
- Prodej bytu OV 1+1 Blansko – Dvorská, 35 m2, 2. NP, balkon…NC – 899.000 Kč 

- Prodej bytu OV 3+1 Blansko – Kamnářská, 95 m2, 1.p., pěkný…NC – 2,3.mil. Kč 

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

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

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

- Prodej STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 503 m2, studna…NC – 3.692 Kč m2

- Pronájem bytu 2+1 Blansko – Písečná, 6. NP, bez vybavení…NC – 7.500 Kč/měs.

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

VŠECHNY  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA !!!
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

www.alfservis.cz

ODVYSÍLANÝCH

PAUZA

FPO

Jste živnostník, 

máte obchod či fi rmu? 

Rozjíždíte podnikání? 

Hledáte nové pracovníky?

  Inzerujte ve čtrnáctideníku   Inzerujte ve čtrnáctideníku 
   s nejdelší tradicí v Blansku!   s nejdelší tradicí v Blansku!

* inzerce ušitá na míru

* grafi cké zpracování zdarma

* PR článek jako bonus

* ceny, které vás nepoloží

Akce na měsíc červen:

Inzerát 1/8 strany

s 30% slevou!

 Jako malí jsme toužili po inkoustu, který se po přečtení zprávy ztratí, 
popřípadě vynoří a zase rychle zmizí a s ním i tajuplný vzkaz. Dali bychom 
za něj cokoli na světě. Kdo by tušil, že jednoho dne bude běžně k dostání 
a sehnat jej nebude žádný problém. Lístek s informací, která během pár 
dnů navždy zmizí a údaje na něm už nikdy nebudou, pořídíte i u nás v 
Blansku. Chcete vědět, odkud se tento zázrak bere? Je to jednoduché a 
takřka zadarmo. Nakupte v Kaufl andu. 

 Z účtenky, kte-
rou vám poklad-
ní předloží, se 
opravdu během 
několika dnů sta-
ne čistý kus papí-
ru, se kterým si 
můžete, víte co. 
 Pro ty, kteří 
doklad o nákupu 
nepotřebují, je 
to informace asi 
jen pro pobave-
ní. Pro nás, kteří 
doklady musíme 
pečlivě schraňo-
vat a ukládáme 
do účetnictví, ho-
tová katastrofa. 
 Kaufl and nabí-
zí velké množství 
sortimentu. Byla jsem ráda, že nakoupím 
pod jednou střechou a s plným vozíkem 
zajedu až k autu. Při nákupu na skautskou 
výpravu, kde musíte tři dny krmit 100 lidí, to 
bylo obzvlášť výhodné. Jenže i takovou akci 
musíme zdokladovat, každý účet předložit a 
zanést do účetnictví. V dnešní době to přece 
ani jinak nejde!
 Vloni jsem zjistila, že na informacích pro-
dejny Kaufl and mají kopírku. Odhodlaně jsem 
se rozhodla, že požádám o kopii. Jednou - 
dvakrát mi paní opravdu účtenku okopírovala, 
pak nastaly problémy. V rozsahu několika 
nemalých a důležitých nákupů jsem se do-
zvěděla, že kopírka nefunguje, nebo nemá 
barvu, popřípadě zrovna praskl válec, anebo 
je účet moc dlouhý. K tomu patřičně kyselý 
obličej obsluhy, která většinu času nemá 
nic jiného na práci než vyměňovat drobné. 
Pochopila jsem, že asi obtěžuju. 
 Začala jsem se jako zákaznice cítit pod-

vedená. Přece nejsem jediná, která za 
svoje utracené peníze požaduje obyčejný, 
trvanlivý doklad! I spousta obyčejných lidí si 
vede účty. Jak chcete třeba po měsíci cokoliv 
reklamovat? Na co tedy jsou data spotřeby 
nebo záruční lhůty? Když vám zkysne karton 
trvanlivého mléka nebo přestane fungovat 
topinkovač, můžete si jít stěžovat tak leda 
do lampárny na nádraží. 
 A řešení pro ty, kteří mají stejný problém?  
Buď máte kopírku doma nebo v zaměstnání, 
pak  máte vyhráno. Nebo můžete poslech-
nout moji radu. Choďte nakupovat jinam! 
V Blansku je naštěstí hned několik dalších 
obchodů, a jak jsem brzy zjistila, zboží nabízí 
v kvalitě i cenách téměř stejné. A u pokladny 
vám vydají účet, který hned tak nezmizí. 
Vám odpadnou nepříjemné dohady na 
informacích nebo cesta a starost o kvalitní 
doklad.

-im-



Napadení psa se nekonalo

27. května 20162

Přibydou parkovací 
místa u nemocnice Voříškiáda

 Pro všechny psy a fenky, kteří se nezatěžují rodokme-
nem a jejich jméno se nepodobá jménům z jihočeské 
šlechty, prostě všem voříškům a podvraťáčkům je na 5. 
června v Blansku připravena výjimečná soutěž o hod-
notné ceny od místních sponzorů, pořádaná výcvikovým 
spolkem Feneček. Každý z těchto originálních jedinců 
může v nejrůznějších kategoriích a na míru šitých sou-
těžích získat hodnotné ceny, věhlas přesahující rodnou 
ulici a uznání svých nespoutaných rodičů. 
 Váš svěřenec nemusí být rozeným vořechem. Do 
soutěže můžete bez obav nastoupit i se psy, takzvaný-
mi „čistokrevnými bez papírů“, pro které jsou vypsány 
samostatné kategorie. 
 Po zařazení do správné kategorie se můžete se 
svým pejskem přihlašovat do různých soutěží. Jedna ze 
soutěží bude dokonce hodnotit nejzajímavější uši nebo 
současně i přihlášené dítko a jak jim to spolu sluší. Na 
děti se budou i voříšci přímo malovat.
 Vstupné pro diváky je dobrovolné a výtěžek půjde na 
Základní školu speciální, přímo na pořízení světelného 
panelu pro zrakovou stimulaci. Akce proběhne tedy 
první červnový víkend v neděli v Blansku na cvičišti v 
bývalém areálu baseballového hřiště Písečná. Star-
tovné činí dvě stovky, druhý pes stejného majitele má 
startovné se slevou a po jeho uhrazení jste automaticky 
přihlášeni. V cca 9:30 přímo na místě konání svou účast 
potvrdíte a můžete se pustit do soutěžení.
 Pejsek musí být samozřejmě zdravý a musí mít 
základní očkování. Všechna ustanovení a návod jak se 
přihlásit najdete na stránkách spolku Feneček - http://
fenecek.webnode.cz a na jeho facebookových strán-
kách https://www.facebook.com/fenecekos. 
 Tak neváhejte, vykoukněte z vrat a do 26.května se 
směle přihlašujte.

-jdo-

Pozvánky z Klubu Ratolest
Klub Ratolest, Centrum PRO, Sladkovského 2b, 
Blansko srdečně zve: 

2. června 2016 od 15.30 – Den dětí a otců
 Zveme srdečně celé rodiny na společnou oslavu s 
tatínky. Těšit se můžete na zajímavé soutěže, výtvarnou 
dílnu a nejrůznější aktivity. Slavnost zakončíme tábo-
rákem. Tři nejšikovnější děti a tatínky čeká odměna. 
Vstupné dobrovolné
25. června 2016 od 15.00 – 18. zahradní slavnost
 Na této tradiční akci je pro Vás připraven bohatý 
kulturní program, řada her a ochutnávka cizokrajných 
jídel. Chybět nebude oblíbené opékání párků na ohni. 
Vstupné dobrovolné

-kr-

Koncert na Balcarce
 Ve středu 29.6.2016 v 18:00 se v Ostrově u Macochy 
v jeskyni Balcarka uskuteční koncert Pavlíny Jíšové a 
Adély Jonášové.
 Pavlína Jíšová dříve spolupracovala s Pavlem 
Lohonkou Žalmanem a jihočeskou kapelou Nezmaři. 
Samostatně doposud vydala 9 sólových alb. V minulosti 
se na společných projektech setkala také s Michalem 
Tučným a Pavlem Bobkem. Na hudební scéně se 
pohybuje téměř 35 let. 
 Adéla Jonášová je představitelkou mladé nastupující 
generace. Debutovala svým autorským albem Teď a 
tady. Společně s Pavlínou Jíšovou nejen vystupuje v 
koncertních programech, ale také s ní moderuje hu-
dební týdeník Písničkové rozhovory v Českém rozhlase 
České Budějovice.

-r-

Víte?
nevíte?

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

...jsme krásné 

a barevné

Vaše botičky!

a barevnéa barevné

V š b ičk !

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

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Freddieho sloupek
O čem vlastně jiném?

 Stává se již jistým koloritem, že je mne třeba „pošťouch-
nout“, abych si uvědomil, že dva další týdny zmizely v 
dějinách a je na čase napsat další sloupek. Co už nadě-
lám, myslím často na milion různých věcí a pak musím 
zase dohánět resty. A někdy mám málo inspirace. Když 
si ale uvědomím, že v Rusku právě skončilo další MS v 
ledním hokeji, téma je na světě hned a asi to málokoho z 
laskavých čtenářů u mě překvapí.
 Medaile jsou rozdány, tentokrát znovu bez nás, zlaté 
konfety, které se nasypaly na vítězné hráče Kanady už 
asi taky ledaři uklidili. Mimochodem, musím se zeptat 
kamaráda – ledaře, co si o tom novém zvyku ze svého 
pohledu myslí, nejsem si jistý, že úklid těchto malých 
papírků je tak jednoduchý.
 Hokej je sport, který dokáže lidi vzácně spojovat a 
vzácně rozdělovat. Každý z nás má svůj oblíbený tým, 
hráče, či barvu dresů. Každý rok na dva týdny, vyskočí 
v mnoha občanech naší země z dobře ukrytého zákoutí 
to, čemu se říká hrdost, či uvědomění si národní identity, 
zavlají vlajky, dekorují se auta, po vítězství se troubí a po 
prohrách pije rum... Tak už to prostě bývá... Já se snažím 
toho obecného šílenství neúčastnit, ale i tak mě nenechá 
předváděná hra chladným. Ať už tedy hraje kdokoli. Ale 
nevěším se po neúspěchu, nepřeceňuji úspěch a snažím 
se zachovat si alespoň elementární úctu k soupeři, což 
je pohříchu věc, která občas kolem nás chybí. Je mi líto 
bývalého federálního partnera, když vnímám jejich hoke-
jové tápání, ačkoli nemám příliš v lásce hostitele právě 
skončeného šampionátu, tak si rozhodně nepřeji, aby se 
kterémukoli z hokejistů toho týmu stalo nějaké zranění, 
které by mohlo zabrzdit kariéru, snažím se při pozorování 
„hokejového rojení“ na ledě vnímat daleko víc, než je sou-
čet vstřelených branek a asistencí, ale zajímá mě, kdo na 
tom ledě i přes nejistotu nebo smůlu v koncovce tzv. „jezdí 
po zadku“ a dělá pro tým neocenitelnou černou práci, kdo 
dokáže ránu nejen rozdat, ale především i přijmout. O tom 
všem je hokej, v podstatě i každý jiný sport.
 Většinou mám potřebu komentovat, co vidím, čímž 
přivádím k šílenství moje spoludiváky, ale nemohu si 
pomoct. Většinou mě dokáže rozpálit do běla poněkud 
horší schopnost rozhodčích držet „soudcovský metr“ na 
stejné úrovni po celou dobu utkání, když už ne celého 
mistrovství. Ostatně, pozorný divák jistě zpozoroval, jak 
neuvěřitelně se hra za poslední léta zrychlila, jak je ná-
ročná, tvrdá, bolestivá a vybere-li si kterékoli z mužstev 
slabou chvíli, je tato záhy potrestaná a je lhostejné, zda 
se jedná o Kanadu nebo o Maďarsko. V tom je ta hra 
částečně spravedlivá, krásná a krutá zároveň.
 Možnost zavádět videorevize i u jiných sporných mo-
mentů než je branka by té hře prospělo. Rozhodčí, byť 
ve čtyřech nemohou při vší snaze všechno zvládat a dají 
se označit za slabší článek. Na druhé straně, i pro ně 
mám pochopení. Na rozdíl od hráčů totiž nechodí střídat, 
většinou je jim spíláno z obou táborů „na smrt a na 60 
minut znepřátelených zemí“ a téměř každé rozhodnutí má 
obrovský vliv na výsledek... Tenhle můj „přátelský postoj“ 
k mužům v pruhovaném asi leckoho, kdo mne zná z dob 
mé kariéry překvapí, ale myslím to vážně. A kdyby nebylo 
jistého bývalého politika, asi bych se nebál napsat, že to 
„myslím upřímně“...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a starosta Blanska Ivo Polák minulý týden podepsali 
smlouvu, v níž se kraj zavazuje fi nančně přispět na rozšíření parkoviště u blanenské nemocnice. 
 Dopravní situace v okolí polikliniky se neustále 
zhoršuje. Aut přibývá a není kde zaparkovat. Přes 
čtyřicet neplacených míst před objektem a přes 
dvacet míst v areálu zdravotnického zařízení nesta-
čí. Nová parkovací stání vzniknou nad pavilonem 
lůžkové části nemocnice u Zahradní ulice. 
 Výstavba parkoviště začíná v těchto dnech a měla 
by být předána koncem října letošního roku. „Tato 
investice pomůže odlehčit svízelné situaci s parko-
váním kolem nemocnice a v jejím areálu. Jsme si 
vědomi, že se problém asi úplně nevyřeší, ale pomoc 
pro pacienty z 
Blanska i okolí 
to jistě bude,“ 
podotkl staros-
ta města Ivo 
Polák. 
 U nemocni-
ce přibude 134 
parkovac ích 
míst. Některá 
budou zastře-
šená, vznik-
nou parkovací 
boxy. Parkovi-
ště bude stát 
celkem nece-
lých patnáct 
milionů korun 
bez DPH. Větší 

část se pokryje z městského rozpočtu a čtyři miliony 
poputují z Jihomoravského kraje. 
 „Spoluúčast Jihomoravského kraje na inves-
tiční akci týkající se nemocnice se neděje po-
prvé. V uplynulých třech letech do nemocnice 
Blansko včetně podpisu poslední smlouvy šlo 
celkem deset miliónů korun,“ uvedl Polák. Je to 
důkaz toho, že blanenská nemocnice je důleži-
tým článkem zdravotnické sítě Jihomoravského 
kraje. 

-mha- 

 Policii se podařilo alespoň částečně vyřešit případ zbitého psa, o kterém jsme informovali v 
minulém vydání Monitoru. Podle trestního oznámení měla trojice mladíků zaútočit na pražského 
krysaříka, polít jej žíravinou a zbít jej klackem. Příběh byl však vymyšlený. Kriminalisté se jím 
zabývali necelý měsíc. 

 Dvacetiletá žena na policii barvitě vylíčila, jak 
k napadení došlo při venčení psa její kamarádky. 
Kriminalisté po mladících pátrali v blanenských 
školách, zda někde nechyběli ve vyučování, leč 
bezúspěšně. Taktéž se nenašli žádní další svědci. 
 „Nepomohly ani bezpečnostní kamery. Rozpory 
ve výpovědích kriminalisty utvrzovaly, že napa-
dení psa nemuselo být tak, jak oznamovatelka s 

kamarádem vylíčila. Právě on byl první, v němž se 
hnulo svědomí. Přiznal, že na naléhání kamarádky 
událost vylíčil lživě,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil 
Malášek. Následný výslech oznamovatelky potvrdil 
podezření vyšetřovatelů. 
 Jednadvacetiletá majitelka psa měla spolu s 
oznamovatelkou a jejím kamarádem strávit v 
jejich bytě noc na alkoholovém dýchánku. Ráno 

však odešla a přátelům nechala svého 
pejska na hlídání. Na toho se ovšem měl 
převrhnout kbelík s připraveným čisticím 
přípravkem. 
 Ten zvíře nejenže zranil na oku, ale 
saponát je i poleptal. O zraněné zvíře 
musel pečovat veterinář. „Již tak složitý 
vztah trojice mladých lidí dostal vážnou 
ránu. Dvacetiletá žena si prý nedokázala 
představit, že by měla říci majitelce psa, 
že mu zranění způsobila sama. Byť vlastní 
neopatrností, nepozorností či nedbalostí. 
Proto přemluvila kamaráda a vymysleli 
neuvěřitelný příběh,“ popsal Malášek. 
 Tento příběh pak vrhl krutý stín podezření 
nejen na trojici neexistujících chlapců, 
ale na mládež obecně. Blansko se tak 
objevilo i v celostátních médiích v nega-
tivním světle. Policisté však případ nadále 
vyšetřují.

-mha-

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

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

Zemní výkopové práce:
tel. 724 047 602

Autoservis, pneuservis:
tel. 724 971 371

www.ds-partner.cz
Blansko, Brněnská 1748/21b (bývalý areál Agrostavu, Staré Blansko)
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Na kávě s Petrem Bende
Sponzor rubriky:

dnes se na ně dívám jako na správné.  V roce 2001 
jsem měl možnost po dlouhých jednáních vydat 
album u renomovaného vydavatelství Universal. 
Rozhodl jsem se natočit kvalitní nahrávky, a tak 
jsem oslovil tehdejšího producenta kapely No 
Name Juraje Kupce. Ten sestavil studiovou kapelu 
z neskutečných muzikantů - slovenské špičky. 
Byla to výzva. Tak jsem nechal tehdy lukrativního 
zaměstnání obchodního zástupce pro nadnárodní 
fi rmu a vsadil vše na jednu kartu. Zainvestoval jsem 
všechny své úspory do kvalitní nahrávky - a ta se 
opravdu povedla! Po týdnech jsem se vrátil domů a 
věděl jsem, že stávající sestavu mé doprovodné ka-
pely musím i přes naše velké kamarádství rozpustit. 
Nechal jsem si jen trumpetistu a sestavil nový tým 
zkušených a jedinečných muzikantů. Mimochodem, 
tato sestava se mnou hraje od roku 2003 dodnes.

 Jak to dopadlo?
 Výsledek byl nakonec krutý. Po půl roce práce 
byla smlouva, kterou jsme měli skoro na stole, 
odsunuta na neurčito a vydavatelství dalo tehdy 
přednost sólovému albu Vaška Jelínka z kapely 
Lunetic. Byl to jako pád z výšky přímo dolů.

 Chvíli jste také působili jako předskupina...
 V podstatě navazujeme na to, o čem jsme právě 
hovořili. Najednou ze mě byl člověk bez práce, 
nahlášený na pracovním úřadě. Zanedlouho přišla 
nabídka na turné s kapelou No Name. 24 koncertů 
po celé ČR. Úžasná možnost - opět jsme jeli dál. 
Nesmím opomenout také spolupráci na koncertech 
s folkovou kapelou Kamelot a Romanem Horkým, s 
kapelou Fleret a také s kapelou Čechomor. Všichni 
nám podali pomocnou ruku a pomohli tak mé mu-
zice k většímu obecenstvu.

 To asi není lehké, hrát pro posluchače, kteří 
vlastně přišli na někoho jiného…
 Je to odpovědné a pokorné, protože lidé opravdu 
nepřišli na vás. Vy máte možnost jim během těch 
40 minut dát něco ze sebe. Když se to obecenstvu 
líbí, což byl případ většiny koncertů, nakopne je 
energií k hlavní kapele, která má potom publikum 
hezky rozehřáté. Asi největší zodpovědností bylo, 
když jsme s kapelou v roce 2005 předskakovali v 
Praze Simply Red. Byl to jedinečný zážitek.

 Zlomem pro tebe asi byla Superstar v roce 
2005, kde jsi skončil druhý.
 Na konkurz jsem jel do Brna z Chebu po koncertu 

s No Name. Přijeli jsme 
tam nad ránem a když 
jsem viděl tu frontu, tak 
jsem myslel, že to vzdám. 
Až po dvanácti hodinách 
jsem se dostal na řadu. 
Unavený po celém dni. 
Šel jsem s kůží na trh za 
kapelu, za léta ježdění, za 
to, že to myslím s muzikou 
vážně, a že svými písněmi 
mám co říct.
 Následnou cestu až do 
fi nále znáte. Bylo to jako 
rozjetý kamion, co se ne-
může zastavit. Jedinečná 
zkušenost dvanácti živých 
přenosů, za kterou se hrdě 
budu vždy hlásit. 

 Jsi patronem bosko-
vické soutěže RH Faktor. 
Kdy tato spolupráce za-
čala a z jakých důvodů 
jsi se této úlohy zhostil?
 Jsem rád patronem ta-
kové soutěže. Začalo to 
před třemi lety, kdy jsme 
to poprvé řešili a já tuto na-
bídku přijal. Je dobré přijet 
a podpořit mladé zpěváky, 
které to baví a jdou do 
toho. Sám jsem prošel pár soutěžemi jako např. 
Zlíntalent (ten jsem v roce 96 se zpěvačkou Dashou 
vyhrál), Mladá píseň Jihlava a nebo folkové soutěže, 
kde už jsem hrál vlastní písně jako třeba Porta nebo 
Moravský vrabec a další. Těch možností je hodně 
a záleží jen na tom, kde se chceme prezentovat a 
hlavně - musíme mít co sdělit.
 RH Faktor se vyvíjí ve skvělou soutěž a příležitost 
pro mladé zpěváky z celé ČR. Jsem rád, že můžu 
být u toho.

 Je někdo, kdo tě v této soutěži hodně zaujal?
 Celá soutěž měla letos opravdu velkou úroveň 
a každý ze zpěváků byl něčím jedinečný. Skvělá 
kapela jim hodně pomohla, a tak už záleželo na 
dané situaci, jak se do písně ponoří a jaký do ní dají 
pocit. Vítězka soutěže Petra Švancarová to zvládla 
na jedničku.

 Vím, že jsi multiinstrumentalista. Na které 
hudební nástroje umíš hrát?
 Já neříkám, že na nástroje hraji nejlépe na světě, 
ale že je všechny stále poznávám a seznamuji se 
:) Pořád mě něčím překvapují a inspirují.
 Asi nejvíce se cítím dobře u bicích. Kytara je má 
nepopsaná kniha a v podstatě jsem samouk a proto 
mě tak baví. Pořád se dají hledat nové směry jak na 
ni hrát. A také klavír, který mám jediný vystudovaný. 
Ostatní nástroje, které využívám buď ve studiu nebo 
i na pódiu, jsou třeba foukací harmonika, basová 
kytara.

 Můžeme se těšit opět na Vánoční koncert 
Petra Bendeho v Blansku?
 Právě o tom jednáme s Kulturním střediskem 
v Blansku a věřím, že vše dopadne a navštívíme 
naše tradiční místo. Letošní Vánoční turné bude 
stát opravdu za to, zatím ale nemohu prozrazovat. 
Budeme slavit dvacáté výročí našich koncertů, 
program bude opět jiný a hosté budou jedineční. 
Tak se těšte.

 Vedeš své potomky k hudbě?
 V této chvíli se snažím je vést k hudebním nástro-

 Po kom jsi zdědil hudební nadání?
 Určitě v tom mají svou váhu oba rodiče. Táta 
je muzikant celý život a sjezdil půl světa. A máma 
nás muzikanty opatrovala. Ovlivnilo mě hlavně 
to, že jsem měl hudbu všude kolem sebe. Kytary, 
baskytary, zesilovače, klávesy, nahrávky na kaze-
tách, LP deskách a magnetofonech. To vše mě jako 
kluka fascinovalo natolik, že jsem se začal s těmito 
nástroji seznamovat a rodiče mě v tom opravdu 
velmi podporovali. Díky tátovi jsem měl možnost 
vidět, jak se na všechny ty nástroje hraje. Brával 
mě na zkoušky s kapelou do Brna a viděl jsem z 
první ruky, jak se staví písnička a kolik je kolem toho 
potřeba hodin, než se nazkouší. Vždycky jsem si za 
odměnu mohl zabubnovat na bicí jejich bubeníka 
Jindry Ertla, který mě učil první rytmus. Bubny jsou 
od pěti let můj srdcový nástroj, neustále mě baví. 
I když jsem se vydal i jiným směrem - ke zpívání s 
kytarou nebo třeba za pianem, bubny jsou ta pravá 
energie.

 Chtěl jsi tedy být od malička muzikant?
 Celý život si jdu svou cestu s muzikou. Od začát-
ku jsem chtěl hrát na více nástrojů a skládat vlasní 
skladby. Nejprve mě uchvátily bubny, pak jsem se 
sám ve druhé třídě přihlásil do Umělecké školy ve 
Velké Bíteši na klavír a následně se díky tátovi na-
učil akordy na kytaru. S kytarou jsem začal skládat 
první vlastní písničky. 
 Ve třinácti jsem nastoupil do první bigbítové ka-
pely, která byla již zajetá a fungovala skvěle. Hráli 
v ní kluci o zhruba deset let starší než já. Sice jsem 
byl opravdu mladíček, ale myslím, že jsem zapadal 
a byla to nejlepší hudební škola, kterou jsem mohl 
projít. Ta kapela měla zvláštní jméno. Jmenovala 
se Svěrák 3 a odehráli jsme společně několik tisíc 
koncertů a tanečních zábav, které v devadesátých 
letech měly obrovské návštěvnosti. Jsem rád, že 
jsem měl tu možnost to prožít, jelikož moji vrstevníci 
to opravdu neznají.
 Dnes mám svou vysněnou kapelu, skládám písně 
a mým povoláním je muzikant. Letos s kapelou 
slavíme třináct let pohromadě a výročí budou mít 
i naše tradiční Vánoční koncerty, a to již dvacáté. 
Prošel jsem mnoha skupinami, přes rockové, 
undergroundové, folkové, zábavové, všude jsem 
měl štěstí na lidi a vždycky mě to někam posunulo.

 Litoval jsi někdy toho, že jsi se dal na muziku? 
Občas to asi není, či nebylo lehké…
 Všechny vzestupy i pády měly svůj význam a 

jům podobným způsobem a to tak, že když přijdeme 
ke mě do studia, tak je tam vše. Bicí, kytary, basa, 
foukací harmoniky, perkuse, piano, zesilovače atd., 
vše si můžou vyzkoušet a zahrát si. Starší syn 
Matyas si oblíbil bubny a vydrží u nich. Na Vánoce 
si přál od Ježíška perkusní buben zvaný Cajon, na 
kterém se sedí. Teď na něj zkouší různé rytmy.
 Mladší Maxík má rád taky bubny, ale staví si své 
vlastní sestavy z perkusí, do toho rád drnká na 
kytaru a zpívá písničky.  Zatím je nechávám, ať je 
vše pro ně spíše hrou.  Ale mám radost, že v nich 
hudba probouzí energii a nějaké pocity. Už jsme 
společně složili dvě vlastní písničky, které si pak 
dohromady hrajeme. Je to krása a radost. 

 Co tě čeká v letošním roce?
 Jsem v přípravách na novou autorskou desku. 
Pár nových písniček jsme vyzkoušeli na turné a 
líbily se, tak nás teď čeká výběr producenta, stu-
dia, vydavatelství a uvidíme, kdy vyjde. Přes jaro, 
léto a podzim máme naplánovaných více než 70 
koncertů a již teď plánuji termíny našeho výročního 
Vánočního turné 2016, ke kterému vyjde ještě LIVE 
CD a DVD z minulého roku, kdy jsem jeli turné s 
Cimbál BIG Bandem. Letos slavíme dvacáté výročí 
Vánočních koncertů. Je to až neskutečné.
 Hudba je můj život a jsem rád, že máme poslu-
chače a úžasné fanoušky, kteří na naše koncerty 
chodí. Jejich energie je hnacím motorem mě a celé 
mojí kapely.

 Se kterým muzikantem bys rád stál na jednom 
pódiu?
 Nerad hledím do dálky, na  kterou nelze dosáh-
nout, a proto jsem pokorně rád za jedinečné dosa-
vadní spolupráce. Na prvním místě jsou určitě Karel 
Gott a  Věra Špinarová. Dále Roman Horký, Wabi 
Daněk, Ivan Hlas, Lešek Semelka, Ilona Czáková, 
Helena Zeťová, Pepa Laufer, Slávek Janoušek a 
mnoho dalších, které jsem měl jako hosty na mém 
Vánočním turné za více než 17 let. Pokud bych 
hleděl do zahraničí, tak bych klidně jen ze zákulisí 
chtěl někdy sledovat Phila Collinse :-)

Martin Müller

Svitavská 872/23, Blansko

(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Dům 

s vjezdem 

a menší 

zahrádkou, 

nedaleko 

centra.

2.490.000,- Kč

Pronájem,

obchodní 

prostor 

s výlohou

a vlastním 

sociálním 

zázemím. 

6.000,- Kč/měs. 

+ inkaso

Zahrada 

se zděnou 

chatou, 

možnost 

studny, 

zavedená 

elektřina. 

339.000,- Kč

RD Rájec-Jestřebí, 720 m2, centrum

Komerční, 40m2, Blansko, Bezručova Zahrada s chatou, 509 m2, Otisky

RD 6+2, 178 m2, Blansko, Havlíčkova Ihned 

obyvatelný dům 

s nebytovým 

prostorem 

s výlohou, 

bytem 2+kk 

a krásnou 

zahradou.

Info v RK

RH Faktor zná vítěze
 Ve čtvrtek 12. května se v Boskovicích konal fi nálový večer již devátého ročníku soutěže mladých zpěváků 
a zpěvaček RH Faktor. Diváci se během takřka tříhodinového programu dočkali pozoruhodných výkonů. Celý 
večer byl podtržen vystoupením patrona soutěže Petra Bende.

 Soutěž s názvem RH 
Faktor existuje již od roku 
2008. Pořádá ji Sdružení 
rodičů Střední pedagogic-
ké školy v Boskovicích, 
Střední pedagogická ško-
la Boskovice, příspěvková 
organizace, podílí se na ní 
Město Boskovice, KZMB, 
Agentura Petra Bende a 
další partneři. Nutno říci, 
že si prošla během svých 
devíti ročníků mnoha změ-
nami a z malého regionál-
ního klání je dnes celoná-
rodní prestižní soutěž, do 
které se hlásí talenty z celé 
naší země. 
 Od roku 2014 je patro-
nem soutěže známý zpěvák Petr Bende, což jí přidává na 
atraktivitě a zcela jistě je jedním z důvodů, proč se sem 
hlásí tolik mladých talentů. Rozhodně to ale není vše, 
co RH Faktor zpěvákům a zpěvačkám může nabídnout. 
Ti, kteří budou mít dostatek talentu, píle a přesvědčí 
porotu, postoupí do fi nále. To je veřejné, čeká je plný 
sál lidí, perfektně nasvícené a ozvučené pódium, živá 
doprovodná kapela a následně i profesionální fotografi e, 
videozáznam a CD sestříhané z celého večera. Trofejí 
pro celkové vítěze jsou sošky ptáků RHáků. Pro mnoho 
soutěžících jsou všechny tyto věci obrovským lákadlem, 
ale zároveň se může jednat o jejich první velkou zkuše-
nost na prknech, která znamenají svět.
 V minulosti se Monitor zúčastnil několikrát fi nálového 
večera RH Faktoru. Nutno říci, že úroveň mladých zpě-
váků a zpěvaček je stále vyšší a někteří z nich působí 
na pódiu jako ostřílení profesionálové, přestože jejich 
věk ještě zdaleka nedosáhl plnoletosti. Říci by se to 
dalo zejména o patnáctileté vítězce kategorie A) Kláře 
Hromádkové z Brna, která s písní Mercy rozhoupala 
jak přítomné diváky, tak doprovodnou kapelu Dvě a půl 
promile, která si její vystoupení doslova užívala. Nejinak 
tomu bylo při vystoupení šestnáctileté Petry Švancarové 
z Březové nad Svitavou. Její technické provedení, fee-
ling, ale i vizáž oslinily porotu natolik, že kromě vítězství 

v kategorii B) jí předali také trofej pro celkového vítěze 
soutěže RH Faktor.
 Také Blansko mělo ve fi nále několik želízek v ohni. 
Dnes již několikanásobný vítěz a veterán soutěže RH 
Faktor Martin Štěpánek s písní I Want To Break Free 
od kapely Queen obsadil druhé místo kategorie B) a k 
tomu přidal ještě cenu diváků. Nováčkem a benjamínkem 
soutěže se stal Petr Müller, který nedávno oslavil 13 let. 
I přes svůj útlý věk se probojoval až do fi nále, ve kterém 
se v kategorii A) umístil na krásném třetím místě. 
 Závěr večera patřil patronovi soutěže Petrovi Bende, 
který vyjádřil velký obdiv mladým talentům, ale také po-
děkování pořadatelům, neboť z podobných soutěží vyšlo 
nemálo známých zpěváků, zpěvaček i kapel. Sám Petr 
na dobu, kdy se účastnil mnoha podobných soutěží, s 
úsměvem zavzpomínal. Publiku zazpíval několik svých 
písní a uzavřel tak výborný hudební večer.
 Pokud rádi zpíváte, je vám maximálně 26 let a minimál-
ně 13 let a myslíte si, že máte talent a dostatek kuráže, 
přihlaste se do soutěže RH Faktor příští rok. I ve svém 
10. ročníku bude mít jistě co nabídnout a kdo ví – třeba 
zrovna PRO VÁS bude vstupenkou do světa známých 
osobností. Více informací a kompletní výsledky najdete 
na webu www.rhfaktor.cz.

-mumma-



Pohádková muzejní noc
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• 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

11. ŠKODA sraz 
Moravský kras 2016

Posnídali férově 
v zámeckém parku

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

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

 Sraz Moravský kras je tradiční akcí na blanensku již od roku 2002 a na rozdíl od jiných srazů je na-
bitý soutěžemi a závody, také patří do mezinárodního poháru srazů. Zveme všechny příznivce značky 
ŠKODA – těch nejstarších i těch novějších vozů na již 11. ročník.

 Sraz se uskuteční v termínu 17. – 19. 06. 2016 v 
Blansku – Češkovicích (rekreační zařízení Vyhlídka, 
Těchov 158, 678 01 Blansko – možnost ubytování), 
registrace bude probíhat v pátek od 18:00 a v sobotu 
do 9:00 hodin. Přijet je možné už v pátek a zúčastnit 
se tak speciální části programu srazu „nAOS“ noční 
automobilové orientační soutěže. Hlavní část srazu 
proběhne v sobotu, proto zveme i ty, kteří nemohou 
obětovat celý víkend.
 Na místě bude k dispozici občerstvení a zábava. 
Program srazu je sestaven tak, aby měl pozitivní vliv 
na znalosti a schopnosti řidiče, jako jsou ovládání a 

odhad řízení vlastního vozu, zvládání krizových situací, 
trénink dopravního provozu a dopravní gramotnosti.
 Konkrétní program je vždy malým překvapením, 
nicméně tradičně se objevují disciplíny automobilová 
orientační soutěž, hodnocení osobnosti a automobilu 
srazu, soutěže zručnosti, sprinty a další. Nezapomí-
náme ani na případné spolujezdkyně ženy, pro které 
je vždy připravena jedna extra soutěž.
 Registrujte se už teď na webu www.skodadobro-
druh.cz nebo si zjistěte další informace u kontaktní 
osoby PR mangera srazu: Ing. Miroslav Martinek, tel. 
731 225 731, email: skoda.dobrodruh@gmail.com

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

 Už jste někdy potkali Makovou panenku, Boba a Bobka či Bílou paní? Tuto možnost měli návštěv-
níci blanenského muzea v pátek 20. května ve večerních hodinách. Pohádková muzejní noc přilákala 
téměř devět stovek dětí i dospělých. 
 Program začal koncertem or-
chestru Teammus ze Základní 
umělecké školy Blansko. Za-
znělo několik pohádkových me-
lodií včetně písně inspirované 
legendou o Karolině Meineke, 
jež kdysi žila na blanenském 
zámku. 
 Potom děti (i jejich rodiče) po-
bavilo veselé divadelní předsta-
vení O hloupém Honzovi. Slav-
nostní fanfáry zahájily prohlídky 
zámku, při nichž se návštěvníci 
v jednotlivých zámeckých kom-
natách setkávali s mnoha pohád-
kovými postavami. Bylo možno 
vystoupit i do věže. 

-mha-

 Přinést pár dobrot v košíku, rozbalit deku v parku a na společném pikniku posnídat s přáteli. Vyjádřit 
podporu lokálním a fairtradovým pěstitelům přišli lidé v sobotu 14. května dopoledne do zámeckého 
parku na Férovou snídani NaZemi. 
 Vhodnými potravinami a nápoji se stala například 
fairtradová káva, domácí koláč, zelenina z vlastní 
zahrádky, produkty od místních farmářů. Piknikového 
happeningu v Blansku se zúčastnilo přes šedesát dětí 
a dospělých. Férová snídaně je celorepublikovou akcí. 
„Zapojilo se přes 6200 lidí na 161 místech v České 
republice,“ uvedl koordinátor akce Stanislav Komínek z 
organizace NaZemi, pod jejíž záštitou se piknik pořádá. 

 „Pro mě je to především příjemná komunitní akce 
a zároveň možnost podpořit místní pěstitele. Je to 
jedinečný koncept, který propojuje více příjemných 
věcí. Lidé se setkají v přírodě, děti se proběhnou v 
parku a rodiče si popovídají,“ zdůraznil organizátor, 
podle nějž je takových možností málo. „Lidé už ne-
chodí jen tak do parku,“ dodal. 
 Jde o to, přemýšlet nad tím, co jíme. Omezit 

spotřebu potravin nebo nákup spo-
třebního zboží, na jejichž výrobě se 
podílejí děti jako levná pracovní síla. 
Nakupovat u místních pěstitelů ze 
svého okolí. 
 Férová snídaně se koná vždy 
druhou květnovou sobotu, kdy se 
slaví Světový den pro fair trade. 
Do prvního ročníku se zapojilo jed-
načtyřicet míst v republice. Zájem 
veřejnosti tedy vzrůstá. Letos se 
happening konal pošesté, přičemž 
každý rok místa přibývají a je to tak 
největší akce na podporu odpovědné 
spotřeby v Česku. „Lidé by se měli 
zajímat o původ potravin,“ upozornil 
Komínek. 

-mha- 
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BambiFest: 2600 diváků

BYTOVÝ DŮM BYTOVÝ DŮM 
ABSOLONABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 

SEVERSEVER

PRODEJ ZAHÁJEN

 Festival volného času,  organizací pro děti a mládež, hudební festival a konference přilákali o ví-
kendu do zámeckého parku přes 2600 návštěvníků. Akci pořádalo skautské středisko Světla Blansko 
ve spolupráci s městem Blanskem a KSMB.
Dětem i rodičům se představilo 31 organizací
a spolků z Blanska a okolí
 Stánky s aktivitami pro děti zaplnily v pátek a 
sobotu blanenský zámecký park. Děti si mohly u ka-
ždé prezentace aktivně 
vyzkoušet, čím se daná 
organizace zabývá. Ob-
líbené byly stánky spor-
tů – judistů, fl orbalistů i 
baseballistů, děti si ale 
rády vyzkoušely i hry 
a tvořivé aktivity. Své 
obdivovatele si našli i 
modeláři s modely lodí 
nebo vláčků a také ve-
lorexy a trabanty, které 
byly na akci vystavené.
 „Letošní ročník se vy-
dařil, nejen z pohledu 
toho, že jsme měli nejvíc 
prezentujících organi-
zací, ale panovalo také 
krásné počasí a přišlo 
hodně návštěvníků,“ 
uvedl zástupce hlavní-
ho koordinátora Lubomír 
Rek mladší. Bohatý program byl připraven také na 
podiu. Vystoupily taneční, hudební i divadelní spolky, 
také kynologický klub nebo maminky s dětmi. Pro-
gram zpestřily hudební kapely Improband a ELLAS.

Na FEST přišlo pět set diváků,
soutěž o Interpreta roku vyhrál Rockfór
 Dvaadvacet hudebníků z osmi kapel roztančilo 
zámecký park v pátek večer. Hudební festival FEST. 
přilákal pět set návštěvníků. O titul Interpreta roku 
se ucházely skupiny a  jednotlivci  HeSki, nEscafex, 
Rockfór, Ondřej Soldán, Try!(o), VEKA, Foreplay a 
Joe Poem. Hlavní cenu (dvacet hodin v nahrávacím 
studiu a poukázku na nákup v obchodě kytary.cz), 
kterou do soutěže věnovala společnost mside s.r.o., 
získala kapela Rockfór, které návštěvníci udělili 
nejvíce hlasů.  
 „Na pátečním festivalu bylo skvělé, že každá kape-
la měla svoje publikum. Lidé přicházeli a odcházeli, 
ale každý si našel a užil to svoje,“ řekla jedna z 
hlavních organizátorek Eva Lysoňková.

Na prvním ročníku Konference vystoupil
senátor Papoušek i diplomat Voznica.
 Šest osobností z oblasti vědy, výzkumu, politiky i 
umění vystoupilo v sobotu v blanenském zámku. Ka-
ždá přednáška představila téma „Jen škola nestačí“ 

z jiného pohledu. První přednášející, diplomat Petr 
Voznica, promluvil o svých zkušenostech vojáka a 
diplomata, Zdeněk Papoušek pak obecenstvu přiblí-
žil svou senátorskou praxi. Petr Chlapek a Robert 

Iliev přednášeli o etických aspektech medicínského 
výzkumu. Ředitel skautského institutu Miloš Říha 
představil svůj pohled na současný stav školství a 
vzdělávání u nás a šestici přednášek uzavřela debata 
o vzdělávání na Blanensku s Klárou Kučerovou.
 „Hned první přednášející byl skvělý. Jeho vy-
právění mělo hlavu a patu a svoje názory dovedl 
obhájit,“ řekl návštěvník konference Kryštof Němec. 
Konference byla cílená na mládež a vysokoškoláky, 
ale navštívili ji i starší generace posluchačů. První 
ročník tak úspěšně uzavřel celou víkendovou akci. 
„Chtěli jsme letos nabídnout program i těm, kteří už 
odrostli zájmovým kroužkům. To myslím konference 
splnila do puntíku, zajímavé informace se dozvěděli 
mladší i starší návštěvníci,“ doplnila tisková mluvčí 
BambiFESTu Marie Jahodová.

Organizátoři už plánují další ročník
 BambiFEST skončil teprve před pár hodinami, 
ale organizátoři už myslí na příští rok.  Nejdříve ale 
musí zhodnotit ten letošní. Akci každý rok organizuje 
užší tým osmi organizátorů ze skautského střediska 
Světla Blansko a další skauti, na BambiFESTu se ale 
podílí desítky lidí. Za jejich úsilí jim patří velký dík 
stejně jako partnerům celé akce – městu Blansku, 
KSMB, generálním partnerům fi rmě mside a hotelu 
Sladovna v Černé Hoře, stejně jako všem dalším or-

ganizacím a lidem, kteří 
akci podporují.
 „Rádi se dozvíme 
zpětnou vazbu od or-
ganizací i návštěvníků, 
abychom věděli, co se 
líbilo či nelíbilo a příští 
ročník jsme tak moh-
li udělat ještě lepším,“ 
uvedl hlavní koordinátor 
celé akce Miroslav Mar-
tinek. Svůj názor můžou 
všichni návštěvníci za-
slat na mail bambifest@
bambifest.com nebo vy-
plnit dotazník, který se v 
nejbližších dnech objeví 
na facebooku i stránkách 
celé akce.

-r-
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BambiFest BambiFest 
vs. Dětský denvs. Dětský den

 Je za námi další BambiFest. Ten letošní byl 
opět rekordní, opět přišlo víc návštěvníků, opět 
se zúčastnilo víc vystavujících, opět se vydařilo 
počasí, opět vládla dobrá nálada. Opět to prostě 
bylo tak skvělé, jak to jen být mohlo. Děcka se 
vyblbla, rodiče si mohli vybrat ten pravý kroužek 
pro svou ratolest na příští školní rok a posedět u 
dobré kávy.
 Dojem sice trošku kazila skutečně nízká účast 
sportovních klubů, které, byť podporované z měst-
ských dotací, zřejmě necítí potřebu prezentovat 
svou činnost, to ale byla jen malá vada na kráse 
jinak opravdu skvělé akce. 
 Tak skvělé, že to až nutí k zamyšlení.
 O týden později se totiž má na stejném místě 
konat další akce, akce zavedená, tradiční, kterou 
KSMB pořádá... už skoro dvacet let. Jarmark ke 
Dni dětí. 
 Stánky tam budou taky. Místo nabídky zajíma-
vých činností a her v nich však najdete jen plastové 
krámy maskované za hračky, předražené kýčovité 
balonky a pofi derní pochutiny, které předtím navští-
vily několik poutí. 
 Na Dni dětí samozřejmě nebude chybět stan s 
pivem – zřejmě první pomoc pro rodiče, aby díky 
chmelovému otupění celou tu štrapáci snáz přežili 
–  dechovka a Drahánek, jehož přítomnost sama 
o sobě zajistí slušnou návštěvnost z řad příbuzen-
stva vystupujících. 
 Nějaká ta pohádka, ošumělá popová hvězda 
osmdesátých let, oklouzaná nafukovací skluzavka.
 Zkrátka bude to více méně stejné jako předcho-
zích osmnáct ročníků, bez jasné koncepce, bez 
záměru a smyslu, jen mrhání penězi více méně 
ze zvyku, protože to tak děláme už dlouho. 
 A tak se vnuká neodbytná myšlenka: nebylo by 
dobré vzít rozum do hrsti a trochu městský kalendář 
akcí  proklestit, ponechat to, co je živé, rostoucí 
výrazně podpořit, a zkomírající nechat konečně 

uhynout? Třeba jen proto, aby svátek byl skutečně 
svátkem? 
 Vždyť za další tři týdny se v parku objeví stánky 
znova... tentokrát pro gulášobraní. 

-MaD-

Den matek Den matek 
v blanenském kiněv blanenském kině

 V pátek 6.5. 2016 jsem se spolu se svojí sestrou 
a maminkou zúčastnila promítání fi lmu Rok tygra, 
které bylo pořádané pro všechny matky. Na akci 
jsme se velmi těšily s tím, že si ji užijeme, no a také 
jsme si ji parádně užily.
 Na představení jsme dorazily se značnou ča-
sovou rezervou, ale i tak na nás čekala jen první 
řada. No nic, návrat do mladších let, vzaly jsme to 
s humorem. Jaké bylo ale moje překvapení, když 
se po chvíli vedle mne usadil rozevlátý vlasatý 
muž. Tady něco nehraje, říkám si a rozhlédnu se 
kolem. Po pečlivém prozkoumání vyšších řad jsem 
zjistila,  že v každé z nich jsou zastoupeni muži. 
Připomínám, že se jednalo o představení, které 
bylo prezentováno jako dárek a poděkování pro 
všechny matky a bylo ZDARMA. Že by toto byla 
ta příčina? Nic proti mužům, ale v pátek sem jaksi 
nepatřili...
 Na tuto skutečnost jsem upozornila i pana sta-
rostu, který reagoval slovy, že ho těší zájem a že 
jako zamlada mohou obsadit schody. Měla jsem na 
mysli muže. Ne tak pan starosta. Očekávali jsme, 
že muže vyzve, aby uvolnili gentlemantsky místa 
ženám, na které se místo nedostalo a ony opravdu 
seděly na schodech. Bohužel.
 Chválím nápad, geniální výběr fi lmu, ale zůstává 
jakási hořká pachuť. Pánové, tentokrát jste nám 
tam vadili a ruku na srdce...Kdyby představení 
nebylo ZDARMA, opravdu byste páteční večer v 
době MS v hokeji trávili na tomto fi lmu v kině??
 Děkuji všem pořadatelům, že nám umožnili 
příjemný kulturní zážitek...

Ing. Martina Polášková

Fotografi e: Klára KučerováFotografi e: Klára Kučerová
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Pasi Ilmari Jääskeläinen 
Literární spolek Laury Sněžné

 Literatura severských 
zemí na český knižní 
trh před časem vstoupila 
především s kriminál-
ními romány. Pokud se 
objeví titul, který mezi 
ně nelze zařadit, vzbu-
dí pozornost. „Literární 
spolek Laury Sněžné“ k 
nim patří. 
 V malém finském 
městečku Zaječín žije 
spisovatelka knih pro 
děti. Před řadou let za-
ložila Literární spolek 

pro deset mladých talentů a vychovala z nich devět 
nejúspěšnějších fi nských spisovatelů. Desáté místo 
čeká na posledního člena. Do města se vrací učitelka 
literatury Ella Milanová. Brzo se jí do ruky dostane 
zvláštní výtisk Dostojevského Zločinu a trestu, v němž 
Soňa Marmeladova zastřelí Raskolnikova. Ukáže se, že 
některé knihy z místní knihovny jsou nakaženy „knižním 
morem“. Ella začne pátrat a seznámí se s jednou ze 
členek Literárního spolku. Dostane se do společenství, 
kde jsou běžná podivná zmizení, záhadná minulost i 
Hra, kterou spolu spisovatelé hrají, aby získali potřebný 
materiál do svých knih.
 Pasi Ilmari Jääskeläinen předkládá knihu, v níž důraz 
klade na čtenářovu fantazii. Ella Milanová se pro něho 
stává nástrojem, skrze něho postupně poodhaluje zá-
hady Zaječína. Jeho styl psaní je velmi čtivý a zároveň 
odlišný od běžného, na který je čtenář zvyklý.  Bude 
mít pocit, jako kdyby byl hlavní postavou knihy on sám. 
 Knihu vydalo nakladatelství Paseka.

GENEALOGIE II.
 Již ve chvíli, kdy končil projekt GENEALOGIE, 
avizovali jsme, že vzhledem k setrvalému velkému 
zájmu veřejnosti připravíme jeho praktičtěji zaměřené 
pokračování.
 Slib nabyl reálné obrysy a na podzim odstartuje 
projekt GENEALOGIE II.
 Jedná se o cyklus čtyř jednohodinových seminářů 
s převažující náplní čtení starých textů a sestavení 
modelového rodokmenu pod opětovným lektorským 

vedením člena Moravské genealogické a heraldické 
společnosti v Brně Ing. Jana Kose.
 Maximální počet účastníků byl stanoven na 40 s 
tím, že frekventanti budou rozděleni do dvou pracov-
ních skupin po 20. Vlastní rozdělení je v kompetenci 
organizátora a účastníci o něm budou informováni před 
zahájením projektu e-mailem, resp. SMS.
 Cyklus bude zahájen ve čtvrtek 22. září 2016 a bude 
probíhat od září do prosince 2016 vždy jednou za měsíc 
(převážně ve středu) tak, že skupina 1 od 16 do 17 hodin 
a skupina 2 od 17,30 do 18, 30 hodin.
 Poplatek za celý projekt, bude placen společně s 
odevzdáním závazné přihlášky a je nevratný, činí 300 
Kč.
 Projekt garantuje Mgr. Pavel Přikryl (reditel@
mk.blansko.cz, 516410100), který poskytne veškeré 
další informace.                                                                      
 Přihlášku (včetně anotace) je možno stáhnout z webu 
knihovny www.knihovnablansko.cz.
 Místo, kde je nutno odevzdat přihlášku (včetně pro-
vedení platby), je studovna a čítárna Městské knihovny 
Blansko (v provozní době).

Básničky pro dětičky 
 Stává se velmi milou tradicí, že v knihovně slavíme 
Mezinárodní den dětí. Jak? Vzpomeňte si na básnění 
v parku nebo na loňské básničkové tvoření.
  Ani v letošním roce to nebude jinak - básničky pro 
dětičky budou připraveny. Tentokrát budeme vás, děti, 
lákat přímo do prostor Městské knihovny Blansko. A co 
bude vaším úkolem? Najít si básničku, přece! Hledejte 
ve všech přístupných místech knihovny, odspodu až 
do čtvrtého patra. Dívejte se na schodišti, ve výtahu, 
na chodbách a samozřejmě nezapomeňte na všechna 
oddělení s knihami a časopisy.
 Hledat a sbírat můžete v týdnu od 30. května do 3. 
června 2016. Následující týden se nám přijďte pochlubit, 
kolik básniček jste  ulovili - nejúspěšnější sběrači budou 
odměněni!

Přednáška badatele
 Ve středu 8. června 2016 od 17 hodin premiérově 
vystoupí v KULTURCE Městské knihovny Blansko 
badatel v oblasti regionální historie Ing. Josef Plch z 
Jedovnic. Pro zájemce o minulost si připravil přednášku 
s příznačným názvem O Hartmanovi z Holštejna a velké 
kolonizaci Drahanské vrchoviny.

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny
kn

ih
a

Studenti slavili majáles
 Do průvodu, který procházel v pátek 13. května v 
poledních hodinách blanenskými ulicemi, se zapojily 
stovky studentů. V maskách a různých převlecích tak 
vyjadřovali radost nad krásami studentského života. 
 Studenti blanenského gymnázia, obchodní aka-
demie a žáci Základní školy Erbenova vyrazili s 
transparenty za hlasitého povyku z Písečné od 
Obchodní akademie a pokračovali přes celé město 
do zámeckého parku, kde měl následovat kulturní 
program. Ten byl však pro nepřízeň počasí zrušen. 
 Studentské majálesy byly v Blansku obnoveny 
přibližně před jedenácti lety. Jejich tradice sahá do 
dob rozmachu univerzit v 15. století. 

-mha-

ZŠ TGM hostila 
zahraniční výpravu

 Ve dnech 12. až 18. května navštívili Základní 
školu TGM v Blansku zástupci partnerských škol ze 
zahraničí v rámci mezinárodního projektu Erasmus. 
Přijeli učitelé a děti z Německa, Bulharska, Rumun-
ska a Turecka. 
 Mezinárodní spolupráce mezi školami je podporo-
vána Evropskou unií a Základní škola TGM se do něj 
zapojila již před patnácti lety. „Nyní byl ukončen čtvrtý 
dílčí projekt dlouhodobé mezinárodní spolupráce. Byl 
dvouletý a hlavním tématem byly hodnoty evropské 
mládeže,“ uvedla učitelka Lenka Sotáková.  
 Účastníci projektu se zabývali tím, co je na ško-

lách v současné době trápí. „Ztráta motivace dětí 
ke studiu, zhoršení vztahů mezi lidmi, ztráta vědomí 
identity a životních hodnot. Hlavním výstupem celého 
projektu je příručka pro učitele, v níž jsou popsány 
jednotlivé aktivity, způsoby vytváření očekávaných 
výsledků,“ vysvětlila Sotáková. 
 V rámci projektu do Blanska přijelo osmnáct dětí 
ze tří zemí. Děti byly ubytovány v rodinách žáků zá-
kladní školy. „Stejně tak naši žáci byli v Německu a 
Bulharsku,“ doplnila učitelka. Žáci šestých a sedmých 
tříd si připravili prezentace o partnerských zemích, 
které přednesli v Dělnickém domě na slavnostním 
setkání se zahraničními hosty. 
 Mezinárodní spolupráce má přínosů hned něko-
lik. Člověk se dostane do partnerských škol a zemí 
jinak než turista a pozná tamní kulturu z jiného úhlu 
pohledu. „Zjistili jsme, že mají stejné problémy jako 
my, zahraniční školy řeší podobnou situaci, ať už 
se to týká fi nancí, množství práce, vztahů s rodiči a 
dětmi,“ podotkla Sotáková. 
 Rozhodně to má velký vliv na jazykovou vybave-
nost jak pro žáky, tak pro učitele. Komunikace se 
zahraničními kamarády zvyšuje motivaci žáků učit 
se jazyky. Jedním z dalších výstupů je to, aby se 
děti na partnerské země dívaly z bližšího pohledu, 
aby je nevnímaly tak, že jde o státy někde daleko 
mimo jejich obzor, ale aby si představily reálné lidi. 
„Když třeba uslyší něco o Turecku, že se tam děje 
něco špatného, měly by si uvědomit, že se to může 
týkat i těch, které známe,“ dodala Lenka Sotáková. 

-mha- 

Pokračování projektu 
Hudba mého srdce

 V pondělí 9. května 2016 proběhlo v Městské 
knihovně Blansko čtvrté pokračování projektu MUDr. 
Jaromíra Kratochvíla Hudba mého srdce. 
 Do svého pořadu si doktor Kratochvíl tentokrát 
pozval blanenského hudebního multiinstrumentalistu 
pana Jana Ševčíka, který společně s početným 
auditoriem přátel i příchozích a s přispěním řady 
dobových fotografi í více než dvě hodiny zavzpomínal 
na hudební život druhé poloviny minulého století v 
Blansku.
 Bohaté a dnes i historicky vzácné zážitky pana 
Ševčíka se v příštím roce dočkají knižní podoby v 
rámci edice KráLiK blanenské knihovny.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Kosmetické Studio Sothys - profesionální,
francouzská kosmetika. Laser Lasocare, 
vizážistika, líčení. Tovární 6 Blansko, tel.: 
777228239. www.ivona.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Pro Bazar Strojů, Nábytku a všeho zboží v 
Dolní Lhotě hledám brigádníka, muže v dů-
chodu, nebo se sníženou pracovní schopností.  
Předpoklad: komunikativní, spolehlivý, s dob-
rou pracovní pověstí, bez záznamu v rejstříku 
trestů, v práci 0 alkoholu. Tel. 602882227.
* ZDARMA Vám zajistím 30% SLEVU pro nákup 
na WWW.MISSIVA.CZ. Česká fi rma 22 roků 
na trhu (velmi dobré recenze). Prací a úkli-
dové prostředky bez fosfátů a nerozložitelné 
chemie, zdravá kosmetika a přírodní bylinné 
výtažky pro léčbu a kondici. Tel. 602882227.
* EURO TAXI Blansko PŘIJME ŘIDIČE TAXI. 
Víkendové směny - brigádně. Tel. 608879318.
* Restaurace “U Golema” přijme kuchaře - 
kuchařku a pomocného kuchaře - kuchařku 
(dopolední směny - možnost zaučení). Info na 
tel.: 608707625.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Levně loňský kvalitní med. Cena 120,- Kč/kg - květový /
světlý/, 140,- Kč/kg - lesní /tmavý/  po 1 a 5 kg. Po domluvě 
dovezu větší množství do BK a Boskovic. Tel. 723967473.
* Peugeot 106 1.1 rok 97, eko placeno, STK do 3/17, za 25 
tis. Tel. 605529478.
* Levně dámské kolo, dvoukolový vozík střední velikosti. 
Tel. 774291147.
* Jednolůžkovou postel, mechanicky polohovatelnou s po-
stranicemi. Tel. 721296597.
* Kamení ze zbourané zídky vyskoké asi půl metru a široké 
asi 12 m k použití do základů. Dohodou. Tel. 728855630.
* Hnědý kočárek Tako ballila acoustic po jednom dítěti, jako 
nový. Hluboká korba, sporťák, vajíčko lze dokoupit. Cena 
5000 Kč. Tel. 730551644.
* Matraci pěnovou rozměr 200 x 90 cm, obal lze prát, velmi 
zachovalá. Cena 500,- Kč. Tel. 737884996.
* Drtič, cena 2500 Kč a křovinořez, cena 2000 Kč. Tel. 
722034834.
* Samostatně stojící elektr. troubu s grilem (v. 37, š. 56, hl. 
35). Nevhodný dar. Za 1000 Kč. Tel. 607679142.

* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k dlouho-
dobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Pronajmu dva útulné velké pokoje + příslušenství, 7500Kč 
včetně všeho dvěma dospělým. Tel. 602882227.
* Hledám koberec za odvoz. Tel. 605529478.
* Koupím garáž Zborovce, Podlesí, Údolní. Hotově. Tel. 
602724206.
* Rozvedená žena hledá ke koupi 1+1 nejlépe Rájec nebo 
Boskovice. Tel. 702301670.
* Žena 54 let hledá přítele. Později možná vážný vztah. 
Nejlépe přiměřeného věku. Blansko a okolí. Ne fl irt. Tel. 
702301670.
* Nabízím dlouhodobý pronájem Blansko Sever 1+1+šatna 
+lodžie, od srpna - zaří. Bez RK. Tel. 608616371.
* Dlouhodobě pronajmu 3+1 v Bk na severu. Tel. 775223137.
* Hledám pronájem garáže Zborovce, Sloupečník ap., tel. 
777575857.
* Hledám pozemek (případně starý dům se zahradou) na 
stavbu RD do 1,5 mil. Blansko a okolí. horavar@seznam.cz

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMU - PRODÁMPRONAJMU - PRODÁM
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

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

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

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

SKLADOVÉ A DÍLENSKÉ
KANCELÁŘSKÉ A PRODEJNÍ   

VOLNÁ PLOCHA K PARKOVÁNÍ 

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

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Čarovné tóny Macochy – 9.-12.6.2016, vždy v 18:00 h. 
Cena za koncert 390 Kč.
9.6.2016 J. Svěcený a L. Horák – Argentinské tango 
(Kateřinská jeskyně)
10.6.2016 Hradišťan a Jiří Pavlica – Lidové písně (Ka-
teřinská jeskyně)
11.6. 2016 Jiří Stivín – Jazzové inspirace (Punkevní 
jeskyně)
12.6.2016 Spirituál kvintet – Výběr z tvorby (Jeskyně 
Výpustek)
Travesti Show Screamers – Ženy za pultem - 13.6.2016 
v 19:00 h, Dělnický dům. Cena 300 Kč.
MORAVA PARK FEST – 2.7.2016 ve 12:00 h, Zámecký 
park v Blansku. Cena 440 Kč Vystoupí: Olympic, Man-
drage, Mňága a Žďorp, Marek Ztracený, Dara Rolins, 
Slza, Reservoar Dogz a DJ Pavel Cejnar.
HOP TROP – Koncert pro Karolínku – 6.7.2016 v 19:00 
h, Zámek Blansko. Cena 290 Kč.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 21.9.2016 
v 19:30 h, Dělnický dům. Cena v předprodeji 300 Kč 
dospělí, 260 Kč senioři a děti do 15 let.

Aktuálně v prodeji:
Hugo František Salm-Reiff erscheidt – autor Petr Sychra. 
Publikace mapující osudy významného moravského 
šlechtice a osvícence. Cena 150 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr. 
Janou Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii ve 
fotografi ích i datech. Cena 150 Kč.
Pohádky nejen mezi stromy – kniha blanenské autorky 
Ing. Dany Münsterové. Ilustrované pohádky pro děti, ve 
kterých víla Deniska objevuje svět stromů a jejich skřítků. 
Každá pohádka má i vlastní omalovánku. Cena 299 Kč.
Nové propagační předměty města a regionu: pohlednice, 
magnetky, šňůry na klíče a refl exní pásky.
Aktuální pozvánka:
Cyklojízda srdcem jižní Moravy – sobota 14.5.2016, start 
z Blanska v 9:00 hod od informační kanceláře Blanka. 
Cyklojízda povede po trase Stezky srdcem jižní Moravy 
(Blansko – Skalní mlýn – Sloup – Ostrov u Macochy – 
Vilémovice – Rudice) a přivede cyklisty do Rudice, kde 
bude v době 12:00-16:00 hod. zahájena turistická sezona 
na Větrném mlýně. Pro děti I dospělé bude připraven 
bohatý program, soutěže o ceny, ochutnávky regio-
nálních produktů a představení nových propagačních 
materiálů Rudice.

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

-MaT-

Trialpark v Blansku ožil 
mistrovstvím republiky

KOUPÍM 
BYT 

na investici 
Tel. 721 466 406

Hledám ke koupi 

rod. DŮM 

i k opravám 

Tel. 732 755 904

11. 6. 2016JARMARK

 Druhým závodem pokračoval seriál Mistrovství ČR v biketrialu v neděli 22. května v areálu blanen-
ského trial parku. Zúčastnila se jej stovka závodníků několika věkových kategorií z České republiky 
i zahraničí. Kategorii zkušených jezdců ovládl Vašek Kolář z Blanska. 

 Úřadující mistr svě-
ta se v noci ze sobo-
ty na neděli vrátil ze 
světového poháru 
v Polsku. Přesto byl 
jeho výkon v Blansku 
bezchybný. „Byl jsem 
unavený, ale jelo se mi 
suprově. Povedlo se 
mi zajet všechny tratě 
bez trestných bodů,“ 
řekl Vašek Kolář, který 
kromě soutěžních jízd 
zvládal také pořadatel-
ské povinnosti. 
 Soutěžilo přes deset 
členů oddílu Biketrial 
Blansko. V kategorii 
elite zvítězil Vašek Ko-
lář, v kategorii poussin 
získal druhé místo Jiří 
Sehnal a čtvrtá příčka 
patřila Radimovi Ženatému. Ve svých kategoriích 
hobby se pak umístili na prvním místě Miloš Gryc, 
na druhém Ondřej Maulis a Václav Kolář ml. na šesté 
příčce.  
 Závod patřil mezi nominační na mistrovství světa. 
Na trať vyrazili i čtyřletí začátečníci. „Jsem rád, že 

jsme mohli návštěvníkům ukázat upravený trialpark 
na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka za baseballo-
vým hřištěm,“ dodal Kolář. O místo k trénování tedy 
v Blansku není nouze. Kromě trialparku biketrialisté 
využívají například lesy kolem Palavy. 

-mha- 

JUDr. Miroslava Michálková, advokátka v Blansku 

oznamuje změnu sídla své advokátní kanceláře. 

Od 1. června 2016 bude mít advokátní kancelář 

sídlo na adrese:

 Bezručova 220/2, Blansko 
 (budova VZP, 2. patro)

Kontakty na advokátní kancelář se nemění:

516 418 600, 602 930 359, miroslava.michalkova@centrum.cz



CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK    

DOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – jen si vybrat včasDOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – jen si vybrat včas
AKCE ČERVEN:AKCE ČERVEN:  BULHARSKO - 7990 Kč * KRÉTA - 9990 Kč 
* KOS - 7990 Kč * KYPR - 9990 Kč * MADEIRA - 13390 Kč 

* MALTA - 11900 Kč * SAE - 9890 Kč * SARDÍNIE - 7990 Kč
Akce Akce 3v13v1 ceně:  ceně: CHORVATSKO- 4990 Kč/ bus, ubyt., HBCHORVATSKO- 4990 Kč/ bus, ubyt., HB

LETECKÉ POBYTY i poznávací = pro SENIORY +55! 
TERMÁLY – CYKLOZÁJEZDY – TURISTIKA – POBYTY S POZNÁNÍM! 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává MONITOR PRESS, spol. s r.o., adresa redakce: Dolní Lhota 212, 678 01 Blansko, tel. 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP, Cyrilská 14, 602 00 Brno. Články a fotografi e: Ing. Klára Kučerová, 
Martin Müller (pokud není uvedeno jinak). Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku, Rájci-Jestřebí  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

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

777 887 700, 516 412 100

27. května 20168

 Tři noví hráči  se objevili na květnovém squashovém 
turnaji, přesto jsme zaznamenali historické minimum 
co se týče účasti hráčů na turnaji. Chyběla takřka celá 
špička účastníků našich turnajů a tak kdo přišel bodoval.
 Nejprve jsme se utkali v jedné základní skupině v 
zápasech každého s každým na dva hrané sety do 11 
bodů. Zde se rozhodlo o nasazení jednotlivých účast-
níků do oblíbeného vyřazovacího pavouka, kde jsme 
již bojovali v zápasech na dva vítězné sety do 11 bodů 
dle mezinárodních pravidel.
 Vítězem turnaje se stal Jakub Sedláček, který po 
tuhém boji porazil jednoho z noviců Jana Konečného 
z Brna 2:1 (10:12, 11:7, 11:8). V zápase o třetí místo 

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

oddinn
odo iin

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

zdolal Ivo Grafy dobře hrajícího Pavla Procházku 2:0 
(11:7, 11:8). Páté místo obsadil další z noviců David 
Neubaer.
 Příští červnový turnaj se překládá z původního 
termínu 18.6. na sobotu 25. 6. 2016 od 13:00 hodin, 
na žádost některých účastníků právě proběhlého květ-
nového turnaje. Věřím, že tuto změnu zaznamenáte a 
v hojném počtu náš turnaj navštívíte.

-rl-

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

Připravte se na prázdninové cesty. 
Stylová, prostorná a bezpečná 
Fabia Combi s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním může být Vaše již 
od 239 900 Kč.* Odhalte přednosti 
vozu ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

mojefabiacombi.cz

ŠKODA Fabia Combi 
měsíčně již od 3 599 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 239 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 
76 810 Kč (32,02 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč, 
RPSN vč. pojištění 17,37 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 95 960 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba 
p. a. 11,63 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění 
(60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Poslední akce 
basketbalistek U 15 

 O víkendu 14.-15. května se basketbalistky BK 
Blansko zúčastnily dvoudenního turnaje kategorie 
U15 v Borotíně v Jižních Čechách. Na turnaji starto-
valo celkem 8 družstev, která se mezi sebou utkala 
ve dvou skupinách a následném zápase o umístění. 
Blansko se ve skupině popralo postupně s Českými 
Budějovicemi, Mohelnicí a Mladou Boleslaví. 
 V prvním utkání nastoupilo Blansko proti týmu 
Tigers České Budějovice. Při přetahované v průběhu 
celého utkání se podařilo prolomit trápení z čáry 
trestného hodu Stloukalové a Blansko se tak mohlo 
radovat z těsné výhry o 2 body po prodloužení. 
 Po prvním vítězství však přišlo „vystřízlivění“ v 
podobě utkání s Mohelnicí. Po zbytečných ztrátách 
míče hráček Blanska se Mohelnice prosazovala 
rychlým protiútokem a vypracovala si náskok, který 
udržela až do konce zápasu. 
 Poslední zápas ve skupině sehrálo Blansko proti 
družstvu Pastelka Mladá Boleslav. Hráčkám Blanska 
jakoby scházela energie. Navíc přišly zdravotní kom-
plikace klíčových hráček Stloukalové a Horákové. 
Tím byl poznamenán výkon celého týmu. Náskok 
soupeře se podařilo stáhnout díky Zouharové, ale 
na zvrat to už nestačilo.
 O celkové umístění se Blansko utkalo s Lokomoti-
vou Krnov. Do zápasu nezasáhla rozehrávačka Ho-
ráková a ostatní hráčky na tomto postu nedokázaly 
její výkon nahradit. Nakonec se však podařilo Krnov 
přehrát i díky tomu, že se k tahounkám Zouharové a 
Stloukalové přidala dobrým výkonem také Šmerdová.   
 Tímto vítězstvím Blansko dosáhlo na  konečné 
5. místo. Výborný individuální úspěch zaznamenala 
Stloukalová, která byla zvolena do pětky nejlepších 
hráček turnaje. 

Výsledky:
BK Blansko x Tigers České Budějovice – 32:30 
(Body: Zouharová 13, Stloukalová 6, Šmerdová a 
Horáková 4, Streitová 2, Čermáková 1) 

BK Blansko x TJ MEZ Mohelnice – 24:51 
(Body: Stloukalová 11, Čermáková 6, Streitová 5, 
Dvořáková 2)

BK Blansko x Pastelka Mladá Boleslav – 18:36 
(Body: Stloukalová 10, Zouharová 6, Čermáková 2)

o 5. – 6. místo: 
BK Blansko x TJ Lokomotiva Krnov – 41:32 
(Body: Zouharová 17, Stloukalová 12, Šmerdová 
10, Streitová 2) 

Mgr. Lukáš Buřt

HP Offi ceJet HP Offi ceJet 
Pro 8610Pro 8610

*** Špičková, multifukční tiskárna/kopírka/

skener/fax za speciální cenu v omezeném 

množství.

*** Oboustranný tisk, oddělené vysoko-

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

LAN, FAX, podavač 50 listů na skenování.

*** Provoz levnější než laser.

4199,- Kč

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

AKCE ČERVEN: Kč 
č 

Kč


