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Nejen o paterčatech
Nedávno naši republiku zasáhla zpráva o narození zdravých paterčat, která byla počata
přirozenou cestou. Je to věc nevídaná, na celém světě se přirozenou cestou narodilo
pět dětí pouze ve 134 případech, a tak má naše země opět nějakou tu raritu. Jenomže.
Děti se narodily romské rodině a internetové diskuse zaplnila vlna nenávisti, která se
místy zdála až nepochopitelná. Jsme skutečně národ rasistů?

Narození paterčat je skutečně kuriozitou a většina
z nás si asi jen těžko uvědomí, co to znamená vychovávat pět dětí (vlastně šest, jelikož mladí manželé
už jedno dítě před paterčaty měli). Stát jim společně
s obcí Milonice, ve které rodinka bydlí, vyšli vstříc
a podpořili je nejen větším bytem, ale také dvěma
sociálními pracovnicemi – chůvami. Další dary
přichází od našich občanů i firem – jedna z nich
dokonce darovala rodině dva kočárky v hodnotě 80
tisíc, což některé „bílé“ matky nemohly překousnout
a majitelku firmy na facebooku urážely a dožadovaly
se také výhod, i když pochopitelně žádná paterčata
neporodily.
Úsměvné je, že kdyby se paterčata narodila rodině neromské, všichni by jen gratulovali a rodině by
fandili. Přijde mi to velice nefér, jelikož otec rodiny
podle všeho pracuje, vydělává peníze a jako rodina
jsou alespoň podle dostupných informací civilizovaní a spořádaní. Ruku na srdce – kdo z vás by byl
schopen uživit šest dětí, z toho pět novorozeňat, bez
pomoci? Závidíte jim, že budou od státu – z našich
daní dostávat sociální dávky? Ty by přece dostávala
i rodina, která romská není. Jenže jednou jsou to
cikáni a s touto nálepkou je velice těžké dokazovat
svému okolí, že chtějí žít jako ostatní.
Faktem je, že romská komunita si za svoji neoblíbenost může tak trochu sama. Když si pročítám
zprávy a některé ověřené demografické výzkumy,

jdou na mne mdloby. Naprostá většina Romů je
totiž bez práce, mají sotva základní vzdělání, žijí ve
špíně na pár metrech čtverečních, dělají nepořádek
a kradou. My v Blansku nevíme, co je to žít s Romy
– u nás ve městě jich je jen pár. Na severu Moravy
a Čech je však situace úplně jiná a já se nedivím, že
obyvatelé těchto obcí jsou na své romské spoluobčany naštvaní, vyrážejí do ulic a bouří se. Věznice
a dětské domovy jsou také z velké části zaplněny
Romy, což pro rozhodně není nejlepší vizitka. Žádná
jiná rasová menšina se u nás nemůže „pochlubit“
takovým vysokým procentem kriminálních živlů, jako
jsou právě Romové. Vždyť například Mongolců u nás
v Blansku žije také spousta; jejich děti chodí s našimi
do školy, hrají si s nimi a vyjma pár opilců, kteří občas
ruší noční klid, jsou klidní a žijí po našem boku zcela
normálním životem.
Velmi mne mrzí, že český občan měří všechny
Romy stejným metrem a neuvědomují si, že jsou
mezi nimi jedinci, kteří chtějí žít slušně, živit rodinu
a vypadnout z nelichotivého průměru své menšiny. A
to, že je naši spoluobčané veřejně rasisticky haní, závidí jim a vyhrožují, považuji za ubohost. Na druhou
stranu – pokud Romové nepůjdou do sebe a většina
z nich se bude chovat tak jako doposud, nemůžou
se všeobecné naštvanosti ze strany českých občanů
vůči jejich menšině divit.
-mumma-

-VelkýRD(2byty)Blansko–D. Lhota, 634 m2, garáž, zahrada 480 m2 ...NC – DOHODOU
- Byt 2+1 v OV Adamov – v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- Byty 1+kk až 4+kk Blansko – Sever, až 110 m2, garáž, stavba 1 rok ...NC – 29.000 Kč/ m2
- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, menší chatka, voda a elektřina ...NC – 149.000 Kč
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4.658 m2, dobrá investice ...NC – 750 Kč/m2
- Zemědělské pozemky Křtiny – Na Dlouhých, 19.989 m2, orná půda ...NC – 39 Kč / m2
- Nájem garáže Blansko – nad Sýpkou, 18 m2, elektřina, ihned volná...NC – 900 Kč/měs.
- Nájem komerčních prostor Blansko – centrum, 144 m2, pro služby...NC – DOHODOU

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

www.mikark.cz

Byt 1+1 OV Blansko – Dvorská
9.p., 33 m2, balkon, dům po revitalizaci, nízký nájem, krásný výhled
NC – 750.000 Kč

Stavební pozemek Blansko - Klepačov
524 m2, pěkné - rovinaté místo u lesa,
sítě na hranicích pozemku.
NC – DOHODOU

ZAJISTÍME PRÁVNÍ SERVIS A OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ
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PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI

K zákazu podomního
prodeje v Blansku

Dvorská 32
Blansko

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

Od slunce až po déšť
Kompletní vybavení na dovolenou
i na dětské tábory.
y

Vzhledem k množícím se dotazům občanů města na to jak se zachovat, pokud poštovní doručovatelé
vedle předávání zásilek jejich adresátům soustavně nabízejí další, zejména finanční služby (uzavření
pojištění, stavebního spoření atd.) sděluje odbor kancelář tajemníka MěÚ Blansko následující:
Rada města Blansko přijala dne 30.10.2012 Nařízení
města Blansko č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád
a které nabylo účinnosti dne 01.01.2013.
Článek 6 odst. 1 tohoto nařízení zní: Na území
města Blanska je zakázán podomní prodej zboží.
Co se rozumí podomním prodejem, je uvedeno v
ustanovení článku 2 písm. i) uvedeného nařízení, který
zní:
Podomním prodejem se rozumí prodej zboží bez
prodejního zařízení mimo provozovnu, kdy je prodejcem
bez předchozí objednávky prodáváno zboží uživatelům
nacházejících se mimo veřejně přístupná místa, zejména v různých obytných prostorech, například domech,
bytech apod.
V souladu s úvodním ustanovením obsaženým v čl.
1 odst. 1 tohoto nařízení je pod pojmem prodeje zboží
třeba rozumět nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb, protože úvodní věta tohoto článku zní:
Toto nařízení stanoví podmínky nabídky, prodeje
zboží a poskytování služeb (dále jen „prodej zboží“)

mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud doručovatel České pošty, s. p. zneužívá návštěvu určenou k
doručení zásilky adresátovi také k předkládání nabídek
dalších komerčních služeb, např. finančních produktů,
dopouští se tím porušení výše uvedeného nařízení,
neboť nabídka je součástí prodeje zboží. Podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona o přestupcích se tím dopouští
také přestupku, neboť porušuje povinnost stanovenou v
nařízení obce. V takovém případě mají občané možnost
obrátit se na Městskou policii Blansko na tel. čísle 156.
Na stránkách www.blansko.cz také občané naleznou stručné oznámení o zákazu podomního prodeje v
Blansku. Tento dokument podepsaný starostou města
je zde k dispozici ke stažení, aby si jej občané mohli
vytisknout, vyvěsit v bytových domech a případné
prodejce tak předem upozornit na protiprávnost jejich
jednání.
-měú-

Nový nadstandardní pokoj
v Nemocnici Blansko
V rámci neustálého zkvalitňovaní poskytovaných služeb nabízí Nemocnice Blansko svým hospitalizovaným pacientům možnost využití nově zřízeného nadstandardního pokoje na stanici C
oddělení společného lůžkového fondu (SLF). Tento nadstandardní pokoj je v provozu od května, je
jednolůžkový a nabízí pacientům především dostatek soukromí.
V současné době jsou v Nemocnici Blansko celkem dva nadstandardní pokoje, a to zmíněný na stanici SLF C a dále pokoj na stanici SLF B. Oba pokoje
disponují vlastním sociálním zázemím (WC, sprcha),
které však není dispozičně řešeno jako bezbariérové.
Součástí vybavení pokojů je mimo běžného vybavení
navíc barevná TV a možnost připojení na internet (na
pokoji oddělení SLF B i lednice a varná konvice).
V průběhu července 2013 v rámci rekonstrukce
oddělení SLF C bude vybudován třetí nadstandardní pokoj, který bude určen zejména pro pacienty s
pohybovým omezením. Pokoje mohou využít hospitalizovaní pacienti i jiných odborností (rehabilitace,

neurologie) a pacienti pracoviště jednodenní péče, a
to noc před výkonem nebo noc po operačním výkonu.
Při plánované hospitalizaci je nutno objednat pokoj předem. Svůj zájem o tento pokoj sdělte lékaři,
který provádí plánovaný příjem k hospitalizaci nebo
plánované objednání k operačnímu výkonu. Při
akutních příjmech je možnost využít nadstandardní
pokoj v případě, je-li volný. Cena za pobyt je součástí
aktuálního ceníku přímých úhrad nemocnice.
Služba nadstandardního pokoje zahrnuje pouze
lepší standard hotelových služeb. V žádném případě
neznamená odlišný přístup ošetřujícího personálu k
pacientům.
-ko-

Kdo jinému stromky sází...
Pozměněný začátek přísloví hezky vystihuje stav parku na náměstí Boženy Němcové v Blansku,
kde někomu ve službách městského úřadu zřejmě došel materiál k výsadbě stromů ještě před dokončením rozdělané práce.
V trávníku číhají půl metru hluboké jámy připravené lámat nohy a chytat malá psí plemena do pasti. K
datu uzávěrky posledního čísla našeho čtrnáctideníku nebyly nijak označené, naopak zarůstají trávou a
stávají se tak ještě více nebezpečnými.
Pokud zodpovědná osoba na městském úřadě o
této situaci ví, měla by se zamyslet, na jakých věcech
je výhodné šetřit rozpočet. Pojistné události by v
tomto případě nabraly rychlý a přímý směr, jelikož
o viníkovi by nebylo pochyb ani v případě, že by se

někdo zapomněl v přilehlé restauraci a cestu domů
si krátil parkem. Není rozumné spoléhat na to, že se
jedná o veřejnou zeleň, na kterou se vesměs nemá
vstupovat. Na trávníku se pohybují děti, škaredě
bude překvapen ten, co hledá se sáčkem na předloktí
nadílku od svého psa.
Doufejme, že náprava bude provedená co nejrychleji a předejde se zbytečným problémům nebo
zraněním.
-jd-

Sandály Keen, žabky, plážová
láž á obuv
b C
Crocs,
sportovní obuv, módní letní obuv,
turistická obuv, gumáky, deštníky, pláštěnky.
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Petice proti rušení
hracích automatů
Poslední roky se roztrhl pytel s různými peticemi. Chápu ty, které chtějí zachovat čistírnu
nebo lékařskou ordinaci. Byl jsem ale nedávno
osloven, abych podepsal petici proti rušení
hracích automatů (VLT) v Blansku. Iniciátorem
petice prý jsou majitelé těchto „jednorukých
banditů“ a zdůvodňují jejich zachování tím, že
státní rozpočet příjde o spoustu peněz a jejich
obsluha v restauracích o práci.
Zdržím se politických proklamací typu „splněno“, nebo která strana po roce 2000 zpackala
povolování hracích automatů na ministerstvu
financí apod., ale zkusím se zamyslet nad
tím, kdo vlastně přichází o peníze, když se ve
městě „automatárny“ zruší.
Jestliže Blansko dostalo za rok 2012 cca 6
mil. Kč od provozovatelů hracích přístrojů, tak
to znamená, že museli hráči prosázet nejméně
60 milionů. Pokud by jen polovina těchto peněz
byla utracena v restauracích za jídlo a pití, tak
by při průměrné marži 200 % měli restauratéři
takové zisky, že by nemuseli nikoho propouštět
a stát by jen na spotřebních daních jistě vydělal více, než pár procent od majitelů hracích
přístrojů.
V tomto kontextu je pak naprosto nedůležité,
jestli jsem takovou petici podepsal či ne, ale
myslím, že i po případném zákazu heren v
Blansku se ani majitelé dobrých restaurací
nemusí o svoji živnost obávat.
Miloš Polák

Výzva k výměně
parkovacího průkazu
Městský úřad Blansko, odbor sociálních
věcí, upozorňuje držitele starého parkovacího
průkazu (symbol vozíčkáře), že toto označení
je již nahrazeno novým parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou (O7). Platnost
starých parkovacích průkazů skončila dnem
31.12.2012.
Parkovací průkaz je možné vyměnit v úřední
dny, tj. pondělí a středu v době od 8:00 hodin
do 17:00 hodin na oddělení sociální pomoci
Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1,
1. patro, kanc. 137. K výměně za nový parkovací průkaz je třeba s sebou přinést staré
označení, dále fotografii o rozměru 35 x 45 mm
odpovídající současné podobě, průkaz ZTP
nebo ZTP/P a občanský průkaz. Doba platnosti
nově vydávaného speciálního označení O7 se
stanovuje shodně s datem platnosti průkazu
ZTP nebo ZTP/P, nejdéle však do 31.12.2015.
V případě užívání starého parkovacího průkazu hrozí uložení pokuty
-měú-

PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
Seďa Petr

Úspěch trumpetisty ZUŠ
Na Mezinárodní soutěži žesťových nástrojů 1.
6. 2013 v Brně se umístil žák ZUŠ Blansko Milan
Dvořáček pod vedením učitele Jiřího Boreše a za
klavírního doprovodu Mgr. Víta Žižky ve své kategorii
hry na trubku na 4. místě. Gratulujeme.
-jb-

S - PODLAHY
ODLAHY

Blansko

Víte?
nevíte?

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
DLAŽEBNÍ
A OBLADAČSKÉ
PRÁCE

Letní půjčovna 2013
Spolupráce s provozovatelem blanenského aquaparku, Službami Blansko, s. r. o., se stala dobrou
tradicí. Už počtvrté otevře během letošní letní sezóny
Městská knihovna Blansko v prostorách nejmodernějšího blanenského koupaliště LETNÍ PŮJČOVNU.
Rekreantům nabídne řadu titulů novin a časopisů
společně s výběrem některých knih z okruhu oddychové četby.
Po vyhodnocení zkušeností z předchozích třech
let dojde k drobným provozním změnám. Půjčovna
bude fungovat během všech prodloužených prázdninových víkendů (pátek až neděle od 10 do 18 hodin)
a nabízet bude i aktuální vydání nejméně čtyř periodik (MF Dnes, Blesk, DENÍK, PRÁVO). V případě
déletrvajícího příznivého, či naopak špatného, počasí
může být provoz půjčovny aktuálně upraven.
Jestliže dojde k uzavření aquaparku rozhodnutím
provozovatele, nebude fungovat ani půjčovna.
Ostatní pravidla výpůjček zůstávají stejně jednoduchá jako loni (maximálně pět půjčených titulů na
osobu, vratná kauce 30,- Kč za každý titul, propadnutí
kauce při nevrácení do ukončení provozu půjčovny).
Již v pátek 5. července 2013 zahájí blanenská
knihovna naplňování svého sloganu Čtete?Čtěte!
mezi vodomily z Blanska a blízkého i vzdáleného
okolí.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

Letní Zpěvánky pro děti
a maminky
Letošní počasí je opravdu nevyzpytatelné. Velikonoce na sněhu, jaro nás jen rychle „obešlo“ a červen
nám také neslibuje moc tepla.
Proto zveme maminky s dětmi předškolního věku
do Městské knihovny Blansko na letní Zpěvánky pro
děti a maminky.
Pokusíme se sluníčko a teplo přivolat písničkou a
tanečkem. Snad nás počasí uslyší a pošle pár teplých
paprsků pro lepší náladu.
Letní zpěvánky se konají 20. června 2013 v 9,30
hodin v hudebním oddělení Městské knihovny Blansko.
Marie Slaničková, Městská knihovna

Vzpomínka
Dne 10.
června 2013
uplynul
již
rok, co nás
navždy opustil
náš milovaný
Ivo Martinek.
Nikdy nezapomeneme.
Manželka
a dcery
s rodinami

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

SEKR

Truhlářství

Tel. 731 463 795, 737 106 850
Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
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Na kávě s Michalem Babákem
Michal Babák
37 let, poslanec Parlamentu České republiky

Jak dlouho jste vlastně v politice a jak jste se
k ní dostal?
Politika patří k životu každého, jen trochu vnímavého člověka a jako podnikatele vás v praxi ovlivňuje
ještě citelněji, než třeba řadového státního úředníka.
Takže politika je se mnou od okamžiku, kdy jsem ji
musel začít vnímat, jako podstatnou součást života
kolem mě. Aktivně jsem začal veřejně vystupovat v
polovině roku 2009 a přivedla mě k tomu nespokojenost se zakonzervovaným stylem velkých stran.
Po třech letech zkušeností z Poslanecké sněmovny
je třeba přiznat, že původní představy byly přeci
jen naivní. Schopnost protřelých politiků udržet si
mocenské pozice a umění cíleně likvidovat kohokoli,
kdo by mohl jejich pozice potenciálně ohrozit, jsem
jako politický nováček podcenil.
Jaké jsou vaše politické ambice? Kam míříte?
V ambicích jsem již daleko opatrnější. Z představy,
že jednoduše změníme letité politicko-ekonomické
vazby, jsem už do značné míry vystřízlivěl. Ale mám
ambici obhájit poslanecký mandát. Jednak jsem pře-

svědčen, že jsem se neflákal a mám za sebou kus
práce. Navíc snaha velkých stran vytěsnit jakoukoli
novou konkurenci z parlamentu je tak evidentní, že
bych považoval za hroznou chybu nezkusit přesvědčit voliče, že Babák není ta kreatura, jak ji svého času
vykreslila média.
Vím, že se snažíte řešit některé problémy v
našem městě. Co máte konkrétně za sebou a jaké
jsou plány do budoucna?
Já zastávám názor, že jako politik, který se chce
angažovat i takzvaně občansky má v podstatě tři
možnosti, kam napřít svou energii a peníze. Volný
čas mladých lidí, zdravotnictví a inteligentní pomoc
drobným podnikatelům a živnostníkům, kteří pak
mohou začít pomáhat také. Proto dlouhodobě podporuji blanenský fotbal a v současné době intenzivně
pracuji na tom, aby mohlo být zrekonstruováno dětské oddělení blanenské nemocnice. Nad tím třetím
bodem zatím uvažuji. Vše najednou dělat nelze.
Jaký máte názor na problematiku kolem hotelu
Dukla? Pokud byste mohl rozhodnout, co byste
s ním udělal?
Kdyby bylo na mně, nechal bych hotel zbourat a
vybudoval znovu park, který tam byl dlouhá léta před
tím. Tím by se nic nezkazilo. Naopak s atrakcemi
pro děti by to bylo podle mě to nejlepší. Ale to je můj
osobní názor. Asi nejlepší by bylo vyhlásit referendum, ať si blanenští sami řeknou. Je to přesně ten
případ, kdy jakékoli rozhodnutí shora bude špatné.
Co vás v poslední době potěšilo?
Těší mě, že blanenský fotbal snad konečně dostane po třech letech umělou trávu. Stálo to hodně úsilí
a teď už věřím, že to klapne. Také mám obrovskou
radost, že je stále více aktivních lidí a podnikatelů,
kteří mají zájem o Blanensko a Moravský kras. A
samozřejmě dlouhodobě mi dělají radost moje tři
děti.
-mumma-

Sponzor rubriky:

nové webové stránky

MONITORU

Hlídka mladých zdravotníků
Tuto sobotu byl střed Blanska nadprůměrně bezpečným místem. Kdyby se Vám naneštěstí přitížilo nebo Vás stihl nějaký úraz, dostalo by se Vám okamžité pomoci. Od sportovního ostrova až
po Blanenský zámek se na různých stanovištích konala soutěž mladých zdravotníků neboli Hlídka
mladých zdravotníků pořádaná Českým červeným křížem.
Jde o znalostní soutěž současně s praktickými
zkouškami z první pomoci. Zůčastní se jí tradičně
žáci základních škol rozdělení do dvou věkových
kategorií, 1. až 5. třída ZŠ a 6. až 9. třída nebo jim
odpovídající žáci víceletých gymnázií. V nich mezi
sebou soutěží pětičlenná družstva vedená svým kapitánem. Tentokrát se v centru města konalo krajské
kolo Jihomoravského a Zlínského kraje, dohromady
složené ze zástupců 22 okresů, což už je velice
pěkná účast.
Členové hlídek byli důkladně
prověřeni ze znalostí zdravotnických postupů při ošetření úpalu,
zlomenin, bezvědomí, krvácení,
poranění hlavy nebo zvládnutí
hysterického člověka v šoku. Samozřejmostí je umět poskytnout
resuscitaci pomocí umělého dýchání a masáže srdce.
První místa v obou věkových
kategoriích ukořistili žáci ze Zlínského kraje za okresy Zlín a
Vsetín, obě druhá místa naopak
připadla žákům z Blanenského
okresu a to mladším žákům ze
Žďárné a starším z Benešova.
Jsem osobně velmi rád, že je
o tento typ činnosti veliký zájem z
řad dětí. Pochopitelně by se tato
akce nemohla konat bez přímé

podpory a asistence členů Českého červeného
kříže. Ten statečně vychovává mladé ochotné lidi,
bez kterých by mnoho z nás v budoucnu zakusilo
zbytečně předčasně co to znamená nedočkat se
pomoci, když ji člověk bezpodmínečně potřebuje.
Pro třídní učitelky těchto mladých záchranářů
musí být pak velikou úlevou zkolabovat vedrem s
vědomím, že je o vás postaráno.
-jd-

Foto: K. Kučerová

www.monitor-bk.cz
www.facebook.com/MonitorBlansko

Karolínka se vrací na zámek
V těchto dnech vrcholí přípravy na osmnáctý ročník blanenského folkového festivalu Muzika pro
Karolínku. Monitor proto požádal hlavní organizátorku festivalu Martinu Nejezchlebovou, aby letošní
ročník blíže představila.

Típněte poslední
Nuda, zvědavost. Touha vyrovnat se ostatním, snaha zahnat nervozitu či smutek. Důvody, proč
lidé – často ve velmi útlém věku – začnou kouřit, jsou stereotypní a většinou banální. Stejně tak stereotypní, bohužel už daleko závažnější, bývají důvody, proč se později pokoušejí s kouřením přestat:
citelná finanční zátěž, obavy o zdraví své či svých blízkých, nebo dokonce propuknuvší onemocnění.
osobně překvapilo, bylo dost zájemců z řad zaměstnanců nemocnice,“ říká MUDr. Rábová, která je
jednou za tří lékařek plicního oddělení proškolených
pro poradenství léčby závislosti na tabáku.
Ti z účastníků akce, kteří o to projevili zájem, dostali pozvánku do ambulantní „protikuřácké“ poradny,
která funguje v Nemocnici Blansko už několik let.
„Základem úspěchu je rozhodnutí nekouřit, tedy vůle
nekuřáka. Musí chtít především on sám,“ vysvětluje
primářka Rábová. Kde vůle samotná nestačí, jsou k
dispozici farmaceutické prostředky, ať už v podobě
nikotinových preparátů omezujících abstinenční
příznaky, nebo léku na předpis, který přímo blokuje
receptory nikotinu a výrazně zvyšuje naději na překonání závislosti. Úspěšnost odborně vedené,
dlouhodobé léčby je přes čtyřicet
procent, což za trochu nepohodlí
v podobě pravidelné docházky do
ambulance jistě stojí.
Pokud tedy patříte k oné většině
kuřáků, která by s kouřením ráda
přestala, ale neví jak, nemusíte
na svou šanci čekat až do příštího
Dne bez tabáku, neboť poradna
funguje celý rok. „Všem, kdo
chtějí přestat kouřit, bych ráda
vzkázala, že jsme tady pro ně,
poradíme jim a pomůžeme. Ale
hlavně jim chci říct, že to má
smysl. Ať se rozhodnou,“ uzavírá
primářka plicního oddělení MUDr.
Rábová.
Foto: K. Kučerová
-kkuc-

Čísla hovoří jasně: v České republice kouří přibližně 2,3 milionů lidí. Polovina kuřáků zemře na
nemoci způsobené kouřením, a to v průměru o 15
let dříve, než kdyby nekouřili. Podle průzkumů by
70 % kuřáků raději nekouřilo a kolem 40 % se jich
každý rok pokusí přestat, bez odborné pomoci se
však úspěšnost pohybuje jen kolem tří procent.
Tyto a mnoho dalších informací včetně vyšetření
zdravotního stavu v podobě oxymetrie či měření koncentrace kyslíku v krvi nabídla letos poprvé v rámci
Světového dne bez tabáku Nemocnice Blansko.
„Přišlo asi padesát lidí – jednotlivci z řad veřejnosti,
studenti střední zdravotnické školy, a taky, což mě

něco trochu jiného: hudební zpestření letní sezony v
Po roční přestávce způsobené rekonstrukcí
Blansku a možnost vybrat si kvalitní koncert i těm,
nádvoří se festival vrací na blanenský zámek.
kdo nemají čas odjet za folkovou muzikou na celý
Těšíte se?
víkend. Věřím, že se jim letošní výběr kapel bude
Těšíme se strašně moc. Karolínka už byla dvakrát
líbit.
nucena zámek opustit a každý z těchto ročníků byl o
poznání horší než ty předchozí. Lidé prostě nejsou
Program:
zvyklí chodit na koncerty někam jinam. Je to o zvyku,
27.6. Cappella Polyphonica Salesiana (sbor)
ale také o atmosféře. Návštěvnost loňského ročníku
3.7. Žamboši (folk)
byla víceméně poloviční oproti těm předchozím.
10.7. Folk Team (folk rock)
Letošní Karolínka bude v něčem přesto výji17.7. Espuelas (mexico)
mečná. V čem?
24.7. F. T. Prim (trampská)
Přinejmenším v obsazení kapel. Máme pozvaný
31.7. Samson a jeho parta (folk) - pořádá KSMB
například Folk Team, brněnskou folkovou legendu,
7.8. Sova & Slamák (folk)
která hraje už třicet let, ale na festivalu ještě nikdy
14.8. Devítka (folk)
nebyla. Dále ze známých kapel byl ve spolupráci s
21.8. Na větvi (folk)
kulturním střediskem připraven koncert Jaroslava
28.8. Mošny (vokální)
Samsona Lenka a pozvali jsme i stálici „Muziky“
-kkuckapelu Devítka.
Vím, že letošní Muzika pro Karolínku je
výjimečná i pro tebe…
(Smích) Ano z těch osmnácti ročníků festivalu
je toto desátý, který organizuji já, takže jsem
vlastně oslavila takové osobní výročí.
Jak dlouho trvá příprava festivalu a kolik
lidí se na ní podílí?
Příprava začíná fakticky už s koncem posledního koncertu předchozího ročníku. Během
podzimu dávám dohromady program, probíhá
korespondence s kapelami, domlouváme termíny
a podobně. Program je hotový vždy nejpozději v
únoru – březnu. Přes léto se do příprav festivalu
zapojují už všichni dobrovolníci z Ulity, tj. asi
deset lidí. V té době není v provozu čajovna,
takže festival představuje naši hlavní činnost. Je
potřeba zdůraznit, že všichni práci na přípravě
festivalu odvádí zadarmo, jen takříkajíc za dobrý
pocit a za možnost zúčastnit se zdarma koncertu.
Muzika pro Karolínku je koncipována jako
folkové léto a ne jako klasický, koncerty denně nabitý festival. Proč právě tento model?
Pokud vím, tento model doprovází Muziku už
od prvopočátku a mě osobně se moc líbí. Celovíkendových festivalů lze přes léto stále ještě naFoto: archiv o.s. Ulita
vštívit dost, ale náš cyklus deseti koncertů nabízí
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Věřte dobrým realitkám
V posledních letech rostou realitní kanceláře doslova jako houby po dešti. Jen u nás v Blansku
jich je celá řada. Bohužel – není podnikatel jako podnikatel a v minulosti lidé několikrát naletěli
podvodníkům, přišli o peníze a o střechu nad hlavou a zbyly jim jen oči pro pláč. Možná proto čteme
stále častěji v řádkové inzerci větu „RK nevolat!“ Lidi prostě k realitním kancelářím nemají důvěru a
já si myslím, že je to docela škoda. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že dobře zvolená realitní kancelář
vám dokáže ušetřit spoustu peněz a hlavně času. Je jen potřeba si správně vybrat. Pokud hledáte
opravdové profesionály – v Blansku je to například společnost ISPP reality.

HOTEL MACOCHA***
tel.: 516 419 661, 603 295 318
Nabízíme:

OTEVŘEN !!!
RUKCI NOVĚ
!!! PO REKONST

- pořádání rodinných oslav, firemních akcí
- polední menu
- parkování zdarma
- klimatizovanou restauraci
Sleva platí na výše uvedené nabídky
(mimo denního menu) po předložení této inzerce do 30.8.2013

SLEVA

15 %

Veteran Tour Macocha 2013
Účastníci 33. ročníku orientační soutěže historických vozidel Veteran tour Macocha odstartovali v
sobotu 8. 6. jako obvykle od hotelu Dukla. Posádky
některých vozidel nelitovaly námahy a na závod
vyrazily v dobovém oblečení.

Společnost ISPP reality sídlí
na ulici Čelakovského v nově
Krásně opravená bývalá Severka, v níž sídlí ISPP reality.
zrekonstruované budově bývalé
Severky. Tento objekt se dočkal
velkolepé rekonstrukce; je zde
nejen sídlo ISPP reality, ale také
právnická kancelář, pobočka
Gepard finance, odškodňovací
kancelář a developerská kancelář – vše pěkně při ruce. Díky
tomu si také ISPP může dovolit
služby all inclusive – na vás bude
jen vznést požadavek a doložit
kopii občanského průkazu. O vše
ostatní se již postarají za vás.
ISPP reality je pro Blanenské
sice kancelář poměrně nová,
ale její tým je složen z realitních
makléřů a dalších pracovníků,
kteří ve své činnosti navazují
vám poradí, jak nejlépe financovat koupi. Finanční
na svoje předchozí dlouholeté působení na trhu s
expertka vám ochotně poradí – zcela zdarma.
nemovitostmi, tedy jsou zkušení, odborně školeni a
Pokud trávíte více času v Brně a v Blansku jen
vedeni k tomu, aby vám pomohli zejména s prodebydlíte, můžete se zastavit do obchodní galerie IBC
jem, koupí, pronájmem, ale i směnou vašich domů,
v Brně, kde má společnost ISPP reality pobočku.
bytů, nebytových prostor, pozemků, chat, chalup,
Najdete tu stejné služby, co v Blansku - pracovníci
zahrad apod. Jsou připraveni vám pomoci s řešením
jsou tu pro vás každý den od rána do večera.
i dalších otázek souvisejících s nemovitostmi, a to
Když jsem před pár lety prodával byt, oslovil jsem
s financováním, řešení otázky zástavního práva,
realitní kancelář. Zřejmě bych takovou věc zvládnul
věcného břemene, případně i exekuce vedené na
sám, ale vidina promarněných hodin strávených na
nemovitosti. Zajistí pro vás také ve spolupráci s
úřadech a peněz vydaných za právníky, notáře a
renomovanou advokátní kanceláří sepis smluv, a
to ať již smluv kupních, nájemních, směnných, tak i
další úředníky… A to ani nemluvím o tom, že realitní
úschovu vašich financí v advokátní úschově.
kanceláře se starají o inzerci a spoustu dalších věcí,
ISPP reality se zabývá mimo jiné také developerdíky nimž nemovitosti snáze prodávají. Už proto jsem
skou činností a společně s firmou Severka B, a.s. se
rád svěřil vše do rukou odborníků a vyplatilo se. Byt
podílela na celkové rekonstrukci budovy Severky a
jsem prodal během pár dní a bez problémů. A stačila
výstavbě bytového domu s 12 jednotkami a velkým
mi k tomu pouze občanka! Pokud si vyberete opravsoukromým parkovištěm pro nájemníky. Pokud byste
dové profesionály, kterými ISPP reality bezesporu
měli zájem v této lokalitě bydlet, zavolejte do ISPP
jsou, nebudete litovat. Jejich nabídku a webovou
– ještě 4 byty jsou volné. Momentálně tato společprezentaci najdete na www.ispp-reality.cz
nost připravuje nový velký projekt, a sice výstavbu
-rosmdesáti luxusních bytů v Boskovicích v areálu
Červené zahrady. Součástí tohoto centra bude
recepce, wellness, fitness, kadeřník, lékař a také
klubovna neboli společenská místnost s kulečníkem,
která budoucím majitelům bytů poslouží k pořádání
oslav či k posezení s přáteli. ISPP reality má také
na starosti nájemní bytový dům s 25 jednotkami na
Dukelské ulici v Boskovicích.
Další z činností, kterými se ISPP zajímá, je odškodnění a vše, co s ním souvisí. Pokud se vám
tedy stal nějaký úraz, újma na zdraví v práci či jinde
a žádáte náhradu škod, zastavte se v bývalé Severce
– poradí vám, pomůžou, případně vymůžou.
Potřebujete peníze na koupi nemovitosti? V budově se nachází také pobočka Gepard finance, kde

Foto: Radek Opatřil
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jenom u nás!

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

Tel. 516 419 555

Osmnáctý Půlmaraton
zve nejmladší děti
Půlmaraton Moravským krasem, který je díky své trase vedoucí podél říčky Punkvy právem považován za jeden z nejkrásnějších běžeckých závodů v České republice, se letos opět posouvá o
několik kroků vstříc jak samotným běžcům, jichž se na závod tradičně sjede kolem tisícovky, tak i
blanenským občanům.
Půlmaratonu Moravským krasem
Petr Bartošek.
Na stránkách Půlmaratonu
Moravským krasem www.sportujsnami.cz je tak už do května
možnost registrovat se nejen
na trasu půlmaratonu a obvyklý
městský běh o délce 2,4 km, ale
i na trasy 60 a 100 m určené pro
děti do pěti let (ty mohou běžet i
s rodičem) a děti šesti- až sedmileté.
Na malé běžce kromě trička s
logem Půlmaratonu čeká odměna, jejíž konkrétní podobu zatím
pořadatelé tají, a nejen to. „Byli
bychom rádi, kdyby se Půlmaraton nestal událostí na jeden den,
ale jakousi metou, ke které bude
sportovní Blansko po celý rok směřovat. Připravujeme proto celoroční projekt určený předškolákům.
Detaily ještě ladíme, oficiální představení by mělo
proběhnout v rámci Půlmaratonu,“ slibuje Petr Bartošek.
Pokud tedy máte děti, které rády běhají a závodí – a to snad všechny zdravé děti – přihlaste je k
dětskému běhu už nyní. Registrace, zatím stále za
zvýhodněnou cenu, je díky internetovému formuláři
snadná, startovné ve výši několika desetikorun (liší
se podle závodů) lze zaplatit v hotovosti v informační
kanceláři Blanka. Za možnost podílet se na báječné
atmosféře Půlmaratonu to docela určitě stojí.
-kkuc-

Foto: Petr Stříbrcký

Výraznou změnou oproti dosavadním zvyklostem
je naplánování závodu už na sobotu místo obvyklé
neděle, ke kterému pořadatelé sáhli na četné žádosti samotných účastníků pojímajících závod jako
rozloučení s prázdninami a poslední příležitost k
letnímu výletu, ať už s přáteli nebo s rodinou.
Hlavní novinkou, kterou pořadatelé přichystali
zejména pro ty nejmenší, je však výrazné rozšíření
palety běžeckých tratí tak, aby se dění kolem Půlmaratonu mohly aktivně zúčastnit i předškolní děti.
„Naší snahou je posunout Půlmaraton s každým ročníkem o něco dál. Půlmaraton Moravským krasem
se úspěšně zařadil mezi prestižní závody běžecké
sezony a sjíždějí se na něj běžci z celé republiky.
Rozhodli jsem se proto, že letos nastal ten
pravý čas připojit další aktivity obrácené
k Blansku a jeho občanům. Rádi bychom
blanenské trochu ´rozběhali´a věříme,
že tou nejlepší cestou je zapojit do dění
kolem Půlmaratonu děti,“ vysvětluje ředitel

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

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


SLEVA

10%
na všechno

Sport je investicí,
která se bohatě vrací
S místostarostou Jiřím Crhou o podpoře sportu ve městě, novinkách letošního Půlmaratonu i o
jednom vážně míněném předsevzetí.
Blansko o letošních prázdninách zažije hned
dvě významné sportovní akce. Můžete je představit?
Blansko letos v létě skutečně čekají hned dva
sportovní svátky. Tím prvním je finálový závod mistrovství světa v biketrialu na konci července, druhým
už zavedený Půlmaraton Moravským krasem na
konci srpna.
Pro Blansko, které letos dostane příležitost uvítat
doslova tisíce hostů ze všech koutů republiky i
světa, mají obě tyto akce obrovský význam, a obě
jsou poctou Blansku coby sportovnímu městu. V
případě mistrovského závodu v biketrialu samotným
blanenským biketrialistům, kteří dlouhodobě dosahují
vynikajících výsledků, v případě půlmaratonu pak
nádherné přírodě, do níž je Blansko zasazeno a
která dává závodu jeho nezaměnitelný charakter.
Blansko a sport – jak jdou podle vás tyto dvě
věci dohromady?
S oblibou říkávám, že Blansko je sportovní město.
Myslím si, že každé město má svého ducha a Blansko je sportovním městem. Spousta blanenských
občanů se věnuje sportu nejen organizovaně, ale i
rekreačně a s oblibou vyráží do krásné přírody kolem
Blanska, v létě na kole, v zimě na běžkách.
Podpora sportu je zakotvena v různých oficiálních
dokumentech a město ji naplňuje zejména formou vytváření materiálně-technického zázemí a vhodných
podmínek pro sport – například převzetím sportovišť
a péčí o ně. Samozřejmě, podpora sportu musí být
vyvážená s ostatními oblastmi života ve městě, jako
je kultura, školství, sociální oblast a tak dál.
Jak se na přípravě zmíněných dvou akcí podílí
město Blansko, popřípadě Vy sám?
Město Blansko obě akce finančně podpořilo za
což je potřeba poděkovat – a to bych rád zdůraznil
– všem zastupitelům města.
Půlmaraton se koná pod mou osobní záštitou a
já se na jeho přípravách v rámci možností aktivně
podílím. Společně s hlavními organizátory hledáme
každý rok cesty, jak závod udělat ještě přitažlivějším.
Při této příležitosti bych chtěl zmínit novinku letošního
roku, dětské běhy, které by se měly stát pravidelnou
součástí této sportovně-kulturní akce. Rád bych proto
pozval nejen jednotlivé běžce, ale celé rodiny, aby si
přišly zaběhat i s dětmi.

Vy sám v rámci Půlmaratonu poběžíte?
Poběžím stejně jako loni běh městem na 2,4 km.
Naprosto vážně jsem uvažoval i o půlmaratonu, ale
nemám dost natrénováno. Příští rok bych ale už skutečně chtěl vyrazit na dlouhou trať, a to říkám zcela
zodpovědně. Myslím si, že když už jsem převzal
záštitu nad závodem a zvu k účasti na bězích, měl
bych jít příkladem.
Máte osobní vztah k běhání? Co podle vás
přináší sport do života?
Hrával jsem závodně fotbal a zimní příprava, ta
byla většinou o běhání. Mám tak osobní zkušenost,
že běhání začne člověka bavit, když má dostatečně
natrénováno. V současné době je pro mě běh zejména prostředkem k odreagování. I tady platí, že co
se člověk v mládí naučí, to později jako když najde.
Jsem proto přesvědčen, že sport má obrovský význam zejména pro mládež – v tomto smyslu se jedná
o dobrou investici, která se nám všem v budoucnu
vrátí.
-kkuc-

Foto: Radek Opatřil
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Nemocnice za zdravá prsa
Každá osmá žena v průběhu svého života onemocní rakovinou prsu. V České Republice žije v současné
době 50 tisíc žen s touto diagnózou. Ročně přibude dalších šest tisíc žen, které si tuto diagnózu vyslechnou. Rakovina prsu je nejčastější příčinou úmrtí žen ve věkové kategorii 20 – 54 let, a to i přes fakt, že je
poměrně snadno léčitelná, pokud je nádor odhalen včas.
Tím nejzásadnějším pro léčbu je včasná diagnostika, a právě proto Nemocnice Blansko jako jedno z
66 screeningových mamografických center podporuje
tento projekt. Naším cílem je jediné - pomoci přesvědčit
ženy, aby nepodléhaly iluzi, že zrovna jim se to nemůže
stát a převzaly iniciativu nad svým zdravím. Aby každá
žena za svá zdravá prsa bojovala tou neúčinnější metodou – prevencí.
V úterý 28.5.2013 proběhl v prostorách blanenské
nemocnice již druhý ročník akce s názvem Boj za
zdravá prsa. Zájemkyně si vyzkoušely pod odborným
dohledem členek Diana klubu Brno samovyšetření prsu
pomocí fantonů, získaly kompletní informace o mamografickém vyšetření z úst lékařů radiodiagnostického
oddělení a velký zájem vzbudila i široká paleta výkonů
Oddělení jednodenní péče Nemocnice Blansko, jak v
problematice rakoviny prsu, tak i mimo ni. Zájem byl i
o využití aktuálních bonusů zdravotních pojišťoven i
možnost získání poukázky Ženy ženám na vyšetření
mamografem.
Poděkování patří zejména lékařům zmíněných
oddělení v čele s prim. MUDr. Danou Kolmačkovou
a prim. MUDr. Stanislavem Krejstou, ženám z Diana
klubu Brno, zástupkyním Avon Pochodu a hlavně všem

účastníkům z řad veřejnosti, kteří akci podpořili nejen
aktivní účastí, ale také koupí výrobků s růžovou stužkou,
jejichž výtěžek – téměř 12 tisíc korun – putuje na konto
proti rakovině prsu.
-ko-

Deky pro psí útulek
Zdravím všechny čtenáře Monitoru, jmenuji se Radek Opatřil a ti pozornější z vás si už možná
všimli, že se mé jméno tu a tam objeví pod nějakou tou fotkou otištěnou v novinách. Protože kromě
focení mám taky rád psy, chodím příležitostně fotit nalezence do blanenského útulku, kteří pak díky
kvalitnímu portrétu snadněji najdou nové pány.
A jak tam chodím fotit, slovo dalo slovo a vyšlo
najevo, že by se útulku hodilo pár dalších věcí, než
jenom hezké fotky.
V tu chvíli jsem si vzpomněl na vás, na čtenáře
Monitoru, mezi kterými je jistě dost lidí, co mají rádi
psy a vědí, že staré věci nemusí sloužit jako výplň
kontejnerů, naopak, mohou dobře posloužit někomu
dalšímu. Rozhodl jsem se proto vyhlásit neoficiální
sbírku věcí pro blanenský psí útulek a rád bych k ní
přizval vás všechny.
Co sbíráme? Hlavně staré deky. Ty prý jdou na
dračku a je jich třeba hodně. Dále odblešovací prostředky všeho druhu a krmení – nejlépe psí granule,
protože ty jsou trvanlivé a dají se uskladnit.
Pokud něco z toho doma máte a chcete to psímu
útulku věnovat, bude to skvělé. Pokud se rozhodnete
něco koupit a přinést, bude to ještě lepší. Bohužel
nemůžeme ani nechceme přijímat peníze, protože
finanční sbírka se musí složitě hlásit a zúřadovat, ale
věřím, že kdo se chce zapojit, tomu krátká zacházka
do zverimexu vadit nebude.
Věci sbíráme do 29. června do 12.00 hod., naším
sběrným místem se stala prodejna a opravna mobilů
a PC na Komenského 10, to je na starém Blansku
skoro hned za závorami, naproti archivu.
Už se tam na vás těší, vy se naopak můžete časem
těšit na fotoreportáž z předávání darů do útulku,
kterou samozřejmě nezapomenu pořídit.
-ro-

Malujeme po síti
Žáci z Dvorské v Blansku se zúčastnili 18. ročníku
mezinárodní výtvarné soutěže Malujeme po síti, kterou
pořádá Český rozhlas – Rádio Junior. Letošní téma
„Nebojme se strašidel“ zaujalo i ty nejmenší žáčky. V
hodinách informatiky v programu malování vytvářeli
nejrůznější strašidla a příšery. Nejlepší výtvory byly
zaslány do soutěže, do které přišlo přes 5 000 prací z
24 zemí – např. Indie, Švýcarska, Bulharska, Francie,
Běloruska, Itálie, USA, Keni, Ugandy, Slovenska,
České republiky. Dílka Adama Kopřivy, Matěje Fouska
z II.A a Lukáše Pazoura ze IV.A postoupila do finále v
sekci počítačová grafika.
Finalisté byli pozváni na slavnostní vernisáž výstavy,
která se bude konat 19. června v Národopisném muzeu

Foto: Radek Opatřil

v Letohrádku Kinských v Praze. Práce jsou vystaveny
nejen v Letohrádku Kinských, ale také na internetových
stránkách Českého rozhlasu Webík – radiojunior.rozhlas.cz a malujeme.rozhlas.cz.
Mgr. Eva Gregorová

Fotoseriál: Tanec na hrnec
V divadle Kolárka se 6. 6. odehrála série tanečních vystoupení několika souborů, na níž o víkendu
volně navázal workshop indického tance Bharata Natyam.

Foto: Klára Kučerová
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PRÁDELNA,
MANDL
Iva Müllerová
Dvorská 28, Blansko

PEREME, ŽEHLÍME,
MANDLUJEME
* Osobní prádlo
* Ložní prádlo
* Přikrývky, deky
* Potahy
* Záclony, závěsy
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516 412 533, 606 720 933

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské 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: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.cz
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, prodej a servis mobilních telefonů, navigací a
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.

PRODEJ
* Toyota Corolla Verso 2,2 TD, r. 2007, pouze 68 tkm,
pravidelný servis, garážovaná, v super stavu. Cena
209.000,- Kč, při rychlém jednání sleva. Tel. 606720933.
* Zánovní infrasaunu pro 4 osoby s CD. Pořizovací cena
46.000, nová cena 18.000,-. Tel. 776117788.
* 1+1 do 0V na ulici 9. května po rekonstrukci. Cena
770.000,-.Tel. 776117788.
* 2ks letní Matador 165/70 nové, disky nové nepoužité,
2ks zimní Matador MP55 165/70, jeté, dezén 4mm, disky
použité. Levně. jiri.chlup@tiscali.cz
* Nové - nepoužité čerpadlo Sigma Hranice, typ 32-SVA-II-L1 s motorem 2,2 kW, na společném ocelovém rámu.
Cena 3500,- Kč. Tel. 602569424.
* Hala 15 x 6 x H4 - kovová konstrukce, velmi zachovalá
- Blansko. Prodám za cenu šrotovného. Tel. 603864884.

RŮZNÉ
* Svědomitá studentka VŠ nabízí hlídání dětí během
prázdnin. Tel. 774025455.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Bk u Sýpky. Tel.
775223137.
* Dlouhod. pronajmu garáž na Podlesí. Tel. 776786833.
* Kdo daruje funkční tiskárnu Lexmark nebo jiný typ a
plochý monitor? Tel. 723875356.
* Pronajmu garáž u zastávky BK-město. Tel. 602724073.
* Pronajmu byt 2+1 v blízkosti centra Blanska. Cena
dohodou. Tel. 604520582.
* Pronajmu byt 1+1 na Severu. 3. NP, dům po revit.
Renovovaná kuch. linka a koupelna, pračka, lednice,
nové podlahy. Cena 7500 Kč vč. inkasa. BEZ RK! Tel.
728428983, lucka.zh@email.cz
* Pronajmu 1+1 Zborovce. Volný ihned. Tel. 606222001.
* Pronajmu garáž u Sýpky. Tel. 605165633.
* Pronajmu 1+kk na Zborovcích (4200,- + inkaso). Volný
od 7/2013. Tel. 733655674.
* Rodina s dcerkou naléhavě hledá pronájem bytu v BK
a blízkém okolí 2+1 max. do 8 tis/měs. Spěchá, prosím
nabídněte. Bez účasti RK. Tel. 773134233.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronájmu byt 1+1, částečně zařízený. Klidná část
města Blansko Sever, volný ihned. Tel. 776323311.
* Kdo provede menší opravy na chatě v Blansku? Solidní
jednání. Tel. 731809137.

PRODEJ, SERVIS A INSTALACE
TV A SATELITNÍ TECHNIKY
- aktivace placených programů
- prodej a servis karet
- servis společných TV antén v bytových domech

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

Studenti zvládli
další Kostelní Noc
Po loňské úspěšné premiéře zažil kostel svatého Martina v Blansku posledního májového dne svou
druhou KOSTELNÍ NOC. Studenti všech oborů Střední školy gastronomické, s.r.o. v Blansku připravili ve
spolupráci s Farností sv. Martina Blansko pro návštěvníky zajímavý program, který částečně vycházel ze
zkušeností 1. ročníku, současně však byl upraven a podstatně obohacen. Jeho koncept vycházel z motta
„Jubilea pod hvězdami“ a měl připomenout některá významná výročí, která si v souvislosti s kostelem
letos připomínáme.
Hlavní obměnou byla nabídka odpoledního předprogramu, kdy byl areál Centra sv. Martina otevřen již v
16 hodin a to s nabídkou variabilního programu podle
věku a zájmu příchozích. Děti se tak mohly zúčastnit
různých soutěží a her, byly pro ně připraveny dětské
dílničky a také herní prvky, které patří ke stálé nabídce
zrenovované farní zahrady pro rodiny s dětmi. Dospělí
mohli relaxovat v přírodním čtenářském altánku anebo
se občerstvit v tzv. Bistru sv. Martina, kde se i tentokrát
největšímu zájmu těšil „Martinův bílý kůň“, tedy výtečný
bílý punč, který servírovali žáci oboru Barman – sommelier.
Velký zájem byl ale především o komentované
prohlídky, které zaznamenaly oproti předchozímu roku
největší rozšíření – ze dvou prohlídkových tras rovnou
na pět! Mimo tradiční prohlídku interiéru a kostelní věže
bylo totiž využito již zmíněné renovace okolí kostela a
výklad byl proto zaměřen i na jeho exteriér, farní dvůr
a zahradu. Zcela jedinečnou příležitost pak návštěvníci
dostali díky 300. výročí postavení budovy staré fary a
mohli se nejen dozvědět o historii této památné budovy
a o jejím současném využití, ale nahlédli i do běžně
nepřístupných prostor ve sklepení, kde se dochovaly
zbytky středověkého zdiva z doby před započetím
barokní stavby.
V 18.30 byl hlavní program slavnostně započat
rozezněním zvonů i varhan a přivítáním návštěvníků
farářem J. Kaňou, starostou města Blanska L. Toufarem
a ředitelkou Střední školy gastronomické M. Truhlářovou. Zástupce ředitelky M. Jaglář pak představil, co si
do hlavního bloku připravili studenti školy – a nebylo
toho málo:
V sekci pro děti se z kúru nejprve snesly
desítky papírových vlaštovek s poselstvím,
které si děti samy složily. Následovala „Audience u Cyrila a Metoděje“, kdy slovanští
věrozvěstové malé posluchače provedli zajímavostmi kostela i svého života a pomohli
jim tak uhodnout tajenku v křížovce. Před
odchodem dětských návštěvníků jim ještě
na dobrou noc byly odvyprávěny některé
biblické příběhy.
Čas pro dospělé nadešel ve 20.30, kdy
studenti oboru Cestovní ruch seznámili
přítomné se svou novou aktivitou – průvodcovstvím v kostelní věži a nově otevřené
vyhlídce, kterou mají na starosti po celou
turistickou sezonu. Velký úspěch sklidili členové hudebního uskupení Sedoom, které je
součástí souboru Martini band, náležejícího
ke zdejšímu kostelu již více něž čtyři desítky
let. Hudbu vystřídaly ústně – obrazové

prezentace, kterými žáci školy informovali o aktuálním
dění v církevním světě, jako např. o novém papeži nebo
o rekonstrukci poutního místa na Velehradě.
To už atmosféra v kostelní lodi dostala magický večerní nádech, umocněný svíčkami, které hosté kladli na
podlahu za splnění svých přání. V potemnělém kostele
se pak farář Kaňa poutavě zamyslel nad smyslem symbolů v dnešním světě a v řeči symbolů se pokračovalo i
po jeho příjemném povídání – za pomoci obrazů, zvuků
i ústní nápovědy si mohli posluchači vyluštit krátký
kvíz o všech jubilejích, jimž byla letošní Kostelní noc
věnována. Závěrem si pak všichni mohli prostřednictvím
videozáznamu a fotospotu připomenout, jaká byla ta
Kostelní noc loňská.
Po celý večer probíhal i doprovodný program, který
nabízel malou expozici o historii kostela, ankety pro
návštěvníky a také velmi oblíbenou gastronomickou
zajímavost – ochutnávku mešních vín a letos nově i
biblických pokrmů. Obojí měli na starosti žáci oboru
Kuchař – číšník a za své snažení sklidili právem pochvalu, vždyť téměř každý z návštěvníků měl příležitost
k degustaci jídla podle receptů starých přes dva tisíce
let úplně poprvé.
Celkově je možné zhodnotit práci všech organizátorů
na straně Farnosti sv. Martina i Střední školy gastronomické - a především samotných studentů - velmi kladně
a vyjádřit jim poděkování. Ale je nutné poděkovat i všem,
kteří svou návštěvou pomohli posílit jejich další odbornou zkušenost. Už proto budeme velmi rádi, pokud se
za rok na Kostelní noci 2014 znovu potkáme.
Martin Jaglář,
Střední škola gastronomická

Nabízím
k pronájmu
1) prostory ve středu města,
které jsou určeny a uzpůsobeny k provozu kadeřnictví,
pedikúry nebo kosmetiky
o ploše 39m2
2) kanceláře ve středu města
o ploše 28m2 a 37m2

Tel. 775087779
Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Pink Floyd Revival – 22.6.2013 ve 21 hod, Rájec –
Jestřebí - Letní kino. Cena 220,- Kč
Ticketpro:
4.8.2013 Deep Purple – Slavkov u Brna
7.8.2013 Roger Waters – Praha, Synot Tip Arena
17.10.2013 Suzi Quatro – Brno, Boby Centrum
4.6.2014 LUCIE 2014 – Brno, Kajot Aréna
Ticketstream:
23.-25.8.2013 - Grand Prix Brno
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
21.11.2013 Labutí jezero - Brno, Janáčkovo divadlo
Ticket Art:
19.7.2013 Zdeněk Izer - Boskovice, Letní kino
Boskovice
27.10.2013 Lucie Bílá – Brno, Kajot Aréna
3.12.2013 Ciganski Diabli – Brno, KC Semilasso
Aida, Hudební divadlo Karlín, Praha
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín,
Praha
Aktuálně v prodeji:
Naši nabídku jsme rozšířili o množství sběratelských
suvenýrů s blanenskými motivy:
Štítky na hole – žádaný turistický suvenýr s motivem
zámku Blansko ve dvojím provedení.
3D pohlednice – speciální folie na pohlednici s blanenským zámkem vytváří 3D efekt.
3D magnetky – zmenšená 3D pohlednice je opatřena
magnetkou.
Pamětní medaile – speciální pamětní medaile z řady
STAMP. Sběratelská série.
Turistická nálepka – z edice sběratelských předmětů
k turistickým známkám.
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-

Nábor do basketbalu

Blansko rozdrtilo Rajhrad
Fotbalisté FK Blansko se stylově rozloučili se svými příznivci. V posledním domácím utkání sezóny
2012/2013, které na půl hodiny přerušila bouřka, rozdrtili svěřenci trenéra Hajského RAFK Rajhrad
5:0. Střelecky explodoval Martin Pokorný, autor čtyř branek!
Fotbalisté Blanska přivítali v rámci 27. kola krajského přeboru v posledním domácím utkání sezóny
celek RAFK Rajhrad, který bojuje o záchranu. V
předchozích třech kolech dosáhli svěřenci hrajícího
trenéra Jaroslava Janoška dobrých výsledků. Doma
s Novosedly remizovali 4:4, na půdě IE Znojma prohrávali již 0:3, nakonec však zvítězili 4:3. Ve středu
pak v dohrávce 18. kola uhráli na půdě druhých
Mutěnic remízu 2:2.
Domácí trenér Jiří Hajský postrádal pouze záložníka Romana Mokrého. Na Medarda panovalo v
Blansku proměnlivé počasí. Ještě na konci rozcvičky
trávník bičovaly sluneční paprsky. Při nástupu obou
týmů to už byly dešťové provazce, které tak zbrzdily
úvodní výkop o pět minut. Po necelých jedenácti
minutách hry navíc hlavní rozhodčí Petr Mayer vinou
bouřky odvolal obě mužstva do kabin. Pokračovalo
se až po půlhodinové pauze, během které kvalitně
připravený pažit silně nasákl vodou. I přesto si diváci
přišli v dalším průběhu hry na své.
Blanenští se snažili co nejdříve vstřelit vedoucí
branku. Po několika slibných náznacích se jim to
povedlo ve 21. minutě. Zouhar vyslal do úniku Trtílka,
ten individuálně prošel až do vápna a po jeho přesné
přízemní přihrávce se prosadil Martin Pokorný - 1:0.
Ve 29. min. těsně před dotírajícím Hanslem uklidil
míč do bezpečí brankář Franzberger, který si poté
poradil i se zakončením Trtílka. Hosté vyslali směrem
k Juranově brance dva pokusy ve 32. a 35. min., střely Nekvapila a Kouřila postrádali více přesnosti. To
stejné platilo i v případě domácího forvarda Hansla,
jehož svižný pokus z 18 metrů téměř olízl pravou tyč.
Když se neujal ani volej kapitána Bubeníčka,
přihlásil se o slovo opět Martin Pokorný. Ve 42.

min. jej ideální přihrávkou osamostatnil Zouhar a
domácí útočník obloučkem přehodil vyběhnuvšího
Franzbergera - 2:0.
Po změně stran již Blanenští zcela ovládli dění hry.
V 51. min. po centru Zouhara hlavičkoval neudržitelný Pokorný do břevna, dorážku Trtílka fantastickým
zákrokem vytěsnil na roh Franzberger. Stejná část
konstrukce branky pomohla hostujícímu brankáři
také v 60. min., když na ní skončila povedená střela
neudržitelného Martina Pokorného. Akce ještě
pokračovala a po centru Gromského se hlavou prosadil Hansl, ale rozhodčí pro předchozí faul branku
neuznal.
To však domácí nemuselo dlouho mrzet. V 62.
min. si na rohový kop Bubeníčka naskočil ve vápně
obránce Michal Daněk a přesnou hlavičkou zaznamenal svoji premiérovou branku v dresu A týmu
- 3:0. V 69. min. prošel až před vápno hostů Müller,
kterého obránce zastavil až za pomoci nepovolených
prostředků. K exekuci trestného kopu se postavil
Martin Pokorný, jehož precizní střela zapadla k pravé
tyči - 4:0.
Autor hattricku však stále neměl dost. V 73. min.
vybojoval míč Gromský a naservíroval hrdinovi utkání
přihrávku jako na zlatém podnosu, kterou Martin
Pokorný nepohrdl - 5:0.
Ve zbytku utkání si již Blanenští vítězství pohlídali
a dokráčeli tak bez komplikací ke svému devatenáctému vítězství v sezóně. V domácím prostředí
Blanenští v posledních šesti kolech neztratili ani
bod při skóre 17:2! Sezóny zakončí svěřenci Jiřího
Hajského třemi venkovními utkání. To první je čeká
již v úterý, kdy se od 18:00 představí v Rousínově.
www.fkblansko.cz

Hledáme chlapce a děvčata ve věku 7 – 11 let
(ročník 2006 – 2002) do přípravky basketbalu. Pokud
se vám líbí basketbal, máte zájem si ho vyzkoušet
a hrát, tak neváhejte a přijďte mezi nás. Scházíme
se každé pondělí a čtvrtek od 15.30 do 17.00 v hale
ASK Blansko (naproti lázním).
Kontakt:
p. Antonín Zezula, tel: 776 227 070,
email: antonin@zezula.cz
ing. Michaela Tužilová, tel: 777 803 805
-r-

Nabízíme

PRODEJ
velmi zajímavých

obchodních (provozních) prostor
v blízkosti centra Blanska. Příjezd,
přístup a vlastní parkoviště přímo z
hlavní silnice ul. Svitavská - bývalý
areál Adastu.
Naproti supermarket, obchody.

Plocha 144 m2 - přízemí.
Cena dohodou.
Bližší informace:

tel. 602516928
tel. 606734838
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Blansko opět hostí biketrialové MS

MOTO – SKÚTRY – ATV

Ve dnech 27. - 28. 7. se do Blanska po šesti letech vrací vrcholná sportovní akce,
mistrovství světa v biketrialu. Poslední červencový víkend se do Blanska sjedou
závodníci z celé planety, nevyjímaje ani tak exotické země jako je Japonsko nebo
Čína, aby se utkali o nejprestižnější tituly ve sportu, v němž právě blanenští
jezdci nejednou dosáhli na světové vavříny.
Blanenský klub nepořádá mistrovství světa poprvé.
Už v roce 1996, kdy aktivně závodil i nynější předseda
světové biketrialové federace Hiroši Hirano, vyrazil on a
další jezdci bojující o světovou trofej na blanenskou trať.
Od té doby se Blansko stalo pravidelným pořadatelem
velkých biketrialových soutěží, ať už šlo o mistrovství
Evropy v roce 2006, nebo mistrovství světa v roce 2007.
Mistrovství světa v biketrialu bývá dvou nebo tříkolové,
letos se však z rozhodnutí prezídia BIU uskuteční pouze
dva závody. První hostí španělská Igualada, a tak blanenský závod bude zároveň i finálový, což znamená, že právě
v Blansku budou vyhlášeni šampioni jednotlivých
kategorií za letošní rok.
Podle Radima Kakáče, místopředsedy blanenského AMK, začne sportovní svátek už o den
dřív, v pátek 26. června, slavnostním zahájením
Mistrovství na náměstí Republiky. Doprovodný
program potěší zejména nejmenší děti do 6 let, pro
které se chystá závod na speciálních „push-bikes“,
tedy odrážedlech. "Děti si projedou buď hladkou trať
nebo trialovou trať. V trialu už přejíždění přes drobné
překážky. Je to projekt, který vznikl ve Španělsku a
my ho vnímáme jako zajímavou možnost, jak přiblížit
biketrial dětem", prozradil k tomu Kakáč a dodává,
že včas podchytit nové talenty je vždycky důležité.
"Vždyť v roce 1996 naše současné špičkové jezdce
oslovilo právě blanenské mistrovství světa", připomíná.
Závod se tak bude dotýkat nejen areálu na

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

Palavě, kde se fakticky
odehraje, ale atmosféru
mistrovství světa díky bohatému doprovodnému programu
zakusí i samotné město. Přesto pořadatelé zvou blanenské občany k samotné trati. "Věříme,
že blanenští si tento mimořádně atraktivní šampionát
nenechají ujít a podpoří naše jezdce, kteří v tomto sportu
tradičně dosahují fantastických výsledků.", uzavírá svou
pozvánku na mistrovství světa v biketrialu Radim Kakáč.
-kkuc-

www.moto.stesys.cz

SQUASH

Foto: Petr Stříbrcký

Deštivé počasí čtvrté květnové soboty přilákalo
na náš squashový turnaj třináct hráčů. Účast vzhledem k této nevlídné venkovní situaci mohla být
vyšší, ale i tak jsme mohli uskutečnit další z našich
pravidelných turnajů.
Ve dvou základních skupinách byla nesourodá
situace. Ve skupině „A“ bylo sedm hráčů a ve skupině „B“ šest, přesto jsme neomylným způsobem,
na dva sety do 11 bodů, všichni mohli postoupit do
závěrečného finálového pavouka.
V prvním osmifinálovém kole se odehrálo jen pět
zápasů. Poražení z těchto utkání utvořili skupinu
„C“ o 9. – 13. místo. Vítězové postoupili do další,
čtvrtfinálové fáze, kde již bez boje čekali vítězové
základních skupin.

Objevte novou Octavii Combi
Ať je stále nad čím žasnout

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:
777 887 700, 516 412 100

Ve vyřazovacím pavouku i ve skupině o 9. – 13.
místo se hrálo na dva vítězné sety. Ve skupině C
každý s každým a v pavouku vyřazovacím způsobem, kdy vítězové postupovali směrem nahoru a
poražení směrem dolů.
V takových zápasech se někdy i blýská, někteří
hráči těžce nesou své porážky s podceňovanými
soupeři a tak to někdy v těch lepších případech
odnesou jejich vlastní rakety, nebo v těch horších
případech nenastoupí k dalším zápasům. Turnaj
však běží a ti nejlepší a nejodolnější válí dál. Tak
se také stalo, že ve finále o první a druhé místo se
utkali skutečně nejlepší hráči tohoto turnaje Jirka
Vybíhal, který zdolal Pavla Blažka 2:1 (8:11, 11:9,
11:8). Za zmínku stojí také zápas o páté místo, kdy
Jirka Pánek překvapivě zdolal Nabila Laie 2:1 (11:9,
6:11, 11:9).
Ceny do turnaje pro všechny hráče věnovalo již
tradičně ČAD Blansko a.s.
Lze si jen přát, aby se příští turnaj v sobotu 22.
června od 13 hodin těšil vaší pěknou účastí. Startovné je neměnné 200 Kč a jste všichni zváni.
-rl-

Stolní tenis
TJ ČKD Blansko
Minulý týden se konalo v Brémách Mistrovství
Evropy veteránů ve stolním tenise. Oddíl TJ ČKD
Blansko reprezentovala v kategorii nad 40 let Veronika Ševčíková a v konkurenci více než 130 hráček
dosáhla velkého úspěchu.
V základní skupině vyhrála Veronika všechny 3
utkání suveréně 3:0 a do vyřazovací části tak postupovala z 1. místa. V zápase o postup mezi nejlepších
32 hráček si hladce poradila s Němkou Wernerovou
(3:0), další Němka Rahn-Marxová stála Veronice v
cestě do osmifinále. I tento zápas blanenská hráčka
zvládla poměrem 3:0. První set Veronika ztratila až v
boji o nejlepší osmičku, ten ji dokázala vzít Slovenka
Baďurová, ale i v tomto utkání dokázala Veronika
celkem s přehledem zvítězit (3:1). Ve čtvrtfinále
Veronice los příliš nepřál, když jí přisoudil úřadující
mistryni světa, Italku Arisiovou. Ta již byla nad Veroničiny síly, Veronika prohrála 0:3.
I tak je 5-8 místo v této početné konkurenci velkým
úspěchem.
-vory-

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

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

podlahařství
SLEZÁK

* Podlahy plovoucí,
dřevěné, vinylové, PVC
* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž
Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz
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