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Co nesmí chybět pořádnému závodu? Reklamy, hostesky, hudba, kulturní a doprovodný 
program, křiklavě barevná funkční trika a především spousta lidí, aby byla ta správná 
návštěvnost. Běhání je zkrátka v módě, do běžeckých „kecek“, samozřejmě pečlivě 
vybraných vzhledem k váze běžce a plánované běžecké zátěži, se dneska obouvá kde 
kdo, startovní listiny závodů po celé republice běžně končí ve troj- až čtyřmístných 
číslicích a celkově to vypadá, že kdo dnes neběhá, jako by ani nebyl.úv
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Stávající podoba závodů coby běžec-
kých svátků se vžila natolik, že ji dnes 
mnozí považují za jedinou možnou a 
pevně danou. Stačí však z archivu vy-
táhnout staré novinové články a najednou 
je všechno jinak. Z černobílých, často 
neostrých a technicky nedokonalých foto-
grafi í na vás dýchne zcela jiná atmosféra 
téměř rodinného setkání několika desítek 
běžců, obvykle okolím považovaných za 
tiché blázny.
 Lidí, kteří v bavlněných tílkách a v 
botách bez odpružených zón vyběhli do 
„plného provozu“, což tehdy představo-
valo frekvenci tak čtyř aut do hodiny, bez 
iontových nápojů a energetických gelů, 
jen pro tu chuť a touhu změřit si své síly 
s tratí. Zní to skoro jako pohádka o rytíři 
a drakovi, o událostech tak dávných, až si 
nikdo není jist, zda se vůbec staly. O to víc zaskočí, 
když se obrátíme ke strohé řeči čísel a zjistíme, že 
od historicky prvního závodu údolím Punkvy, tehdy 
v délce 25 km, uplynulo pouhých třiapadesát let.
 Výprava do hlubin média veskrze moderního, 
tedy Internetu, dále prozradí, že onen skok do dob 
současných, dob reklamních a membránových, nastal 
teprve nedávno. Ještě v roce 2009 se na Půlmara-
ton přihlásila pouhá stovka závodníků, doprovodný 
program spočíval v závodu koloběžek a součástí 
dárkového balíčku pro běžce byla kšiltovka s logem, 
pár prospektů o Moravském krasu a – poněkud 
nepochopitelně – litr mléka, jehož požívání se před 
běžeckým závodem obvykle nedoporučuje, pokud 
ovšem nemá jít o běh do míst, kam i císař pán chodí 
sám.
 Po tomto posledním záchvěvu Půlmaraton defi -
nitivně zhasl, aby po roce nebytí jako bájný Fénix 
doslova vstal z popela v nové kráse a plné síle.
 V režii Tomáše Mokrého z občanského sdružení 
Sportuj s námi se v roce 2011 počet registrovaných 
běžců přehoupl přes pět set a od té doby už jen 
stoupá. Je tak víc než pravděpodobné, že bežecký 
svátek Půlmaratonu a kouzelná, byť náročná, trasa 
údolím Punkvy i letos přivábí přes tisícovku běžců a 
tisíce návštěvníků.
 Je dobře, když město žije. Je ještě lépe, když žije 
sportem a mě osobně velmi potěší, pokud co nejvíce 
blanenských přijme pozvání místostarosty Jiřího Crhy 
a postaví se na startovní čáru, nebo aspoň ke trati. 
Přesto bych vám, čtenářům Monitoru, ráda tlumočila 

ještě jedno pozvání – pozvání do starých časů. Do 
dob, kdy byl běh sportem osamělých mužů a žen 
vyrážejících na trať. Vstoupit do nich je snadné – stačí 
si obout nějaké docela obyčejné, pohodlné boty a v 
některý zcela obyčejný, nijak výjimečný den, nejlépe 
časně ráno nebo v podvečer, vyrazit podél Punkvy. 
A nemusíte vlastně ani běžet. Stačí, když necháte 
oči dokořán. Když strávíte chvíli s řekou, jezerem 
a žlebem. S vlaštovkami nad hlavou nebo vážkami 
nad hladinou. S jiskřící mlhou a šuměním vody mezi 
skalami. Ručím vám za to, že v tu chvíli vám přesná 
časomíra ani čip měřící trať málem na centimetry 
chybět nebudou.

-kkuc-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 1 700 000,- Kč

Velice pěkný, částečně zrekonstruovaný byt OV 

3+1 s balkonem, 3.p. v revital. byt. domě.

Pěkný, prostorný, slunný DB 3+1 s lodžií, nádherný 

výhled. Byt je po celk. rekon. Žádaná lokalita - Sever.

cena: 1 800 000,- Kčmob.: 605 163 333 mob.: 777 857 739

BlanskoBlansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 990 000,- Kč

Pěkný rodinný domek 3+1 s dílnou, garáží 

a dvorkem, klidné místo.

mob.: 777 857 739 

Ráječko Němčice Těchov

cena: 690 000,- Kč                         cena: 1 550,- Kč /m2                         

Samostatně stojící, přízemní RD 2+1 se zahrádkou, 

vhodný k tvralému bydlení i rekreaci.

STP o výměře 1 332 m2, klidné místo, JZ orientace. Všechny 

IS (elektřina, voda, plyn, kanalizace, telefon) na hranici.

mob.: 605 163 333 mob.: 777 857 739 

Nabízíme:
- DB 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 52 m2, 4.p., výtah, ihned volný...NC – 939.000 Kč
- Byt 2+1 v OV Adamov v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel...NC – 1 199.000 Kč
- RD 2+1 Němčice, poz. 162 m2, IS, obyvatelný, zahájená rekonstrukce ...NC –300.000 Kč
- STP + 2 RD Spešov - centrum, 4 584 m2, IS dostupné, neobyvatelné..NC – 380 Kč/m2

- Nájem kanceláří Blansko – Sukova,  220 m2, 3.a 4. NP...NC – 1.500 Kč / m2/rok.+ ink.
- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí, parkování...NC – 14.000 Kč/měs.
- Zahrada Blansko – Podlesí, 374 m2, dřevěná chatka, voda, EE blízko ..NC – 149.000 Kč

RD 5+1 Ráječko, 174 m2, kompletně 
vybavený, cihelné zdivo a vysoce kvalitní
stavební materiály.

NC – 4 850.000 Kč

STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou,
882 m2, možnost rozdělení na dvě místa, 
studna, sítě na pozemku 

NC – info v RK

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  A  PRONÁJEM

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Sportovní festival 

již 14.9.2014
www.blanenskadesitka.cz

Více informací v příštím čísle Monitoru.



K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Freddieho sloupek
Taková jen krabička...

 Kdysi jsem kromě plechovek od zahraničních nápojů 
sbíral i krabičky od sirek. A měl jsem jich celou řadu, vždy 
jsem si nicméně zakládal na tom, že byly nepoškozené a 
reprezentativní. Dnes už se této Bohu libé činnosti nevě-
nuji, ale vím, jakou krabičku bych ve sbírce mít nechtěl.
 Tahle krabička je totiž už od osmdesátých let minulého 
století pohozená na blanenském náměstí. Je ošklivá, 
sežvejkaná, sešlá a nefunkční, přesto si jí každý hned 
všimne. Hotel Dukla snad měl být chloubou města, tedy 
kdysi a zřejmě jen pro někoho raněného naprostou sle-
potou co do estetiky, nicméně nikdy se jí nestal a naděje 
na to, že by se tento stav změnil prakticky neexistuje...
 Stalinův (bývalý) pomník v Praze je proti této stavbě 
umělecké dílo hodné ocenění. Hotel Dukla nemá jako 
stavba ani základní prvky estetična. Je nefunkční jako 
stavba i jako prvotní záměr jeho užití. Blanenští radní jej 
před nedávnem zakoupili zpět do majetku města, aby 
se z tohoto mementa minulé doby nestala ubytovna pro 
méně přizpůsobivé občany, přičemž obchodní inteligenci 
zástupců města raději ponechám bez komentáře. Jen 
připomenu, že jeden z nich před veřejnou aukcí prohlásil, 
že "Hotel Dukla chceme získat za jakoukoli cenu". Ale 
dobrá, nakonec je tedy Dukla zase "naše".
 Od té doby se, po dobu mé služby, nic zvláštního 
nestalo. Objekt sice změnil majitele, nikoli však "modus 
operandi", tedy je stejně nevzhlený a odpudivý, jako dřív.
 Město se dělí na dva tábory, tedy co se do mínění o 
budoucnosti hotelu týká. Jedni by radši, kdyby zmizel a 
jeho přítomnost jsme si v budoucnu vybavili jen ze sta-
rých fotografi í, druzí obhajují možnost přestavby (možná 
i nového myšlení) tohoto zařízení.
 Kdyby ta budova měla jen špetku historické hodnoty, byl 
bych pro zachování. Ale podívejte se na město Blansko... 
Odpornější stavbu jsem tady opravdu neviděl. Pro zacho-
vání socialistického monstra v centru nejcentrovanějším 
nemohu proto zvednout ruku ani náhodou.
 Je nicméně dobrým počinem našich městských 
zástupců, že se rozhodli o budoucnosti hotelu Dukla 
vypsat referendum. Konat se nejspíše bude společně s 
komunálními volbami letos na podzim. Já přijdu. Věc, která 
mi ale nejde z hlavy je tato: Jak a kdo bude formulovat 
otázku o "bytí, či nebytí" zmíněné stavby? Udělá to soubor 
našich moudrých sám nebo si na to najde externí pomoc 
některého z konzultantů?
 Vím, je to banalita. Ale jen na první pohled, drazí 
spoluobčané. Jakákoliv otázka, tím spíše v referendu, 
respektive způsob, jakým je kladena má na odpověď 
brutální vliv. O tom jsme se mohli v dějinách několikrát 
přesvědčit.
 Žijeme v době, kde malé potištěné papírky (nošené v 
peněžence)  hrají velkou roli. Pozemek v centru města 
je lukrativní a cenný. Ať už se ta hnusná krabice zbourá 
nebo zůstane, měli bychom se připravit na druhé kolo celé 
akce. Co "po Dukle"? Budeme mít náměstí nebo v centru 
vyroste projekt některého z "developerů"?
 Ano, i to je otázka... A není snadné na ni odpovědět.
 Nejsem paranoidní, i když to tak někdy může vypadat. 
Ale o tom, jaké je nebo bude naše město rozhodujeme 
my, jeho obyvatelé. Pojďme se tedy o tuto problematiku 
zajímat (a zdaleka nejde jen o hotel Dukla) nebo se nám 
snadno může stát, že místo nových (slibovaných) bytů 
a kavárny vyroste v centru herna. Tak tomu bylo třeba 
v případě výškové budovy. Ostatně o tom, jak to už léta 
vypadá na blanenské radnici, můžu napsat třeba příště...
 Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)734 514 325
734 514 325

Červen pro Elišku a Šimonka

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

Pohodové léto 
v obuvi KTR

Pohodové lét
v obuvi KTKT

Vyměkčená vnitřní stélka s pěti
 masážními body - komfort na každém kroku.

V Rájci se soutěžilo 
o pohár starosty města

Rájec – Jestřebí – V sobotu sedmého června se 
na tréninkovém hřišti v Rájci uskutečnily hasičské 
závody O pohár starosty města, kterého se zúčast-
nila družstva dobrovolných hasičů z okresu Blansko 
spadající pod hlavičku Odborné rady mládeže.
 Ještě před začátkem, který byl naplánovaný na 
devátou hodinu ranní, bylo hřiště zaplněné nejen 
mladými dobrovolnými hasiči, ale také stále přibýva-
jícími diváky, pro které bylo připravené občerstvení. 
V devět hodin pak zahájil soutěž starosta Rájce – 
Jestřebí Pavel Perout. Ten ve svém úvodním projevu 
ocenil zájem o pomáhání ostatním a vyzvedl význam 
dobrovolných hasičů. Na závěr pak popřál všem 
účastníkům hodně štěstí a týmy se začaly chystat 
na samotné závody.
 Mladší a starší žáci mezi sebou soupeřili ve dvou 
disciplínách. Na jedné straně hřiště probíhal požární 
útok a na straně druhé pak štafeta. Za nadšeného 
povzbuzování a fandění postupně jeden tým za 
druhým zdolával obě disciplíny a po poledni už byly 
známy výsledky obou skupin. V kategorii mladších 
žáků se jako první umístil Sychotín a v kategorii star-
ších zvítězila Šošůvka. Rájec skončila mezi mladšími 
třináctá, mezi staršími pak sedmá.

-sko-

Sraz Trabantů v Blansku
Blansko – V sobotu jedenatřicátého května se na 
náměstí Republiky už po šesté setkali příznivci 
dvoutaktních Trabantů. Už před druhou hodinou 
odpoledne, na kdy bylo naplánované setkání, bylo 
na místě několik historických kousků a to i přes ne-
přízeň počasí. V dešti a kroupách na místo postupně 
přijížděly další zachovalé vozy, které se řadily na 
odiv skupince přihlížejících. Na závěr přehlídky pak 
vyjeli všichni majitelé se svými raritami na projížďku 
Blanskem, čímž celé setkání uzavřeli.

-sko-

Poděkování
 Touhle cestou bych velmi ráda poděkovala a 
hlavně pochválila péči, která mi byla poskytnuta po 
složitější ortopedické operaci, kterou bravurně pro-
vedl Mudr. Tomáš Vyroubal, o němž musím říct, že 
je jednička ve své profesi a patří mu můj velký dík. 
Z počátku jsem měla obavy, zda se nechat operovat 
u nás v Blansku, ale opravdu nelituji. S takovou péčí 
jaká mi byla poskytnuta jsem se v našem zdravot-
nictví opravdu nesetkala (a to už mohu srovnávat).
 Přístup byl nejen profesionální, ale hlavně lidský! 
Sestřičky Andrea Nečasová a  Martina Ondrová jsou 
nejúžasnější a nejobětavější zdravotní sestřičky, 
které jsem poznala. Moc Vám děkuji!
 Samozřejmě musím poděkovat i Mudr. R.Czakó, 
na jehož radu jsem dala a nechala si od něho pro-
vést spinální anestezii, kterou provedl velmi jemně 
a hlavně bezbolestně!I Vám děkuji!

Vděčná pacientka I. Farníková

Pozvánka do lázní
 Okresní organizace svazu tělesně postižených 
Blansko pořádá rekondiční pobyt v termínu od 19.7 
– 26.7 2014 v termálních lázních Turčianské Teplice. 
Zájemci se mohou informovat a přihlásit u vedoucího  
p. Jiřího Štěpa, tel. 737407467.

-js-

Rájec spatřila 
odvrácenou stranu Měsíce

 Nebo přesněji řečeno slyšela. V sobotu sedmého června totiž v Rájeckém letním kině vystoupila 
revivalová kapela Distant Bells, která se rozhodla vzdávat holt britské kapela Pink Floyd a její tvorbě. 
Po roce tak bylo jinak nevyužívané letní kino svědkem velkolepé show, při kterém tuhla krev v žilách 
a na své si přišel nejeden nadšený fanoušek staré dobré hudby.
 Už hodinu před začátkem koncertu se začal 
amfi teátr pozvolna plnit a bylo vidět, že snad každý 
příchozí je dobře naladěn a zvědavý, s čím kapela 
letos vyrukuje. Jak se prostory začínaly plnit, bylo čím 
dál jasnější, že na koncertě budu jeden z těch mlad-
ších nadšenců. Drtivou většinu totiž tvořila generace 
mých rodičů, která přišla zavzpomínat na své mládí 
a na hudbu, která je v té době provázela. Dlouhé 
prošedivělé vlasy tak bylo možné vidět na mnohých 
návštěvnících, kteří netrpělivě očekávali začátek. Bylo 
skoro cítit houstnoucí atmosféru plnou nedočkavosti 
a velkého očekávání.
 Ve chvíli, kdy se v záři refl ektorů začaly objevovat 
na pódiu první účinkující, rozhostilo se skoro až po-
svátné ticho. Každý v publiku hladově hltal každičké 
slovo, každičký tón, který k nim přicházel, a od za-
čátku bylo jasné, že to bude výjimečný zážitek. Když 
tak kapela poprvé přerušila hru, aby se pozdravila s 
publikem, dostalo se jim hlasitého potlesku, po kterém 
následovala skladba Have a Cigar. I když doutník měl 
s sebou asi málokdo, značná část publika neodolala 
možnosti venkovních prostor, aby si nezapálila ale-
spoň cigaretu. Samotný tabákový kouř, který se po-
malu rozptyloval v houstnoucí tmě, pomáhal vytvářet 
nezaměnitelnou atmosféru spolu s kapelou a jejich 
světelnou show, kterou doplňovala také pyrotechnika.
 Kromě klasických skladeb jako Mother nebo 
Goodbye Blue Sky, které kapela převedla v čistě 
akustickém provedení, nebo skvostného Coming 
Back to Life pak zazněly také méně známé skvosty 
v podobě The Gold It's in the…, které si ale vyslou-
žily stejně bouřlivý potlesk jako známé hity. Po více 
než hodině pak přišla skladba Fat Old Sun, kterou 
se kapela začala loučit. Loučení to bylo ale velice 

předčasné, protože následovala krátká přestávka, po 
které kapela předvedla snad ještě úžasnější hudební 
um než v první polovině. 
 Koncert se měl nést v duchu alba Dark Side of the 
Moon, kterému byla věnována právě druhá část. od 
samotného začátku alba, tedy Speak to Me a Brea-
the, byl člověk unesen do vesmírných výšin, kde si 
vychutnával nadčasovou hudbu podmalovanou lasery 
a světly, které v oné druhé půli působily ještě lépe. 
Za vrchol koncertu bych pak považoval chvíli, kdy se 
poprvé ozval saxofon, který je pro celé album naprosto 
nepostradatelným prvkem. Neméně dech beroucí ale 
byly dvě vokalistky, které většinou pouze podmalová-
valy zbytek kapely. V rámci Dark Side of the Moon, 
ale obě mladé slečny dostaly možnost ukázat, co 
všechno se v nich skrývá. Výšky a sílu hlasu, kterou 
předváděly, musí člověk zažít, aby dokázal ocenit to, 
co bylo možné slyšet při The Great Gig In the Sky.
 Jak pomalu doznívaly poslední tóny podbízivého 
Dark Side of the Moon, začínali se někteří z návštěvní-
ků pomalu trousit pryč. Naneštěstí pro ně následovalo 
ještě pár další písní jako přídavek v čele se Sorrow 
a úplně poslední – Comfortably Numb. To už všichni 
přítomní aplaudovali kapele ve stoje a myslím si, že 
to bylo na místě. Chybělo totiž už jen pár minut do 
půlnoci a kapela tak hrála téměř tři hodiny. Tři hodiny 
naplněné dokonalou hudbou v mistrovském provede-
ní. Noční procházka domů pod hvězdami zasypanou 
oblohou pak už byla jen třešničkou na dortu.
 Jak během koncertu několikrát zaznělo, kapela 
se plánuje do Rájce za rok vrátit s novým hlavním 
motivem a obnoveným průřezem celou tvorbou le-
gendárních Britů. Rozhodně je na co se těšit.
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 Tříletá Eliška Kabátová  a čtyřletý Šimonek Petržela z Blanska se přes svůj útlý věk potýkají s vážnými 
zdravotními problémy. Elišce by mohla pomoct opakovaná rehabilitace, ale jedna stojí zhruba padesát 
tisíc korun. Šimon potřebuje speciální kočárek za více než šedesát tisíc, ale pojišťovna platí jen polovinu. 
Jejich rodiny tolik peněz nemají. Nyní jim ale může pomoct každý, kdo má zájem. 

 V pondělí totiž začala akce nazvaná Červen pro 
Elišku a Šimonka. Její hlavní iniciátoři jsou Zuzana 
Machová a Lubomír Rek z Blanska. „V prodejně Pompo, 
kde pracuji, máme sběrné místo víček od PET lahví 
právě pro Elišku. Vybíráme je tady, třídíme a odvážíme 
do výkupny do Brna. Chtěli jsme ale udělat ještě něco 
víc a pomoct i dalšímu dítěti a tak jsme se domluvili s 
Lubošem, že oslovíme podnikatele a další hodné lidi a 
z toho vznikla tato akce.“ uvedla Machová. 
 Zatím se jich zapojilo deset. „Princip je ten, že tyto 
fi rmy určité procento z tržby v daný den, týden nebo celý 
měsíc věnují právě pro Elišku a Šimonka. Takže všichni, 
kdo jejich služeb využijí, těmto dětem pomohou. Jedná 
se o Dárkový servis, který má prodejny v Blansku a 
Boskovicích , restaurace U Slunce v Blansku, autoškolu 
Vacek, taxislužbu Nowa taxi či poskytovatele wellness 
služeb hotel Sladovna v Černé Hoře, kavárny Kaverna 
a Cafi sco v Blansku dále výtvarné potřeby Jiří Holemý 
a Bowling Blansko,“ vysvětlila Machová. Informace o 
fi rmách, které se zapojily, je možné najít na facebooko-
vé stránce https://www.facebook.com/cervenpomaha. 
Pokud se chce přidat ještě někdo další, může napsat na 
e-mailovou adresu zuzanamachova@email.cz a hned 
bude kontaktován a zapojen do pojektu.
 Vyvrcholení akce se uskuteční v neděli devětadva-
cátého června v areálu Hotelu Sladovna v Černé Hoře 
při odpoledni nazvaném Se Sladovnou na prázdniny. 

Program akce:
Sladovna podium: 
12.45 - CK Dechovka
13.30 - Pavel Helan
14.10 - Elena Trčková 
14.40 - Daniela Krahulcová
15.10 - Iveta Francová
15.30 - Barborka Cínová
16.00 - Kaštánci
17.10 - PŘEDÁNÍ ŠEKŮ
17.30 - Čaroděj Magic - R
18.00 - Standa Hložek
18.50 - Komediomat
19.40 - Martin Štěpánek
20.00 - HD Acoustic
Prostor u recepce:
15.00 - tanec s kočárky (Mateřské centrum Paleček)
15.10 - JAM MIROS
15.50 - Aerobic a Zumba pro děti i dospělé 
16.20 - JAM MIROS
17.00 - Meron
Sloupový sál:
15.15 - WIKI a NIKI  Jak se vaří pohádka
Prostor před pivovarem
od 13 hodin - výstava a ukázky modelů letadel a vrtul-
níků , projížďky na konících a  další
Od 21.00 hodin v restauraci posezení u cimbálu, hraje 
cimbálová muzika Veronica a v 21.15 ohňostroj.
Změna programu vyhrazena.
 Od 13 hodin začnou hry pro děti v areálu hotelu Sla-
dovna . Děti si vyzvednou kartičky u restaurace a půjdou 
soutěžit. Pro každé dítě, které absolvuje soutěže, máme 
nachystán dárek.
 „Podnikatelé zde rodinám nemocných dětí předají 
svoje šeky,“ řekl další z organizátorů Lubomír Rek. 
Vstupné na zábavné odpoledne bude dobrovolné a vý-
těžek také poputuje nemocným dětem. Pro ty je rovněž 
otevřený účet u nadačního fondu Veronika s číslem 228 
743 425 / 0300. Variabilní symbol pro Elišku je 140202, 
pro Šimonka 140505.
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Na kávě s Honzou Kohutem

Sponzor rubriky:

Půlmaraton? Mám dobrý pocit, 
když město žije

 Čekala jsem, že si vytrvalostní běžec poručí 
vodu nebo iontový nápoj, ale Honza Kohut si dal 
se mnou kávu. Prý ji moc nepije, ale dal si, aby 
netrhal partu. I proto mu bylo dost těžké vykat – 
Honza je prostě parťák a kamarád, který svým 
nadšením pro běh dokáže nakazit kde koho. 
 
 Ty padáš hodně mladě, kolik je ti vlastně roků?
 Je mi dvacet osm, ale je pravda, že ještě dodneška 
po mně občas chtějí v obchodě občanku, když jdu 
mamce koupit cigarety... (smích).
 Veřejnost tě zná především jako běžce, ale jaká 
je tvoje původní profese?
 Vyučil jsem se v oboru kuchař číšník a nějaký 
čas jsem opravdu působil v oboru gastronomie, ale 
poslední rok a půl pracuji jako osobní kondiční trenér, 
fi tness trenér a masér.
 Jaká byla tvoje cesta ke sportu, respektive k 
vytrvalostnímu běhu? 
 Sportoval jsem odmala, ale k běhu jako takovému 
jsem se dostal až na druhém stupni základní školy. 
Před tím to bylo lyžování, kolo a dokonce i basketbal, 
ale běhání jsem se začal věnovat až pod vedením 
pana učitele Vrány na ZŠ Erbenova. Ten mě brával na 
první závody a pod jeho vedením jsem potom začal i 
trénovat. 
 Čím tě běh naplňuje?
 Je to individuální sport, kde si každý za svůj výsle-
dek odpovídá sám. Nemusí se spoléhat na to, jestli 
se spoluhráči dobře vyspali, jestli náhodou celou 
noc nepropařili. Při běhu se člověk uvolní, vyčistí si 
hlavu, a to je velice příjemné. Výkony nic vnějšího 
neovlivňuje. Co člověk natrénuje, na to má.

  Jsi stále ještě amatérský běžec, 
nebo ses vydal na profesionální 
dráhu?
  U nás jsme prakticky všichni ama-
térští běžci. Samozřejmě, že si něco 
za sezonu díky sponzorům a partne-
rům vydělám, ale není to tak, že bych 
si mohl dovolit přestat chodit do práce 
a jen závodit.
  Jak probíhá letošní sezona? Prý 
se ti zatím všechno nedaří tak, jak 
by sis představoval?
  Nedávno jsem si při půlmaratonu, 
který byl zároveň mistrovstvím repub-
liky, věřil na medaili, ale doběhl jsem 
až pátý. V posledním týdnu před tímto 
závodem jsem neměl úplně optimální 
přípravu. Jednak jsem musel překo-

nat nachlazení a pak jsem ještě trochu neprozřetelně 
šel do sauny. Tělu tahle kombinace moc nesedla a 
při závodě se to všechno projevilo...
 Jak vlastně běžec pozná, že to v závodě nebude 
ono?
 Věděl jsem, na jaký můžu zhruba běžet čas, s 
kým se můžu srovnávat. Měl jsem podle toho také 
naplánovanou taktiku, jenomže už na čtvrtém, pátém 
kilometru jsem cítil, že to není ono a ještě šestnáct 
kilometrů jsem se musel trápit. Bylo to docela náročné.
 Doplňuješ při závodě nějak energii?
 Ano, jako jiní běžci i já používám energetické gely 
nebo iontové nápoje, ale jen při delších závodech. 
Pokud se běží třeba jen desítka, tak to nemá příliš 
efekt.
 Kolik těch delších závodů za sezonu vůbec 
zvládáš? Běháš i delší tratě než je půlmara-
ton?
 Minulý týden jsem běžel třeba závod, který měřil 
28 kilometrů. Celkově jich bude za sezonu tak osm 
až deset. Naše sezona trvá skoro celý rok, většinou 
od března až do prosince. Letos jsme díky závodu v 
Portugalsku začali už v únoru.
 Za jaký tým obvykle běháš?
 V Extralize závodím za tým VSK Univerzita Brno, a 
pokud se neúčastním klubových závodů, tak běhám 
nejčastěji s lidmi, které trénuji. Máme svůj RELAX-FIT 
TEAM. Jsou v něm lidé z Blanska, Brna, ale třeba 
taky z Prahy.
 Jak je obtížné rozběhat někoho, kdo má zájem 
začít, ale nikdy neběhal?
 Někdy docela ano, zvlášť pokud se ten, kdo nikdy 
neběhal, má učit běžeckou abecedu. Ale není to 

nemožné. Pokud člověk opravdu chce, tak to nako-
nec zvládne. Musí se začínat postupně. Rozhodně 
nedoporučuju začínat s během podle nějakých ná-
vodů na internetu. Ta osobní přítomnost trenéra je 
důležitá. První tři čtyři lekce totiž nejsou o běhání, 
ale o protahování, o krátkých rovinkách a podobně.
 Jak se díváš na lidi, kteří celý rok prakticky 
neběhají a pak se rozhodnou uběhnout půlma-
raton?
 Moc to nechápu. Pokud chce někdo běhat, měl by 
začít na těch kratších tratích a postupně to prodlužo-
vat a ne to rovnou zkoušet od půlmaratonu výš. To 
je jako bych nikdy nejezdil na kole a chtěl zvládnout 
Tour de France. Už jsem párkrát při závodech viděl 
lidi, kteří skončili v sanitce na kapačce. Z takového 
závodu pak ani nic nemůžou mít.
 Když už jsme u zážitků ze závodu, koná se na 
závěr třeba after party?
 After party se po větších závodech opravdu koná. 
Ale vytrvalci většinou na rozdíl od jiných atletů dodr-
žují životosprávu, takže tohle moc nepřehánějí.
 Neláká tě zkusit ultramaraton nebo jiný extrém-
ní běh?
 Ne, nejsem fanoušek těchto extrémních disciplin. 
Pro mě je hranicí opravdu maraton. Běh prokládaný 
chůzí, protože u těchto disciplin to ani jinak nejde, to 
vážně není nic pro mě.
 Co ty a Půlmaraton Moravským krasem? Je to 
pro tebe srdeční záležitost nebo jen jeden závod 
z mnoha?
 Je to sice závod jako každý jiný, ale přece jen je to 
doma, takže člověk se rád zúčastní a v koutku duše 
touží vyhrát. Trasa je dost náročná, ve městě je to 
do kopce z kopce a ani doběhnout na Skalní mlýn 
není úplně snadné. Ale třeba loni se mi běželo velmi 
dobře, nevadila mi ani ta „prádelna“, která po dešti 
nastala v údolí Punkvy. Je také fajn, že se zároveň 
běží městský běh a dětské kategorie. Přivádí to k 
běhání víc lidí.
 Vede běhání k dobré náladě a nějaké vnitřní 
pohodě?
 Spousta lidí mi říká, že jim běh pomáhá oprostit se 
od starostí všedního dne, takže nejspíš ano. Navíc 
se z běhu dnes stala do jisté míry módní záležitost.
 Poslední otázka: Jaké je tvé běžecké a osobní 
přání?
 Jedno běžecké přání opravdu mám. Chtěl bych se 
podívat na mistrovství Evropy, které se pořádá jednou 

za dva roky. Kvalifi kační limity nejsou nereálné, ale 
bez významného sponzora a speciální přípravy to 
nepůjde
 A osobní cíl? Rád bych dobře vychoval svého 
osmnáctiměsíčního syna a přivedl ho ke sportu. Už 
začíná pěkně běhat. Minulý týden jsem mu po těžkém 
závodě sotva stačil.
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Monitorovaný trénink
 Přiznávám, jsem absolutní neběžec. Považuji se 
za běžecký antitalent a mým životním výkonem je 
patnáctistovka za sedm minut. Kdo ví, snad se na tom 
podepsal tělocvik na základní škole, kde byl běh po 
asfaltu ve cvičkách pravidelnou aktivitou, snad skuteč-
nost, že funění, dusot a vlasy ulepené potem k dámě 
v mých představách tak nějak nepatří. Přesto jsem si 
kdesi uvnitř nosila nepochopitelnou představu o tom, 
že se jednou rozběhnu a… prostě poběžím. Kilometr 
za kilometrem, lesem, pěšinou, kolem vody. Zlehka a 
pro radost. 
 Setkání s Honzou Kohutem, ze kterého chuť do 
běhání přímo srší, mě přimělo vytáhnout tuhle za-
prášenou vizi na světlo. Slovo dalo slovo, ani jsem 
nevěděla jak, a ocitla jsem se v Honzově běžecké 
přípravce. Cíl je jasný: přichystat se na městský běh 
Půlmaratonu, neboli vylepšit svou kondičku natolik, 
abych byla za tři měsíce schopna uběhnout téměř 2,5 
km. Ano, bude to práce, ale upřímně, já se na ni těším.
 Pokud se chcete přidat a s pomocí Honzy Kohuta 
zrealizovat své vlastní běžecké cíle, ať už je to směš-
ných pár kilometrů, nebo rovnou maraton, přidejte se. 
Tréningy probíhají v Blansku 2 x týdně, ceny jsou na 
úrovni lekcí aerobiku, a k tomu jako bonus funkční triko 
a kamarádská atmosféra. 
 Více informací na www.relax-fi t.cz, info@relax-fi t.
cz, telefon 777 975 754
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 Do startu půlmaratonu zbývá už jen jednaosmdesát 
dní. V jakém stavu jsou přípravy?
 V plném proudu. I když se zdá, že času zbývá ještě 
spousta, není tomu tak. Přes prázdniny se všechno zvolní 
a velkou část práce je třeba odvést nyní, do konce června, 
než se lidé rozjedou na dovolené. A běžci to podle všeho 
vidí stejně: k dnešnímu dni je registrováno o 30 % více 
účastníků než ve stejné době v loňském roce. Je vidět, 
že popularita Půlmaratonu stále stoupá.
 Letos se koná 19. ročník, já sám jsem garantem tohoto 
závodu čtvrtým rokem, a musím říct, že mě tento úspěch 
nesmírně těší. Půlmaraton se v roce 2013 dostal do „top 
ten“, tedy mezi deset nejlepších běžeckých závodů v 
republice. Toto ocenění je pro mě o to cennější, že jde o 
hodnocení udílené samotnými běžci, a já si jej nesmírně 
vážím. 
 Co se tedy pro 19. ročník Půlmaratonu chystá?
 Je toho víc. Pokud jde o kulturní program, vrcholem 
bude koncert Ondřeje Hejmy a jeho kapely Žlutý pes. 
Je to rocková klasika a myslím, že do celkového ladění 
dobře zapadá.
 Dá se říct novinkou, loni otestovanou ve zkušebním 
provozu, jsou také dětské běhy. Zatímco loni jsme je po-
jímali jako více méně doprovodný program, letos se staly 
plnohodnotnou součástí Půlmaratonu. Od dubna probíhá 
na blanenských školkách atletická přípravka, program 
tělesné výchovy pro nejmenší, nad nímž jsem převzal 
osobní záštitu. Děti se do projektu zapojily s ohromným 
nadšením a já tak trochu doufám, že radostí z pohybu 
"nakazí" i dospělé. Dětské běhy v rámci Půlmaratonu 
by pro ně měly být vyvrcholením přípravy a zároveň 
odměnou, a my uděláme, co bude v našich silách, aby 
si to nejvíce užily.
 Pokud se tento model, tedy rozběh projektu začátkem 
roku s vrcholem směrovaným k Půlmaratonu osvědčí, a 
já doufám, že ano, rádi bychom realizovali další projekty 
ve stejném duchu. Nápadů je spousta – třeba běžecká 
škola pro mládež a dospělé, nebo speciální projekt pro 
seniory. Uvidíme příští rok.
 Jak se na Půlmaraton chystáte vy sám? Trénujete?
 Samozřejmě, určitě znova poběžím. Loni jsem vyrazil 
na trať městského běhu, tedy 2,4 km, ale letos váhám 
právě kvůli projektu atletické přípravy ve školkách. Projekt 
jsem osobně zaštítil, proto bych chtěl být u startu dětských 

běhů přítomen. Městský běh, který startuje těsně před 
nimi, by mi na to nedal dost času, což by mě mrzelo. 
Dost možná tak skončím u lidového běhu na 800 m, ale 
rozhodně si zaběhám.
 Je na vás vidět, že se na to těšíte...
 Ano, těším se. Půlmaraton je skvělá akce, na kterou 
přijíždí hodně lidí. To pak mám dobrý pocit, že město žije. 
Těším se na přátele, kteří přijedou, i na společně strávený 
čas. Půlmaraton se opět poběží v sobotu, v neděli tak 
bude čas na relax, návštěvu města, společné posezení. 
Pevně doufám, že podobným způsobem stráví poslední 
prázdninový den většina z těch, co na Půlmaraton dorazí. 
Naší snahou je, aby lidé po závodu neodjížděli domů, ale 
zůstali v Blansku a trochu se pobavili.
 Rád bych proto prostřednictvím Monitoru pozval 
blanenské i hosty z jiných koutů republiky, aby si  přišli 
do Blanska zasportovat, nebo aspoň zafandit v báječné 
atmosféře Půlmaratonu Moravským krasem.
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S místostarostou Jiřím Crhou o vrcholu blanenského sportovního 
roku – Půlmaratonu Moravským krasem.

S Monitorem na houbách
V červnu léto budiž pochváleno. Houby rostou konečně pravidelně, jen se řídí počasím. Někdy je jich více, 
jindy méně. Tropické počasí první poloviny tohoto měsíce však houbám moc nepomohlo, spíše naopak.

Co roste:
 Na přelomu května a června se už objevila liška 
obecná a první hřiby dubové. K nim by se měly přidat 
i další hřibovité houby – hřib žlutomasý (babka), hřib 
modračka (modrák) a konečně hřib smrkový. Mezi 
lupenatými houbami se už může vyskytnout naše 
nejjedovatější houba, muchomůrka zelená, kterou lze 
nedopatřením zaměnit za jedlé pečárky – žampiony. 
Poměrně velkou jistotu mají houbaři v holubinkách. Ty 
na rozdíl od ostatních lupenatých hub nemají vláknitý 
třeň – je křehký a drolí se. Kvalita holubinek se dá zjistit 
ochutnáním za syrova. Pálivé, palčivé a hořké jsou 
samozřejmě nejedlé. Mezi nejznámější jedlé holubinky 
patří holubinka mandlová a trávozelená, nejedlé jsou 
holubinka révová nebo holubinka vrhavka.

Houba měsíce:  
Muchomůrka růžovka

 Je to poměrně velká houba, klobouk může mít široký 
i přes 100 mm. Bývá červenohnědý až okrově hnědý, 
pokrytý nepravidelnými bradavkami. Třeň dorůstá 60 
– 130 x 20 – 30 mm, je válcovitý a ve spodní části se 
rozšiřuje do typické hlízy (nikoli pochvy!). Růžovka se 
vyskytuje hojně ve všech lesích, listnatých i jehličnatých, 
v nížinách i na horách.

Zajímavost:
 Otrava muchomůrkou zelenou je nejvážnější incident, 
který se houbaři může přihodit. Život člověka je při něm 
v bezprostředním ohrožení. Velkou roli zde hraje čas, 
kdy se postižený dostane do péče lékařů, kteří se po-
mocí přístrojů snaží organismus zbavit toxických látek.
Bohužel někdy je i přes rozvinuté lékařské technologie 
tento čas krátký, dochází k selhání orgánů důležitých 
pro život a ke smrti. Francouzský lékař P. A. Bastien v 
70. letech 20. století obhajoval teorii, že otrava mucho-
můrkou zelenou se dá vyléčit podáváním vitamínu C 
a tento pokus provedl sám na sobě. Dobrovolně požil 
jedovatou houbu a posléze si aplikoval biologický roztok 
obohacený o C vitamin, to vše pod lékařským dohledem. 
Sice přežil, ale tento sebezničující způsob výzkumu lze 
přirovnat k pokusům šíleného vědce Orfanika z Vernova 

románu Tajemný hrad v Karpatech, a také seriózní 
lékařská věda se od něho distancovala.

Tip na výlet:
 Lesy obklopují Blansko ze tří stran a vždy se šplhají 
do kopců. Proto je zde pro houbaře často výhodnější, 
využijí – li autobus, ať už se jedná o směr Sloup, Olo-
mučany nebo Hořice. Zvláště převýšení Hořic oproti 
Blansku je značné, ale nahoře najdete poměrně rovinatý 
terén, který se teprve až na okrajích prudce svažuje. 
Východisko turistických cest na Hořicích je na horním 
konci obce. Odtud se dá dojít po různých turistických 
trasách a lesních cestách na Lipůvku, do Milonic, do 
Jestřebí, Spešova, Dolní Lhoty nebo zpět do Blanska. 
Výhodou je to, že člověk vždy někam dojde, často po 
zvuku aut z města, obcí či silnic. Přesto se v hořických 
kopcích dá při troše nepozornosti snadno ztratit orienta-
ce „díky“ spletitému systému lesních komunikací, které 
se zde navzájem různě kříží. 
 Modrá turistická značka vás zavede k Hančině 
studánce, která je ukrytá za stromy těsně u cesty 
nedaleko chaty Nepustilka. V jejím okolí probíhá jedna 
z naučných stezek fi rmy Lesy města Brna, a.s., která 
místní polesí obhospodařuje. Najít zde můžete hlavně 
růžovky, lišky, holubinky a bedly, v hustších smrčinách 
a v listnatých lesích různé druhy hřibovitých hub. Jedna 
z informačních tabulí stezky je houbám také určená. A 
dál už záleží jen na vás, kam až dojdete

-ŠN-

Foto: R. OpatřilFoto: R. Opatřil
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Fotoseriál: Nemocnice Blansko 
potřetí bojovala za zdravá prsa

 Nemocnice Blansko se již potřetí aktivně zapojila do boje proti rakovině prsu. V souvislosti s ce-
losvětovým Avon Pochodem, který se uskuteční v sobotu 14. června v Praze, uspořádala 3. června v 
Blansku na náměstí Republiky „růžovou akci“ s názvem Boj za zdravá prsa.

Nebojte se zubaře!

Jak na správnou péči o bazén?

 Už odmalička se neuvěřitelně bojím zubaře. Je to dáno zejména mými špatnými zkušenostmi z 
dětství; s chrupem jsem si opravdu užil svoje a jsem rád, že tyto problémy mám za sebou. Čas od 
času se však podobně jako u každého z vás objeví nějaký ten kaz, a tak je návštěva zubního lékaře 
nevyhnutelná. Byl jsem na tom tak špatně, že jsem svoji prohlídku odkládal dokonce několik let! Nyní 
se však můj vztah k zubním lékařům rapidně zlepšil. Zjistil jsem, že doba pokročila a už to dávno není, 
co bývalo. A za to všechno vděčím MUDr. Alžbětě Beranové, u které jsem nedávno ošetření chrupu 
absolvoval.
 Jako dítě jsem si skutečně vytrpěl svoje a díky 
tomu se z mých návštěv zubního oddělení stala 
doslova noční můra. Když k tomu připočtete fakt, že 
po dosažení plnoletosti jsem přešel k lékaři, jehož 
plomby mi v ústech vydržely sotva čtyři měsíce, 
nemůžete se mi divit, že jsem k zubaři chodil nerad. 
Nakonec jsem přestal chodit úplně. Nebavily mne ani 
fronty v čekárně, v nichž jsem strávil nemálo času. 
I když chápu, že se vyskytnou akutní případy, dvě a 
půl hodiny čekání je přece jen trošičku moc.
 Nebudu lhát – inzerát MUDr. Beranové jsem viděl 
zde v Monitoru, a jelikož jsem od některých svých 
známých dostal na paní doktorku dobré reference, 
odhodlal jsem se a přece jen se objednal. Líbilo 
se mi i to, že ordinace se nenachází v blanenské 
nemocnici, kam chodím nerad, ale u továrny ČKD 
na Gellhornově ulici, kde sídlí více lékařů. Od mého 
příchodu do čekárny neuplynulo snad ani pět minut 
a už jsem byl v ordinaci. Po krátké prohlídce a kon-
zultaci mne paní doktorka poslala na velký rentgen, 
na základě kterého mohla pokračovat dále. Její 
ordinace sice rentgenem disponuje, ale ne takovým, 
aby si mohla utvořit celkový obrázek o stavu mého 
chrupu, jak mi sama vysvětlila.
 Hned od začátku jsem tušil, že mám zbytečné 
obavy. Paní doktorka Beranová je mladá, má za 
sebou sedm let praxe, stále se usmívá a s pacientem 
si povídá, což je pro mne velmi důležité a hned na 
první schůzce jsem nabyl dojmu, že se nemám čeho 
bát. Když jsem usedal na křeslo, můj dávno zažitý 
strach se sice ozval, ale díky opravdu vysoce citlivé-
mu přístupu byl po pár minutách pryč a já zjistil, že 
vrtačka pracující na mých stoličkách mi nezpůsobila 
bolest ani v jednom případě, a kdyby ano, paní dok-
torka byla připravena mi ulevit aplikací znecitlivující 
injekce. Tohle je dáno také tím, že technologie šla v 
posledních letech poměrně nahoru a zubní ordinace 
MUDr. Beranové je vybavena těmi nejmodernějšími 
přístroji. Vše je nové a čisté.
 Co se mi opravdu hodně líbilo, byla komunikace. 
Hned při první prohlídce mi paní doktorka odstranila 
zubní kámen a vysvětlila mi, jak si mám správně čistit 
zuby. Přestože není specialistka na děti, prozradila 
mi, že pracuje i s dětmi, takže jsem bez váhání na 
příště objednal na preventivní prohlídku taky svoje 
dvě ratolesti. Nechci, aby dopadly jako já a měly v 

budoucnu ze zubařů strach. Díky MUDr. Beranové 
se jim to nestane.
 Moje zkušenost s paní doktorkou tedy byla mi-
mořádně kladná. Udělala mi čtyři bílé plomby, které 
byly za příplatek, ale jak jsem se později dozvěděl u 
piva od kamaráda, který za ošetřením zubů dojíždí 
do Brna, cena byla oproti jeho lékaři skoro poloviční. 
Na další návštěvu jsem objednaný na konec června, 
kdy mi paní doktorka udělá korunku. Už se nebojím. 
Vím, že návštěva u MUDr. Alžběty Beranové nebude 
žádnou noční můrou a můj chrup bude v dobrých 
rukou. Pokud chcete taky dobrého zubního lékaře, 
zavolejte na číslo 735 056 656 a objednejte se. Slibuji 
vám, že budete spokojeni. 
Ordinační doba:
Po 7,30 – 12,00 13,00 – 16,00
Út  10,00 – 13,00 13,30 – 18,00
St  7,30 – 12,00 12,30 – 15,00
Čt  7,30 – 12,00 13,00 – 16,00
Pá 7,30 – 13,00
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 Akce si dala za cíl zviditelnit problematiku one-
mocnění rakoviny prsu a vyzdvihnout velký význam 
mamografi ckého vyšetření v boji s touto zákeřnou 
chorobou. I v tomto případě totiž platí, že nejúčinnější 
a přitom nejsnazší metodou je prevence. 
 Na „růžovém“ náměstí Republiky mohly příchozí 
ženy využít možnosti nechat si odborně poradit od 
lékařů radiodiagnostického oddělení blanenské ne-
mocnice k problematice rakoviny prsu. Stejně jako v 
loňském roce nechyběla ani ukázka samovyšetření 
prsu, kterou zajistil Klub Diana Brno. Klubu Diana 
patří velké díky za účast! Ženy si také rezervovaly 
poukázku na mamograf či ultrazvukové vyšetření 
zdarma. 
 V doprovodném programu vystoupil Tony Žák: Juke 
Box Live, proběhla ukázka sportovního aerobiku, sku-
pinová choreografi e Cvicsnami.cz a ZUMBA a módní 
přehlídka spojená s exhibicí fi nalistek Dívky ČR. 
Velký zájem byl o kosmetický koutek s poradenstvím 
od profesionální kosmetičky Žanety Odehnalové. 
Nejmenší se vyřádili na skákacím hradu. 
 Součástí akce byl také prodej výrobků s růžovou 

stužkou, jejichž výtěžek putuje na boj proti rakovině 
prsu. V Blansku se podařilo vybrat téměř 7 tisíc 
korun. Získané peníze jsou využívány například na 
bezplatnou Avon linku proti rakovině prsu  800 180 
880, výzkum, dotování vyšetření prsu v hodnotě dvou 
set korun, aj. 
 Organizátoři akce - Nemocnice Blansko a společ-
nost Avon - děkují všem, kteří se i přes nepříznivé 
počasí na blanenské náměstí dostavili a podpořili 
správnou věc. 
 Nemocnice Blansko je součástí sítě mamogra-
fi ckých screeningových center v České republice 
s mottem „Nejlepším lékem na rakovinu prsu je její 
včasný záchyt!“. V České republice je každoročně 
diagnostikováno více než šest tisíc nových případů 
onemocnění. Na následky karcinomu prsu přitom v 
tuzemsku každoročně zemře přibližně dva tisíce žen. 
Mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii dvacet až 
čtyřiapadesát let pak zaujímá karcinom prsu první 
místo, a to i přes fakt, že je poměrně snadno léčitelná 
(až 92 % pacientek!), pokud je nádor odhalen včas.

-ko-

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

 Společnost VIA-REK bezesporu patří k největším společnostem v Rájci-Jestřebí. Nedávno jsem se na 
stránkách Monitoru rozepsal o podnikové prodejně Wetter, která nabízí bazénovou chemii pro širokou ve-
řejnost a zmínil jsem také výhody, proč tu spousta lidí nakupuje. Protože jsem chtěl vědět něco víc, vydal 
jsem se do společnosti VIA-REK, která prodejnu WETTER provozuje. U příjemného povídání jsem se tu sešel 
s obchodním ředitelem ing. Omarem Zálešákem.

 Jak jste přišli na to, že jako velkovýrobce chemie 
zřídíte prodejnu pro veřejnost? Je to pro takovou 
velkou společnost vůbec zajímavé?
 První myšlenka provozovat podnikovou prodejnu 
vznikla asi před devíti lety. Jelikož už tenkrát jsme svými 
výrobky zásobovali velká koupaliště a věděli jsme, že ty 
samé prostředky jsou vhodné i do malých bazénů, přišla 
nám škoda je zákazníkům také nenabídnout. Navíc jako 
přímí výrobci můžeme nabídnout bazénovou chemii za 
ceny, které by jinde těžko hledali. Koncový zákazník je 
pro nás velmi důležitý a snažíme se mu vždy vyjít vstříc.
 To znamená, že když vám někdo zavolá s prosbou 
o pomoc, dokážete mu i poradit nebo jen prodáváte?
 Většina provozovatelů domácích bazénů se o něj bo-
hužel moc dobře nestará. Buď do bazénu vpraví ohromné 
množství bůhví čeho, nebo do něj nalije naprosto ne-
vhodný přípravek. My se snažíme prodat zákazníkovi jen 
to, co bude potřebovat – nic víc, nic míň. Za těch mnoho 
let praxe už víme, co voda v bazénu potřebuje, takže se 
nás lidé nemusí bát zeptat a svěřit svoji vodu do našich 
rukou. My mu vždy doporučíme vhodné řešení. 
 Chodí k nám často zákazníci, kteří si pořídili bazén, 
napustili do něj vodu a najednou nevěděli, jak dál. Nás 
v tuto chvíli zajímá pouze jediný fakt, a to je množství 
vody napuštěné v bazénu. Nic víc vědět nemusíme – 
doporučíme vám vhodné prostředky na základě měření 
pH vody, ke kterému samozřejmě máme i vhodné testery.
 Prodáváte i dnes tolik populární tablety?
 Původní sada naší bazénové chemie byla pouze 
tekutá, což mělo řadu výhod. Nemuselo se nikde nic 
rozmíchávat, majitel bazénu prostě jen odměřil danou 
dávku a nalil ji do skimmeru.  Postupem času jsme 

museli přidat i pevnou chemii v tabletách, neboť se 
stala mezi zákazníky oblíbenou a vyhledávanou. Zde 
je třeba zmínit, že pokud někdo hledá tablety, může je 
koupit prakticky kdekoli – v podstatě celá republika je 
bere od jediného distributora, nás nevyjímaje. Na rozdíl 
od některé konkurence však máme na tablety veškeré 
testy, jsou schválené ministerstvem zdravotnictví a jsou 
zcela nezávadné. Navíc tablety kupujeme ve velkém 
množství, a tak je prodáváme za velice výhodnou cenu. 
 Dnes tedy můžeme nabídnout jak pevnou, tak tekutou 
chemii a je na kupujícím, čemu dá nakonec přednost. Na 
rovinu však mohu říct, že tekutá chemie je jak levnější, 
tak uživatelsky pohodlnější.
 Prodáváte pouze chemii na bázi chloru?
 Ano, naše originální výrobky jsou všechny na bázi 
chloru. Ačkoli existuje mnoho alternativních produktů, 
lidé se nakonec stejně ke chloru vrátí, neboť se jedná o 
jedinou věc, která efektivně funguje. Není třeba podléhat 
módním vlivům. Na to ale musí přijít každý sám po letech 
zkušeností.
 Chodí k vám i majitelé nadzemních bazénů? Máte 
jim co nabídnout?
 U nás dobře nakoupí každý, majitele malých bazénů 
nevyjímaje. Náš sortiment netvoří pouze chemie, pro-
dáváme také veškeré příslušenství, jako jsou teploměry, 
síťky, také vysavače, schůdky, fi ltrace a další produkty. 
Jako velkoodběratel můžeme koncovému zákazníkovi 
nabídnout velice dobrou cenu. Na rozdíl od různých 
prodejců na internetu můžeme poskytnout veškerý servis 
a dobrou radu na počkání, kterou vždy s úsměvem podá 
náš proškolený personál. To na internetu nenajdete.
 Pohodlný člověk však na internetu tráví poměrně 
dost času, nemyslíte?
 I na tohle jsme mysleli. Společně s renovací a kom-
pletní reorganizací prodejny Wetter jsme spustili nové 
internetové stránky www.wetter-bch, na kterých provo-
zujeme i internetový prodej. Zákazník tak má dost času 
na prostudování kompletní nabídky námi nabízených 
produktů, může si zboží objednat a následně vyzvednout 
u nás v prodejně na ulici Oldřicha Blažka v Rájci – Jestře-
bí. Prodejna se nachází v areálu fi rmy VIA-REK a přímo 
v ulici vedoucí k vlakové zastávce či v opačném směru 
jej upozorní navigační tabule.

-r-
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 Jazyk nejlépe osvěží zmrzlina, duši poezie.
 Osvěžení pro duši dětí, ale i dospělých, naservíro-
vali blanenským v těchto horkých červnových dnech 
pracovníci místní knihovny. Barevné skládačky 
origami s vloženými kartičkami textů, umístěné v 
parku před blanenskou radnicí, neodolatelně vábily 
kolemjdoucí, zejména ty nejmladší.
 Pracovníci knihovny cíleně vybrali dětské verše 
méně známých autorů, básničničky „výchovné“, ale 
i veršovánky se jmény.
 Součástí akce je i soutěž o nejhezčí omalovánku 
„odlovenou“ v parku a doručenou zpět do knihovny.

Poetické 
osvěžení

Na výlet: 
Chlumy

 Minule jsem psal něco v tom duchu, že nemám 
rád cyklostezky ani nic podobného a dávám 
přednost procházce lesem nebo podobnému 
výletu někam mimo město. Rád bych se s vámi 
o několik tipů v následujících číslech podělil a 
dnes začneme pěkným nenáročným asi deseti-
kilometrovým okruhem kolem Chlumů.

 V zásadě se nabízejí dva způsoby, kde výlet začít. 
Prvním je na východ od Chlumů v Oboře, kde si mů-
žete nechat auto. Pak by vaše kroky měly směřovat 
nejprve na Malý Chlum. Na mapce (zdroj mapy.cz) 
je to ten označený modrým špendlíkem. Po nepříliš 
namáhavém výstupu na Chlum vás nahoře čeká pří-
jemné posezení a těm bez závratí se nabízí i možnost 
vylézt si na rozhlednu, která tu je od roku 2005. I přes 
to, že se Chlumu říká Malý, je vyšší než Velký Chlum a 
vyhlídku si užijete především tady. Nicméně se raději 
připravte na často nemalou frekvenci přicházejících 
turistů. Výhled je tam opravdu nádherný.

  Až se vaše oči dostatečně pokochají, můžete 
zamířit dolů z Chlumu stejnou cestou. Ve chvíli, 
kdy budete míjet odbočku na Oboru, pokračujte dál 
po prašné cestě až k lesu obklopující Velký Chlum. 
Čeká vás poklidná procházka v lesním stínu, kde 
všechno krásně voní, a je menší šance, že zde 
narazíte na hloučky turistů. Po více než kilometru ve 
stínu stromů vás čeká procházka podél Lysického 
potoka skoro až k Bořitovu. Těsně před samotným 
Bořitovem ale odbočíte vlevo a ocitnete se na další 
polní cestě, která vás vrátí zpět do lesů kolem Vel-
kého Chlumu.
 Lesem vás pak opět čeká krásná procházka, ale 
z druhé strany Chlumu. Nemusíte se bát, že byste 
museli jít jednou cestou dvakrát. Pozvolným krokem 
bez jakéhokoliv spěchu vás pak lesní cesta vyvede 
na místě, kde jste prve do lesa vcházeli. Od tam je 
už pak zpátky do Obory opravdu jenom kousek.
  Druhý způsob cesty pak počítá se startem v Bořito-
vě. Prakticky vás čeká totožná cesta s tím rozdílem, 
že se jeví jako plynulejší a bez zbytečného vracení 
se. Bořitov – Velký Chlum – Malý Chlum – Velký 
Chlum z druhé strany – Bořitov. Asi největší výhodu 
toho výletu vidím v tom, že je nenáročný, není ani 
moc dlouhý, takže jej zvládnou i menší děti, a vyhnete 
se silnicím a všemu dalšímu.  Pokud tedy hledáte 
tip na příjemně strávené odpoledne, můžete vyrazit 
třeba právě na Chlumy.

-sko-

A malá ukázka: 

Starosta 
(R. Král)

Luboš se velice chlubí
že už má celé tři zuby: 
„Jen co mi ostatní dolostou,
stanu se napseslok stalostou!"

-kkuc-
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HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

713. června 2014

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

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Fiat Punto 5-dveřové s novou STK, přepis jen 800 Kč, za 17 
tis. Tel. 605529478.
* Plyšové hračky 40,- za kus, různé mořské mušle 50,- za kus, 
většího slona za 100 Kč, opletený demižón 2l za 50 Kč, psa 
Nováka za 1000 Kč. Tel. 722650359.
* 3 oblečky na psa menšího vzrůstu v perfektním stavu, cena 
celkem 200 Kč. Tel. 702330676.
* Velký pytel oblečení na holčičku 2,5 roku v dobrém stavu za 
500 Kč. Tel. 702330676.
* Mrazák ZANUSSI 91 l v záruce za 5000 Kč, velmi dobrý. 
Tel. 604387033.
* Okružní pilu, trubkové lešení, kuchyňský sporák na pevné 
palivo, ponorné čerpadlo 380V, různé zámečnické věci. Levně 
- pozůstalost. Tel. 607704757.
* Dětskou dřevěnou postýlku i s matrací. Vše nové. Cena 700 
Kč. Tel. 72309526.
* Zahradu 500 m2 s chatkou v Rájci - Jestřebí včetně vybavení 
a nářadí. Cena 220000 Kč. Tel. 605978040 15.00 - 18.00 hod.
* Kombinovaný sporák 1 rok starý, v perfektním stavu. Cena 
2500 Kč, při rychlém jednání 500 Kč sleva. Stěhování. Tel. 
730655430.

* Hledám ke koupi byt 2+1, forma vlastnictví nerozhoduje,  
mám připravenou hotovost. Předem děkuji za nabídky. Tel. 
777857739.
* Hledám kamarády a kamarádky. Ondra, 35 let. Tel. 773669175.
* Nenáročná životem zkoušená vdova 56 zkouší touto cestou 
najít muže, o kterého se nemusí bát opřít. Tel. 778188996.
* Invalidní důchodkyně koupí levně felicii. Tel. 778188996.
* Hledám starší pračku a ledničku, funkční, za odvoz, dále 
sporák a kotel i v nefunkčním a rozbitém stavu. Tel. 777079911.
* Výtvarník hledá pronájem výkladní skříně na frekventovaném 
místě. Tel. 604608654.
* Pronajmu garáž v Blansku na Zborovcích, ulice Okružní. Volná 
od července. Tel. 723000391.
* Pronajmu zahradu s ovocnými stromy v Dolní Lhotě pro 
včelaře. Tel. 608202216.
* Nabízím k pronájmu garáž v Blansku u vlakové zastávky. 
Elektřina ANO. Tel. 721409612.
* Nabízím dlouhodobý pronájem částečně zařízeného bytu  3+1  
ve středu města Blanska. Tel. 607059384.

Ohlédnutí před 
posledním zvoněním

 Rodičům, kteří se rozhodli umístit dítě v příštím školním 
roce do základní školy Nad Čertovkou,  jsem připravila 
krátké shrnutí akcí, které za poslední čtvrtletí škola pro 
děti připravila. Je dobré vědět, že se tu snaží poskytovat 
žákům různorodý vzdělávací, kulturní i sportovní program 
a dopřát tak třeba dětem zážitky, které jim rodiče často 
nenabízí.  
 Divadelní představení ochotnického spolku z Rájce – 
Jestřebí s názvem „Princ a Večernice“ bylo pro děti nejen 
příjemným vytržením z reálného světa do toho krásnějšího 
– pohádkového, ale možná také inspirací v rozhodování o 
volnočasových aktivitách v příštím školním roce.
 Další akcí z oblasti kultury bylo pozvání manželů Ko-
cůrkových, kteří se svými výchovnými koncerty a jinými 
hudebními produkcemi projeli již třicet zemí. Předvedli 
žákům i pedagogům známé, ale i netradiční hudební 
nástroje ze všech kontinentů.
 Ekologický den a následný Den otevřených dveří v 
Čistírně odpadních vod a kompostárně v Blansku jen 
volně navázal na celoroční osvětovou ekologickou činnost 
ve škole, která je vzhledem ke stavu životního prostředí 
nezbytnou součástí vzdělávání.
 Žáci druhého stupně se 6. června vypravili na brněnské 
výstaviště, seznámit se s projektem sdružení Chodící 
lidé (www.chodicilide.cz). Sdružení má za cíl napomáhat 
lidem s tělesným, sluchovým a zrakovým postižením, s 
plnohodnotným začleněním do veřejného života. Jedná 
se o interaktivní výstavu s názvem „Naše cesta“, kde si  
návštěvníci vyzkoušejí každodenní činnosti v roli takto 
postižených lidí. Seznámí se s různými pomůckami a 
přístupy, které lidé s postižením v jednotlivých situacích 
využívají a to vše ve spolupráci jak s personálem výstavy, 
tak se samotnými handicapovanými lidmi. Výstava probíhá 
v areálu BVV, v pavilonu H až do 30. června.
 Školní kolo v atletickém čtyřboji pokračovalo účastí 
těch nejlepších v okresním kole v Boskovicích, kde žáci z 
„Čertovky“ obsadili 1. a 3. místo a tím si vysloužili postup 
do brněnského krajského kola.
 Výčet akcí uzavírá výlet žáků 9. tříd do brněnského 
planetária. Program nazvaný „Neuvěřitelný vesmír“ byl 
zaměřen na děti od jedenácti let a představoval průzkum 
hlubin vesmíru.  
 Někoho výčet akcí překvapí, jiný se třeba nechá inspi-
rovat a rodiče potenciálních žáků snad budou potěšeni 
bohatou nabídkou aktivit, kterou škola své „čertíky“ pravi-
delně zásobuje. Pedagogové a žáci Základní školy Nad 
Čertovkou přejí všem svým příznivcům krásné prázdniny 
a těší se na další žáky v novém školním roce.

Kateřina Vévodová

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Dr. Optik Moravia
Wanklovo nám. 4, Blansko

Tel. 777 731 917
Po předložení tohoto inzerátu 

sleva 10% mimo uvedenou akci.

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

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

obchod@kocman-necas.cz

přijme pracovníky do výroby 

- jednosměnný provoz, nástup ihned

- svařeč TIG, CO s praxí

- obráběč frézař s praxí

 V Blansku je jen malá hrstka fi rem, které se mohou pyšnit tím, že jejich podnikání trvá více než 
dvacet let. Je to vlastně taková vizitka toho, že to, co děláte, děláte dobře. Jedním z důkazů tohoto 
tvrzení je prodejna, jež se specializuje na prodej výpočetní techniky, mobilních telefonů, ale také na 
služby jako jsou odvirování počítačů, instalace systémů, menší či větší opravy, renovace atd. Tento 
obchod zná blanenská veřejnost hned pod dvěma názvy – MAX mobile nebo taky BMS Computers. Ať 
tak či onak, je to provozovna vyhledávaná a stojí za ní již od roku 1993 jediný člověk – Petr Souček.

BMS computers a MAX mobile:
IT prodejna s tradicí

 Už několikrát jsem psal 
o tom, že se v nových 
technologiích vyžívám. 
Mám rád novinky, mo-
derní telefony, tablety a 
vůbec všechno, co nám 
nová doba přináší. A pro-
to sem chodím rád naku-
povat. Obchod to není na 
první pohled velký, ale 
vždycky mne překvapí 
množstvím zboží, které 
je tu vystavené. A když už 
potřebuji něco, co zrovna 
na skladě není, většinou 
to dostanu na objednáv-
ku do druhého dne. 
 Prodejna se specia-
lizuje na prodej zejmé-
na mobilních telefonů a 
notebooků, tabletů a na-
vigací, proto jich má také 
na skladě dostatek. Vybere si skutečně každý – ať 
už běžný spotřebitel, občasný uživatel, nebo člověk 
třeba jako já, který počítač používá několik hodin 
denně, a když už nemá po ruce notebook, chce mít 
funkcemi našlapaný mobilní telefon. Na skladě je 
určitě přes stovku mobilů, veliký výběr notebooků, 
navigací a spousta druhů tabletů, které jsou dnes 
velice v kurzu. O příslušenství se ani nebavím – 
toho je tu skutečně obrovské množství – od různých 
obalů, nabíječek, klávesnic, myší, až po stojánky, 
baterie, paměťové karty a další a další… Sortiment 
nabízených produktů se asi před rokem doplnil o 
elektronické cigarety – zdravý způsob kouření, na 
který přechází stále více kuřáků. Nabízí tu certifi kova-
né výrobky s plnohodnotnou zárukou, a to jsou věci, 
které byste u pouličního obchodníka těžko hledali. 
 Ohromným lákadlem v dnešní době je splátkový 
prodej bez navýšení, který je tu možné udělat až na 
jeden rok. Nehledejte v tom žádný fígl – prostě je to 
tak, že složíte zálohu a zbytek doplatíte v pravidel-
ných měsíčních splátkách. Zrovna nyní tady běží 
akce – celý červen při nákupu nad 3000 Kč dostanete 
zboží na splátky na půl roku bez navýšení. A to se 
vyplatí například těm, kteří jedou na dovolenou, po-
třebují navigaci a nemohou si dovolit ji celou zaplatit.
 Jak je na tom prodejna cenově? Mohu říct, že 
velice dobře. Může se stát, že na internetu narazíte 
na lákavější cenu, ale chytrý člověk dnes ví, že slovo 
„nejlevnější“ dnes s sebou může nést dost významné 
komplikace. Většinou se tyto komplikace týkají ze-

jména šedého dovozu, přičemž vy si koupíte levný 
mobil, který je neznámého zahraničního původu, 
neplatí na něj obecná záruka, a když se vám poláme 
a pošlete jej prodejci na opravu, většinou se stane, 
že telefon přijde zpátky neopravený nebo vůbec 
nepřijde. To zde nehrozí. Všechno zboží je určené 
pro český trh a stojí za ním veliké české prodejní 
sítě Klikman.cz a Premio, jejichž je prodejna BMS 
computers a MAX mobile smluvním partnerem. Stojí 
za to se jít do prodejny třeba jen podívat a nahlédnout 
do katalogů s akčními nabídkami, které se každých 
čtrnáct dní obměňují. Nebudete zklamaní.
 I když se považuji za pokročilejšího uživatele, 
občas přece jen nastane doba, kdy svůj notebook 
svěřím do péče Petra Součka. Ještě se mi nestalo, 
že by můj problém nevyřešil. Ať už šlo o komplexní 
vyčištění a zbavení od hardwarových i softwarových 
nečistot, nebo o komplikovanější instalace hard-
waru či softwaru, nikdy mne nezklamal. Svoji práci 
odvedl skvěle a v krátkém čase. Za ty roky, co sem 
chodím, mu mohu stoprocentně důvěřovat. A to je 
další důvod, proč to tady mám rád. Je tu pohodová 
atmosféra, a protože Petr tu bývá vždy osobně, mohu 
se spolehnout na to, že dostanu veškeré informace a 
servis, které požaduji. Je to člověk na svém místě a 
o problematice IT technologií toho ví opravdu hodně. 
Navštivte jej na Bezručově ulici číslo 5 v Blansku 
(naproti restauraci U Štěpánků) a přesvědčte se sami. 
Věřím, že si tento obchůdek zamilujete stejně jako já.

-r-

Linea s.v.d. Blansko, 
provozovna Olomučany
přijme na hlavní 

pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře 

na výrobu nábytku. 

Nástup možný ihned. 

Tel.: 724859434Tel.: 724859434
DOLNÍ PÁLAVA 18, BLANSKO * TEL. 605 266 088DOLNÍ PÁLAVA 18, BLANSKO * TEL. 605 266 088
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

13. června 20148

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Chcete být v obraze? Kalendář akcí na
www.monitor-bk.cz

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 Takřka pravé letní počasí lákalo do přírody na 
rodinné výlety, přesto sobotní květnový squashový 
turnaj přivítal dvanáct natěšených hráčů. Chyběli 
sice někteří popřední, ale několik nových dokázalo 
naplnit a hlavně zacelit tato volná místa.
 Dvě základní skupiny o šesti hráčích v prvním kole 
určilo podobu a nasazení jednotlivých hráčů do fi ná-
lového vyřazovacího pavouka. První dva hráči těchto 
základních skupin postoupili přímo do čtvrtfi nále, 
ostatní však absolvovali osmifi nále. Poražení osmi-
fi nalisté utvořili pavouka o 9. – 12. místo. Vítězové 
pak nastoupili proti již dříve kvalifi kovaným vítězům. 
Zde opět poražení tvořili pavouka o 5. – 8. místo a 

vítězové pavouka o mety nejvyšší. V celém turnaji 
se hrálo na dva vítězné sety do 11 bodů beze ztrát. 
Vítězem turnaje se stal Jaromír Matal, který celým 
turnajem prošel jak nůž máslem. Jediný problém řešil 
ve čtvrtfi nále s Jarkem Pánkem a jen taktak postou-
pil. Ve fi nále porazil Jirku Pánka 2:0 (11:9, 11:5). V 
utkání o třetí místo vyhrál Ladislav Musil nad svým 
synovcem Karlem Hudcem 2:0 (11:8, 11:7) a doká-
zal, že stále umí. Páté místo patří čtvrtfi nálovému 
nešťastníkovi Jirkovi Pánkovi. Ceny do turnaje pro 
všechny účastníky věnovalo ČAD Blansko a. s.
 Příští červnový turnaj se uskuteční v sobotu 21. 
června od 13 hodin. Těšíme se na vás, na vaše 
sportovní vystoupení.
PROVOZNÍ DOBA  - ČERVEN 2014:
Po – Pá  7:00 – 20:00
Sobota   ZAVŘENO
Neděle  14:00 – 18:00

-rl-

Po sezóně se nedaří
 Sezónu 2013/2014 basketbalistky BK Blansko 
ovládly soutěž dorostenek, nyní se však připravují 
na další sezónu, která pro ně bude náročná, pro-
tože budou muset nastupovat již v soutěži žen. V 
přípravných utkáních se však Blansku nedaří a ze 
čtyř utkání zatím všechna prohrálo. 
 V sobotu 31. 5. hostilo Blansko ve dvojutkání sou-
peřky z Velkého Meziříčí, nad kterými se v sezóně 
podařilo zvítězit, tentokrát však Blansko na soupeře 
nestačilo. Chyběly totiž čtyři hráčky základní sestavy 
a trenéři se snažili dát prostor především hráčkám, 
které si v sezóně zahrály málo. 
 Hlavní příčiny prohry byly, vysoký počet ztrát, po 
kterých soupeřky dokázaly proměňovat jednoduché 
koše z protiútoků, a také se Blansku nedařila střelba 
ze střední a dlouhé vzdálenosti. Nejlepší blanenskou 
střelkyní, byla pivotka Eva Mrázková, která se do 
týmu vrátila po dlouhé pauze. 
Výsledky: BK Blansko x BK Velké Meziříčí
1. zápas – 36:56 2. zápas – 42:58

Bc. Lukáš Buřt

POČÍTAČE -- TELEFONY -- TABLETYPOČÍTAČE -- TELEFONY -- TABLETY

splátky na 6 měsíců splátky na 6 měsíců 
bez navýšení bez navýšení 
nebo až na 36 měsíců!!!nebo až na 36 měsíců!!!

Např. počítač 
s win 8.1 – 8.499,-8.499,-

AKCE!!!
při zakoupení libovolného telefonu 

a předložení inzerátu do konce června 

SIM karta Vodafone 

s kreditem 200,- Kč ZDARMA!!!ZDARMA!!!
  1. platba např. 2.499,- Kč 
    + 6 x 1000,- Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. Na palubě 
vozu ŠKODA Fabia Tour je vám k dispozici veškerý komfort, jako 
rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná okna 
či centrální zamykání. A díky prodloužené záruce si ho můžete 
bezstarostně užívat celé 4 roky! Například model ŠKODA Fabia 
Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním 
ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Tak se rychle sbalte a zaregistrujte 
si u nás nabídku last moment s mimořádnou výbavou i cenou. 

fabiatour.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

ŠKODA Fabia Tour od189 900 Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Příští zájezd na Jadran? 
Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.

LAST MOMENT
S FABIA TOUR

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

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

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

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla


