Pokračování výměnných pobytů bude následovat 
zase na jaře příštího roku, kdy přijedou německé děti 
k nám do Blanska.

Žáci 2. stupně a vyučující německého jazyka
Základní škola T. G. Masaryka, Blansko

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

oodiin
oodin

A!!!A!!!

pradelnablansko@seznam.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

Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA 
Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy pro vaši rodinu a nealko 
nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě skvělých 
zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA Fabia Combi. U nás to bude 
stát za to!

NOVÁ ŠKODA FABIA

SE MUSÍ ZAŽÍT!

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Testovací jízdy 
Fabia 2015

Soutěžte o nový vůz 
ŠKODA Fabia Combi

testovacijizdyskoda.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na vás:
30. 5. 2015, v Blansku, na parkovišti u restaurace Sýpka

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 8. června 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

Počítače a notebooky 
již od již od 6666,-6666,- Kč  Kč 
vč. DPH vč. DPH 
a WINDOWS 8.1a WINDOWS 8.1

ooky ookyNejvětší výběrNejvětší výběr  
mobilních telefonů mobilních telefonů 

skladem v cenách skladem v cenách 
již od již od 499,- 499,- KčKč

Po předložení inzerce 
ke každému telefonu 
SIM karta Vodafone 
s kreditem 200,- Kč zdarma! 

Splátky bez navýšení 
na 6 měsíců.

Akce platí do 30. června 
nebo do vyprodání zásob.


