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Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jaké téma zvolit pro první prázdninový úvodník. 
Jako již tradičně vychází Monitor o prázdninách po třech týdnech, a to hlavně 
z toho důvodu, že spousta Blanenšťáků je tak jako většina všech Evropanů 
rozjetých po celém světě, aby užili svoji dovolenou a náplně tudíž nebývá tolik, 
co v jiných měsících. Říká se tomu Okurková sezóna :-) Rozhodl jsem se proto, 
že dnešní úvodník pojmu také dovolenkově. Budiž vám dnešní psaní inspirací 
nebo třeba jen takovým lehkým letním čtením.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Ano, je to tak. Drtivá většina Čechů tráví svoji 
dovolenou v létě, a to na rozličných místech. 
Někteří dávají přednost pobytu u moře, jiní se 
odstěhují na chatu a chodí na houby či rybařit, 
jiní podlehli kouzlu vysokohorské turistiky, ale je i 
spousta takových, kteří jsou prostě jen tak doma 
a relaxují. Ať tak či onak, na dovolenou má každý 
z nás právo (většina z vás dokonce ze zákona!), 
proto je správné této výhody využít.
 Loni jsem s rodinou zavítal obdivovat krásy 
jižních Čech, o čemž jsem napsal také jeden z 
prázdninových úvodníků. Letos na stejné místo 
vyrazili jedni naši známí a včera, při vzájem-
ném předávání zážitků, jsme došli k názoru, 
že pokud člověk cestuje s dětmi a vezme je do 
okolí Lipna, příliš mnoho neušetří a na podobné 
peníze je vyjde třeba dovolená u Jadranu. Jak 
to? Jakožto u každé turistické atrakce je i tady 
poměrně dost lákadel za docela vysokou cenu. 
Lanovkou vyjedete ke stezce v korunách stromů, 
dětem koupíte kofolu a zmrzku, vyšlápnete si 
stezku, cestou zpátky s dětmi vystojíte nechutně 
dlouhou frontu na skluzavku (zpoplatněnou) a 
dole se ještě svezou na bobové dráze, poskáči 
na trampolíně a dají si nějakou lehkou sváču. 
Pěkné odpoledne, které vás bude stát něco mezi 
dvěma a třemi tisícovkami, pokud tedy nezvolíte 
úspornější variantu bez atrakcí. V tom případě 
nechejte děti raději doma, jinak se nevyhnete 
přemlouvání, prosbám, řevu a nervům. Lákadel 
je tu opravdu spousta a nevěřím, že byste svým 
ratolestem nedopřáli trochu té zábavy. Vždyť 
jsou přece prázdniny… Na druhou stranu bylo 
v jižních Čechách moc hezky, dovolenou jsme 
pojali trošku více kondičně a nebýt pár šrámů 
způsobených dnešní konzumní společností, 
byla by to dovolená bez chybičky a vám ji vřele 
doporučím…
 Jestliže máte děti odrostlejší nebo máte 
možnost cestovat sami, rozhodně vám mohu 
doporučit návštěvu některé z evropských met-
ropolí. Pokud jste ještě nebyli v Praze a neviděli 
Václavák, Malou Stranu, Karlův most a ostatní 
památná místa, koukejte to rychle napravit. Zjistil 
jsem, že v našem hlavním městě je mnoho míst, 
ve kterých jsem zatím nebyl, ale dospěl jsem k 

názoru, že tajemná zákoutí Matičky Prahy mohu 
navštívit kdykoli později. Máme ji přece hned za 
rohem… Tudíž jsem s manželkou absolvoval 
raději cestu do Říma. 
 Řím je nádherné město, a pokud se rozhod-
nete pro jeho návštěvu třeba v září, neuděláte 
chybu. V tomto období už je znatelný odliv turistů 
a ještě je nádherné počasí, které můžete využít k 
tomu, že jeden den strávíte u moře. Řím je však 
památkami přímo nabitý, takže pokud vám mohu 
doporučit, zavítejte sem alespoň na pět dní. Jen 
Vatikán vám zabere skoro celý den… Cestování 
je dnes na takové úrovni, že vám stačí zajít do 
některé z cestovních kanceláří a vybrat si přímo 
zájezd s průvodcem. Pokud jste samostatnější 
a troufnete si, můžete to udělat jako my a přímo 
z domova si prostřednictvím internetu objednat 
vše – od letenek, přes ubytování až po lístky do 
divadla, do muzea, na autobus a další. Zpáteční 
letenka nás nakonec vyšla tak levně, že o mač-
kání v autobusu nemohla být řeč… Ceny jsou 
tu tak jako třeba v Praze vysoké, ale i v hlavním 
italském městě najdete obchod se smíšeným 
zbožím, ve kterém můžete nakoupit za ceny 
podobné těm naším, takže týden v Římě vás na-
konec nemusí vyjít příliš draho. Byl by však hřích 
nevyrazit večer do ulic na sklenku vína a ochutnat 
něco ve zdejších restauracích… I manželce se 
tady moc líbilo, přestože letenku obdržela zcela 
nečekaně asi dvě hodiny před odletem ode mne 
jako dárek k narozeninám. Pokud má vaše žena 
slabší nervy, tohle překvapení pro ni raději nikdy 
nechystejte :-)
 Nakonec zjistíte, že krásnou dovolenou si 
můžete užít při toulkách po okolí, které pro vás 
nemusí být zdaleka tak známým, jak se na první 
pohled jeví. Možností koupání je v Blansku taky 
hned několik a české hospůdky takhle večer po 
západu slunce mají také svoji atmosféru. Nemu-
síte být někde v exotické cizině, abyste si užili 
příjemné chvíle oddychu.
 Pokud se nyní nacházíte někde ve vodorovné 
poloze na slunci, ať už u moře nebo u nás na 
přehradě, přeji vám krásnou dovolenou a mnoho 
povedených zážitků.

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Bořitov

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 690 000,- Kč

Pěkný, samostatně stojící RD 3+1 

s dílnou, garáží a zahradou.

mob.: 734 386 371 

cena: info v RK

Samostatně stojící, prostorný, celkově zrekonstruovaný RD 

5+kk s garáží, dvorem a zahradou.

mob.: 777 857 740 

Těchov

cena: 9 500,- Kč vč. inkasa                         cena: 1550,- Kč / m2

Pronájem bytu 2+1 (50 m2) na ulici Okružní. 

Byt se nabízí k pronájmu včetně garáže.

Stavební pozemek o výměře 1332 m2,  JZ orientace, 

obdélníkový tvar. Všechny IS na hranici pozemku.

mob.: 734 386 371  mob.: 777 857 739  

BlanskoNěmčice

- Nájem bytu 1+1 Blansko - Dvorská, 33 m2, 1.p., volný...NC – 4.000 Kč/měs.+ inkaso
- Nájem podn. objektu Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemní prostory...NC – 14.000 Kč/měs.
- Zahrada Blansko – Podlesí, 374 m2, dřevěná chatka, voda, EE blízko...NC – 149.000 Kč
- Byt 1+1 OV Blansko - Chelčického, 3.p., 31 m2, revitalizace, volný...NC – 689.000 Kč
- Byt 1+1 OV Blansko – 9. května, 3.p., 32 m2, revitalizace, úpravy...NC – 689.000 Kč
- RD 2+1 Němčice, poz. 162 m2, IS, obyvatelný, zahájená rekonstrukce...NC – 300.000 Kč
- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, IS hotové...NC – DOHODOU
- Zemědělské pozemky Křtiny – Na Dlouhých, 19.989 m2, orná půda...NC – 39 Kč / m2

RD 5+1 Ráječko s garáží, 174 m2

plně vybavený, cihelné zdivo a vysoce 
kvalitní stavební materiály.

NC – 4 350.000 Kč

Byt 3+1 OV Blansko – Dvorská
79 m2, 2.p., výtah, zasklená lodžie, okna 
JV, nízké měsíční platby 

NC – 1 409.000 Kč

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  A  PRONÁJEM

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY



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
Rovnost a jiné opičárny

 Varování autora: Následující text NENÍ v žádném pří-
padě tzv. "politicky korektní"!!!
 Personalista si povzdechl a listoval seznamem směrem 
dolů. Před sebou měl výsledkovou listinu konkurzu na 
obsazení místa vedoucího úvěrového oddělení banky 
SouthTrust a on musí dát zprávu o přijetí vítězi. Dorazil k 
místu 41, zkontroloval pečlivě kolonky a vydal pokyn, ať 
uchazeče o jeho úspěchu informují a proberou s ním ná-
stup. V rámci uplatňování politiky tzv. "rovných příležitostí" 
musí totiž dbát na to, aby byl kandidát nejen schopný, ale 
měl také "správný původ". 40 adeptů před tímto šťastlivcem 
sice dopadlo ve výsledcích líp, ale koho to zajímá, že? Úkol 
zněl jasně, přijmout je třeba černocha. Vlastně, pardon, 
"afroameričana".
 Pravdivý příběh, snad jen na jméno banky, jsem právě 
popsal. Stal se v USA na sklonku roku 1996. Dokážu si 
představit mnoho jiných věcí, které z té země stojí za 
"import", tahle však, spolu s politickou korektností mezi 
nimi rozhodně nefi guruje.
 Naše země má teď dokonce ministra, který se zabývá 
"lidskými právy a rovnými příležitostmi". Jsem všemi de-
seti pro dodržování lidských práv a rovnou příležitost, ale 
dovolíte-li, vše má své meze. Je-li manželství defi nováno 
jako svazek mezi mužem a ženou (podle jistých pravidel), 
pak těžko do svazu manželského mohou vstupovat homo-
sexuálové, ti ostatně mají svá "registrovaná partnerství". 
A jinak? O tom, kdo má být na jaké místo přijat (škola, 
zaměstnání) musí bezpodmínečně rozhodovat schop-
nost kandidáta, nezávisle na barvě pleti, pohlaví, věku, či 
"třídním původu", pokud tedy není přímo v podmínkách 
stanoveno jinak. Když se totiž jedná například o místo 
na draftu do NHL, nebudu se tam cpát v mém věku (o 
výkonnosti nemluvě). Ale nebudu ani advokátem pro účast 
talentované mladé osmnáctileté hokejistky, aniž bych bral 
podmínku "pouze muži" za jakkoli diskriminační.
 Mám-li ale na nějaké místo ZÁMĚRNĚ vybrat někoho 
kvůli barvě pleti nebo pohlaví, pak je to špatně. Příklad ze 
začátku je projevem rasismu. Nikoli rasismu naruby, prostě 
jen rasismu. Tečka. Začněme nazývat věci pravými jmény.
 Pokud mám zdravotní problém nebo mám rozbité auto, 
je mi upřímně jedno, zda je lékař nebo automechanik bílý, 
tmavý, žlutý nebo puntíkovaný. Zajímá mne, je-li to lékař 
(automechanik) DOBRÝ nebo ŠPATNÝ. Dobrému své tělo 
(auto) svěřím, špatnému nikoli. Kdo to má jinak, je mírně 
řečeno "mimo mísu".
 Nechápu tedy tu "rovnost", po které se volá. Jak z ra-
sového, tak z genderového hlediska. Podle mého názoru 
je přístup k rovnosti otázkou osobního přístupu každého 
z nás a žádné kvóty, nařízení nebo dokonce restrikce 
nás k nim nedonutí. Pokud mě budete do něčeho, co mi 
není přirozené nutit, pak se pravděpodobně "zaseknu" a 
nehnete se mnou ani párem volů, byť by pocházeli z úřadu 
vlády ČR nebo ze samotné Evropské komise.
 Z těch v předchozí větě jmenovaných míst ostatně 
přichází v poslední době jedna "opičárna" za druhou, 
naposledy například "rozpůlený" důchod pro každého z 
manželů, možná jste o tom již slyšeli.
 Tvrdím totiž jednu věc. Budeme-li kdekoli postupovat 
podobným způsobem, jaký byl popsán na začátku, vnese 
to do jakékoli společnosti namísto smíru a porozumění jen 
další nesnášenlivost a řevnivost. Ani nevíte, drazí přátelé, 
jak rád bych se mýlil.
 K rovnosti z jiného soudku se ostatně vrátím někdy v 
budoucnu.
Hezký letní den.

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

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

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.

Antonín Juračka 
v Městské knihovně

 V den zahájení, 11. července 2014, výstavy 
„KOVANÉ OBJEKTY“ uměleckého kováře Antonína 
Juračky z Ráječka v Městské knihovně Blansko si 
za doprovodu ředitele knihovny Mgr. Pavla Přikryla 
přišel jednotlivé zajímavé artefakty prohlédnout první 
místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha.
Fotografovala Mgr. Iveta Pernicová, DiS.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

Když se řekne učitel
 Každý z nás prošel obdobím, kdy končil základní 
školní docházku. Toto období nastalo i pro kluky a 
holky z IX. B Základní školy Erbenova v Blansku. 
Loučili se se svými kantory, s kamarády, zůstanou jim 
v srdcích zážitky a lidé, na které budou vzpomínat. 
Jedním z nich je i pan učitel Milan Vrána, který se jim 
vryl do paměti na celý život. Pro mého syna zůstane 
do budoucího života vzorem nejen kantorským, ale 
hlavně lidským. Jako člověk chápající a vstřícný, 
s přirozeným respektem pro svoje žáky. Vyučuje 
sportovní hry a vede mladší i starší žáky ve fl orbalu 
SK EDEN.  Dlouhodobě věnuje tomuto oddílu nejen 
spoustu času, ale hlavně srdce a důkazem jsou 
jejich úspěchy. 
 „Erbenkou“ prošly obě moje děti. Přešly do 5. třídy 
ze ZŠ Olomučany a brzy tady byly doma.  Navště-
vovaly volitelný předmět Sportovní hry a byly členy 
oddílu fl orbalu. 
 Chtěla bych panu učiteli Vránovi touto cestou po-
děkovat za sebe, oba svoje syny Tomáše a Mirka, za 
to, co jim dal do života. Je to úžasný člověk a učitel. 
 Také děkuji paní učitelce Červenkové, Kalové, 
Jelínkové, Vaškovi, Janákovi, Novotné, … za krásné 
roky prožité na škole Erbenova.

Ilona Mahrová -  Radiměřská

Obrazec u Boskovic 
stále nezná autora

Boskovice – V sobotu osmadvacátého června se 
nedaleko Boskovic objevil v poli obrazec o rozloze 
šest tisíc metrů čtverečních. Vytvořením obrazce se 
pachatel dopustil trestného činu a hrozí mu až rok 
odnětí svobody.
 Obrazec pochopitelně přilákal i nadšence přes 
paranormální jevy a fanoušky UFO. Po skutečném 
pachateli se zatím bezúspěšně pátrá.
Zdroj: denik.cz, boskovice.cz

-sko-

Přerušení dodávky EE
Dne 28 a 29.07.2014 od 08:00 do 18:00 - Olešná
Obec Olešná bude vypnuta celá včetně FVE Sluneta 
kromě dřevozpracujícího závodu KROVY (p. Vikto-
rín), TV převaděče a rekreační oblasti Mackův mlýn 
(tyto lokality budou v provozu).

Dne 24.07.2014 od 7 do 19 hod. - Blansko, Olešná
V Blansku bude vypnuta chatová oblast Bačina, areál 
čistírny odpadních vod u rozvodny napájený z odbě-
ratelské trafostanice Blansko - Čistička (č. 320396), 
areál Klamovy hutě napájený z odběratelské tra-
fostanice Blansko - Klamovka (č. 320389), areál 
kompostárny napájený z odběratelské trafostanice 
Blansko - Kompostárna (č. 702085).
Obec Olešná bude vypnuta celá včetně FVE Sluneta, 
dřevozpracujícího závodu KROVY (p. Viktorín) a TV 
převaděče s výjimkou rekreační oblasti Mackův mlýn 
(tato lokalita bude v provozu).

Dne 31.07.2014 od 7 do 19 hod. - Rudice, Lažánky
Obec Rudice bude vypnuta celá- obyvatelstvo i 
podnikatelská činnost.
V Lažánkách bude vypnuta horní část obce - zástav-
ba při silnici od křižovatky Jedovnice Vilémovice po 
dům č. 81 a 53 včetně bočních ulic a dále zemědělský 
objekt za Lažánkami směr Jedovnice, dům č. 72 a 
dílna Na Harbechách.

-eon-

Musíme to opravit
i na dětské t

 Nešťastný ksichtík s tímto textem vítá řidiče všude, kde Ředitelství silnic ČR zrovna kope, asfaltuje, 
vyspravuje či dokonce staví. Příjemné je, že na konci opravovaného úseku čeká ksichtík usměvavý 
s kouzelným slovíčkem „děkujeme“. Pár cedulí se smutnými i veselými smajlíky by se letos v létě 
hodilo i v Blansku, nemyslíte?

Radnice získává Radnice získává 
staronový kabátstaronový kabát

 Kličkování mezi trubkami čeká každého, kdo 
potřebuje projít po náměstí Svobody kolem radnice. 
Historická radniční budova, která v posledních letech 
prošla už několika opravami včetně výměny střešní 
krytiny, oken a renovace ciferníku věžních hodin, totiž 
letos obdrží novou fasádu, a tak pro nejbližší týdny 
zmizela pod plachtami a lešením.
 Podle vyjádření městského úřadu by opravy měly 
po dohodě s památkáři vrátit objektu podobu z roku 
1904, kdy byla k radnici, pocházející jinak již z roku 
1885, dostavěna charakteristická věž s hodinami. 
Na své původní místo se tak třeba vrátí čtveřice 
ozdobných věžovitých pylonů, které dříve stály na ba-
lustrádě po obou stranách věže. Naopak nepůvodní 
balkon, který byl k radnici přistavěn až v 50. letech, 
zůstane po delších debatách o jeho případném str-
žení zachován – jde totiž o oblíbený post fotografů, 
kteří z balkonu fotí čerstvé svatebčany právě oddané 
v (též nedávno rekonstruované) obřadní síni.
 Opravy fasády, které provádí HCH STAVEBNÍ 
FIRMA s.r.o z Blanska, by měly být hotovy do konce 
prázdnin.

-r-

Parkoviště u nádraží Parkoviště u nádraží 
snad konečně v novémsnad konečně v novém

 Ti, kteří dlouhodobě poukazovali na omezené 
kapacity a špatnou kvalitu parkování u blanenského 
vlakového nádraží, se snad konečně dočkají změny 
k lepšímu: již v průběhu července by totiž měla být 
zahájena výstavba nového parkoviště za téměř 13 
milionů Kč.
 „Výtky na kvalitu parkování u nádraží dostáváme 
dlouhodobě, parkoviště je plné, řidiči musí parkovat i 
mimo ofi ciální místa. Přibližně dva roky se na záleži-
tosti pracuje intenzivně – bylo třeba vykoupit pozemky 
a připravit projekt,“ říká Ing. Jiří Crha z blanenské 
radnice. Dle jeho slov nabídne nové parkoviště 208 
míst. Před vchodem do nádražní haly bude vybu-
dován prostor pro vozy taxislužby a pro krátkodobé 
zastavení, přímo naproti hale vznikne autobusová 
zastávka pro Krasobus a zastřešené stání pro 15 
kol. Nezapomnělo se ani na zeleň, která do klidové 
zóny na konci města nevyhnutelně patří. „Součástí 
projektu je také výsadba 52 kusů nových stromů a 
úprava pěšiny vedoucí podél řeky,“ vysvětlil Jiří Crha.
 Dobrou zprávou pro řidiče je i skutečnost, že bě-
hem prací nedojde k úplnému uzavření parkoviště, jak 
se mnozí obávali. „Ano, tyto ohlasy skutečně máme 
a udělali jsme, co je v našich silách, aby dopad na 
řidiče byl co nejmenší. Přece jen si uvědomujeme, že 
hodně lidí dojíždí, i když počítáme s tím že provoz tro-
chu zmírní dovolené,“ potvrdil místostarosta. Stavba 
má být zahájena 21. 7. a její realizace proběhne ve 
dvou etapách, přičemž jedna z částí parkovací plochy 
by měla být vždy k dispozici. Radnice dále vyzvala 
řidiče, aby častěji využívali vlakové zastávky v centru 
a auto odstavili na parkovištích u Úřadu práce, které 
od července nejsou zpoplatněny. Práce na stavbě 
nového parkoviště mají být dokončeny k 30. 9. 2014.

-r-

Dvorská jízda zručnostiDvorská jízda zručnosti
 Se začátkem prázdnin čekalo na řidiče projíždějící 
Dvorskou ulicí zajímavé zpestření: po barevných 

čarách, jimiž dělníci vyzdobili silnici poslední školní 
den, se celá ulice od přehrady až ke kruháči rozzářila 
pruhovanými kužely, které ji krášlily až do středy a 
poskytly tak řidičům nečekanou příležitost otestovat 
si před odjezdem na dovolenou svůj řidičský um. 
Škoda jen, že na konci komplikované trasy nestál 
policista, který by za bezchybné zvládnutí vracel 
stržené body.

-kkuc-

Jednosměrná Jednosměrná 
komunikacekomunikace

 Snad žádná změna dopravního značení nevyvolala 
v posledních letech v Blansku takový poprask jako 
jednosměrka na ulicích Rodkovského a B. Němcové. 
Obyvatelům rodinných domků pochopitelně vadilo, 
že ke svým domkům musí jezdit oklikou, důrazně 
se ohradili a díky formálním pochybením městského 
úřadu nakonec dosáhli toho, že ministerstvo dopravy 
prohlásilo zřízení jednosměrky za neplatné.
 To se ovšem zase nelíbilo učitelům ze ZŠ TGM, 
které pohled na děti kličkující mezi auty trápil natolik, 
že zorganizovali petici za kompromisní řešení: zjed-
nosměrnění ulice B. Němcové, jež mělo zpřehlednění 
situace významnou měrou napomoci. V krátké době 
získali několik set podpisů a schvalovací mašinerie 
se rozjela nanovo.
 Ačkoliv vše naznačovalo, že je schválení této 
jednosměrky prakticky hotová věc, nad kauzou se 
zavřela voda. Mlčela o ní poslední tisková zpráva před 
prázdninami stejně jako Zpravodaj města Blanska i 
ofi ciální městské stránky. Jelikož se Monitor v této 
záležitosti dlouhodobě angažuje, rozhodli jsme se 
otestovat fungování radniční „knihy přání a stížností“ 
a vznést příslušný dotaz v rubrice Otázky a odpovědi 
na blansko.cz.
 „Řešení zřízení jednosměrky nepadlo, naopak 
od včerejšího dne, tj. 02.07.2014 byla silnice zjed-
nosměrněna. O tom, že úprava – zjednosměrnění 
komunikace – neutichlo, jste se mohla informovat na 
úřední desce, kde byla zveřejněna vyhláška = Opatře-
ní obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu 
na pozemní komunikaci,“ odpověděla bryskně paní 
Peterková z odboru komunální údržby.

 Takhle je to tedy – kdybychom četli úřední desku, 
nemuseli bychom se ptát. A kdyby ji četli všichni ti 
řidiči, co ještě týden po osazení křižovatek přísluš-
nými značkami jezdili po B. Němcové v protisměru, 
nemuseli by riskovat pokutu.
 Kdyby jsou, jak známo, chyby, ale jedno kdyby si 
přece jen neodpustím: kdyby se odbor KOM naučil 
lépe a efektivněji komunikovat s občany, možná neby-
lo vůbec nutné původně zřízenou jednosměrku rušit. 
No ale to už je jiná pohádka. Pohádka o jednosměrné 
KOMunikaci.

-kkuc-
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Na kávě s Karlem 
Fleischlingerem

Karel Fleischlinger
* 1966, kytarový virtuos a pedagog

Sponzor rubriky:

Blanenské běžecké léto

 Kdy jste vzal kytaru poprvé do ruky a jak dlouhou 
cestu jste musel ujít až po evropská pódia?
 Na kytaru jsem začal hrát hodně pozdě, až v šesté 
třídě ZŠ a první rok jsem vyloženě „profl ákal“. Pan učitel 
na blanenské LŠU - František Hlaváček - ocenil můj 
přístup v pololetí dokonce trojkou na vysvědčení. Na 
konci roku jsem se zlepšil na dvojku, to už mě kytara 
začínala bavit. 
 Protože jsem začal pozdě, na konzervatoř jsem 
nebyl po základní škole připravený a musel jsem na 
gymnázium. Současně jsem nastoupil do LŠU v Brně 
- Židenicích k paní učitelce Janě Ardaševové (maminka 
klavíristy Igora Ardaševa). Paní Ardaševová je cellistka 
a kytaristka, ale především vynikající pedagog a muzi-
kant. Otevřela mi cestu k širšímu poznání hudby (nejen 
kytarové). Po maturitě na gymnáziu jsem začal studovat 
pardubickou konzervatoř u pana profesora Stanislava 
Juřici a o čtyři roky později udělal přijímací zkoušku 
na vysokou hudební školu ve Výmaru (Hochschule für 
Musik Franz Liszt Weimar), kterou jsem ukončil magi-
sterským koncertním a pedagogickým diplomem. Zde 
jsem studoval u Prof. Rolanda Zimmera, který měl přede 
mnou zkušenosti s řadou vynikajících českých kytaristů 
(Marie Hovorková, Martin Mysliveček, Vladislav Bláha).

 Jak často koncertujete a kde všude vás letos mů-
žeme vidět a slyšet? Chystáte také nějaký koncert 
v dohledné době v Blansku?
 Dá se říci, že koncertuji pravidelně a ano, v Blansku 
koncert chystám. V říjnu přijedou moji přátelé z Lenz-
-Tria (fl étna-kytara-violoncello) z Německa. Ve čtvrtek 
23. října v 19:00 budeme mít v rámci cyklu „Hudba na 
blanenském zámku“ koncert, na který čtenáře novin 
srdečně zvu. Hudbu jihoamerických autorů (Astor 
Piazzolla, Radamés Gnattali, Marco Pereira), doplní 
skladby evropských skladatelů, např. "Romantické trio", 
které souboru věnoval český skladatel Jan Truhlář. Tra-
dičně hrávám jeden z adventních koncertů v dřevěném 
kostelíku a novoroční koncert v příjemném sále hotelu 
Panorama. Doporučuji svoje stránky www.fl eischlinger.
cz, kde termíny koncertů aktualizuji.  

 V průběhu vaší dosavadní kariéry jste získal 
mnoho ocenění. Která jsou ta nejvýznamnější a 
kterého z nich si vážíte nejvíce?
 Jako student gymnázia a žák paní Ardaševové jsem 
vyhrál ústřední kolo soutěže tehdejších LŠU a obsadil 
třetí místo na mezinárodní soutěži v Kutné Hoře, kde 
jsem získal o dva roky později (v roce 1986), již jako 
student konzervatoře u pana prof. Juřici, první místo v 
nejvyšší kategorii a titul laureáta. V témže roce jsem 
ještě vyhrál 1. cenu v Interpretační soutěži soudobé 
české hudby, která byla společná pro všechny hudební 
nástroje. Právě proto si tohoto úspěchu velmi cením.

 Kolik hudebních nosičů máte na svém kontě? A 
jak dlouho trvá příprava CD od výběru skladeb a 
jejich nastudování až po fi nální produkt?
 V roce 1999 jsem natočil ve studiu Principium v Praze 
svoje první sólové CD, v roce 2001 CD se souborem 
Lenz-Trio a v roce 2009 ve studiu Surf DVD/CD s PF 
Guitar Quartetem. V létě 2010 jsem nahrál v unikátní 
akustice blanenského „dřevěného kostelíku“ na repliku 

osmistrunné kytary (Ries, 1840) CD „Souvenir Roman-
tique“ s hudbou kytarových mistrů 19. století.
 Celý minulý týden (27. 6. – 3. 7.) jsem strávil v 
Nižboru u Berouna, kde jsem v zámecké kapli po 7 
nocí (kvůli klidu) natáčel starou hudbu na renesanční 
a barokní kytaru a na theorbu. Nahrál jsem materiál 
na dvě CD. Nahrávce předcházel výběr skladeb a 
jejich studium. Tento proces může trvat rok i déle. V 
mém případě to byly roky dva. Nyní začíná práce na 
zpracování záznamu, ale také na textech, překladech, 
grafi ce obalu… Pokud vše půjde dobře, do výroby by 
šla CD koncem září a na říjen plánuji křest.    

 Jaké hudbě se věnujete v současné době?
 Jakékoliv… Například v sobotu 12. 7. jsem si zahrál 
v Polsku spolu s Brno Contemporary orchestra skladbu 
soudobého brněnského autora Miloslava Ištvána. Dále 
hraji v několika komorních souborech: spolu s fl étnist-
kou Susanne Oehler a cellistou Torstenem Oehler jsem 
členem již zmiňovaného česko-německého Lenz-Tria, 
které se orientuje na hudbu 20. století. Dále jsem 
členem PF Guitar Quartetu, který úzce spolupracuje 
například se Štěpánem Rakem, a v neposlední řadě 
hraji romantickou hudbu v duu s Janem Tuláčkem. 
 Jako sólista se věnuji výhradně staré hudbě. Hudbu 
raně romantickou (počátek 19. století) hrávám na 
původní nástroje z této doby. Renesanční a barokní 
hudbu hrávám na repliky nástrojů z 16. a 17. století. 
Na tomto místě si dovolím snad jen malou poznámku: 
pokud někdo chce tuto hudbu hrát, musí se nejdříve 
naučit zápis v italských i francouzských tabulaturách. 
Také technika hry je úplně jiná, než na klasickou kytaru. 

 Co si pouštíte na cestách v autě? Neříkejte, že 
klasickou hudbu…
 Budete se divit, ale je to skutečně především klasická 
hudba. Na dlouhých cestách poslouchám rád opery a 
oratoria, protože jinak nemám tolik času pro poslech 
takto rozsáhlých děl. Bigbít si pouštím jen zřídka, a 
když už, tak ten starší.

 Vím o vás, že sbíráte historické hudební nástro-
je. Kolik kousků už máte ve své sbírce? Budete je 
někdy v budoucnu vystavovat?
 Označení „sbírka“ nemám moc rád, protože moje 
kytary jsou především hudební nástroje. Sběratel sbírá, 
ale já na svoje kytary hraji a koncertuji. Staré nástroje 
mají krásný zvuk, ale také zajímavý příběh, který mo-
derním nástrojům chybí. Nejstarší kytara, kterou mám, 
pochází z Mirecourtu ve Francii z roku 1810. Zvláště si 
však cením nástrojů od tří největších kytarářů z Vídně: 
Bernarda Enzensbergera (1821), Johanna Antona 
Stauffera (1846) a Nicolause Georga Riese (1840). 
Nástroje zásadně nepočítám a nevystavuji. Kdo se s 
nimi chce seznámit, musí na koncert… 
 Mimo uměleckou dráhu zastáváte také práci 
pedagoga. Jak dlouho učíte a jak úspěšní jsou vaši 
žáci?
 Už deset let učím na blanenské ZUŠ a šest let na 
ZUŠ J. Kvapila v Brně. Na obou školách jsem vychoval 
řadu absolventů, kteří mají kytaru rádi a stále na ni 
hrají. Moji blanenští žáci mají za sebou i úspěchy na 
soutěžích ZUŠ, letos to bylo například druhé místo Jany 
Kotoučkové a druhé místo dua Jany Kotoučkové a Ka-
teřiny Hudcové v krajském kole soutěže MŠMT. Od září 
začínám učit také na konzervatoři P. J. Vejvanovského 
v Kroměříži, což je pro mě velká výzva, na kterou se 
upřímně těším. 

 Jaké máte plány do budoucna? Je nějaký hudební 
vrchol, který se vám zatím nepodařilo pokořit?
 Pokud mi budou síly stačit, rád bych kromě učení 
nadále koncertoval. Nesmírně si vážím toho, že moje 
povolání je zároveň úžasná zábava. Proto není nutné 
pokořovat nějaké vrcholy. Jsem hluboce přesvědčen 
o tom, že pokud člověk dělá svoji práci rád a poctivě, 
všechno ostatní přichází v pravý okamžik… 

-mumma-

Běžecký a kondiční TRÉNINKTRÉNINK 
* pro skupiny i jednotlivce, fi tness trénink

* masáže, výživa a poradenství

* běžecké a kondiční kempy

* tréninkové plány na míru

*** www.relax-fi t.cz  *** tel. 777 975 754

Běhat? A proč vlastně ne?
 Běhání jsem až donedávna měla za sport samo-
tářů. Člověk nazuje kecky, naplánuje trasu a prostě 
vyrazí. Utíká, dokud může, pak se zastaví, otočí, a 
běží zase zpátky. Vlastně nuda k uzoufání. Skuteč-
nost, že běh v současnosti láká stále více lidí, mi 
připadala nepochopitelná. Pak jsem ovšem potkala 
Honzu Kohuta, ze kterého energie přímo sálá, a 
dorazila na jeho tréning. A následovalo překvapení – 
potkala jsem skvělou partu lidí, které běh neskutečně 
baví. Nejen začátečníky, ale i zkušené běžce, kteří 
ročně urazí mnoho set kilometrů. Ti i oni však bez 
výjimky oceňovali systematickou a přitom na míru 
šitou přípravu, která je dokázala ve výkonu posunout.
 Když k tomu připočtete skvělou náladu, co na 
každém tréningu vládne, uvědomíte si, že vlastně 
nejde neběhat. Ať už tedy o běhání uvažujete, nebo 
máte pocit, že by to chtělo nový impuls, dorazte. 
Tréningy jsou v Blansku dvakrát týdně a rozhodně 
stojí za to. (více na www.relax-fi t.cz)

-kkuc-

Děti sportují s námi
Vy sportujte s dětmi!

 Od letošního února jsou děti ze sedmi blanenských 
mateřských škol zapojeny do projektu Děti sportují 
s námi. Tento projekt připravilo občanské sdružení 
Sportuj s námi a jeho partnery jsou město Blansko, 
pod záštitou místostarosty Jiřího Crhy, a nezávislý 
čtrnáctideník Blanenska Monitor.

 Pilotní projekt Děti sportují s námi bude zakončen v 
sobotu 30. srpna 2014 účastí dětí v Dětských bězích 
v rámci Půlmaratonu Moravským krasem. Bude, 
pokud je vy, rodiče, na běhy přihlásíte a přijdete si 
s nimi zasportovat, ale také se pobavit. Půlmaraton 
Moravským krasem již není jen záležitostí výkon-
nostních běžců, ale je to sportovně kulturní akce pro 
všechny a zejména pro rodiny s dětmi.
 Dětské běhy jsou určeny pro děti od dvou do sedmi 
let. Každé dítě, které se zaregistruje a absolvuje trať, 
dostane speciální účastnické tričko a medaili. Pro 
každého, kdo si chce zaběhat, je připravena letošní 
novinka - Lidový běh na 800 metrů. Pro trénovanější 
je připraven Městský běh na 2,4 kilometru a hlavní 
trať Půlmaratonu Moravským krasem o délce 21,1 
kilometrů. Běžci registrovaní na půlmaraton se mo-
hou zúčastnit také Týmové soutěže.
 Na všechny běhy se můžete registrovat osobně v 
Informační kanceláři města Blanska (Rožmitálova 6) 
nebo v Městském informačním středisku Boskovice 
(Masarykovo nám. 1). Pořadatelé však doporučují 
pohodlnou on-line registraci na www. pulmaraton.
com.
 Pokud se zaregistrujete do 31. července 2014, 
můžete si vybrat registraci bez trička nebo s možností 
získat originální tričko a u Půlmaratonu Moravským 
krasem a Městského běhu funkční tričko Newline v 
dámském nebo pánském provedení. Od 1. srpna 
2014 už bude možná jen registrace bez možnosti 
získání trička.
 Všichni, kdo v sobotu 30. srpna 2014 přijdou na 
náměstí Republiky v Blansku, se mohou těšit nejen 
na běh, ale také na bohatý doprovodný kulturní 
program. Od 12.30 do 20.00 hodin se v programu 
vystřídají taneční vystoupení, vystoupení hudební 
skupiny Třetí zuby a koncert „Ondřej Hejma & Žlutý 
pes“. Děti se mohou těšit na skákací hrad, tvůrčí 
dílnu, megatrampolínu, soutěže a mnoho dalších 
překvapení.
 Přijďte se na závěr prázdnin bavit a hlavně běhat!

Jaroslav Parma, Sportuj s námi o.s.

Z Blanska do Lomnice 
aneb MUM

 Blázni. Šílenci. Cvoci. Jedno z těchto tří slov téměř 
s jistotou uklouzne nezasvěcenému, když se dozví, 
že běžet Moravský ultramaraton znamená uběhnout 
sedm maratónských běhů během jediného týdne, 
navíc po tratích, které svým profi lem rozhodně 
nepřipomínají pěšinu po nábřeží. A vlastně mají 
pravdu. Moravský ultramaraton je součástí světové 
série běhů Poco Loco Run (Tak trochu šílený běh), 
který se koná na počest známého běžce Michaela 
Randalla Hickmana, který se stal předlohou pro 
hlavní postavu kultovní knihy Born To Run.

 Blanenská etapa se letos stala součástí ultra-
maratonu poprvé, i tak ale byla účast vynikající. Na 
trať dlouhou 43 km se postavilo 85 běžců, z nichž 
mnozí běželi právě jen tuto jedinou etapu, ta ovšem 
rozhodně nebyla snadná, neboť mezi Blanskem a 
Lomnicí museli soutěžící nastoupat přes tisíc výš-
kových metrů.

 Setkání s běžeckými legendami, jako je maraton-
ská babička Sigrid Eichner (*1940), která má na svém 
kontě přes 1800 úspěšných startů na maratonech 
a ultramaratonech po celém světě, Hans-Joachim 
Meyer (*1939), absolutní rekordman v počtu ma-
ratonských startů, nebo českou ultramaratonskou 
legendou Danem Orálkem však za to mnohým stálo.
 Blanenská etapa nabídla i speciální úsek pro 
soutěživé: odvážlivci mohli vyrazit na trať dlouhou 
zhruba 3,5 km vedoucí z Blanska na Hořice a změřit 
si tak síly s trénovanými běžci. Diplom s textem „jsem 
rychlejší než Dan Orálek“, přislíbený každému, kdo 
trasu od okresu ke Strakatému koni zvládne rychleji 
než Dan, si nakonec vysloužil jediný muž, Michal 
Kováč, který Danovi dýchal na záda celý MUM a 
celkově obsadil druhé místo. Blanenští běžci, kteří se 
rozhodli zařadit do této etapy, se bez výjimky vydali 
na celou třiačtyřicetikilometrovou trať, a tak cestou 
na Hořice raději šetřili síly.

Desítka Moravským 
krasem

 Nejkrásnější trasa Moravským krasem, závod 
pro parné léto, či běh mezi skalami. Všechny tyto 
přívlastky by závodu prostě nazvanému Desítka 
Moravským krasem víc než slušely a dokonale by 
vystihovaly jeho podstatu.
 Po úspěšném loňském zahájení letošní ročník 
pořadatelé tak trochu tajili kvůli stavebním úpravám 
okolí Punkevních jeskyní – do poslední chvíle se 
totiž nevědělo, zda trasa vůbec bude průchozí. 
Nakonec se na start postavilo 84 běžců a běžkyň. 
Za polojasného počasí a příjemné teploty 24º zdolal 
trať nejrychleji Vojtěch Grün z Brna – 0:35:06.

Honza Kohut ovládl 
Sloupskou patnáctku

 Sloupská patnáctka – tak trochu běh ze starých 
časů, kde se neplatí startovné a trasa není značená, 
protože ji každý zná – se letos běžel už po třiatřicáté.
 Závod se původně běhal v okolí Sloupa po lesních 
pěšinách, organizace však byla natolik náročná, že 
se trať postupně přesunula na zpevněné lesní cesty 
a setrvala na nich dodnes.
 Letošním vítězem se stal Jan Kohut z Relax Fit 
Teamu, kterému se opět daří, a na trati Sloupské 
patnáctky letos opět posunul rekord této trati na 
hodnotu 50:42 a více než čtyři minuty unikl druhému 
v pořadí, Vojtěchu Grünovi.
 Mezi ženami kralovaly Magda Krejčová s novým 
osobákem 1:07:09, Dorota Anderlová z AC Moravská 
Slávie a Andrea Kohutová, také z Relax Fit teamu.

-kkuc-
s Honzou 

Kohutem

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Foto: archiv pořadatelůFoto: archiv pořadatelů

Foto: Pavel NovákFoto: Pavel Novák
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Fotoseriál: Olomučanská lávka

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

Výletní hospůdka v Horní Lhotě

U KAŠTÁNKAU KAŠTÁNKA
* Dětské hřiště, přírodní koupání, trampolína

* Ideální pro rodiny s dětmi, rodinná atmosféra

* Teplá i studená kuchyně za lidovou cenu

* Venkovní grilování - kýta, krůta, steaky...

* Zabezpečení svateb, rodinných oslav apod.

* Přes léto živá hudba - sledujte náš FB!

* Možnost cateringu - připravíme, dovezeme

Prázdninová otevírací doba:

 po - pá 16 - 22 hod.

 so - ne 14 - 22 hod.
Pro skupiny otevírací doba dle dohody!

Tel. 777153287
Facebook:
Hospůdka 
U Kaštánka

Hospůdka U Kaštánka
je moje srdeční záležitost

 V Horní Lhotě jsem jako doma. Dokonce jsem se sem chtěl stěhovat, jenže v té době bohužel nebyly 
na prodej ani domy, ani stavební parcely. Přesto jsem v této malé vesničce několikrát týdně. Jedním 
z důvodů, proč se mi tu tolik líbí, je hospůdka U Kaštánka. Že jste o ní ještě neslyšeli? Pravdou je, 
že to není žádný motorest u silnice a kolemjdoucím je poněkud skryta v útrobách rozkošné dědinky; 
tam, kde končí cesta a začínají lesy. Schází se tu rodiny z celého Blanska a okolí. Já to tu mám moc 
rád, pro mne jde doslova o srdeční záležitost.

 Ke Kaštánkovi chodím poměrně často. Vládne tu 
pohodová, až klidná atmosféra, areál je jako stvořený 
pro děti a pivo mi tu chutná. Často se sem stavím 
jen tak, neplánovaně, po cestě na výlet s rodinou. 
Pokud trávíte víkendy na kole či pěšky s dětmi a hle-
dáte místo nedaleko Blanska, kam byste zakotvili na 
malou či velkou přestávku, je hospůdka U Kaštánka 
ideálním místem. Na veliké zastřešené zahrádce či 
v party stanu si dáte něco dobrého k jídlu, uhasíte 
žízeň výtečným mokem a pro děti si nemůžete přát nic 
lepšího. Velký přírodní areál nabízí spoustu možnos-
tí - přes trampolínu, klasické houpačky, prolézačky, 
klouzačky i velké fotbalo-
vé hřiště, vše obklopené 
spoustou zeleně. Ti, kteří 
budou vysloveně přehřá-
tí, mohou své tělo svlažit 
v přírodním koupališti, 
které láká ke koupeli.
 Co si tu můžete dát 
dobrého? Na jídlo tu mají 
v denní nabídce na vý-
běr z několika pokrmů 
– od klobásky z udírny 
přes bramboráčky až 
po palačinky, topinky se 
smaženými tvarůžky a 
masové špízy. Vše je při-
pravováno podomácku, 
z čerstvých ingrediencí 
a nenajdete zde nic ze 
zmražených polotovarů. Výtečná je tu obří ledová 
káva, která v létě přijde jistě k duhu. O víkendech 
je nabídka pokrmů bohatší o nějakou dobrotu. Při 
akcích a oslavách se na venkovním grilu se točí kýta 
nebo krůta, grilují se steaky a v zimě bývá čas zase 
na něco jiného, například domácí gulášek ze zvěřiny, 
pečená kolena, výpečky a spoustu dalších dobrot. Vše 
je připraveno s péčí a láskou pana domácího, který 
se usmívá, a vy se v tu chvíli cítíte, jako byste byli 
nedaleko od ráje. Náladu vám nepokazí ani výsledný 
účet, neboť ceny jsou tu lidové.
 Co si dáte k pití? Na čepu jsou vždy tři druhy piva – 
10° Černá Hora, 11° Starobrno Medium a z třetí pípy 
teče vždy nějaký jiný druh pivečka na zpestření. Při 
mé poslední návštěvě to byl zrovna Lobkowicz 12°, 
ale vím, že v době, kdy budete číst tento článeček, 
bude naléváno slavné pivo z domácího brněnského 
minipivovaru – PEGAS. Vína, která tu můžete pít, 
jsou všechna z Moravy a dodává je sem jedna z 
prověřených blanenských vinoték, takže i v tomto 
ohledu se můžete spolehnout, že nepijete žádný 
„krabičák“, nýbrž kvalitní tuzemské víno. Nechybí 
samozřejmě točené limonády, zmrzlina a velký výběr 
nealkoholických nápojů i kořalek.
 Mohu s klidným svědomím říct, že tu téměř kaž-
doročně pro pár známých pořádám oslavu svých 
narozenin. Slavím v prosinci, takže o venkovním 
posezení nemůže být řeč, ale U Kaštánka je 
krásná atmosféra i v zimě. Hospůdka je sice malá, 

vejde se do ní asi jen 40 lidí, ale o to 
útulněji se v ní dokážete cítit. Venku 
je fujavice a mráz, ale uvnitř v krbu 
praská, teplíčko se vám šíří do celého 
těla, obsluha se na vás usmívá. Co 
chcete víc? S panem domácím se 
tu vždy domluvím na pohoštění – je 
velmi ochotný a připravil vždycky to, 
co jsem si namyslel. Studené mísy, 
řízečky, gulášek, žebírka, kolena, 
svíčkovou s domácím knedlíkem… 
No prostě cokoli. Loni tu pořádal můj 
kamarád v létě oslavu asi pro 100 
lidí a mohu vám s klidným srdcem 
říct, že to byla bomba. Nikomu nic 
nechybělo, všichni byli spokojení, 
dobře se napili, najedli i poveselili. 
Nálada, jakou byste možná jinde 

těžko vytvářeli, tady je jakousi samozřejmostí…
 Bezvadným doplňkem areálu hospůdky U 
Kaštánka jsou dvě pódia, na kterých se pravidelně 
hrává. I toto léto je tu spousta zábav a tanečních 
večerů. V nejbližších dnech nás čeká zábava se 
skupinou Prorock (18.7.), potom kytarový koncert 
Miloše Pernici (27.7.), koncert skupiny HD Acoustic 
(3.8.), folkový večer se skupinou Netopýr (8.8.) a ta-
neční zábava se skupinou Akcent (16.8.) a Medium 
(30.8.). Pořádají se tu nejen tyto hudební večery, 
ale také spousta dalších akcí ve spolupráci s OS 
Hornolhotské maminky. Proto se vyplatí sledovat 

jejich internetové stránky nebo Facebook stránku 
hospůdky U Kaštánka. Najdete ji jednoduše – www.
facebook.com a ve vyhledávání stačí zadat heslo 
„Hospůdka U Kaštánka“.
 Jak se sem dostanete? Ke Kaštánkovi vedou 
hned dvě cesty. Pokud pojedete autem nebo na 
motorce, jeďte do Horní Lhoty a u točny autobusu 
zhněte směrem do dědiny. Potom už jeďte pořád 
rovně – je to kousíček. Pro pěší nebo pro cyklisty, 
kteří se raději projedou přírodou, mohu doporučit 
cestu ze Zborovců kolem starého lomu – směrem 
na hájenku. Po cestě přijdete přímo sem. Pokud si 
chcete udělat výlet delší, můžete jít podél potoku 
Sloupečník lesem směrem na Petrovice a vyšláp-
nout si na Horníčky – je odtud krásný výhled do 
okolí a prudkým kopcem odtud slezete přímo do 
Horní Lhoty.
 Na závěr musím říct, že já osobně jsem velice 
rád, že hospůdka U Kaštánka funguje, neustále se 
tu něco vylepšuje a upravuje. Rozhodně nečekejte 
žádný pětihvězdičkový hotel, spíše naopak! U 
Kaštánka nic takového nenajdete, naštěstí… Zá-
kladní devízou tohoto zařízení je pohoda, relaxace, 
uvolnění a atmosféra, kterou tvoří nejen ti, kteří se o 
hospodu starají, ale také ti, kteří do ní chodí. Pojďte 
se sem také podívat – třeba jen na otočku. Třeba se 
po čase i pro vás, tak jako pro mne, stane hospůdka 
U Kaštánka srdeční záležitostí.

-mumma-

 Nic tak nepotěší jako cizí neštěstí, říká přísloví. 
Zkrátka a dobře, cizí boule a modřiny spolehlivě 
pobaví, i když to není zrovna ušlechtilé. Ovšem když 
se k tomu přidá parta se smyslem pro humor, kvalitní 
muzika a pár stánků s dobrotami, je zaděláno na 
skvělou letní akci.
 Navzdory hrozícím černým mrakům a teplotám 
spíše květnovým než červencovým se u olomučan-

ského rybníka nakonec vystřídalo 700 návštěvníků, 
kteří sledovali více či méně krkolomné držkopády 
osmašedesáti odvážlivců, co se nebáli vyjet na 
pontonovou lávku pohupující se na hladině Bahňáku.
 Pořadatelé, členové SDH Olomučany, doufají, že 
letošním prvním ročníkem zahájili novou tradici a láv-
ka na Bahňáku si brzy vydobude věhlas srovnatelný 
s pamlonskými býky.
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LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
EGYPT EGYPT 11.89011.890 * TABARKA  * TABARKA 11.38011.380 * ALBÁNIE  * ALBÁNIE 10.99010.990
BULHARSKO BULHARSKO 9.790 9.790 * TURECKO * TURECKO 11.990 11.990 * SAE * SAE 11.29011.290
MAROKO MAROKO 11.29011.290 * KOS  * KOS 12.99012.990 * KOH SAMUI  * KOH SAMUI 23.50023.500
NÁŠ TIP: NÁŠ TIP: Luxusní plavba s průvodcem: 14.-25.9.Luxusní plavba s průvodcem: 14.-25.9.

Janov-Cannes-Cote d´Azur-Ibiza-Menorca!Janov-Cannes-Cote d´Azur-Ibiza-Menorca!
TOP cena TOP cena 19.990,- Kč.19.990,- Kč. Svoz Brno 2.990,- Kč. Nečekejte! Svoz Brno 2.990,- Kč. Nečekejte!
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS!

Fotoseriál: Vůně masa a cibule

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

S Monitorem na houbách
V letošním červenci má počasí podle meteorologů přát spíše houbařům než příznivcům koupališť. 
Zatím je tato předpověď správná, ale houbám se přesto ven nechce a nechce.

Co roste:
 Vzhledem k tomu, že sucho z minulého měsíce 
je v lese pořád vidět, neustále se výrazněji objevuje 
pouze liška obecná, které extrémní podmínky příliš 
nevadí. Rostou ale také klouzky. Houbaři čekají i na 
výskyt jedovatých hub, jako je např. muchomůrka 
červená. Často právě v jejím sousedství totiž roste 
hřib smrkový. K době prázdnin a dovolených patří i 
bedla vysoká, která se většinou vyskytuje v travna-
tých částech lesa nebo zcela škodolibě vyhledává 
ty nejstrmější svahy, kterými je Blansko obklopeno. 
Na druhou stranu ale často roste přímo v zahradách 
chatových kolonií v blízkosti města. Pokud bude po-
časí i nadále pro výskyt hub neurčité, objeví se i další 
zástupci modrajících hřibů, např. hřib kovář nebo hřib 
koloděj. Natěšené houbaře často mate čechratka 
černohuňatá, která na první pohled připomíná krásný 
hřib a až při bližším zkoumání vyjde najevo, že je 
to vlastně lupenatá houba, navíc mírně jedovatá.  
V červenci lidé občas najdou i mohutný vatovec 
obrovský, který bývá často větší než fotbalový míč. 
Tato pýchavka může vážit i několik kilogramů a řízky 
z ní připravené jsou skutečně houbovou delikatesou.

Houba měsíce:  
Vatovec obrovský

 Plodnice této břichatkovité houby bývají 100 – 
500 mm široké, kulovité, s hladkou bílou pokožkou, 
která později tmavne. Jsou velmi aromatické, vůně 
u starých exemplářů je až nepříjemná. Vatovec se 
vyskytuje  v sadech a zahradách, může vyrůst v 
prohnojeném skleníku, ale i v kopřivových porostech. 
Největší nalezený kus v ČR vážil více než 20 kg.

Zajímavost:
V době dovolených míří samozřejmě spousta lidí 
do zahraničí, většinou k moři, ale často se naskytne 
příležitost podívat se zde i po houbách. V některých 
západoevropských zemích si ale český houbař musí 
dát pozor, aby se nedostal do konfl iktu s místními 
zákony. Jedná se především o Itálii, Švýcarsko, 
Německo a Rakousko, kde může být houbaření 
omezené podle dnů v týdnu, v některých regionech 
nebo podle množství nasbíraných hub. Zde je sku-
tečně nejlepší informovat se na příslušném úřadě, 
než se pak dohadovat s policií, případně s celníky. 
V zemích Balkánského poloostrova může houbař 
zase narazit na pozůstatky nedávných válek a třeba 
v některých vnitrozemských oblastech Chorvatska 
se kvůli pozůstatkům minových polí vstup do lesa 

nedoporučuje ( zkušenost autora z okolí Sisaku ). 
Zato v pobaltských zemích je houbaření součástí 
potravinářského průmyslu a těm, kteří se dostanou 
v době houbařské sezóny do Norska, nezbývá než 
závidět. Pokud potkáte houbaře na dovolené v USA 
nebo v Austrálii, tak jsou to patrně turisté jako vy 
nebo emigranti ze slovanských zemí. Místní zde 
houby nesbírají.

Tip na výlet: 
 Prázdniny je možné také využít ke krátkým ne-
náročným vycházkám do okolí Blanska, na které 
můžete  vzít i děti. Dnešní výlet začne opět jízdou 
autobusem, tentokrát jen „pouličkou“ do Horní Lhoty, 
která vám zkrátí nekonečnou cestu po městském 
asfaltu. Kousek za zastávkou odbočuje místní komu-
nikace vlevo do kopce do místní části Na Familiích, 
ještě o kousek výš v polích je samota Horničky. Nad 
ní minete turistickou značenou cestu a spustíte se 
do údolí Sloupečnického potoka. Na křižovatce cest 
u potoka se vydáte rovně, vpravo byste šli zpět do 
Blanska a vlevo k Petrovicícm. Cesta se bude chvíli 
kroutit do kopce, ale pak se napřímí a dovede vás 
až k závoře, která upozorňuje na vojenské objekty 
u Veselice, dnes již opuštěné. Areál se dá projít a 
zanedlouho dojdete k veselické rozhledně. Odtud 
se dá pokračovat přes Obůrku do Blanska, opět po 
cestách v lese nebo v jeho těsné blízkosti. A když 
se ani tentokrát nezadaří ( na konci června zde ne-
rostlo vůbec nic ), tak nezbyde nic jiného, než doma 
sednout k počítačí a podívat se na www.nahouby.cz, 
kam bude lepší zajet příště

-ŠN-

Moravané
 Letošní červencové svátky smolně připadly na 
první víkend v měsíci a prodlouženého volna se tak 
nikdo nedočkal. Důležité ale je, při příležitosti vyvě-
šování vlajek na státní svátky se objevují moravské 
vlajky na místo těch českých. Blansko se k této akci 
připojilo už počtvrté a na radnici bylo možné spatřit 
červeno-žlutou vlajku se stejnobarevnou orlicí na 
modrém poli. Nechal bych teď stranou spory historiků 
ohledně správné podoby vlajky. Podstatná je samotná 
snaha připomínat si, že žijeme na Moravě a většina 
z nás asi budou i Moravané.
 Vždyť z historického hlediska bylo Přemyslovské 
knížectví v Čechách součásti Velkomoravské říše a 
bylo na ní závislé. Bohužel moderní dějiny Moravě 
příliš nepřejí a po vzniku samostatného Českoslo-
venska převážila myšlenka se zavedením krajů 
jakožto územních celků. Tím zanikl zemský sněm a 
Morava spolu se Slezskem byly rozděleny na kraje, 
což dokonali po roce 1948 komunisté a došlo tak k 
defi nitivnímu zapření jakýchkoliv historických hranic. 
Snaha o autonomii byla nejsilnější v devadesátých 

letech minulého století, ale významnějšího úspěchu 
se nedočkala.
 V současnosti je ale vidět určitý pokrok ve snaze o 
jakési „národní uvědomění“ a sebeurčení. Při sčítání 
lidu v roce 2011 se víc než půl milionu lidí přihlásilo k 
moravské národnosti. Nechci působit jako buřič nebo 
propagátor odtržení Moravy od České republiky, ale 
určitý nárok na výše zmíněné sebeurčení rozhodně 
jakožto národ máme. Proč tedy nezavést znovu zem-
ský sněm, který by řídil dění na Moravě a dokázal líp 
posoudit, co je třeba, a co ne.
 Na internetu je možné připojit se k nejrůznějším 
skupinám, které usilují o větší autonomii Moravy, ale 
můžete také narazit třeba na projekt Učíme o Moravě, 
který představuje učebnici moravských dějin ve snaze 
rozšířit povědomí o tom, jak se náš kout světa vyvíjel. 
Pochopitelně také existuje zastoupení na politické 
scéně v podobně strany Moravané, kteří budou 
kandidovat i v podzimních komunálních volbách.
 Odtrhnout se a úplně se osamostatnit po vzoru 
Skotska, které čeká referendum o samostatnosti, ne-
považuji za nejlepší. Ani pro Moravu, ani pro Skotsko. 
Nicméně by bylo příjemné vidět, že nás někdo bere v 
potaz. A čím se cítíte být vy? Čechy, Moravany nebo 
snad rytíři Jedi, kterých při sčítání lidu přibývá?

-sko-

Vaření v kotlíku k létu patří, a když kotlík, proč ne rovnou kotlíkový guláš? O pohár a medaili pro 
ty, co kuchařské umění a práci s ohněm zvládnou nejlépe, se 12. 7. utkalo v zámeckém parku hned 
sedm týmů. Zlato si odnesl tým Vařmenů, radniční tým ve složení Polák-Crha-Kupčík urval strategické 
druhé místo, ze kterého hodlá příští rok zaútočit na prvenství.
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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. 
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. 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.
* Nejvýhodnější hypotéka ČR! Tel. 777334949.
* Hledáme montážní fi rmy na montáže plasto-
vých oken a dveří. Pro bližší informace volejte 
775117788.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Svářečka 1 rok koupena - 2500, horské kolo kvalitni 3900, 
nová GOLA sada profi  za 2500, pneu letni 175/70 R14" vzorek 
pres 7 mm na discích 4x108 za 2900. Tel. 605529478.
* Mrazničku ZANUSSI 91 litrů - nová, v záruce. Tel. 604387033.
* Dívčí kolo Leader Fox (pro děti 4 až 8 let). Vynikající stav. 
Tel. 605267629.
* Kompletní materiál, sklo, panely na skleník či zimní zahradu. 
Tel. 724799340, abckiosk@seznam.cz
* Elektrický sporák se sklokeramickou varnou deskou. Bez-
vadný stav. Levně. Tel. 732779990.
* Mládě andulky. Cena 100 Kč. Tel. 737902404.
* Fiat Punto červené ve výborném stavu, nová STK, eko 
placeno, r.95, garážované, za 19 tis. Dodávka Kia PREGIO 
diesel r.99, stk 2016, po 1. majiteli, za 25 tis.Tel. 605529478.
* Spací pytel péřový, typ mumie, cena 150,- Kč. Jsou 2 kusy 
v různé barvě. Tel. 737884996.
* Modré dětské lehátko ve tvaru šipky 50 Kč. Gum. pískací 
hračky, kus 5 Kč. Slona na písek, nový, 30 Kč. Pelíšek pro 
malého pejska se stříškou 100 Kč. Tel. 772650359.
* Štěňata Yorkšírského teriéra - fenečky - bez PP, narozena 
16. 5. 2014. Otec bílé barvy s PP, matka čistokrevná bez PP. 
Tel. 776558355 nebo ocelatus72@seznam.cz
* Dětský kočárek ESPIRO trojkombinace, zelený, nafukovací 
odpružená kola, reguláce výšky rukojeti, pojednom dítěti. 
Cena: 4.000 Kč, tel. 774 087614.

* Pronajmu garáž Zborovce - Sloupečník u palírny. Tel. 
602724073.
* Odvezu zdarma vaši vyřazenou autobaterii. Tel. 602724073.
* Pronajmu byt 2+1, střed Blanska, po rekonstrukci, volný 
1.9.2014, tel. 608351147.
* Nabízím dlouhodobý pronájem částečně zařízeného bytu   
3+1 ve středu města Blanska. Tel. 607059384.
* Pronajmu zařízený byt 2+1 na Severu. Cena 8.500,- Kč/měsíc 
vč. inkasa. Volný od 8/2014. Tel. 606471453.
* Nabízím k pronájmu garáž v Blansku u vlakové zastávky. 
Elektřina ANO. Tel. 721409612.
* Pronajmu garáž v Blansku na Zborovcích, ulice Okružní. 
Tel. 723000391.
* Dlouhodobě pronajmu 3+1 v Bk na severu. Tel. 775223137.

* Starší větší televizor. 724799340, abckiosk@seznam.cz
* Červený a černý rybíz, meruňky, višně aj. ovoce na marme-
ládu.Tel. 728855630.
* Větší byt v Blansku, možno i před rekonstrukcí. Tel. 
723966578.
* Domek, nejlépe na Blanensku a v jeho okolí. Platba v hoto-
vosti. Cena dle stavu. Tel. 722710059.

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Se Sladovnou na prázdniny
 Poslední červnová neděle patřila tradiční akci - Se Sladovnou na prázdniny, která proběhla v krás-
ném areálu Hotelu Sladovna v Černé Hoře. Děti společně s rodiči oslavili příchod prázdnin a zároveň 
se zapojili do dobročinné akce, která letos nesla název "Červen, měsíc pro Elišku a Šimonka". 
 Nejen blanenští podni-
katelé, ale i představitelé 
města Blanska a ostatní 
návštěvníci akce při-
spěli různými částkami. 
Například několik bla-
nenských fi rem po celý 
měsíc červen odvádělo 
určité procento z tržby v 
jejich společnosti či ob-
chodě, a to právě na účty 
těchto dvou nemocných 
dětí, které jsou vedeny u 
nadace Veronika z Rá-
ječka, která celou sbírku 
zastřešovala.
 Sobotní akce tedy byla 
pomyslným vyvrchole-
ním celého dobročinné-
ho měsíce června. Již 
po obědě se začal areál 
hotelu plnit rodiči a hlavně dětmi, kteří se rozhodli 
toto slunečné odpoledne strávit právě v Černé hoře. 
Celé odpoledne mohly děti soutěžit na několika sta-
novištích, kde dostávaly razítka do svých kartiček a 
poté za svou aktivitu obdržely krásné dárky. Bohatý 
program probíhal hned na dvou podiích. Za hotelem 
probíhaly soutěže a sloupový sál byl plný dětí, které 
se těšily na hudební pohádku herecké dvojice Wiki 
a Niki, kteří i tentokrát čarovali z jejich pohádkového 
hrnce nový poutavý příběh. Na podiu v atriu hotelu se 
vystřídalo několik sólových pěveckých a tanečních 
vystoupení. Hudební kapely Kaštánci či HD Acoustic, 
kouzelník Magic-R, předvedl se brněnský Komedi-
omat, zazpíval také vzácný host Standa Hložek a 
další. V prostoru před pivovarem si děti zajezdily 
na konících a mohly si vyzkoušet řízení modelů 
letadel. Celý program byl potom zakončen krásným 
ohňostrojem.
 Celkově bylo vybráno 74 209 Kč. Přímo na Sladov-
ně byl předán šek rodičům Elišky, kdy fi nanční obnos 
bude sloužit pro její další léčbu a Šimonek odjel přímo 
z podia v novém speciálním kočárku, který by byl pro 
jeho rodinu jinak nedostupný. Děkujeme tedy ještě 
jednou všem partnerům, kteří se do projektu zapo-

jili, ale také návštěvníkům, jenž vytvořili báječnou 
atmosféru. Velký dík patří fi rmě Pompo za věcné 
dary do soutěží, Reprocentru Blansko za zpracování 
a tisk propagačních materiálů a Agentuře TamTam 
za spolupráci na vytvoření kulturního programu. 
Poděkování náleží také hlavním organizátorům, panu 
Lubomíru Rekovi, Zuzce Machové a řediteli Hotelu 
Sladovna, panu Aleši Hauzarovi, za jejich obětavou 
práci pro dobrou věc. 
 Dovolte abych zde zveřejnil ty, kteří přispěli a 
předali šek v neděli 29.6.2014 na akci. Kafi sco 
10000,- Kč, Dárkový servis 5000,- Kč, Ivo Polák - sta-
rosta města Blanska 3000,- Kč, Advokátní kancelář 
Paroulek 3000,- Kč, Jiří Crha - místostarosta města 
Blanska 3000.- Kč, Lubomír Toufar - poslanec 4000,- 
Kč, Autoškola Vacek 3000,- Kč, výtvarné potřeby 
Holemý 3200,- Kč, Otto Bock ČR s.r.o. 5000,- Kč, 
Nowa Taxi 3000,- Kč, Bowling Blansko 5000,- Kč, 
Kaverna 5000,- Kč, Restaurace U-Slunce 7000,- Kč 
a Hotel Sladovna ****5000,- Kč  Nemohu opomenout 
i dobrovolné vstupné, které se na akci vybralo a to 
je 10009,-Kč. Celková částka pro Elišku a Šimonka 
tedy nakonec dělá 74 209,- Kč.

Vít Šaroun, Agentura TamTam

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 

- jenosměnný provoz, nástup ihned

- svářeč TIG, CO s praxí

- obráběč frézař s praxí

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
František Nedvěd – 30.7.2014 v 19 hod, Zámek 
Blansko. Cena 220 Kč.
Michal Horáček – 16.9.2014 v 19.30 hod, Kino Blan-
sko. Cena 330 Kč.
Hrady.cz – Veveří – 8.-9.8.2014, Hrad Veveří. Účin-
kují: Tomáš Klus, Chinaski, Mandrage, Wanstowi 
Vjecy, Horkýže Slíže, No Name, Divokej Bill, Olympic 
a další. Cena: 250 Kč (pátek), 410 Kč (sobota), 560 
Kč (permanentka) 
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
Mácháč 2014 – 22.-23.8.2014, Máchovo jezero, 
Doksy. Cena vstupenek 590-1090 Kč
Elán – 17.10.2014 ve 20 hod, Kajot Aréna, Brno. 
Cena vstupenek 599-999 Kč.
Znojemské historické vinobraní – 12.-13.9.2014, 
Znojmo. Cena 280 Kč
2.8.2014 Kryštof Kemp – Mikulov
15.-17.8. Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
AIDA – Praha, Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Publikace Stromy Drahanské vrchoviny – kniha Fran-
tiška Kaly obsahuje kromě popisu nejzajímavějších 
stromů naší oblasti také bohatou obrazovou přílohu. 
Cena 120 Kč.
Publikace Tak takhle by to nešlo – autor Josef 
Bednář. Kniha se věnuje novodobé historii podniku 
ČKD Blansko, včetně problematiky jeho konkurzu. 
Cena 250 Kč
Pohlednice Blansko – Město Blansko vydalo sadu 
šesti nových pohlednic města. Cena 6 a 8 Kč.
Průvodce městem Blansko – nový aktualizovaný 
průvodce městem seznámí návštěvníky se všemi 
památkami, turistickými službami včetně ubytování 
a restaurací. Cena 10 Kč.
DVD Kapitán lodi Devil´s Gate Radim Kolář – nový 
fi lm Jana a Radka Popelkových z cyklu Živá paměť 
o blanenských osobnostech. Cena 150 Kč.

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

-MaT-

Léto v Galerii
21. 7. - 25. 7. 2014 vždy od 10.00 do 17.00 hod
 Galerie města Blanska letos stejně jako v přede-
šlých letech připravila Letní výtvarnou dílnu určenou 
dětem i hravým dospělým. Úroveň dílen zamýšlených 
jako ohlédnutí za výstavním rokem bývá tradičně vy-
soká, a tak ji lze doporučit nejen v případě ošklivého 
počasí či záchvatu nudy, ale jako hlavní program dne.
 Pro tento rok se stanou zdrojem inspirace díla 
Standy F. Müllera, Jiřího Franty a Davida Böhma, 
Václava Stratila, Jiřího Poláška, Michala Czinegeho, 
Jany Želibské, Čestmíra Sušky a dalších.
 Jako doprovodný program jsou připraveny časově 
omezené akce:
 Meotarová dílna s Jolanou Chalupovou 22. 7. 
2014 začátky programu v 10:00 a ve 14:00. Vhodná 
pro děti od 5 let. Účastníci si vyrobí loutku pro stíno-
hru a sehrají s ní krátký příběh.
 Kresba s překvapením s Olou F. Hořavovou 23. 
7. 2014. Začátky programu v 10:00 a ve 14:00.
 Hry, kreslení a tisk přes šablonu. Kdo si donese 
bílé tričko, ten získá i originální kousek oblečení.
 Malování světlem s Jakubem Hamerským 24. 
7. 2014. Začátky vždy v celou hodinu. Opakování 
velmi úspěšného programu. Místo štětce použijeme 
žárovky, baterky a led diody. Pokud cokoliv svítícího 
máte doma, vezměte to s sebou.
Vstupné: 30 Kč/dítě, 50 Kč/dospělý.

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

777 887 700, 516 412 100
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,PRODEJ, SERVIS 
POČÍTAČŮ, POČÍTAČŮ, 
notebooků, telefonů notebooků, telefonů 
a příslušenství a příslušenství vIv

DD
BB

VIS 

MONITOR AŽ ZA TŘI TÝDNY!!!
Další číslo vychází 8. srpna 2014

www.velvetblansko.cz
tel. 606 728 334

* Hudební skupina 
 z Blanska
* Originální show
* S námi se nudit nebudete!* S námi se nudit nebudete!

- 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



 Počasí lákalo do přírody, přesto se podařilo na 
červnovém squashovém turnaji udržet magickou 
desetičlenou hranici účastníků. Přišli znovu i dva noví 
zájemci a i když měli rozdílnou squashovou úroveň, 
do turnaje v pohodě zapadli.
 Deset účastníků v turnaji neumožňuje využít tradiční 
vyřazovací pavouk a tak na řadu přišla jedna jediná 
skupina se všemi účastníky. Vzhledem k počtu utkání 
jsme hráli jen na dva hrané sety do 11 bodů. V utkáních 
každého s každým je to nejspravedlivější, a tak když 
se nějaký zápas nevydaří, mohou pomoci jiní soupeři.
 Bylo tomu i tentokrát. Vítěz turnaje Jakub Sedláček 
prohrál v prvním zápase hladce s Jiřím Pánkem, ale v 

dalším průběhu nedal svým soupeřům šanci a získal 
16 bodů. Druhý se umístil Ladislav Musil s 15 body. 
Třetí Jindřich Čeledín získal 13 bodů. Čtvrtý Jiří Pánek, 
hrající tentokrát v zajímavých výkonnostních vlnách, 
docílil 12 bodů. S aktivním skóre a nadpolovičním 
počtem 10 bodů vybojoval páté místo Karel Hudec.
 Ceny do turnaje pro všechny hráče zabezpečilo 
a.s. ČAD Blansko. Příští turnaj proběhne v sobotu 19. 
července od 13 hodin. Věřím, že počet startujících 
udržíme nad magickou hranicí 10 účastníků. Přijďte 
proto, neostýchejte se, jen tak se můžete zdokonalit 
ve své squashové dovednosti a ceny jsou připraveny 
samozřejmě pro všechny aktivní účastníky.

AKČNÍ CENA NA PRÁZDNINY:
160,- Kč / hod. / kurt, studenti 80,- Kč / hod. / kurt

PROVOZNÍ DOBA ČERVENEC - SRPEN 2014:
 Po, St, Pá  07:00 – 20:00
 Út, Čt   12:00 – 20:00
 So, Ne   ZAVŘENO

-rl-

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

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

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

Výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění 
čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

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

Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou 
inovativní službou ŠKODA Bez starostí teď můžete mít nový vůz každé 
2 roky. S nulovou akontací a bez dlouhého čekání nyní platíte jen fixní 
měsíční částku. Stačí si vybrat některý z 9 modelů ŠKODA. Třeba nový 
vůz ŠKODA Rapid Fresh 1,2 TSI 63 kW za 5 899 Kč měsíčně s kompletním 
pojištěním, servisem a sadou zimních pneumatik včetně přezutí v ceně. 
Seznamte se s kompletní nabídkou ŠKODA Bez starostí na skoda-auto.
cz/bezstarosti nebo navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Platné znění podmínek naleznete na skoda-auto.cz/bezstarosti.

ŠKODA Bez starostí
Nové auto bez akontace, bez starostí, ihned.

PRÁVĚ PRO VÁS MÁMEPRÁVĚ PRO VÁS MÁME

NOVÉ AUTO.NOVÉ AUTO.
skoda-auto.cz/bezstarosti

JSTE V AUTOSERVISU
ČASTĚJI NEŽ       ?
JSTE V AUTOSERVISU
ČASTĚJI NEŽ       ?

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


