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

 Kam chodíte pro nový mobil? Že kupujete na internetu? Ano, zde můžete pořídit poměrně levně, 
já však dávám přednost osobnímu přístupu, a proto si tyto věci raději sháním v kamenných prodej-
nách. Zjistil jsem, že i v Blansku máme obchod, kde se dá nakoupit za internetové ceny, dokonce i za 
nižší! Je v centru Blanska, jmenuje se Elektro3000 a nejenže tu dobře nakoupíte, ale máte i možnost 
poklábosit s přátelským personálem, poradit se a pokud jste zákazníky operátora o2, můžete zde 
rovnou využít služeb, za kterými jste dodnes museli jezdit až do Brna. Ale pěkně popořádku…

Už dlouho jsem se chystal na cestu do Brna, abych 
udělal u operátora nějaké změny, při kterých byl 
nezbytný můj podpis. Jakmile jsem zjistil, že vše 
mohu vyřídit v Blansku v prodejně Elektro3000, ne-
váhal jsem ani minutu. Vše proběhlo velice rychle. 
Prokonzultoval jsem přímo na místě další možnosti 
jako například domácí připojení k internetu, pevnou 
linku a kabelovou televizi o2TV a když jsem viděl, že 
v nabídce obchůdku je i nový model Huawei Y300 s 
cenou ještě o 500 Kč levnější než na internetu, bez 
váhání jsem jej koupil synovi k narozeninám. 
 Pokud budete mít cestu do města, zastavte se 
alespoň na chvilku v prodejně Elektro3000. Věřím 
tomu, že vás nabídka zaujme podobně jako mne. 
Já už totiž jinde nakupovat nebudu. Vím, že jsem 
vítaným hostem, dobře tu nakoupím, a když budu mít 
nějaký problém, mohu se s ním zastavit přímo zde, 
kde jsem přístroj pořídil. Navíc jsem blanenský patriot 
a raději podpořím obchodníka z našeho města, než 
nějakou pochybnou černotu, kterými se to dnes na 
internetu jen hemží.

-mumma-

MONITOR AŽ ZA TŘI TÝDNY!
Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je v úterý 16. července 2013

O2 Telefonica Blansko

www.monitor-bk.cz 28. června 201319. ročník, číslo 13/2013

Nový hotel v Blansku - str. 4 Prázdniny s novou podlahou - str. 5

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

ZAJISTÍME  PRÁVNÍ  SERVIS  A  OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ

- Byt 1+1 OV Blansko – Dvorská, 9.p., 33 m2, výtah, lodžie, plast.okna ...NC – 759.000 Kč 
- Byt 1+1 OV Blansko – 9. května, 1.p., 32 m2, standard, volný od září ...NC – 599.000 Kč 
- 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

- Velký RD (2 byty) Blansko – D. Lhota, 634 m2, garáž, zahrada 480 m2 ...NC – DOHODOU 
- 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 – 720 Kč/m2

- Nájem komerčních prostor Blansko – centrum, 144 m2, pro služby…NC – DOHODOU

Nájem bytu 2+1 Blansko – Jasanová
56 m2, 7. NP, výtah, balkon, kuch. 
linka, krásný výhled, od srpna  

NC – 6.000 Kč/měs.+ ink.

Stavební pozemek BK – Na výsluní
1.071 m2,  velmi pěkné místo, inženýr-
ské sítě jsou přímo na pozemku

NC – DOHODOU

www.mikark.cz

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

RD 6+2 + zahrada, c.p 957 m2 
Cena: 1 149 000,- Kč

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 

NAŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘE!
Právní servis, fi nancování, daňové 
poradenství, kompletní správa 
nemovitostí, energetický audit, 
řešení exekucí, výkup nemovitostí.

Zelená linka: Zelená linka: 

  800 127 127  800 127 127

3+1 po rekonst., OV, c.p. 74 m2 
Cena: 1 850 000,- Kč

STAVEBNÍ pozemek c.p. 1119 m2 
Cena: 890,- Kč/m2

DB, 2+kk, 55 m2 anuita splacena. 
Cena: 1 390 000,- Kč

BYT DB 2+1 c.p. 55 m2

Cena: 1 149 000,- Kč

Pobočka Blansko:   Čelakovského 6, Blansko 678 01
Pobočka Brno: obchodní galerie IBC, Příkop 4, Brno 602 00
*************** Jsme tu pro Vás! **************

Blansko Jasanová – prodejBlansko Jasanová – prodej

Sulíkov - rodinný dům - prodejSulíkov - rodinný dům - prodej

Blansko Okružní – prodejBlansko Okružní – prodej Blansko 9. května – prodejBlansko 9. května – prodej

Staré Blansko – prodej  Staré Blansko – prodej  

 Elektro3000 není na poli prodeje mobilních tele-
fonů žádným zelenáčem. Někteří z vás si možná 
pamatují společnost Eurostar, která sídlila již od 
roku 1996 na Bezručově 7 naproti kavárně Cafi sco. 
Později se přejmenovala na Elektro3000 a dnes 
ji najdeme o kousek dál, a sice na Bezručově 1 v 
přízemí věžáku zelené barvy naproti budově VZP.
 Prodejna není veliká, ale o to se tu cítíte lépe. 
Najdete zde hlavně mobilní telefony nejrůznějších 
značek a typů; nechybí tu horké novinky, ale také 
telefony nejnižších cenových kategorií, něco taky 
pro děti i pro seniory. Milovníci amerického Applu si 
zde mohou koupit také iPhone 5, který je dokonce v 
akci za poměrně slušnou cenu. K mání jsou přístroje 
značky HTC, které levněji nikde nenajdete. Jde o 
značkové chytré telefony s kovovou konstrukcí, 
které se vyznačují skvělým dílenským zpracováním 
a vynikajícím servisem. Na své si přijdou rovněž 
příznivci dnes tolik oblíbených tabletů. Na skladě 
je celá škála těchto moderních přístrojů od těch 
nejlevnějších až po špičkové modely. V sortimentu 
najdete i značkové navigace Garmin, Tomtom a jiné. 
K tomu všemu si můžete vybrat 
z největší nabídky příslušenství, 
jako jsou paměťové karty, pouz-
dra, datové kabely, nabíječky, 
ochranné fólie, držáky do vo-
zidel, na kolo či na motorku a 
mnoho dalšího. Pozornost si 
ještě zaslouží obrovský výběr 
náhradních baterií do mobilních 
telefonů. Za zmínku stojí i fakt, 
že všechny tyto přístroje zde 
můžete servisovat. Nezáleží na 
typu závady a modelu přístroje, 
běžné opravy vyřídíte na počká-
ní. 
 Největší novinkou, kterou 
jsem ihned ocenil i využil je 
fakt, že tato prodejna je zároveň 
pobočkou o2 se vším všudy. 
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S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

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

TruhlářstvíTruhlářství

Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhyKuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy

Tel. 731 463 795, 737 106 850Tel. 731 463 795, 737 106 850

SEKRSEKR

Víte?
nevíte?

Rozšíření sítě veřejného 

osvětlení
 V nejbližší době bude zahájena stavba „Rozšíření 
sítě veřejného osvětlení – Blansko Klepačova ulice 
V pasekách, Blansko ulice Palackého (pod hřbito-
vem) a Blansko garáže ulice Podlesí“. Při realizaci 
této stavby bude na ulici Palackého instalováno 10 
ks stožárů, na ulici Podlesí 1 ks stožáru se dvěma 
výložníky a v Klepačově 2 ks nových stožárů. Na 
základě výběrového řízení bude dodavatelem akce 
fi rma Moyses s. r. o. Celkové náklady jsou 550.000 
Kč.

-měú-

Promenádní koncerty

 Stejně jako v předchozích letech i letos Město 
Blansko připravilo letní promenádní koncerty před 
budovou radnice na náměstí Svobody. Každou neděli 
od 23. června do 1. září od 10 do 11 hodin vystoupí 
již známé a oblíbené soubory z našeho regionu.
Program:
30.06. - Dechový soubor ZUŠ Jedovnice
07.07. - Dechová hudba Blansko
14.07. - Dechová hudba Olšověnka
21.07. - Dechová hudba Boskověnka
28.07. - Mládežnický dechový soubor
    ZUŠ Letovice s mažoretkami
04.08. - Dechová hudba Lysice
11.08. - Malá dechová hudba Benešovská 12
18.08. - Dechová hudba Olšověnka
25.08. - Dechová hudba Kunštát
01.09. - Dechová hudba Blansko

Pěkná Modrá 

Doubravice
Plán aktivit na měsíc červenec
určený i pro veřejnost
3.7. – Hrajeme petang 
10.7. – Návštěva minigolfu v Blansku
Koupání a výšlap na Češkovice
17.7. – Pochod na Suchý přes Okrouhlou 
24.7. – Putování po stopách Hitlerovy dálnice
31.7. – Sportovní den s grilováním
Každé úterý od 9 hodin probíhá práce v keramické 
dílně. Budeme dělat hrnečky, konvice, misky, vázičky 
a jiné.

-pěm-

Volná místa v MŠ Rájec

 Gymnázium a Mateřská škola Rájec-Jestřebí 
nabízí volná místa v nově založené mateřské škole. 
Školka bude otevřena od 2. září 2013 v Rájci-Jestřebí 
na ulici 9. května 72. Do školky jsou přijímány děti od 
tří let (dovršení věku 3 let je možné do 31. 12. 2013) 
do šesti let. Škola má k dispozici velkou zahradu a 
na té bude probíhat převážná část předškolního 
vzdělávání. V současné době je naplněná jedna 
třída (15 dětí) a otevíráme dvě třídy v celodenním 
provozu. Kritériem pro přijetí není adresa bydliště. 
Veškeré informace získáte na gymnaziumrajec.cz 
nebo na tel. čísle 516 432 181 (603 588 369).

Ing. Stanislav Laštůvka
ředitel školy

Vzpomínka

 Už je to 30 let, co 
zemřel Ing. Jiří He-
belka. Od konstruk-
téra se vypracoval až 
na pozici technické-
ho náměstka v ČKD 
Blansko. Byl velmi ob-
líben kvůli svému em-
patickému přístupu k 
lidem. Vzpoměňte vy, 
kteří jste ho znali, na 
jeho „čibuk“, vyřezá-
vané plastiky, písničky, 
nebo jen osobní setká-
ní,  polečně s námi.
Miloš, Jirka a Vladek

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

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

Sandály Keen, žabky, plážová obuv Crocs, 
sportovní obuv, módní letní obuv, 
turistická obuv, gumáky, deštníky, pláštěnky.

y

láž á b C

Freddieho sloupek

Nové volby
 Tak nám úspěšně vrcholí vládní krize a na-
hlas se mluví o nových volbách, tentokrát snad 
na podzim. Přiznám se, že už mě to unavuje. 
Kdysi jsem se usmíval při myšlence na Itálii, 
kde se od druhé války mění vlády jak na bě-
žícím pásu. Teď už se nesměju. Pro smích je 
podle mne celá naše republika. Nebo spíš k 
pláči. Způsob, jakým se spravují veřejné věci, 
mi vhání do očí slzy a v kapse otevírá nůž.
 Je to katastrofa na centrální úrovni a katas-
trofa i na úrovni lokální.
 Vezměme si město Blansko. Hotel Dukla dál 
hyzdí střed města, namísto aby se něco s ním 
nebo kolem něj dělo. Je to stejná ostuda, jako 
s blanenským výškovým domem...
 Jak je to tam krásně opraveno! Jaké krásné 
kancelářské prostory a byty i s parkovištěm 
tam každý, kdo jde kolem, vidí. Kdepak nějaká 
herna, jen pěkné a užitečné prostory.
 Nezbláznil jsem se. Jen jsem nasadil ironický 
tón. Je ostuda, že se ve vedení města nenajde 
člověk, který by si smlouvu před podpisem 
přečetl. Nebo neudělal fi nanční rozvahu a 
připravil se na provoz třeba takové kompostár-
ny, protože to je další takový evergreen. Pak 
to dopadá, jak to dopadá. Tak si na to jen při 
příštích volbách vzpomeňte, protože je pravdě-
podobné, že lidé, kteří některé z neutěšených 
investic podepsali a rozhodli, se budou o vaši 
přízeň ucházet znovu.
 A znovu budou slibovat, jak to bude báječné 
pod jejich vedením, jak naše město nebo naše 
republika bude vzkvétat, jak se zlepší služby 
občanům a budeme se mít všichni dobře.
 Měl jsem možnost poznat blíže práci jedné 
z politických stran v Blansku a upřímně vám 
povím, že rychleji jsem o některých „ctihod-
ných“ občanech našeho města iluze neztratil. 
A nedělám si naděje, že v jiných politických 
stranách je to jiné.
 Volby jsou jediné místo, kde si to s těmito 
šíbry můžeme vyřídit, protože všechny ostatní 
metody, jak s nimi zatočit, a které mne napa-
dají, jsou bohužel postižitelné trestním řádem.
 Je to škoda, protože na podvodníky a zloděje 
žádné mírné tresty neplatí. Budou se nám jen 
dál vesele smát do očí a obohacovat se na náš 
úkor.
 Je to svinstvo a je mi z toho špatně. A jsem 
zoufalý, že s tím nedokážu nic udělat.
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Sponzor rubriky:

Na kávě s Olgou 

Hořavovou Fryčovou

 Kdo je tvůj oblíbený výtvarník, případně 
jakým výtvarným postupům sama dáváš 
přednost?
 Oblíbený výtvarník – je jich hodně. Zvlášť když 
jsem měla možnost mnohé z nich poznat osobně 
na škole, při přípravách výstav v galerii, nebo jako 
přátele. Moc ráda vzpomínám na Jana Mertu a 
Miloše Šejna, také Milenu Dopitovou a mnoho 
dalších. V současné době jsou pro mě výstavy a 
umělecká díla impulsem k pozměnění pohledu 
na různá témata. Je třeba dát těmto dílům šanci, 
být otevřený novým formám a tématům. Je to i 
o tom, jak člověk myslí a jedná, jestli je otevřen 
novým řešením, nebo zůstává ve stereotypech 
a ochuzuje se o vzletnou tvořivost.
 Dříve mě velmi oslovovaly projekty, které re-
fl ektovaly sociální oblast nebo lidský život. Teď 
mě hodně zajímá objekt v krajině. Dlouho sleduji 
sdružení Jiná krajina, které pracuje s krajinou 
velmi komplexně. Zakládajícím členem tohoto 
sdružení je Pavla Kačírková, která v galerii vysta-
vovala v roce 2011. V krajině také pracoval Hugo 
Demartini, na jehož skvělé výstavě jsem nedávno 
byla v Praze. Obohatilo a nadchlo mě právě jeho 
otevření se tomu, co sám do obrazu nevkládá a 
s tím vědomě pracuje. Velmi inspirativní člověk.
 Co tvá vlastní tvorba? Co jsi nedávno do-
končila? Na čem teď pracuješ?
 Je nesmírně těžké skloubit práci na plný úvazek 
a vlastní tvorbu. Přesto se mi loni podařilo dva 
projekty dokončit. Jedním jsou objekty na farní 
zahradě v Blansku. Druhým socha pro Mende-
lovu univerzitu, na které jsem spolupracovala se 
sochařem Petrem Uhrem z Brna. Kromě těchto 
větších děl se bavím keramikou a sklem. Není to 
ale v takové míře, v jaké bych si přála.  
 Vím o tobě, že se už několik let věnuješ 
dramaturgii adamovské Noci kostelů. Co je 
pro tebe nosným tématem, jakýmsi vnitřním 
mottem této opakující se akce?  
 Ano, Noc kostelů je moje láska. Začali jsme v 
Adamově v roce 2009. Tehdy se do Noci kostelů 
zapojily jen některé kostely v Brně, Plzni, Třešti a 
my v Adamově. Byl to velký experiment. Ve mně 
rezonovalo samozřejmě to, že mě adamovský 
kostel a světelský oltář fascinují, a zároveň to 
byla výzva k něčemu tvořivému.
 Myslím, že se tenkrát potkalo více impulsů, 
které do sebe zapadly, a my jsme vytvořili pro-
gram na katolické prostředí velmi avantgardní a 
neobvyklý. Nosné pro mě je, že jak kostel, tak i 
programy připravené pro toto místo, nějak vyprá-
ví.
 Chtěli jsme jednoduchou věc: kostel otevřít a 
pozvat lidi na různé programy rezonující koste-
lem. Chtěli jsme ve spojení s prostorem kostela 
zprostředkovat nevšední zážitek něčeho pozoru-
hodného, nebo naopak pohodového, ať už nějaký 
audiovizuální program nebo čtení z pohádkových 
knížek. Každopádně je Noc kostelů pro farnosti 
výzva otevřít se těm návštěvníkům, kteří běžně 
do kostela nezavítají.
 Už třetím rokem jsi vedoucí Galerie města 
Blanska. Jaké to je, vést galerii zaměřenou 
na moderní umění ve „městě sportu“? Co to 
všechno obnáší?
 Já mám ke sportu takový odstup. Na základní 
škole jsem se vyprofi lovala jako šikovná na vý-
tvarku a nešikovná na tělocvik, a to se se mnou 
nějak táhne. Sportovní dění v Blansku proto moc 
nesleduji. 
 Do galerie jsem nastoupila v roce 2010 coby do 
dobře „rozjetého vlaku“. Petra Herotová – bývalá 

Olga Hořavová Fryčová
Vedoucí Galerie Blansko, 33 let, vystudo-
vala obor výtvarné zpracování keramiky 
a porcelánu u profesora akademického 
sochaře Jiřího Vlacha a Vladimíra Groše 
v Uherském Hradišti. Potom studovala 
sochařství v Bratislavě VŠVU. V Hradišti 
si osvojila práci s keramikou, technologie 
a řemeslo, v Bratislavě se věnovala dal-
ším médiím - videu, architektuře, kresbě, 
grafi ce, malbě, sklu, instalaci a jiným.

vedoucí – a Jirka Štarha nastavili dramaturgii na 
progresivní umění, což je hodně zajímavé. Je mi 
ctí být blízko umělcům a dílům, ke kterým bych 
se jinak asi nedostala. Navíc mám možnost být 
dílům nablízku déle než běžný návštěvník, tedy si 
je mohu více užít. Pokud jde o další úkoly galerie: 
několik let jsem pracovala ve školství, a tak zde 
pořádáme různé edukativní programy pro školy, 
děti i dospělé. Vnímám velký rozdíl v možnostech 
učit něco o umění ve škole, a v galerii přímo u 
výtvarných děl. Kromě toho všeho je v galerii hro-
mada práce s plánováním výstav, psaním grantů, 
propagací, organizací přepravy výstav, instalací, 
pak administrativou, vyúčtováním grantů, různými 
statistikami a dalšími činnostmi.
 Otázku lze samozřejmě vnímat i jiným způso-
bem: co s moderním uměním ve městě sportu? 
Myslím si však, že dění ve městě by mělo být 
vyvážené, kultura i sport mají své místo. Mě 
osobně těší, že jsme i za současné situace, kdy 
peněz ubylo, stále úspěšní v grantových řízeních 
Ministerstvem kultury ČR – je to rozhodně potvr-
zení kvality naší práce.
 Jak se do činnosti galerie zapojuje veřej-
nost?
 Samozřejmě především jako návštěvníci, což 
je dobře. Je skvělé, když lidé přijdou. Pak se 
otvírají příležitosti společně mluvit a rozvíjet další 
možnou spolupráci. Takovým oslovením vzniklo 
třeba tvoření v domově pro seniory, kam chodíme 
v rámci aktivit souvisejících s oslavami svátku 
Sv. Martina, nebo výstavy místních škol, skautů, 
turistů, které probíhají v bočních prostorách 
galerie. Do některých projektů, na nichž galerie 
nějakým způsobem participuje, je veřejnost přímo 
zapojena – například zde probíhaly workshopy 
a diskuse o podobě nábřeží Svitavy zakončené 
výstavou oceněných projektů a roční fotosoutěží, 
která se uzavřela letos v dubnu. Aktivnější za-
pojení veřejnosti umožňují také pravidelné dílny  
(workshopy) refl ektující naše nedávné výstavy.
 Na co se mohou návštěvníci galerie v nej-
bližší době těšit? Na co bys ráda pozvala?
 Nyní zde probíhá výstava Barbory Lungové 
Kánon – určitě přijďte. Maluje realistické obrazy, 
které jsou kritické – je zajímavé její díla rozklí-
čovávat. Jsou v nich odkazy k historii, klasickým 
námětům malířství, zároveň v nich je přítomno 
Slovácko a babičky z Kyjova odkud Bára pochází. 
 26. 6. v 16 hodin proběhne seminář tvůrčího 
psaní, který povede malířka, tak jste moc zváni. 
Na léto plánujeme Letní výtvarnou dílnu od 22. - 
26. 7. 2013

Klára Kučerová
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Lenka Suchá,
studentka Gymnázia Blansko, 13 let
 Běh bych doporučila úplně všem. S běháním jsem 
začala před dvěma lety závodem Kunštátská desítka. 
V běhání jsem pokračovala dále, po roce jsem začala 
chodit do atletiky (ASK Blansko) a běhání jsem si 
zamilovala. Trénuji tedy pravidelně, třikrát-čtyřikrát 
týdně a závody cca 1x týdně. Díky běhu jsem si získala 
i mnoho přátel, kterým mohu věřit –  při běhání totiž 
poznáte lidi, když jsou úplně vyčerpaní.

Veronika Hlavoňová, 
studentka Gymnázia Blansko, 15 let
 Uvažuji o tom, že se zúčastním městského běhu. 
Běhu se věnuji 4 roky a zároveň hraji závodně bas-
ketbal. Vloni jsem se zúčastnila jako divák a tak mne 
to nadchlo, že letos poběžím. Doufám, že u tohoto 
sportu zůstanu celý život.

Mgr. Lenka Suchá (starší), 
profesorka Gymnázia Blansko, akorát let

 Běhám přes dva roky 
a běhání se mi nesmírně 
líbí. Půlmaraton je zařa-
zen do OBL, takže se ho 
účastní většina místních 
běžců. Městského běhu 
jsem se zúčastnila, na 
půlmaraton se letos ne-
hlásím – nedělá mi dobře 
běh po silnici.
 Běžecké velkoakce 
jsou určitě motivační, 
na startu vám stoupne 
adrenalin, každopádně 
nejlepší je  pocit, že vám 
všichni drží palce a všu-

de kolem je pozitivní nálada. To zažijete i na menších 
závodech, kde se fandí i těm posledním. Půlmaratonu 
bych vytkla snad jen výši startovného, protože kdybych 
přihlásila celou svoji rodinu (5 lidí), ani na to nevy-
dělám. Pořadatelům bych doporučila rodinné slevy. 
Nicméně musím podotknout, že jsou takové závody 
nesmírnou motivací k překonání vlastní pohodlnosti a 
město by měla tento relativně levný sport podporovat 
mnohem víc, například propagací Okresní běžecké 
ligy.

Alena Žákovská, 
pedagog na Masarykově univerzitě Brno, 51 let
 Běhám od cca 16 let s několikaletou pauzou kvůli 
borelióze. Běhám pravidelně, běh mi dává uvolnění 
od stresů, zvyšuje fyzickou kondici, upevňuje zdraví, 

Běhají pro radost i z touhy po sportovních výkonech
 Do Půlmaratonu Moravským krasem zbývají už jen dva měsíce. Monitor tedy oslovil běžce všech věkových kategorií ve snaze zjistit, proč běhají, co jim běh dává, zda se letos Půlmaratonu, tohoto vrcholu 
blanenského běžeckého léta zúčastní a jak se na něj připravují. Některé odpovědi vás možná překvapí.

nepamatuju, to je už víc než 30 let. Dal jsem se na 
běh proto, že jiné sporty mi nešly – byl jsem levý na 
všechno. I proto si myslím, že by si lidé měli zkusit 
aspoň městský běh. Aby přišli na to, že běhání může 
být zábava, ne jen dřina.

Martina Prýmková, 
maminka na rodičovské dovolené, 33 let
 Běhám asi rok. Za-
čala jsem běhat, proto-
že jsem si potřebovala 
vyčistit hlavu. Je to 
uvolňující, pomáhá to, 
posiluje ducha i tělo. 
Zatím s během opravdu 
teprve začínám, proto 
jsem se přihlásila jen na 
městský běh. Pravda, 
byla bych raději, kdyby 
se běželo mimo cent-
rum, třeba k přehradě. 
Snad na to budou or-
ganizátoři myslet příští 
rok.

Milan Daněk, 
sociální pracovník, cestovatel, 51 let
 Letos zase poběžím Půlmaraton, ale nijak se při-
pravovat nebudu. Těsně předtím přilétám ze Sibiře, 
takže závod pro mě bude spíš součástí aklimatizace.

 Půlmaraton je z mého 
pohledu skvělá možnost 
prezentovat blanenský 
běh navenek, navíc je 
to velmi příjemná trať – 
běží se údolím, ve stínu.
 Pravda, ze strany 
blanenských občanů je 
účast zatím slabší, ale i 
to se rok od roku lepší.
 Součástí Půlmara-
tonu je bohatý kulturní 
program, který je sám 
o sobě tou nejlepší po-
zvánkou – je jistě daleko 

navozuje dobrou náladu.
 Všeobecně mohu běh 
jako pohyb jen doporučit. 
Pro začátek stačí běžet 
pomalu, aby si člověk 
vyzkoušel, co to s ním 
udělá. Mnozí lidé jsou 
na běh nadaní, ani o tom 
neví. No a pak – běhat 
se dá vždy a všude. Ob-
zvláště v Blansku stačí 
vyběhnout na cyklistic-
kou stezku a pak třeba 
do okolních lesů. Já zítra 
jako vždy obuji běžecké 
boty, abych doběhla do 

práce (8,5km), a pak odpoledne zpět.
 Na letošním Půlmaratonu Moravským krasem bych 
ráda běžela hlavní závod, stejně jako loni. Trať půlma-
ratónu vede velmi rozumně první půlkou do mírného 
kopce, druhá půlka z kopce dává šanci, aby závodník 
ještě zrychlil. Při běhu se běžec dostává do nádherné 
krajiny Moravského krasu, které si nelze nevšimnout, 
i když se soustředí na sebe a svůj vlastní výkon.
 Půlmaraton beru spíše jako menší tréning – běhám 
delší tratě a aspoň jednou ročně se připravuji na 100km 
běh, který se většinou koná na podzim. Půlmaraton 
s termínem na konci srpna pěkně zapadá do mé 
přípravy. Letos se budu chystat na říjnové mistrovství 
světa v běhu na 100 km v Jihoafrické republice.

Dan Orálek, 
ultramaratonec, 43 let
 Půlmaraton Moravským krasem poběžím letos snad 
už popáté. Pravda je, že se na něj nijak zvlášť nepři-
pravuji, moje hlavní závody jsou mnohem delší tratě, 
ultramaratony, což je 100 km. Ani tak ale nemůžu říct, 
že by to byl „běh pro dobrou náladu“ - když už běžím, 
tak závodím, snažím se 
vyhrát. Trať je sice ná-
ročná, v první polovině 
je táhlé stoupání, ale 
líbí se mi. Organizátoři 
to pojali v posledních 
letech opravdu dobře, 
běhá čím dál víc lidí a 
atmosféra je báječná.
 Proč běhám? Běhání 
mě baví samo o sobě, 
mám rád ten pohyb, rád 
závodím a rád vyhrá-
vám. Začal jsem běhat 
tak dávno, že si to ani 

příjemnější vychutnat si ho jako aktivní účastník 
celého dění, než jako pouhý divák.

Oliver Nippert, školák, 
7 let, tiskový mluvčí: tatínek
 Olivera jsme přihlásili, protože rád běhá. Nápad 
byl náš a Oliver s ním souhlasil. Loni jsme se byli na 
Půlmaratón podívat a moc se mu to líbilo. Zatím se 
snažíme, aby běhal pro radost a pro zábavu. Já sám 
sportuji od malička, takže mám vztah ke každému 
sportu. Běh se mi líbí, v této době spíše jako divákovi. 
Manželka zatím běhá hlavně s kočárkem, ale vydrží 
se mnou sledovat některé sporty a zrovna atletiku 
sleduje nejraději. Ani jeden z nás letos nepoběží, ale 
co bude příští rok, nikdo neví.

Eliška Kučerová, 
frekventantka mateřské školky, 
4 roky, tiskový mluvčí: tatínek
 Jsem rád, že letos Půlmaraton pamatuje i na ty 
nejmenší, pro které je běhání spíše radost než zá-
vod a sport, a protože s dcerou rádi vyvádíme různé 
skopičiny, přihlásil jsem nás na běh dětí s rodiči. 
Naše Eliška, to je 
špičkový běžec. 
Já sám toho sice 
moc nenaběhám, 
ale mám rád leg-
raci a věřím, že 
takto si Půlmara-
ton užijeme nejlíp. 
Zatím si užívám 
hlavně vyjevené 
pohledy kolegů, 
když jim ozná-
mím, že jsem se 
zapsal na jednu z 
tratí Půlmaratonu.

-kkuc- 

Informace o systému

Spotřebitelského ombudsmana

Oáza pohody a inspirace

 Za účelem okamžitého řešení palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předvádě-
cích akcí, byl na ŽÚ ČR zaveden systém „Spotřebitelského ombudsmana“. Na  předváděcích akcích 
je v řadě případů prodáváno zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých obchodních 
praktik. Spotřebitelům je nuceno ke koupi zboží, které ve skutečnosti nepotřebují. V mnohých pří-
padech se navíc jedná o zboží značně předražené. 

 Spotřebitelský ombudsman je systém, který za 
pomoci kontaktních míst na ŽÚ a jejich spolupráce 
s nevládními neziskovými organizacemi umožní 
především seniorům efektivně, rychle a bezplatně 
se domoci spotřebitelských práv. Spotřebitel se díky 
nově zaváděnému systému bude moci zdarma obrá-
tit i na živnostenský úřad v Blansku, kde s ním bude 
vyplněn jednoduchý vstupní formulář, který založí 
případ, jenž bude dále zpracován místně nejbližší 
nevládní neziskovou organizací. Tato organizace 
potom bude radit, resp. zastupovat spotřebitele a to 
opět bezplatně. Podle okolností případu živnostenský 
úřad zváží, zda je na místě provedení živnostenské 
kontroly, nebo postoupení podnětu České obchodní 
inspekci, nebo jinému úřadu příslušnému k provedení 
kontroly.
 Ze strany spotřebitelů lze očekávat pomoc v 
řešení problému vyplývajícího zejména z těchto 
situací:
1. Spotřebitel uzavřel kupní smlouvu mimo provozov-

nu (např. v rámci „prodejního zájezdu“), lhůta 14 dnů, 
resp. 1 měsíce pro odstoupení od smlouvy ve smyslu 
§ 57 občanského zákoníku dosud neuplynula.
2. Spotřebitel uzavřel kupní smlouvu v provozovně.
3. Spotřebitel uzavřel smlouvu označenou jako 
smlouva o úpravě a opravě věci, ačkoliv z obsahu 
smlouvy je zřejmé, že se jedná o kupní smlouvu.
4. Spotřebitel současně s uzavřením kupní smlouvy 
uzavřel i smlouvu o spotřebitelském úvěru.
5. Spotřebitel zmeškal lhůtu pro odstoupení od 
smlouvy uzavřené mimo provozovnu.
6. Spotřebitel zmeškal lhůtu pro odstoupení od 
smlouvy o spotřebitelském úvěru.
7. Spotřebitel od smlouvy odstoupil, ale podnikatel 
na tuto skutečnost nereaguje v souladu se zákonem 
nebo se smluvními podmínkami.
  Takto nastavený systém by měl být účinným ná-
strojem pro ochranu spotřebitele v boji proti nekalým 
obchodním praktikám.

-měú-

 V květnu bylo naše zařízení SENIOR centrum Blansko zařazeno do programu veřejné sbírky, kterou 
vyhlásila společnost Sodexo Benefi ty. Tento projekt s názvem „Plníme přání seniorům“ si dal za úkol 
nashromáždit fi nanční částku pro splnění přání zařízení pečující o seniory, nebo přímo jednotlivých 
seniorů. 

 Na jaře tohoto roku byla sbírka představena 
veřejnosti a lidé mohli dle svého uvážení posílat 
dobrovolné fi nanční příspěvky na konkrétní věci. 
Navíc stačilo vybrat jen polovinu požadované částky, 
a zbytek dodal samotný organizátor akce společnost 
Sodexo Benefi ty.
 Ráda bych se s Vámi podělila o radostnou zprávu. 
Podařilo se vybrat dostatek peněz i pro naše přání, 
a v zahradě SENIOR centra Blansko tak ještě letos 
vznikne pétanquové hřiště. Právě s přáním na vy-
budování pétanquového hřiště jsme se do sbírky 
přihlásili. Naši obyvatelé se totiž pravidelně s úspě-
chem účastní turnajů ve hře pétanque, která je pro 
svou fyzickou nenáročnost velmi oblíbená. Společné 
zápasy pořádají ostatní domovy pro seniory v Jiho-
moravském kraji, a my jsme doposud byli o možnost 
pozvat k nám na oplátku ostatní hráče ochuzeni.

 Navíc bych byla velmi ráda, aby toto nové hřiště 
nebylo využíváno jen našimi obyvateli, ale bylo 
přístupné, tak jako celá naše zahrada, pro všechny 
blanenské občany, kteří fandí této nenáročné, a přes-
to napínavé sportovní hře. Plocha s odpovídajícími 
rozměry a povrchem určeným přímo k této aktivitě v 
Blansku doposud chybí, a proto věřím, že si k nám 
najdou cestu lidé nejrůznějšího věku a hřiště se stane 
místem pro společné setkávání a hry.
 Závěrem mi dovolte, abych poděkovala Vám 
všem, kteří jste přispěli fi nanční částkou a pomohli 
splnit naše přání. Velký dík patří také společnosti 
Sodexo Benefi ty, která je autorem nápadu a doplatila 
rovnou polovinu přání. Uvědomuji si, že v této složité 
době je každá koruna dobrá, a o to víc oceňuji ochotu 
věnovat dobrovolné příspěvky na dobrou věc.

Mgr. Lenka Dražilová

Beseda s paní Naďou Konvalinkovou.

 8. června 2013 vítám všechny přítomné dámy a pány 
v jedné ze tříd Gymnázia v Rájci-Jestřebí a uvádím 
besedu retrospektivní prezentací, kterou tvoří základní 
informace o životě, studiu, divadelních angažmá a 
zejména ukázka fi lmových rolí hosta a hlavní 
aktérky besedy – paní Nadi Konvalinkové. 
Kompilaci na úvod besedy připravil student 
sekundy Jan Babjár.
 Sedím vedle paní Konvalinkové a moderuji, 
poprvé, besedu. První otázka: „Můžete nám 
něco říct o Vašich divadelních začátcích?“ 
Paní Konvalinková se usměje a vypráví o 
studiu na gymnáziu, DAMU, prvním angažmá 
v plzeňském Divadle J. K. Tyla… Prostřednic-
tvím dalších dotazů se dostáváme k jejím diva-
delním a fi lmovým rolím, zálibám, milovaným 
knížkám, rodině, přátelství s Květou Fialovou.
 Je to příjemné vyprávění, upřímné a bez-
prostřední. Ani se nenadám a je konec. Velký 
potlesk, kytice a dárek od pana ředitele gym-

názia, následná autogramiáda… a neopakovatelný 
zážitek. S takovou osobností se nesetkáte každý den!

Mgr. Markéta Machová
Gymnázium a MŠ Rájec-Jestřebí

Autoři fotografi í: Klára Kučerová, Martin Weinhöfer, archiv Boskovických běhů.
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Nový hotel v Blansku
 Po přečtení titulku jste určitě zbystřili a marně pátráte v paměti, kde je v Blansku nový hotel, o 
kterém nevíte. Musím vás trošku zklamat a omluvit se za poněkud zavádějící název článku, ale po 
návštěvě hotelu na kraji města, který býval vyhlášeným a vyhledávaným místem, jsem si nemohl 
pomoci. Řeč bude o hotelu Macocha u vlakového nádraží, který prodělal v posledních pár měsících 
obrovské změny.
 Hotel Macocha je jednou z 
nejdůležitějších budov v Blan-
sku, co se cestovního ruchu 
týče. Býval také místem, kde 
se dobře vařilo a člověk tu mohl 
strávit hezké chvíle třeba u šálku 
kávy. Vlivem velkého rozvoje 
restauračních zařízení ve městě 
se jeho popularita lehce vytrati-
la, a tak jsem byl zvědavý, jak 
to tady po té dlouhé době, co 
jsem tu byl naposledy, vlastně 
vypadá. A byl jsem příjemně 
překvapen! 
 Zjistil jsem, že od dubna je 
tu nový provozovatel, který je 
velmi zkušený a provozuje síť 
hotelů po celé Evropě. Provedl 
tu několik zásadních logistických 
i systémových změn, nejrůznější 
opravy a rekonstrukce, vyměnil 
celý personál a hotel připravil tak, aby vyhovoval jak 
strávníkům, tak i ubytovaným hostům. Změnil lehce 
i název hotelu na Holiday hotel Macocha***.
 Zaparkoval jsem pohodlně a zdarma na parkovišti 
nad hotelem a vzhledem k tomu, že venku panovaly 
tropy, přišla mi vhod klimatizovaná restaurace, kde 
byla velice příjemná teplota. V restauraci byl zaveden 
nový jídelní lístek, který sestává z jídel české kuchyně, 
ale najdete v něm také různé evropské gastronomické 
standardy. Při své návštěvě jsem ochutnal z denního 
menu – na výběr bylo 6 druhů jídla. Objednal jsem 
si plněný libový bůček s domácím knedlíkem a čer-

veným zelím, žena si dala lívanečky se zakysanou 
smetanou a malinami a oběma nám velice chutnalo. 
Jídla bylo dost a na talíři působilo vkusně a lákavě. 
Jedno jídlo s polévkou stálo 75 korun, nicméně po 
očku jsem kouknul i na pokrmy mimo denní menu a 
byl jsem spokojen, protože ceny nebyly vysoké. Bylo 
vidět, že provozovatel se řídí mottem „spokojený zá-
kazník“ a v našem městě drží spíše střední cenovou 
hladinu. Čistě ze zvědavosti jsem neodolal a prohlédl 
si i ubytování, které je po kompletní rekonstrukci. Ve 
všech pokojích je nyní nový nábytek, koupelny, ložní 
prádlo a vlastně úplně všechno. Přijatelná je i cena – 

do 1000,- Kč za pokoj.
 Nový provozovatel si dal skuteč-
ně záležet a jen těžko byste v Blan-
sku hledali lepší a reprezentativnější 
ubytování pro své hosty, případně 
známé, kteří přijeli prozkoumat kouz-
lo Moravského krasu. Holiday hotel 
Macocha*** po své vlastní zkušenosti 
mohu jen doporučit a vy se tam běžte 
také podívat. Nalistujte stránky www.
hotelmacocha.cz a vyzkoušejte ales-
poň denní menu. Věřím, že vám za-
chutná a budete se sem rádi vracet. 
A kdo ví? Třeba v tomto příjemném 
prostředí jednou vystrojíte svým ra-
tolestem veselku nebo sem pozvete 
své blízké na oslavu narozenin. Nový 
Holiday hotel Macocha*** je vám k 
službám.

-r-
 První ročník charitativní akce You Dream We Run skončil úspěchem – splnění snu se 
dočkal Matýsek, který s rodiči pojede k moři.

Fotoseriál: Běželi pro sen

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

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

 Nabízíme:
  - pořádání rodinných oslav, fi remních 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 %

!!! PO REKONSTRUKCI NOVĚ OTEVŘEN !!!

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

    SLEVA    SLEVA

10%10%
        na všechnona všechno

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064
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Ve speciální škole se opět tančilo

Prázdniny 

s novou podlahou

Tel. 516 419 555 516 419 555
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!

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY

 Už jsem se několikrát na stránkách Monitoru zmínil o tom, že odborné věci raději svěřím profesionálům, 
než abych později splakal nad výdělkem a nad svojí vlastní prací. Mám rád hezké věci a dobrou práci 
dokážu ocenit. V dnešní době je však potřeba pečlivě vybírat – není fi rma jako fi rma a mnohdy se pod 
nálepkou „levná cena“ skrývá amatérsky, až lajdácky odvedená práce a nakonec zjistíte, že nic neušetříte. 
Jsou však i fi rmy, které jsou nejen složené z kvalifi kovaných odborníků, ale dokážou vyhovět i cenou. 
Jednou z nich je i Podlahářství Zouhar.

 Dnes  je na poli bydlení obrovská konkurence. Staví 
a renovuje kde kdo, fi rem je také spousta a máme z 
čeho vybírat. Pokud se chystáte letos rekonstruovat 
podlahu v bytě, fi rmě či rodinném domě, máte nejvyšší 
čas – prázdniny jsou ideálním časem pro tyto práce. 
Firma Podlahářství Zouhar je bezesporu největší fi rmou 
tohoto druhu u nás v Blansku a její počátky sahají až 
do roku 2000. Zaměřují se jak na malé byty 1+1, tak 
i na rodinné domy, fi rmy, až po státní zakázky. Mezi 
jejich největší klienty patří například budova Okresní-
ho státního zastupitelství v Blansku, Dělnický dům v 
Blansku nebo Dům pro seniory v Černé Hoře. Po jejich 
podlaze se můžete projít například v restauraci Pizzazz 
nebo v krčku blanenské nemocnice.
 Co všechno Podlahářství Zouhar nabízí? Položí vše, 
co si budete přát – koberce, plovoucí podlahy, PVC, 
oblíbený vinyl a klasické parkety, které umí i renovovat. 
Pokud tedy koupíte byt se starou parketovou podlahou, 

 „Škodovkou bych nikdy nejezdila“, prohlásila 
kdysi má blanenská známá. Účastníci Škoda srazu 
by naopak nikdy nejezdili v ničem jiném než jen a 
pouze a právě ve Škodovce.
 Fandové značky Škoda se 21. 6. 2013 sešli v Blan-
sku už poosmé. Kromě přehlídky nablýskaných kapot 

Škoda – žádná škoda

Foto: Radek OpatřilFoto: Radek Opatřil

nevyhazujte ji a pozvěte si Zouhara 
– podlahu opraví tak, že bude jako 
nová. Novinkou v poslední době je 
tak zvaný VinylComfort – plovoucí 
vinylová podlaha s korkovou pod-
ložkou; jde o to nejlepší, co dnes 
můžete pořídit – podlaha je teplá, 
měkká, odolná, je velice kvalitně 
zpracovaná a neklape.
 Firma Podlahářství Zouhar sídlí 
na konci Blanska směrem na Horní 
Lhotu na ulici Pražská 1 – je tu 
vzorková prodejna i sklad, můžete 
se sem přijet podívat, poradit se 
s odborníky a domluvit vše, co 
potřebujete. Koupíte zde veškeré 
podlahové doplňky počínaje pene-
trací, vyrovnávací stěrkou a konče 

přechodovými i krycími lištami a čistícími přípravky pro 
běžnou podlahovou údržbu. Pokud máte zájem přímo 
o podlahový materiál – PVC, koberec a jiné, můžete si 
vybrat ze vzorníků na stojanech a hned druhý den si vše 
vyzvednout na prodejně.  Objednané zboží vám však 
může být doručeno domů a vyneseno až ke dveřím. 
Prodejna se bude v září stěhovat, nicméně zůstane 
na stejné adrese. Zvětší se sklad i prodejní místnost a 
budete zde moci vybírat z většího sortimentu.
 Co se týče rychlosti pokládky, závisí to hodně na 
poptávce a dostupnosti materiálu. Dá se však říct, že 
v případě, že je materiál na skladě, reagují u Zouhara 
okamžitě. Samotná realizace běžných prostor pak trvá 
kolem jednoho týdne. Samozřejmostí je záruční i po-
záruční servis – čištění a pastování PVC a marmolea, 
obšití koberců, a již výše zmíněná renovace parket. 
Pokud jste šikovní a troufnete si na renovaci parket 
sami, můžete si zde půjčit brusku, nakoupit tmely, laky i 
lišty. Na veškerý servis platí do poloviny prázdnin sleva 
10%!!!
 Podlahářství Zouhar je fi rma s nejdelší tradicí svého 
druhu v Blansku. Dokáže uspokojit všechny zákazníky 
cenou, ale hlavně také kvalitou služeb. Za dlouhou 
dobu své existence má totiž bohaté zkušenosti, které 
se nedají ničím zaplatit. Budete tak mít jistotu, že vaše 
vynaložené peníze budou vyváženy kvalitní odbornou 
prací. Více informací najdete na stránkách www.podla-
hyzouhar.cz, ale nejlíp uděláte, když vezmete telefon a 
zavoláte přímo panu Zouharovi na 606263064 – přijede 
k vám domů s metrem a vzorníkem a za pár dní se bu-
dete moci radovat z krásné nové podlahy. Jednodušší 
už to ani být nemůže.

-r-

čekaly na účastníky srazu soutěže, jízda zručnosti, 
ale hlavně skvělá nálada, zábava a nadhled.

 Ve čtvrtek 13. června ožila zahrada Základní 
školy speciální v Blansku rejem masek. Konal se 
zde tradiční karneval. Za krásného počasí si tu dali 
dostaveníčko klauni, , piráti i šmoulové. Všichni 
tančili a soutěžili na různých atrakcích.

 Letos se karneval konal pod záštitou Všeobecné 
zdravotní pojišťovny. Její zástupkyně, paní Petlachová, 
která se akce zúčastnila, přinesla dětem drobné dárky a 
také fi nanční dar 7000 korun, za který velmi děkujeme.
  Zúčastnily se také zástupkyně fi rmy ČKD Blansko 
Engineering, a.s., která je dlouholetým sponzorem naší 
školy a bez které bychom některé z nadstandardních 
služeb pro naše žáky nemohli vůbec poskytovat. I ony 
přinesly dětem drobné dárky, za které děkujeme.
 Největší radost však měly děti z hudby. Již několik let 
jsou našimi příznivci pánové z hudební skupiny Velvet.  
Svou hudbou přinášejí radost a dobrou náladu těm, 
kteří nemají v životě štěstí mít věc pro jiné naprosto 
přirozenou, totiž zdraví. Proto vám pánové za úsměvy 
našich žáků moc a moc děkujeme.

Mgr. M. Kocmanová
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Učitelé a žáci ZUŠ na Dvorské

Na kole dětem

Pohár v tanci se psem

Třešničky na zámeckém dortu

Zborovská bitva po 96 letech

 Dnes již žádný účastník bitvy nežije, poslední 
zemřel v roce 2003. V dějinách jsou události, které 
postupem doby nabývají zvláštní symbolické hod-
noty. U Zborova tehdy poprvé od bitvy na Bílé Hoře 
bojovalo samostatné české vojsko jako celek pod 
svými prapory za svobodu své vlasti.
 Zborovská bitva byla pochopitelně znevažována 
již za Rakousko-Uherska, byla to zrada českých 
pluků, žádná bitva ani nebyla. Pak ovšem ještě více 
za protektorátu, tehdy hlavně z rasových důvodů, 
jednalo se přece o slovanské podlidi. A za časů 
„Rudého práva“ zase z důvodů třídních. Je smutné, 
že ze všech tří období ledacos přežívá v myslích 
současníků až do dneška, což dosvědčuje bídnou 
úroveň našeho historického vědomí.
 Paměť představuje přítomnost minulosti, její inte-
lektuální rekonstrukci, která má zajišťovat kontinuitu 
času a čelit stálé změně, a tím tvoří základní prvek 
naší identity. Pomníky, pamětní desky, publikace, slo-
va slavnostních řečníků při vzpomínkových oslavách 
hlásají, že oběť měla smysl a že zavazuje současníky 
k  určitému jednání, jež má zajistit uchování hodnot, 
za které padli.
 Bitvy jež byly ve 20. století vedeny za vytvoření či 
obnovení českého či československého státu, vybo-
jovali jednotky dobrovolnické, proti státu, v němž čes-
ký národ právě žil. Bylo proto samozřejmé, že právě 
legionářská tradice se stane základní armádní tradicí 
nového státu. Za den vzniku čsl. Armády de facto byl 
považován až den bitvy u Zborova. Vyhlášen byl v 
roce 1928 ministrem obrany Františkem Udržalem 
za svátek čsl. Armády. V kalendáři slavnostních dnů 
ČSR se stal po 28. říjnu 2. nejvíce oslavovaným 
datem až do roku 1950.
 Nejen mě je nepochopitelné, proč se tento svátek 
po druhé sametové revoluci neobnovil (že by platilo 
francouzské „cherchez la femme“?). Bitva samotná 
byla součástí Kerenského ofenzívy, o jejíž přípravě 
nepřítel věděl a dobře se na ni připravil. Tato ofenzíva 
měla mimo vojenského cíle, jímž bylo město Lvov i 
cíl politický, konsolidaci armády i zázemí. Ofenzíva 
začala 29. června a řada na naši brigádu přišla až 
2. července. Zborov byl první úspěch této ofenzívy, 
druhý a poslední úspěch ofenzívy byl u Stanislavova 
pod velením generála Kornilova.
 Rozvrat ruské armády byl ale takový, že tyto úspě-
chy nebyly využity. 16. července přešlo německé a 
rakousko-uherské vojsko do protiútoku. Při ústupu 
se podruhé proslavili naši vojáci u Tarnopolu, kde 
měli větší ztráty než u Zborova. Ale vraťme se k 
bitvě u Zborova. Vzhledem k nedostatečnému stavu 
výzbroje nesecvičenosti českých jednotek jim byl dán 
méně významný úsek a do útoku měly vyrazit až po 
úspěchu mnohem lépe materiálně vybavených a 
početně silnějších jednotek na křídlech, jejich oče-
kávaný úspěch se nedostavil. Situace se ale vyvinula 
jinak, dá se říci, že duch zvítězil nad hmotou. Čeští 
poručíci a velitelé rot vypracovali plán útoku podle 
svých zkušeností, který plukovník Trojanov schválil. 
Bylo třeba improvizovat a v tom jsou Češi tradičně, 
tak jako dříve předvedli husité, osvědčení, mají li 
možnost se projevit. Ruští velitelé praporů nehráli v 
přípravě ani v samotné bitvě větší roli. Průběh útoku 
výstižně popsali C. a K. Pozorovatelé. Charakterizo-
vali jej, že jdou kupředu jak kočky „katzenarting“. Že 
by si z průběhu bitvy vzala příklad císařská německá 
armáda při své jarní Ludendorffově ofenzivě v roce 
1918? Dobře vybudované zákopy podle německého 
vzoru ze západní fronty spíše přispěly k úspěchu 
našich legionářů. C. a K. armáda kladla úporný odpor 
byť v jejich řadách byli také Češi.  Pro zajímavost: bi-
tvy se zúčastnili dva budoucí komunističtí presidenti. 
Za císaře pána statečně bojoval desátník dekorovaný 
stříbtnou medajlí za statečnost K. Gottwald. V bitvě 
byl raněn, což C. a K. velení ocenilo záslužným 
křížem na stuze. V řadách legionářů bojoval v plugu 
Jana Žižky L. Svoboda.
 Pozdější soudní projednávání nepotvrdilo zradu 
českých jednotek C. a K. armády. Vojáci navzájem o 
sobě nevěděli, že jsou krajané. Ve svém zděšení C. a 
K. vojáci ani nepoznali, že „Rusové“ se dorozumívají 
česky. Protože výstroj legionářů byla všelijaká a ně-
kteří ji měli ještě zimní s furažkami, byli považování 
za Čerkesy (tak se říkalo kavkazským bojovníkům, 
o kterých se tvrdilo, že neberou zajatce). Bitva u 
Zborova udělala dojem na Kerenského, který jako 
ruský ministr války zastavil formování čsl. Jednotek a 
chtěl je rozpustit. Po bitvě Kerenský uznal svůj omyl 
a ocenil výkon našich legionářů (počet zajatců převy-
šoval početní stav brigády) a přestal klást překážky 
budování čsl. Armády. Tyto události si připomeneme 
v Blansku u pomníku „Zborováka“ 2. července. Po-
mník byl odlit v roce 1933 v ČKD Blansko a přežil 
ukryt protektorát na rozdíl od stejné sochy na Spoři-
lově v Praze. Je to dílo akademického sochaře Karla 
Babky, který se účastnil bojů legií. Podobná socha 
byla vztyčena od „Čechů“ dobrovolníků na památku 
bojů pluku 41. pěší divize na řece Strypě v květnu 
1916 při Brusilově ofenzívě. Byl to prý první pomník 

zemljaka (ruského vojína), pomník pravděpodobně 
již neexistuje. Blanenská socha byla odhalena v roce 
1947 v parčíku u železniční zastávky Blansko-město 
a na svém místě vydržela. Před odhalením na sou-
časném místě byla socha umístěna v sokolovně, v 
jejíž přední stěně pod deskami byla umístěna prsť 
z bojišť 1. a 2. světové války. Sokolovna bohužel již 
nestojí zásluhou již porevolučních radních a na jejím 
místě je Pennymarket.

Jan B. Vladík

Vzpomínková slavnost

 Československá obec legionářská Brno 2, Vo-
jenské sdružení rehabilitovaných Blansko a město 
Blansko Vás zvou na 
Vzpomínkovou slavnost
96. výročí bitvy u Zborova
 V úterý 2. července 2013 v 10,00 hodin u pomníku 
československého legionáře v Blansku v parku u 
železniční stanice Blansko město na ul. Svatopluka 
Čecha.

Program:
– Hudba – pro příchod k pomníku
– Položení kytic k pomníku
– Československá hymna
– Přivítání a vzpomínkový projev - bratr Bohuslav 
 Páral – předseda Jednoty ČsOL Brno 2
– Hudba na závěr

 Je tedy tomu již 96 let, kdy proběhla pro naši zem významná bitva u městečka Zborova. Zborovů 
je ve slovanské části Evropy víc, ale dva jsou nezastupitelné pro vznik ČSR. 1. na Slovensku poblíž 
Bardejova. Zde se proslavila 2. rota „České družiny“ úspěšným zorganizováním přechodu části 28. 
pluku k Rusům v dubnu 1915. Císař tento pluk s velkým humbukem zrušil, čímž urazil jemu věrné, ale 
velmi tím pomohl našemu zahraničnímu odboji (později byl pluk obnoven). 2. Zborov ležící v Haliči, 
nyní na Ukrajině, jihovýchodně od Lvova při říčce Strypě, je významné i pro Poláky. Svedl zde bitvu 
polský král Jan Kazimierz s Chmelnického kozáky a Tatary, jejímž výsledkem  byla smlouva zvaná 
ugodą zborowską, Fakticky naše bitva byla jen zanedbatelná epizoda 1. světové války. Vítězství v 
této bitvě pro nás zhodnotil 1. president TGM takto výstižně: “Zborov umožnil organizaci armády a 
armáda byla nezbytnou podmínkou svobody a samostatnosti. Bez naší zahraniční armády bychom té 
samostatnosti sotva dosáhli … V době, kdy celý svět byl v poli, nemohli jsme se omezit na reklamace 
a deklamace… Věčná paměť bratřím zborovským padlým i živoucím.

Výstava fotografií 

Oldřicha Výlety
 V červenci 2013 je v Městské knihovně Blansko 
pro širokou veřejnost připravena výstava fotografi í 
Ing. Oldřicha Výlety. Pan Výleta v Blansku vystavuje 
poprvé.
 Jak sám říká: „S fotoaparátem a prací v temné 
komoře jsem se seznámil tátovi na klíně. Již v útlém 
věku mne fascinovalo, jak obrázek po osvětlení 
pod zvětšovacím přístrojem se ve vývojce dere na 
povrch. Dětská zvědavost a touha po poznání byla 
veliká a vedla k samostatné tvorbě prvních snímků 
fotoaparátem Flexareta pod tátovým vedením.  Jako 
šestnáctiletý jsem si pořídil první kinofi lmovou zrca-
dlovku Zenit E a ponořil se do fotografi cké práce v 
přírodě při vandráckých toulkách přírodou. Po nocích 
pak ve fotokomoře poznával taje při vyvolávání čer-
nobílých fotografi í. Od počátku jsem rád fotografoval 
v přírodě, učil se rozeznávat kouzlo světla v krajině, 
vnímat krajinu jako celek i její jednotlivosti…“
 Oldřich Výleta je členem Klubu přátel fotografi e 
Tišnov. V současné době fotografuje především kra-
jinu, jeho milovanou Vysočinu poblíž Nového Města 
na Moravě a okolí Tišnova.
 Velmi rád a čím dál více se vrací k černobílé fo-
tografi i. Fotografuje přístrojem Nikon D700, používá 
přechodové a polarizační fi ltry. Jeho fotografi cké 
portfolio je bohaté. Vystavuje od roku 1980, např. 
ve Zlíně, v Boskovicích, v Tišnově. Mezi úspěchy z 
poslední doby patří například 2. místo v Bystřickém 
zrcadlení (umělecká fotografi e, 2012) a 1. místo v 
Bystřickém zrcadlení (série, 2012). Výstava makro-
světa hledáčkem fotoaparátu pana Oldřicha Výlety v 
blanenské knihovně je k vidění od 4. 7. do 26. 7. 2013 
v běžné provozní době. Výstava na přání vystavujícího 
nebude zahájena vernisáží.

Mgr. Jana Trubáková, Městská knihovna

 Příznivci dogdancingu, jak se také tomuto sportu 
v odborných kruzích říká, se sešli na neofi ciálních 
závodech v Ráječku. Počasí vyšlo na jedničku, 
projíždějící auta nikomu nevadila a diváci se mohli 
bavit různorodými variacemi tanečních párů. Přede-
vším dámská volenka dala vybrat mezi nápaditými 
kostýmy. Tančilo se na písničky známé i neznámé, 
rodokmen a trojslovné jméno čtyřnohých tanečníků 
nebyly podmínkou.
 Že se nejedná o okrajovou sportovní záležitost, 
dokázala bohatá účast a zájem sponzorů. Ceny byly 
velice štědré, všichni si je plným právem zaslouží, 
protože dosáhnout na kýženou metu chce obětová-
ní velkého množství času, přičemž štěstíčko příliš 
nepomůže.
 Rád bych tímto poděkoval pořadatelům za pro-
fesionální přístup a organizaci při neofi ciálních 
závodech.

-jd-

 Veřejná cyklotour „Na 
kole dětem“, která letos 
už počtvrté vyrazila na-
příč Českou republikou, 
zavítala opět i do Blan-
ska. Jedinečná sportov-
ní akce, při níž známý 
sportovec a cyklista Jo-
sef Zimovčák na svém 
vysokém kole brázdí za 
doprovodu peletonu míst-
ních cyklistů země čes-
ké i moravské, se svým 
charakterem a rozsahem 
řadí mezi nejvýznamněj-
ší sportovní projekty na 
podporu onkologicky ne-
mocných dětí.

-kkuc-

 Po náročných a rozsáhlých úpra-
vách a opravách, kterými loni bla-
nenských zámek prošel, nastal čas 
sázení „třešniček do kopečků šlehač-
ky“.
 Jednou z těchto drobných okras 
je staronová dlažba položená kolem 
litinové kašny před vstupem do zám-
ku. Proč staronová? Byly na ni umně 
použity kameny dříve zpevňující 
zámecké nádvoří.
 Až se místo osadí slibovanou 
lavičkou, získá Blansko další krásné 
místo k posezení. Doufejme jen, že 
ho objektivy městského kamerového 
systému dokážou ochránit před van-
daly.

-kkuc-
Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

 Dne 25.6. se na ZŠ Dvorská v Blansku uskutečniy koncerty, během kterých se předvedli žáci a 
učitelé Základní umělecké školy v Blansku. Žáci I. a II. stupně ZŠ Dvorská si tak mohli zazpívat, po-
slechnout si známé písně a inspirovat se svými vrstevníky.

 Celým programem provázel 
Miloš Pernica, známý blanenský 
kytarový virtuos a pedagog, který 
se žákům ZŠ představil nejen jako 
moderátor, ale také kytarista. V 
úvodu koncertu vystoupila teprve 
sedmiletá Sašenka Seďová na 
klavír, poté usedl ke klasické 
kytaře Miloš Pernica. Vystoupení 
pokračovalo ve společnosti Mi-
lana Dvořáčka, který je žákem 
Jiřího Boreše a hraje na trumpetu. 
Na klavír jej doprovodila učitelka 
Šárka Seďová a bubenice Marce-
la Čachotská, která je rovněž pod 
pedagogickým dozorem Jiřího 
Boreše. Tato dívka pak u bicích 
ještě chvíli setrvala a střihla si 
jazzovou etudu společně s klaví-
ristkou Ivanou Dymáčkovou.
 Následovalo vystoupení Filipa 
Součka, který se svým učitelem Milošem Pernicou a 
Martinem Štěpánkem jr. zahráli blues na dvě elekt-
rofonické kytary a klavír. Filip se ještě představil ve 
dvou rockových skladbách, aby jej následně vystřídal 
Martin Štěpánek jr., šikovný a zkušený klavírísta a 
zpěvák ve dvou bigbítových peckách. Na samotný 
závěr koncertu pro první stupeň se vystoupení 

zůčastnili jak všichni účinkující, tak i diváci, neboť 
proběhla rozlučková píseň Mašinka.
 Na závěr bych účinkujícím rád poděkoval - bavil 
jsem se a diváci rovněž. Jsem rád, že učitelé ZUŠ 
umí připravit hezký a poutavý program a zapojit do 
něj své žáky i diváky. Bravo!

-mumma-

Sašenka SeďováSašenka Seďová
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.cz
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* 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.
* Koupím RD se zahradou. I k rekonstrukci. 
Tel. 721409612.

 Podnikatelská

Řádková Inzerce

* Toyota Corolla Verso 2,2 TD, r. 2007, pouze 68 tkm, pravi-
delný servis, garážovaná, v super stavu. Cena 199.000,- Kč, 
při rychlém jednání sleva. Tel. 606720933.
* Golfáček modré barvy, polohovací, skládací, má stříšku. 
Kolečka otočná, dají se zaaretovat. Cena 250,- Kč + zdarma 
fusak. Tel. 723751573.
* Mazda 121 vínová, r. 1998, PC 8é tis., nyní 25 tis. Tel. 
605977358.
* Dětskou tříkolku s madlem a bezp. závěrem proti vypadnutí, 
hrací prvky, růžová. PC 1600, nyní 700. Tel. 605977358.
* Béžovou koženkovou sedací soupravu - pohovka 2 x 1 m a 2 
křesla na kolečkách za 2000 Kč. Tel. 603528066.
* Opel Frontera 4x4 na LPG, rok 93, neplatí se eko, bez koroze, 
45 tis. Kč. Tel. 605529478.
* Čerstvá domácí vejce, cena 2,50 Kč, možnost dovozu. 
Objednávky na tel. 739229718 nebo možnost vyzvednutí na 
adrese Těchov 174.
* STP - Těchov. Tiché, slunné místo u lesa. IS na pozemku. 
Cena 1.300 Kč/m2. Při rychlém jednání sleva. Tel. 736529239.
* Měděný kotel. Tel. 732779990.

* Pronajmu byt v centu Blanska 65 m2. Volný. Tel. 605115463.
* Dne 13.6. se na Okružní (Zborovce) ztratila černá kočka. Je 
malá, hubená a slyší na jméno Meggie. Má oholené bříško, je 
totiž po kastraci. V případě nálezu, volejte na tel. 604996215. 
Nálezce odměníme.
* Pronajmu byt 1 + 1, 63 m2 v Blansku. V centru, na pěší zóně. 
Solidní jednání. Tel. 605115463.
* Pronajmu 2+kk v centru. bezrucova.byt@seznam.cz
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Kdo přenechá za odvoz brambory z loňské sklizně? Tel. 
723875356.
* Jezdím každý den autem do Technolog. parku v Brně. Mám 2 
volná místa. Odjíždím kolem 7:15 z BK a z Brna kolem 16:00. 
Více na: michal.juranek@email.cz
* Nabízím pronájem nově  zrekonstruovaného bytu 1+1 na ulici 
Chelčického za 8.000,- vč. inkasa. Tel. 725730334.
* Dlouhodobě proajmu garáž na Podlesí. Tel. 776786833.
* Hledám dlouhod. pronájem garáže - pouze na ul. Křižkovské-
ho nebo Salmova. Tel. 728636938 nebo michecd@email.cz. 
* Starší žena hledá brigádu na úklidové práce v Blansku odpo-
ledne. Tel. 731708189.
* Rodina s dítětem hledá pronájem 2+1 v BK do 8000 Kč včetně 
inkasa. Tel. 731708189.

* RD v okolí Blanska směr Boskovice (Rapotina, Rájec, Ráječ-
ko, Doubravice...) se zahradou min. 200m2. Tel. 773962105.
* Dřevěné palety od tvárnic (na dvou trámcích), ne europalety. 
Tel. 607846060  milansyko@centrum.cz.
* Cihlový byt do 1.500.000 v Blansku. Tel. 731305863.
* Drtič kostí ruční nebo motorovou sečkovici (řezačku trávy). 
Tel. 723875356.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Muzika pro Karolínku - Permanentka, Blansko – zámec-
ké nádvoří. Cena 700,- Kč.
Muzika pro Karolínku – Folk team, 10.7.2013 v 19 h, 
Blansko – zámecké nádvoří. Cena 160,- Kč.
Muzika pro Karolínku - Samson a jeho parta – 31.7.2013 
ve 19 hod, Blansko – zámecké nádvoří. Cena 180,- Kč.
Moravské hrady.cz – 9.8.2013 v 18 hod a 10.8. 2013 v 
10.30 hod, Brno – hrad Veveří. Cena 250,- Kč a 400,- Kč.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art: 
4.8.2013 Deep Purple – Slavkov u Brna
7.8.2013 Roger Waters – Praha, Synot Tip Arena
23.-25.8.2013 - Grand Prix Brno
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
19.7.2013 Zdeněk Izer - Boskovice, Letní kino Boskovice
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 blanen-
ským 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-

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKUZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
 - kuchyňské linky
 - vestavné skříně
 - kancelářský nábytek atd.

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

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

Blansko zakončilo postupovou 

sezónu demontáží Kyjova

Hurá na prázdniny 

a nashledanou opět v září

   Fotbalisté FK Blansko se obdobně jako v závě-
rečném 29. kole loňské sezóny střetli s mužstvem 
Kyjova na jeho hřišti. Tentokrát se však nehrálo 
přímo v Kyjově, ale na nedalekém útulném stadionu 
ve Svatobořících-Mistříně, kde na oba týmy čekal 
výborně připravený trávník. Před rokem se ještě 
bojovalo o možný postup do divize, tentokrát již bylo 
vše rozhodnuté. Blansko bylo jistým vítězem soutě-
že a Kyjov si zajistil záchranu v předchozích kolech. 
 Domácí lodivod Alexandr Hrabal postrádal hned 
několik hráčů základní sestavy, obdobně jako hos-
tující lodivod Jiří Hajský. Poprvé v základní sestavě 
v dresu A týmu nastoupil záložník Jan Horáček a v 
průběhu hry se na hřišti objevili také obránce Aleš 
Vágner a záložník Michal Zouhar. Všichni tři se ve 
velmi pozitivním světle zapsali do dějin utkání, po-
sledně jmenovaný pak dokonce i gólovými zářezy, 
ale po pořádku... 
 Již od úvodních minut Blanenští potvrzovali své 
postavení v tabulce. Ve 3. min. vystihl chybnou 
rozehrávku soupeře Tomáš Zouhar, který pronikl 
až do vápna a přízemní střelou k pravé tyči otevřel 
skóre utkání - 0:1. 
 V 7. min. po akci Horáčka a následném centru 
nezvládl ve vápně zpracování Buchta, následně 
Jarůšek vyprášil prudkou střelou rukavice brankáře 
Kůřila. V 15. min. vyhrál vzdušný 
souboj s obráncem Jarůšek. Do 
odraženého míče se opřel Jan 
Nečas, jehož nádherná falšovaná 
střela zapadla za bezmocného 
Kůřila - 0:2. Za necelou minutu 
střelec druhé branky vypálil nemé-
ně povedeně, ale domácí brankář 
vytasil skvělý zákrok a míč vyrazil 
na roh. 
 V 21. min. nezužitkoval samo-
statný únik na domácí branku 
Jarůšek. Herní převahu Blanska 
však již za minutu deklaroval Jan 
Nečas, který po další šanci Jarůška 

přeloboval vyběhnuvšího Kůřila a zaznamenal svoji 
druhou branku v utkání - 0:3. 
 V 27. min. byl v blízkosti pokutového území fau-
lován hbitý Buchta. Po Bubeníčkově centru mířila 
Maškova hlavička těsně mimo. Za necelou minutu 
Zouhar křížným pasem našel kapitána Bubeníčka, 
jehož stoprocentní šanci zneškodnil brankář Kůřil.
 Domácí byli v útoku naprosto neškodní, jedinou 
vážnější šanci měl ve 39. min. po pasu Fridricha 
střídající Čada, který sám před Suchým předvedl 
divákům hodně tristní zakončení. Poločas v režii 
Blanska završila šance Nečase, který po centru 
Müllera orazítkoval z malého vápna břevno! 
 Po změně stran se obraz hry nezměnil. Odstarto-
val ho sólovým únikem obránce Müller, jehož střelu 
z levé strany domácí brankář zneškodnil. Neméně 
dobře se vedlo Kůřilovi i o pět minut později, kdy 
si na něm vylámal zuby Jarůšek. Toho následně 
vystřídal Michal Zouhar, který se za důvěru odvděčil 
trenéru Hajskému měrou vrchovatou. V 60. min. po 
spolupráci Gromského a T. Zouhara si počíhal na 
zadní tyči a střelou do odkryté branky zaznamenal 
premiérovou trefu za A tým - 0:4. Gólového pocitu se 
však úspěšný střelec zřejmě dostatečně nenabažil. 
Již za tři minuty mu po pěkném průniku předložil 
obdobnou přihrávku agilní Nečas a Michal Zouhar se 

opět nemýlil - 0:5. Až poté zaměstnali 
domácí také nudícího se brankáře 
Suchého, který v 71. min. zlikvidoval 
pokusy Čady a Gebharta. 
 V 77. min. střílel po signálu 
při trestném kopu T. Zouhar těsně 
vedle pravé tyče. Na druhé straně 
po vyhraném souboji ve vápně pálil 
Fridrich, Suchý však ani při této 
poslední šanci Kyjova míč za svá 
záda nepustil a mohl se tak po závě-
rečném hvizdu radovat se spoluhráči 
z postupu a také z první vychytané 
nuly v krajském přeboru. 

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

 Fotbalisté FK Blansko se stylově rozloučili s krajským přeborem. V závěrečném 29. kole vyhráli 
svěřenci Jiřího Hajského na půdě Kyjova ve Svatobořicích-Mistříně jednoznačně 5:0. Vydařenou 
premiéru zažil dorostenec Michal Zouhar, autor dvou branek.

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

případně pomocí SMS na 
tel. 606 728 334. 

Schránka na ul. Rožmitálova 
je zrušená.  Ačkoli vývoj počasí v uplynulých týdnech nevěstil nic dobrého, usmá-

lo se na nás v pátek 14. 6. štěstí a my jsme tak mohli uspořádat tradiční 
letní oslavu na naší zahradě. Proběhl už tak 5. ročník akce blanenského 
Domu dětí a mládeže s názvem „Hurá na prázdniny“, která se těší přízni 
široké veřejnosti, ale především dětí z Blanska a okolí. Slunce si ten 
den s námi hrálo na schovávanou, ale vzhledem k neutuchající aktivitě 
dětí různého věku, bylo polojasno spíše výhodou. 

 Téměř celodenní pro-
gram odstartoval ran-
ní příchod dětí a paní 
učitelek z přilehlých 
mateřských škol. Letoš-
ní novinkou a zároveň 
absolutním hitem se 
stalo „řádění“ dětí na 
trampolíně a skákacím 
hradu, zakoupených 
DDM, které tak zároveň 
úspěšně prošly prvním 
zátěžovým testem. 
 Okolo třetí hodiny od-
poledne se pak začali 
scházet rodiče a děti, 
aby se v pohodové at-
mosféře seznámili s čin-
ností DDM. Děti hojně 
využívaly výše zmíněné 
atrakce a soutěžily v 
chůzi na laně a podlézání pod ním. Rodiče si zatím 
mohli prohlédnout propagační materiály k příměst-
ským a pobytovým táborům a nabídku zájmových 
kroužků na další školní rok. Vzhledem k účasti celého 
teamu DDM, si rodiče mohli popovídat s jednotlivý-
mi vedoucími kroužků, případně získat odpovědi 
na nejrůznější otázky nebo vyjádřit spokojenost či 
připomínku. 
 Zlatým hřebem letošní slavnosti byl křest a 
představení nového loga DDM Oblázek Blansko, 
kterým se nadále budeme prezentovat. Nové logo 
je výsledkem spolupráce grafi ka Jana Dvořáka se 
zaměstnanci Domu dětí a mládeže a my doufáme, 
že si na ně naši věrní i noví příznivci brzy zvyknou. 
 Hlavní částí odpoledního programu byla vy-
stoupení dětí z kroužků karate, orientálního tance, 
street dance, break dance a hry na kytaru a fl étnu. 
Následovala diskotéka moderovaná dětmi oblíbeným 
Jožkou, doprovázená tanečními soutěžemi, kde byly 
všechny děti po každém tanečním výkonu odměněny 

sladkostmi. Možnost zakoupení občerstvení i uzeniny 
myslím překvapila ty, kteří se rozhodli zakončit takto 
příjemně strávené odpoledne u závěrečného táborá-
ku. Z našeho pohledu se oslava opravdu vydařila a 
věříme, že se na té příští setkáme ještě v hojnějším 
počtu.
 Na závěr bychom rádi poděkovali všem externis-
tům, kteří s námi spolupracovali a chtějí spolupraco-
vat i nadále a také informovali o možnostech, které 
DDM nabízí v letním období. Nabízíme k pronájmu 
skákací hrad a trampolínu, pronajímáme zahradu 
i ubytovací prostory v DDM a také naši táborovou 
základnu v Karolíně. Tu ovšem kvůli naprostému 
vytížení letními tábory pouze v září, v případě dob-
rého počasí i v říjnu. Na příští školní rok 2013/2014 
chystáme tradiční ale i nové projekty o kterých 
budeme včas informovat.
 A teď už opravdu „HURÁ NA PRÁZDNINY“!                                                      

Kateřina Vévodová, 
propagace a PR DDM Blansko

PEREME, ŽEHLÍME,
MANDLUJEME

* Osobní prádlo

* Ložní prádlo

* Přikrývky, deky

* Potahy

* Záclony, závěsy

PRÁDELNA, PRÁDELNA, 
MANDLMANDL
Iva Müllerová

Dvorská 28, Blansko

ROZVOZ

ROZVOZ
ZDARMA!!

ZDARMA!!

516 412 533, 606 720 933

Dozorčí rada Služeb 

Blansko spol. s r.o.
 Protože se v tisku i v osobních kontaktech několikrát 
objevila kritika práce a kontrolní činnosti Dozorčí rady 
Služeb Blansko (např. Proč musí platit kojící matka za 
mimino 30 korun vstupné do aquaparku?), rozhodl jsem 
se napsat tuto stručnou informaci:
 Dozorčí rada Služeb Blansko je dle Stanov jmenována 
Zastupitelstvem města a je tvořena sedmi neplacenými 
zástupci politických stran, které uspěly ve volbách. 
 Dozorčí rada nahlíží do účetnictví a výsledky kontroly, 
stejně jako návrhy opatření předává Valné hromadě (v 
našem případě Radě města). Nemá však právo dávat 
jakékoliv pokyny vedení společnosti a také nemůže 
nikde svá zjištění zveřejňovat.
 K tomuto vysvětlení je třeba poznamenat, že námětů 
a návrhů na opatření již Dozorčí rada Služeb Blansko 
předala v posledních třech letech několik. Vliv na to, 
které budou uvedeny do praxe ale opravdu nemá.

Miloš Polák, předseda DR Služeb Blansko
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko

objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Překvapivé výsledky některých zápasů na květ-
novém squashovém turnaji tak trochu rozhýbaly 
pořadí hráčů v našich dlouhodobých soutěžích. 
Objevili se noví hráči, kteří stoupají stále výše 
a výše. Pokud vydrží a udrží si svou výkonnost, 
budete o nich číst v těchto článcích.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde vedeme jednot-
livým hráčům počet skutečně odehraných setů na 
turnajích, opustila vedoucí pozici, svou neúčastí na 
turnaji, Lenka Csakvaryová. Zůstala na 119 setech 
a patří ji nyní 6. místo.
 Umožnila svým pronásledovatelům postup sou-
těží výše. Na prvním místě se usadil Václav Pelant 
se 138 sety, druhý Jirka Pánek má 134 setů, třetí 
Jindra Čeladín 133 setů. Čtvrtý se 129 sety je Ja-

romír Matal a pátý se 124 sety Jan Urban. V této 
soutěži je vedeno již 47 hráčů.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“ 
bodujeme umístnění prvních deseti hráčů každého 
turnaje ve stupnici 20 až 1 bodu. Zatím bodovalo 
28 hráčů. Velký skok touto soutěží udělali všichni tři 
medailisté květnového turnaje, a proto lze očekávat, 
že právě oni v dalších turnajích budou své postavení 
stále vylepšovat.
 Na vedoucím místě je stále Jindra Čeladín 84 
bodů, následován Nabilem Laiem 82 bodů. Třetí 
Jaromír Matal má 66 bodů. O čtvrté místo se již 
dělí právě vítěž květnového turnaje Jirka Vybíhal s 
Janem Zezulou, oba mají 62 bodů. Šesté a sedmé 
místo stále drží dvojice Jan Urban 56 a Jirka Pánek 
54 bodů. Za touto dvojicí na osmém a devátém 
místě jsou již oba další medailisté květnového tur-
naje Pavel Blažek a Milan Prudil. Uvidíme, co nám 
přinese další, červnový turnaj.

-rl-

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

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

www.moto.stesys.cz

NOVÁ SEZÓNA 2013
MOTO – SKÚTRY – ATV

NOVÁ SEZÓNA 2013
Mladým basketbalistům 

se sezóna podařila

28. června 20138

 A to se odrazilo i v zájmu klubů z vyšších soutěží o hos-
tování blanenských hráčů. Například Vít Šmerda se díky 
svým výkonům v extralize U 17 dostal z týmu JBC Brno 
až do reprezentace a dělá blanenskému klubu výbornou 
reklamu. Jeho spoluhráčem v Brně byl Zbyněk Zemánek, 
v BŠM Brno pak zase hostoval v ligové kategorii U17 Jan 
Otisk, kterého v kategorii do 15 let doplnili Matěj Tužil a 
Adam Grünwald a v týmu do 14 let Matěj Musil. Jeho bratr 
Jonáš se pak na 
mistrovství ČR ne-
mladších mini stal 
nejuži tečně jš ím 
hráčem mistrov-
ského týmu BŠM 
Brno.
 Příští rok se k 
těmto hráčům přidá 
v kategorii do 19 
let Dan Juříček a v 
kategorii do 14 let 
Vojtěch Konečný.
 Celkem se do 
tréninků a zápasů 
zapojilo během 
roku už 65 dětí. 
Ty nejlepší pak na 

* Podlahy plovoucí,* Podlahy plovoucí,
 dřevěné, vinylové, PVC dřevěné, vinylové, PVC
* Broušení parket, renovace, pokládka* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž* Prodej - montáž

Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.czTel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

Foto: archiv BBK Blansko Foto: archiv BBK Blansko 

slavnostním ukončení sezóny čekaly odměny z rukou 
starosty Blanska Lubomíra Toufara a nového předsedy 
klubu Pavla Horáčka.
 Klub si vychoval i tři nové trenéry: Helenu Špačkovou, 
Jiřího Charváta a Dana Juříčka. Ti ještě se svými svěřenci 
pokračují v tréninku, po červencovém volnu pak všechny 
čekají srpnová soustředění a zářijové turnaje.

-kaj-

Letní jachtařský tábor

TERMÍN: 21.7. – 26.7.2013
Místo konání:  areál jachetního oddílu ČKD Blansko 
u rybníka Olšovec v Jedovnicích
 Náplní tábora budou pravidelné tréninky na vodní 
hladině se zkušenými trenéry z řad závodníků a pro-
hlubování teoretických znalostí (pravidla jachtingu, 
taktika závodění). Dětem, které nemají své lodě, 
bude materiál zapůjčen.
 Pěší nebo cyklo výlety do blízkého okolí, sportovní 
a společenské hry aj. Děti budou ubytovány ve STA-
NECH, sociální zařízení V AREÁLU LODĚNICE a 
sprchy jsou V SOUSEDNÍM KEMPU. Stravování je 
zajištěno 5x denně +  pitný režim. 
 Všichni vedoucí jsou lidé pracující s dětmi a  mlá-
deží, jsou odborně i morálně způsobilí. Kapacita je 
max. 15 dětí!
 Předpokládaná cena pobytu asi 3.000,- Kč. Před-
pokládáme, že tato částka bude pravděpodobně 
nižší. Rozpočet bude upřesněn podle počtu přihlá-
šených dětí. 
 Zálohu ve výši 1000,- Kč zasílejte na č.ú. 
617710053/0800 do 7. 7. 2013 a do zprávy pro 
příjemce uveďte „soustředění“.
 U dětí, které onemocní v průběhu tábora, může 
být pobyt ukončen před koncem tábora. Rozhodnutí 
je v kompetenci hlavního vedoucího tábora. Část 
účastnického poplatku bude vrácena po skončení 
tábora po odečtení nutných nákladů spojených s 
provozem tábora.
 V případě neúčasti dítěte a zajištění náhrady vám 
bude účastnický poplatek vrácen celý. Pokud náhra-
du nezajistíte, bude vrácen poplatek po odečtení 
nutných  nákladů spojených s přípravou tábora.
 U dětí, které nebudou respektovat pokyny vedou-
cích, nebo budou ohrožovat zdraví a bezpečnost 
svou i ostatních účastníků tábora, může hlavní 
vedoucí tábora rozhodnout o ukončení účasti před 
koncem tábora. V takovém případě účastnický po-
platek propadá.
 Nezapomeňte, prosím, děti o této podmínce 
informovat!
 Při nástupu dítěte na tábor vyžadujeme průkaz 
pojištěnce (stačí i kopie) a prohlášení o bezinfekč-
nosti (toto podepíšete při předání dítěte na tábor). 
Bez těchto dokladů nemůže být vaše dítě na tábor 
přijato.
 Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte absol-
vovat tábor potvrzené lékařem je součástí závazné 
přihlášky dítěte na tábor.
Hlavní vedoucí tábora: 
Mgr. Michal Kubík, tel. 607 860 532, kubas.jacht@
seznam.cz

-iš-

 Úspěšnou sezónu mají za sebou basketbalisté mládežnického celku BBK Blansko. Týmy do 15 a do 17 let 
se staly přeborníky kraje, mladší minižáci pak v oblastním přeboru obsadili páté místo.
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