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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Připadá mi, že poctivost a férovost mnoha lidem chybí. Mnohokrát jsem se v lidech 
zklamal a v duchu si nadával, že bych měl být prozíravější a příliš si cizí lidi nepřipou-
štět k tělu. Ale jsem od přírody důvěřivý a snažím se žít tak nějak správně. O tom, že 
tato vlastnost může být vlastně někdy přítěží, bude dnešní úvodník.

člennou policejní hlídkou. Vše trvalo nekonečně 
dlouho. Po půlhodině „vyšetřování“ jsem nabyl 
správného dojmu, že tu ztvrdneme ještě dlouho, 
a zavolal známým, kteří odvezli naše děti.
 „Mrzí nás to, ale tohle je standardní postup,“ 
vysvětloval policista. Obhlédli můj vůz, vyfotili srnu, 
změřili brzdnou dráhu, zapsali si veškerá data, 
přičemž ve výčtu chyběla snad jen naše výška, 
váha a velikost spodního prádla.
 Potom bylo třeba přivolat myslivce z daného re-
víru. Věc, která se jevila jako jednoduchá operace 
na pár minut, se protáhla na další třičtvrtěhodinku. 
Jeden byl v hospodě, druhý spal, třetí seděl s tím 
prvním u piva… Na pošesté to vyšlo, nimrod byl 
ochotný přijet. K mému překvapení byl na místě 
velmi rychle. A jak rychle přijel, tak se zase odpo-
roučel. Stačilo policii ukázat občanku a srnu hodit 
za svodidla. Se slovy ‚Zítra je taky den‘ odjel zpátky 
do postele.
 Tady by mohl příběh skončit. Ale nekončí…
 „Máme problém,“ zatvářil se policista přísně a 
kývnul směrem k našemu vozu. „Zjistili jsme, že 
technická u vašeho vozidla před čtyřmi dny pro-
padla. Budeme vám muset dát pokutu.“
 Krve by se ve mně nedořezal. Odevzdaně jsem 
pokýval hlavou a vytáhnul šrajtofl i.
 „Ale je tu ještě něco,“ pokračoval policista. „Ma-
jitelem vozu jste vy a řídila vaše žena, viďte?“
 Hádáte správně. Platil jsem nakonec dvě poku-
ty – jednu jako majitel vozu za prošlou technickou 
a druhou za manželku, která řídila inkriminovaný 
automobil. Nakonec jsem musel policistům ještě 
poděkovat, že nás nechali vůbec odjet. Jelikož auto 
nesplňovalo podmínky provozu, taky nás mohli 
poslat domů pěšky…
 Celá procedura trvala něco přes dvě hodiny. Byl 
jsem chudší o několik stovek a bohatší o prvotřídní 
zážitek, který už se mi jen tak nestane. Policistům 
vůbec nezávidím neskutečné byrokratické postupy, 
kterými musí procházet kvůli jedné hloupé srně. 
Čas, který papírovali se mnou, mohli strávit na ji-
ném místě při daleko užitečnějších a záslužnějších 
úkonech. 
 Říkáte si, že kdybych byl skutečně poctivý, nikdy 
bych nedopustil, aby se s vozem bez platné tech-
nické kamkoli jelo? Inu, to se stane… Ale jestli si 
myslíte, že příště policii kvůli podobné nehodě volat 
nebudu, jste na omylu. Udělal bych to znova. Stále 
si stojím za pravdivostí starého českého přísloví. 
Jen je třeba řídit se jím více důsledně.

Martin Müller
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POPTÁVKA

Klidná část, rovinatá zahrada, studna, sklep.

cena: 2.200.000 Kč tel: 775 582 092

RD 4+1 SPEŠOV, CP 639 M² RD 4+KK OLEŠNICE, CP 607 M²

Klidné místo, zahrada, sklep, garáž.

cena: 1.250.000 Kč vč. provize tel: 775 246 549
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Pro své klienty hledáme byty 2+1 a 3+1 

v Blansku a Boskovicích. 

Prosím nabídněte. 

Předem děkujeme.

Jsme tu Jsme tu 
pro váspro vás

Prodej bytu OV 3+1 Blansko - Pekařská,
4. NP, 87 m2, výtah, balkon, vlastní kotel, 
volný od srpna 2017…NC– Info. v RK 

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej RD 6+1 Staré Blansko s dvojgaráží,
pozemek 1.017 m2, po rekonstrukci, jezírko,
vhodný i k podnikání…NC – 6 230.000 Kč

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 32 m2, výtah, balkon, parkovací stání...NC – 1.082 tis. Kč 
- Prodej 2 nových bytů OV 2+kk Ráječko, 67 m2, výtah, 2 balkony...NC– 2.201 tis. Kč
- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP...NC – 19,9 mil. Kč 
- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, EE odpojena, volná...NC – 950 Kč/m
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK
- Pronájem obchodu Blansko – Bezručova, 36 m2, soc. zař....NC – 8.500 Kč/měs.+ EE
- Pronájem bytu 3+1 Blansko – Písečná, 76 m2, volný od 10/2017...NC – 12.000 Kč/měs.

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

 „Budeš řídit ty nebo já?“ zeptal jsem se manžel-
ky. Byli jsme v Boskovicích na koncertě a následně 
na menším rautu pro partnery. Dotaz padl poté, 
co mi již potřetí servírka nabídla skleničku vína. 
„Klidně si dej, odřídím to.“
 Nezdrželi jsme se tu dlouho. Skleničky jsem vypil 
dvě, prohodil pár zdvořilostních frází s pořadateli, 
a protože jsme s sebou měli děti a byl všední den, 
kolem deváté jsme vyrazili k domovu.
 Žena je zkušený řidič a naježděno má jednou 
tolik kilometrů co já, nemám strach s ní kamkoliv 
jet a do řízení se jí až na výjimky snažím nekecat. 
Ani mne nepřekvapilo, když v zatáčkách mezi 
Lhotou Rapotinou a Doubravicích jela klidně a 
místo povolené devadesátky měla na tachometru 
asi sedmdesát. Byla už tma, navíc jsme nikam 
nespěchali.
 Prásk! Přes svodidla vyskočila srnka a namířila si 
to přímo na prostředek kapoty našeho vozidla. Ha-
várii se zabránit nedalo. Děti na zadních sedadlech 
vykřikly, já sprostě zaklel, manželka zachovala 
stoický klid, šlápla na brzdu a nechala auto stát u 
krajnice.
 Pár desítek metrů za námi jsem objevil zvíře, 
jež nejevilo známky života. Co teď? Vzít srnu 
domů by mne ani nenapadlo, očividně byla březí 
a vlastně bych ani nevěděl, co s ní. Udělám to, co 
se v takovou chvíli má dělat.
 „Policie, hovořte!“
 „U telefonu Müller. Právě se nám podařilo mezi 
Rapotinou a Doubravicí směr Blansko přejet srnu. 
Je mrtvá, leží u svodidel a nebrání nijak silničnímu 
provozu. Nikomu ve voze se nic nestalo, auto proti 
střetu se zvěří pojištěné nemám, tudíž odjedeme 
domů.“
 „Dobře, děkujeme za zavolání, někoho tam 
pošleme,“ odpověděla druhá strana. Tímto jsem 
považoval celou věc za vyřízenou a vydal se smě-
rem k autu. Říkal jsem si, že jsem udělal dobrou 
věc. Takto by se měl zachovat nejspíš každý.
 V momentě, kdy jsem usedal do auta, se roze-
zněl telefon.
 „Tady je poručík XX, musíte zůstat na místě.“
 „Pane poručíku XX, na místě určitě nezůstanu. 
Mám tu malé děti, které potřebují do hajan. Srna 
je mrtvá a leží v krajnici u svodidel, nijak nebrání 
ostatním řidičům. Odjíždím domů!“
 „Musíme sepsat protokol, vydržte, jedeme tam.“
 Co jsem měl dělat? Vytáhl jsem trojúhelník a 
čekali jsme. A čekali…
 Po pětadvaceti minutách přijela dodávka s dvoj-
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Stížnosti na pohřební službu: město se k věci staví zády

Posezení v novém parku? 
Pod letním sluncem rozhodně ne!

 Ke stížnostem na Pohřební ústav JUDr. Raabová, které zaslal majitel Pohřebního ústavu Holub na Městský úřad Blansko, se již vedení města vyjá-
dřilo. Odpověď však téměř nic neřeší. 
 Pavel Holub si stěžoval na potíže s přehráním 
hudebního CD při smutečním obřadu zesnulé paní 
Květoslavy Kouřilové, a dále také na přístup JUDr. 
Raabové při zadávání obřadů. 
 Magdalena Raabová uvádí, že je nutné, aby CD 
bylo doručeno v dopoledních hodinách obřadního 
dne, který předchází termínu pohřebního obřadu. 
„Jenomže toto jsme slyšeli poprvé. Nikdy dřív o 
takové podmínce nemluvila,“ upozorňuje Eva Špi-
čáková z Pohřebního ústavu Holub. Navíc podle ní 
není vždy možné tuto podmínku dodržet. 
 Potíže s CD přehrávačem se odrazily i na přístupu 
klientů. „Jedna paní u nás objednávala pohřeb, ale 
měla velký strach, aby i u nich nenastala komplikace 
s hudbou. Shodou okolností totiž na pohřbu paní 
Kouřilové byla a neměla z toho vůbec dobré pocity. 
Byly to skutečně trapné chvíle, když rakev zajížděla 
oproti původnímu plánu nečekaně v tichosti,“ líčí 
Špičáková, která dodává, že naštěstí jí byl pro další 
případy s předstihem umožněn přístup do obřadní 
síně, aby si mohla CD sama přehrát. 
 Zdá se tedy, že tato záležitost je vyřešena, nic-
méně hlavní problém zřejmě spočívá v nerovném 
přístupu Magdaleny Raabové k jejím klientům. 
Pohřební ústav Holub se totiž ve chvíli objednávky 
smutečního obřadu v blanenské obřadní síni stává 
jejím klientem. Pohřební ústav JUDr. Raabová však 
omezuje komunikaci s Pavlem Holubem a jeho 
zaměstnanci na všední dny od 7 do 15 hodin. Při-
tom však na svých webových stránkách propaguje 
nonstop službu. 
 Pavel Holub se u vedení města dožaduje nápravy 
v této oblasti. To se tím však odmítlo více zabývat. 
„Dle sdělení JUDr. Raabové jsou poskytovány ter-
míny obřadů pouze v pracovní době, a to v pondělí 
až pátek v době od 7:00 do 15:00. Toto vysvětlení je 
město Blansko schopno akceptovat,“ uvádí starosta 
Ivo Polák v písemném vyjádření ke stížnosti. 
 Potíž je však v tom, že ostatní klienti, kteří zavolají 
do Pohřebního ústavu JUDr. Raabová mimo tyto 
úřední hodiny v rámci propagované nonstop služby 
a chtějí si u této služby zadat celý pohřeb se vším 
všudy, termín smutečního obřadu obdrží okamžitě. 
Ke komunikaci se zaměstnanci Pohřebního ústavu 
Holub i o víkendech se však JUDr. Raabová zavá-
zala v zápisu z jednání konaného dne 6. 6. 2005 v 
kanceláři starostky města Blanska. „Při zadávání 
obřadů v sobotu a v neděli bude s JUDr. Raabovou 
telefonicky dohodnut termín schůzky v kanceláři,“ 
stojí v zápise. 

Potíže se získáváním 
termínu

 „V pátek 26. května 2017 v 15:10 hod. naši po-
bočku v Blansku telefonicky kontaktovali pozůstalí s 
žádostí, zda by mohli přijít vyřídit objednávku a zajistit 
termín smutečního rozloučení v obřadní síni. Naše 
zaměstnankyně neprodleně kontaktovala telefonicky 
správkyni obřadní síně JUDr. Raabovou a po požá-
dání o zadání termínu jí bylo oznámeno, že termín 
nedostane, jelikož už je po 15. hodině, a následně 
došlo k ukončení telefonického hovoru. Vzhledem k 
tomu, že Pohřební ústav Blansko, s.r.o., jako správa 
obřadní síně a hřbitova v Blansku, má službu non-
stop a my jsme v té chvíli jeho zákazníky, mělo by 
být v zájmu JUDr. Raabové nám termín poskytnout. 
Z několika fi remních i soukromých čísel jsme se 
pokoušeli správkyni dovolat, abychom dojednali 
schůzku k poskytnutí termínu obřadu, ta však vůbec 
nereagovala a telefony nepřijímala. Mezitím jsme 
dvakrát kontaktovali rodinu zemřelého a omlouvali 
se za komplikace, a to přesně v čase 15:24 – 15:41 

hod. V čase 16:01 hod. nám však tento zákazník 
telefonicky oznámil, že se JUDr. Raabové dovolali 
a ona s nimi celou objednávku sjedná sama. Tohle 
jednání ze strany správkyně obřadní síně mi přijde 
velmi neetické, amorální, a cíleně tím poškozuje naši 
fi rmu,“ popisuje Pavel Holub ve stížnosti, kde uvádí 
i další konkrétní případy podobného jednání včetně 
dalších komplikací například při předávání zesnulého 
a květinových darů či o nevhodném chování hudební-
ků při obřadech, při nichž dochází k bouchání dveří, 
šustění sáčků, mluvení apod. 
 „Co se týče dalších bodů stížnosti, do toho nejsme 
schopni nijak zasahovat, protože se jedná o vztah 
mezi vašimi fi rmami. Pokud jde o nevhodné chování 
hudebníků, paní Raabová přislíbila, že jim stížnost 
předá,“ doplňuje starosta písemnou odpověď. 
 Možná by však mohl systém pronájmu obřadní 
síni fungovat podle jiného modelu. V obřadní síni v 
Boskovicích je například správcem nezávislá osoba 
a pronajímá k vlastním obřadům obřadní síň každé 
pohřební službě dle rovných podmínek a každá po-
hřební služba si tak za celý průběh obřadu zodpovídá 
sama. 

-mha-

Freddieho sloupek
Kom(EU)die 2

 Jelikož jsem naposledy z důvodu vyčerpání 
mi přiděleného prostoru nestačil popsat všech-
no, co je na EU komického (alespoň v mých 
očích), tak dnes pokračuji. Snad to zase až tak 
moc nevadí.
 I náš vztah k EU je v mnoha ohledech ko-
mický. Cítí-li například Miloš Zeman, že ně-
které anti-EU postoje jsou mu schopny přinést 
politické body v nastávajících volbách, neváhá 
je zdůraznit. Pak by bylo asi vhodné připome-
nout, kdo to byl, že nechal nad tradiční sídlo 
presidentů vyvěsit tu fangli s (údajně) zlatými 
hvězdami na modrém pozadí. To už by se mi 
tam více líbily ty červené spoďáry...
 Ve schopnosti neohýbat hřbet před EU fan-
dím sousedům z Polska, kteří dokáží naprosto 
přesně formulovat to, co nám se formulovat 
nedaří. A to je, že solidarita je sice nutná, ale 
musí mít jasná pravidla a svoje hranice. Stří-
davě v Bruselu a Štrasburku, tedy v městech 
mezi kterými pravidelně EU parlament kočuje, 
se diskutuje o spoustě hovadin, místo toho, aby 
se řešily opravdu důležité věci. Je sice pravdou, 
že EU parlament má jen schvalovací funkci pro 
to, co přichází z tzv. EU vlády – tedy Evropské 
komise, ale to je jen další z nesmyslností toho 
celého systému, když skupinka nikým nevo-
lených psychopatů z Evropské komise určuje 
svými většinou šílenými nápady směřování na-
šeho společného životního prostoru. Vrcholem 
této šílenosti pak je, že členka tohoto „sboru 
moudrých“, která byla nominována za Českou 
republiku, má tolik drzosti, že vyhrožuje právě 
TÉ České republice, žalobami. V mých očích je 
takové chování naprosto nepřípustné, v morál-
ním rozměru opravdu na hraně a snaha zalíbit 
se jiným EU zemím z toho čiší na sto honů.
 A to, považte hrozili někteří pseudopolitici 
bývalému presidentu Klausovi žalobou za 
vlastizradu, pokud nepodepíše Lisabonskou 
smlouvu. Pokud se podíváte na některá usta-
novení toho dokumentu a dáte je do srovnání 
s defi nicí vlastizrady, pak mi vychází, že právě 
její podepsání má znaky tohoto trestního činu. 
Ale to už jsem trochu odbočil.
 Je zajímavé, že když někdo přijde s myšlen-
kou o referendu o budoucnosti ČR v EU, pak 
se dozvídáme, že občané nejsou dostatečně 
kvalifi kovaní k tomu, aby rozhodli o tak zá-
važné otázce. Pominu-li fakt, že mne politická 
„reprezentace“ považuje za tak tupého, že 
jediné, na co mám právo je ji znovu zvolit, 
aby ona „reprezentace“ mohla kvalifi kovaně 
rozhodnout, pak se musím pozastavit nad tím 
jediným referendem, které dosud u nás ohledně 
EU proběhlo – referendum o vstupu. Tehdy, po 
měsících vytrvalé mediální masáže „ANO pro 
EU“, s minimem prostoru pro hlasy odpůrců, 
tak tehdy jsme jako občané kvalifi kováni byli? 
A najednou se z nás stala tupá zvířata, která 
rozhodnout nemohou umět? To nemá logiku 
vůbec žádnou...
 No, abych to odlehčil, jsem pro úplný odchod 
z EU... A jako úplný odchod si představuji dle 
Valašského krále odtržení nejen horizontální, 
ale i vertikální... Nad Evropským kontinentem 
bychom tak proplouvali na mráčku České re-
publiky a dolů bychom házeli prázdné fl ašky od 
slivovice... 
 Krásný den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

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 déšťOd 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.

i na dětské t

 Jestli někdo z Blanenských nebo přespolních doufal, že se v létě posadí s nanukem nebo kávou 
v kelímku k jezírku s bublající fontánou na novou lavičku v nově upraveném prostranství po hotelu 
Dukla a že nechá děti, aby si pohrály na zbrusu nových prolézačkách, bude si muset ještě nějaký 
čas počkat a sednout si zatím jinde. Posedíme si, až se ochladí. 

 Pozemek je obehnaný plotem, herních prvků se v 
létě nedotkne nic jiného, než dešťová voda a sluneční 
paprsky, plochy zarůstají plevelem a konstrukce per-
goly ční bez využití k nebesům. Oproti původnímu (už 
i tak odkládanému) termínu, který byl datován k 30. 
dubnu, se dokončení posouvá na začátek podzimu. 
 „Naši úředníci odmítli dílo převzít, protože na něm 
shledali závady,“ řekl v květnu místostarosta Blanska 
Jiří Crha s tím, že šlo zejména o nedostatky týkající 
se vodního prvku, pergoly a barevného provedení 
povrchu hřiště. Nebyly vypracovány přesně podle 
projektové dokumentace, proto vedení města po sta-
vební fi rmě požadovalo nápravu těchto chyb. Podle 
Crhy, ačkoliv v mnohých případech šlo o drobnosti, 
které by laik zřejmě ani nepoznal, je však nutné, 
aby bylo provedeno vše správně podle projektu. A 

to mimo jiné proto, že se na výběru fi nální podoby 
podíleli i obyvatelé Blanska. 
 V současné době byl tedy po jednáních se staveb-
ní fi rmou schválen dodatek ke smlouvě. „Nejzazší 
termín dokončení úprav přesně podle projektu a 
návrhu architekta je 30. září,“ ujistil místostarosta s 
tím, že je třeba požadovat, aby za sjednanou sumu 
bylo dílo odvedeno poctivě. 
 Aby bylo prostranství jako celek dokončeno podle 
původní studie, je nutné ještě postavit kavárnu. „Nyní 
se dokončuje podrobná projektová dokumentace a 
připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby, 
které by mělo spuštěno v průběhu července,“ doplnil 
Crha. 

-mha-

Rehabilitační oddělení 
dostane nový kabát

 V Nemocnici Blansko začaly práce na moder-
nizaci ambulantní části oddělení rehabilitace. In-
vestiční akce za osmadvacet milionů korun vyřeší 
havarijní stav technologie vodoléčby a kompletní 
rekonstrukci oddělení rehabilitace. Stavební práce 
by měly být hotové nejpozději do ledna 2018. Do 
té doby se provoz ambulantní části rehabilitace 
přestěhuje do Nemocvičny na ulici Smetanova 8.

 Předpokládaný termín zahájení stavby je v srpnu 
letošního roku. Jedná se o kompletní rekonstrukci 
rehabilitačního pracoviště, které se nachází v suterénu 
polikliniky. 
 Obnovou projdou všechny technologie, to znamená 
vzduchotechnika, chlazení, technologie bazénu, tech-
nologie vířivky. Počítá se také s kompletní výměnou 
rozvodů vody, elektřiny a kanalizace. Do opravených 
prostor se pořídí nové vířivé a masážní vany, budou 
se měnit všechny povrchy a rekonstruovat sociální 
zázemí jak pro pacienty, tak pro zaměstnance ne-
mocnice. Současně se počítá s vybudováním nového 
zastřešení nad bazénem, budou upraveny cvičební 
boxy, vyměněna topná tělesa.
 Hlavní část prací se odehraje ve vodoléčebném 
sálu a bazénu. Bazén dostane nové schodiště podél 
strany včetně vhodného zábradlí a vymění se bazé-
nové technologie. Ve vodoléčebném sále se bude 
pokládat protiskluzová dlažba a počítá se s umístěním 
pěti zrcadel, která umožní personálu vodoléčby při 
práci současně monitorovat klienty ve velkém bazénu, 
vířivém bazénu i ve vanách. Z důvodu bezpečnosti 
klientů oddělení rehabilitace dojde také k výměně 
schodů do vířivého bazénu. Stávající kulaté schůdky 
budou nahrazeny nášlapnými plošinami bez ostrých 
hran. Ve vířivém bazénu pak navíc přibude jedno 
madlo.
 V ostatních prostorách se modernizace dotkne také 
dámských i pánských šaten a sprch. Dostanou nové 
obklady, podlahy i šatní skříňky. Samozřejmostí pak 
budou nové baterie. Do dámské i pánské šatny navíc 
přibude signalizační zařízení, a to z důvodu nutného 
doprovodu některých pacientů po vodoléčebném sále.
 Provoz oddělení rehabilitace se po dobu rekon-
strukce přesune do Nemocvičny, ale to až ve chvíli, 
kdy bude vybrán dodavatel stavby. Dojde k tomu o 
letních prázdninách. Poté se celý provoz ambulantní 
části oddělení rehabilitace v nemocnici uzavře, takže 
samotná rekonstrukce by pro návštěvníky nemocnice 
neměla znamenat žádné nebo jen minimální omezení.

-ko-
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Na kávě s Leonou Marečkovou a Pavlou Štoudkovou
Šestnáctiletá studentka blanenského gymnázia Leona Marečková z Kunštátu a čtrnáctiletá žákyně ZŠ Erbenova Blansko Pavla 
Štoudková z Doubravice nad Svitavou jsou úspěšnými reprezentantkami atletického oddílu ASK Blansko. Svěřenkyně trenéra Jiřího 
Ošlejška letos dosáhly i na zlaté medaile na celorepublikových závodech. Povídala jsem si s nimi o jejich největší zálibě, kterou je 
sport. Do rozhovoru jsem zapojila i Pavlinu maminku.

republiky na čtyřstovce. Doposud jsem 
žádnou medaili z mistrovství ČR neměla, 
jen z mistrovství Moravy a Slezska. 
 PŠ: V halové republice jsem vyhrála osmi-
stovku v osobáku a pak Olympiáda dětí a 
mládeže, taky osmistovka. 

 Jaké byly pocity z vítězství? 
 LM: Nemohla jsem tomu skoro uvěřit, proto-
že mě nenapadlo, že bych se mohla umístit, 
natož hned první místo. Takže překvapení 
a nadšení. 

 Proč jste si vybraly právě běh? 
 LM: Nikdy jsem žádný jiný sport nedělala, 
a když se ukázalo, že mi běhání půjde, tak 
jsem se na to dala. 
 PŠ: Běhání mi přijde takové nenáročné, 
než třeba skok do dálky. 
 Maminka: Pavlínka běhala od malička po-
řád, od tří let. Takže to byla asi jasná volba. 

 Do delších tratí se nepouštíte? 
 LM: Já běhám jen sprinty. Nic delšího než 
čtyřstovku jsem nikdy neběhala. Už i ta 
čtyřstovka je docela dlouhá. Ale zkouším 
občas i jiné disciplíny, jdu si třeba skočit do 
písku, nebo trénuji překážky. 
 PŠ: Já běhám hlavně osmistovky. Čtyřstov-
ku jsem běžela jednou, a to bych chtěla v 
budoucnu. Jinak taky občas zkusím skok do 
dálky nebo překážky, ale to je jen doplněk. 

 Kam se ještě chystáte v této sezóně? 
 LM: Možná se v červenci zúčastníme vícebojů. 
Hlavně bych chtěla jít na mistrovství republiky do 22 
let. To bude na začátku září, ale budeme se ten den 
vracet ze soustředění, tak doufám, že se to stihne. 
Kvalifi kaci už mám zajištěnou. 
 PŠ: O prázdninách jsou různé meetingy. Kromě 
nějakých menších závodů se chystám se na mistrov-
ství republiky žactva, na mistrovství ČR v krosu a na 
mezinárodní meeting v Brně European Kids Athletics 
Games. 

 Míváte trému před závodem? 
 LM: Obvykle ne, jen když jsem třeba jela na mist-
rovství České republiky dospělých, tak to jsem měla 
trochu trému hlavně kvůli tomu, že jsem nechtěla 
zklamat, protože se tam jelo jen kvůli mně skrz jeden 
závod 100 m. 
 PŠ: Tréma vždycky nějaká je, ale nějak obrovská 

 Jak dlouho sportujete? 
 LM: Asi tři roky. 
 PŠ: Já asi pět let. 

 Tak to ses za tři roky dobře vypracovala. Jak 
jste se ke sportu dostaly? 
 LM: Jak se pořádají školní závody – Poháry roz-
hlasu – tak na nich jsem závodila za Kunštát. Vyhrála 
jsem disciplíny, kterých jsem se zúčastnila. Trenér 
kontaktoval mou tělocvikářku, a pak jsem začala 
trénovat. 
 PŠ: Já jsem běhala v Doubravici na závodech a 
pak jsem se přihlásila do oddílu. 

 Co to obnáší pro rodiče – taková sportovkyně? 
 Maminka Pavly: Žádné volné víkendy, pořád nějaké 
závody. A spoustu peněz :-) 

 Jakých úspěchů jste letos dosáhly? 
 LM: Můj největší úspěch je z mistrovství České 

Lidé žádají nový přechod 
na Poříčí. Město jej odmítá

Sponzor rubriky:

ne. Záleží, o jaký jde závod – když se jedná o okresní 
běžeckou ligu, tak ne, když je to mistrovství republiky, 
tak trošku ano. 
 LM: Občas je na závodech vidět, kolik toho trenéři 
požadují po svých svěřencích, a když se jim to nepo-
vede tak, jak by si představovali, jsou na ně naštvaní. 
Náš trenér to bere tak, že vždycky to prostě nevyjde. 
Když se to povede, je rád, když se to nepovede, tak 
to nevadí. 

 Kdo je vaším sportovním vzorem? 
 LM: Já nemám žádný sportovní vzor, vždycky jsem 
chtěla dělat atletiku spíš pro sebe. 
 PŠ: Já mám vzorů dost. Například Barbora Malí-
ková (i když je jen o dva roky starší než já), pak Filip 
Sasínek a Jakub Holuša. 

 Co spolužáci ve škole – fandí vám? 
 LM: Občas se nejbližší kamarádi zeptají, jak jsem 
dopadla, ale jinak o tom moc nemluvíme. 
 PŠ: Když donesu do školy nějaký diplom, tak pan 
učitel to vyvěsí na nástěnku, takže je to hrozný :-)

 Proč hrozný? 
 PŠ: Že o tom ví celá škola a já úplně nechci, aby 
to všichni věděli. 

 Jak vypadá váš sportovní týden? 
 LM: Trénujeme třikrát týdně v Blansku na ASK a 
v sezóně ještě o víkendech jezdíme na závody. O 
prázdninách mám o víkendech pauzu, dorostenci teď 
závody nemívají. 

 Čeho byste chtěly dosáhnout ve sportu? 

 LM: Nemám žádné konkrétní představy. Spíš jen tak 
sportuji a občas mě překvapí, kam až se to dostane. 
Nemám konkrétní cíl, kterého bych chtěla dosáhnout. 
 PŠ: Podle toho, jaké budu mít výsledky, bych chtěla 
jít asi na nějaký sportovní gympl. 

 Jaké máte další záliby? 
 LM: Hraji na kytaru, občas kreslím, čtu. 
 PŠ: Rekreačně se věnuji i ostatním sportům, třeba 
bruslení, plavání. Pak ráda hraji stolní hry. 

Marie Hasoňová

Leona Marečková
 Na zemském mistrovství vyhrála v dorostenkách 
400 metrů v čase 57:41, na 100 metrů doběhla druhá 
v čase 12:63 a třetí skončila v závodě na 200 metrů 
v čase 25:91. Vyvrcholením pak bylo Mistrovství 
České republiky juniorů a dorostenců v Jablonci nad 
Nisou, kde vybojovala na 400 metrů první místo v 
čase 56:56, a stala se na této trati Mistryní České 
republiky.

Pavla Štoudková
 Běžela 800 metrů v kategorii žen a juniorek a 
doběhla na třetím místě v osobním čase 2:15:21. 
Na letní Olympiádě dětí a mládeže v Brně se stala 
olympijskou vítězkou v její parádní disciplíně, a to na 
800m ve svém osobním rekordu 2:12:66 v kategorii 
starších žákyň.

 Na webových stránkách města se objevil dotaz, v němž autor požaduje zbudování přechodu pro 
chodce na ulici Poříčí. Jeho umístění by bylo logické zejména z důvodu propojení cesty vedoucí 
podél potoka Sloupečník na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. 
 „Stejně tak jako již mnoho 
lidí přede mnou bych vás 
chtěl požádat o řešení pro-
blému chybějícího přechodu 
pro chodce přes silnici na ulici 
Poříčí v místě hasičské bu-
dovy směrem ke stanici STK 
a dále na Sportovní ostrov. 
Do této lokality se nedá žád-
ným bezpečným způsobem 
dostat. Četl jsem příspěvek 
pana Riznera o špatných pa-
rametrech tohoto místa pro 
vybudování přechodu. Ne-
bylo by možné zde alespoň 
vybudovat „místo pro pře-
cházení“, stejně jak je tomu 
na autobusovém nádraží?“ 
ptá se Martin Pernica. 
 Z odboru komunální údrž-
by se mu dostalo záporné odpovědi. „Možnost 
zřízení přechodu pro chodce na ulici Poříčí byla 
projednávána dne 30. 3. 2017 na jednání dopravní 
komise, která v rámci své rozpravy konstatovala, že 
v této lokalitě dojde k vybudování okružní křižovatky 
s ulicemi Poříčí x Na Řadech. Předmětný přechod 
by se tak mohl ocitnout ve velmi malé vzdálenosti 
od této nové křižovatky, a proto není vhodné jej zde 
nyní zřizovat,“ odpovídá Ilona Peterková z odboru 
komunální údržby, která kromě rizika, že v budouc-
nu budou zbytečně blízko sebe dva přechody pro 
chodce, uvádí také to, že v lokalitě se též nachází 
výjezd hasičských vozidel ze zbrojnice, a tudíž nelze 
na silnici vybudovat ostrůvky. 
 S tím však Pernica nesouhlasí. Od stanice STK 
k budoucímu kruhovému objezdu je to 120 metrů. 
„Jako srovnání uvádím křižovatku na ulicích Poříčí 
– Mlýnská. Zde je vzdálenost přechodů od sebe 
cca 30 metrů a nejsou zde žádné ostrůvky,“ upo-
zorňuje Pernica, který je přesvědčený, že město 
situaci zkrátka řešit nechce. „Tímto místem denně 
přechází mnoho obyvatel města Blanska, aniž by 
měli možnost využít přechodu pro chodce. Nejsem 
sám, kdo oslovil zástupce města Blanska, aby tento 
problém začalo řešit, ale bohužel do dnešního dne 
se tak nestalo, ale naopak si z mého pohledu hledali 
pouze výmluvy, proč by to nešlo,“ říká Pernica. 

 I kdyby se počkalo až na zbudování nové křižovat-
ky, která je plánována na rok 2019 spolu se stavbou 
nákupního centra místo skleníků (přičemž jistě není 
vyloučeno prodloužení termínu), není jisté, zda to 
situaci zcela vyřeší. Napojení na Sportovní ostrov 
Ludvíka Daňka vede v současné době přes jez za 
stanicí STK a mnozí lidé pravděpodobně nebudou 
chtít zacházet až na přechod ke kruhovému objezdu. 
Město však v rámci výstavby nového nákupního 
slibuje i novou cestu pro pěší na Sportovní ostrov v 
této oblasti. 
 „Nákupní centrum je ve fázi před podáním žádosti 
o umístění staveb. Město Blansko tento záměr pod-
poruje. V rámci něj má být zřízena i lávka pro pěší 
na Sportovní ostrov. Nejen okružní křižovatka, ale  i 
tento objekt přinese změnu do komunikačních tras 
v této oblasti,“ uvádí Peterková. „Opravdu nejsme 
přesvědčeni, že zřízení přechodu v tomto místě je 
dobré řešení. Slíbit však můžeme prověření vyzna-
čení místa pro přecházení, obdobně jako je tomu 
například u autobusového nádraží,“ dodává. 
 Podle vyjádření vedení města tedy nezbývá než 
doufat, že zmíněná lávka pro pěší na Sportovní ost-
rov bude zároveň vhodná i pro kola, brusle a kočárky. 
Ovšem do té doby bude dále mnoho lidí vystaveno 
nebezpečnému přecházení ulice Poříčí. 
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- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz
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Muzeum vystavuje mince 
z Dálného Východu

móda 
  Dana

Svatební salon Dany Beránkové 

v Horní Lhotě nabízí:

*svatební šaty i ve větších 

velikostech+doplňky

*společenské šaty dlouhé

*bílé šaty do tanečních

*šaty pro družičky

Tel:777925553, www.modadana.cz 

Nabízíme Vám příležitost stát se součástí 

týmu společnosti zaměřené na dodávky 

energetických staveb a technických zařízení 

budov.

  VEDOUCÍ ZAKÁZEK / STAVBYVEDOUCÍ
VAŠE ÚKOLY
- operativní řízení zakázek v oblasti 

 energetických staveb a technických 

 zařízení budov

- řízení interního montážního týmu 

 a koordinace subdodavatelů

- materiálové a technické zabezpečování

 stavby

NABÍZÍME
- zaměstnání v perspektivní, 

 dynamicky rostoucí fi rmě

- prostor pro profesní a kariérní růst

- přátelský pracovní kolektiv a odpovídající 

 pracovní vybavení

- fi nanční ohodnocení odpovídající 

 dosahovaným výsledkům

POŽADUJEME

- vzdělání technologického 

 nebo stavebního směru – SŠ/VŠ

- praxe v oblasti dodávek montážních 

 celků nebo stavebnictví min. 3 roky

- chuť pracovat s lidmi, 

 komunikativnost

- spolehlivost

- ŘP - sk.B

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

CERGOMONT s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 Blansko

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

 Toužíte-li vidět mince, kterými se v dávné minulosti platilo při obchodování na spojnici Evropy 
s Dálným Východem, zavítejte do Muzea Blanenska. Do 24. září je tam k vidění výstava s názvem 
Mincovní poklady na Hedvábné cestě. 

 Platidla Dál-
ného Východu 
a Střední Asie, 
která náležela 
starodávným Ří-
manům, Řekům, 
uctívačům ohně 
Sasánovcům i 
mince, s nimiž 
až do 13. století 
platili Turci nebo 
Mongolové, jsou 
v muzeu umístě-
na ve speciálních 
pancéřovaných 
vi tr ínách. Ve 
třech místnos-
tech lze projít 
čtrnácti stoletími 
světových dějin. 
 „K vidění je zde 
například poklad 
padesáti stříbr-
ných drachem ražených jménem baktrijského krále 
Aza II., který byl podle legendy jedním z biblických 
Tří králů, jež se přišli poklonit narozenému Ježíši,“ 
upozornil autor výstavy, historik David Majer. Dále 
se mezi stovkami mincí, z nichž některé jsou staré 
i více než dva tisíce let, nachází například kvalitní 
stříbrné drachmy ražené jménem krále Bílých Hunů 
Napki Malky, velmi vzácná stříbrná drachma nesoucí 
trojjazyčnou legendu, raritní zlaté dináry nebo třeba 
prvotřídně zachované stříbrné dirhamy ražené jmé-
nem několika panovníků sásánovské dynastie. 
 A proč právě mince z Hedvábné cesty v Muzeu 
Blanenska? „Hedvábná cesta se netýká pouze Ori-
entu. V podstatě souvisí i s českými zeměmi. Stojíme 
na jedné z větví Jantarové stezky a ta není ničím 
jiným, než protažením transkontinentálních tras do 
Střední Evropy a do Skandinávie. Takže vlastně na 
té Hedvábné cestě stojíme,“ vysvětlil Majer. 
 Hlavní větve starobylé Hedvábné cesty měří mno-
ho tisíc kilometrů, stezka ale byla systémem stále se 
obměňujících tras a cest, po kterých se převáželo 
nejen hedvábí, ale i spousta dalšího zboží. I když 
tyto cesty sloužily primárně obchodu, propojovaly 
se díky nim i různé světové kultury, předávaly se 
nápady, nové technologie, náboženství, dokonce 
i nemoci a geny. „I proto je tato rozvětvená síť de 
facto synonymem pro dějiny světa,“ zmínil historik. 
  „Hedvábná cesta je fenomén, kterému se věnuji 
více než patnáct let po odborné stránce. Více než 
osm let se s kolegy snažíme o realizaci muzea s 

touto tematikou. Mělo by to být první muzeum tohoto 
druhu v Evropě. Prozatím jsme zakotvili na zámku ve 
Valticích, kde máme k dispozici prostory, ve kterých 
tuto myšlenku prezentujeme,“ doplnil Majer. 
 Nejen mince, ale k vidění jsou i další exponáty, 
které dokreslují kulturní situaci, například válečnické 
prsteny vyrobené zřejmě z roztavených antických 
mincí, ukázky seldžukovské keramiky, zbraně, které 
používali kočovní jezdci, například zvláštní mon-
golský biják nebo třeba fl akóny na vonné esence. 
„Mincovní poklady pak doplňují barevné rekonstrukce 
starověkých i středověkých sídel, ukázky vybavení 
dobových válečníků i další informace vztahující se k 
obchodování jako takovému,“ uvedla ředitelka muzea 
Pavlína Komínková. 
 Jednou ze zajímavostí je také římská legionářská 
čutora na vodu. Je jediná v českých sbírkách. Čutora 
byla podrobena mnohým výzkumům a s určitostí 
lze říci, že byla vyrobena kolem roku 400 a patřila 
neznámému legionáři. „Tento předmět je skutečně 
záležitostí evropského významu. Do čutory se vejde 
tři čtvrtě litru vody, což byl denní příděl legionáře, ať 
sloužil v Itálii, Germánii nebo v Egyptě. S tři čtvrtě 
litrem si musel vystačit,“ podotkl David Majer. 
 Školáci se od září budou moci zúčastnit tema-
tického workshopu. Ve vzdělávacím programu se 
děti dozvědí o obchodování na Hedvábné stezce, 
o jeho souvislostech a různých platidlech, která se 
používala místo mincí. 

-mha-
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Hostinec Mlýn, Dolní Lhota  tel. 516 411 150, 607 538 187

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU! VAŘÍME S LÁSKOU! 

* rodinné oslavy * rodinné oslavy * svatby ** svatby * fi remní večírky * fi remní večírky *

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko-japonská společnost s dlouhole-
tou tradicí TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku hledá vzhledem k 
rozšiřování výrobních prostor a kapacit zájemce na pozici 

REFERENT NÁKUPU – ELEKTROREFERENT NÁKUPU – ELEKTRO
SERVISNÍ TECHNIK – ELEKTROSERVISNÍ TECHNIK – ELEKTRO
ELEKTRIKÁŘELEKTRIKÁŘ
Co nabízíme:
  příjemné a čisté pracovní prostředí

  motivační fi nanční ohodnocení formou bonusů

  po zaučení možnost platového růstu

  zázemí zahraniční společnosti

  dotované závodní stravování

  nástup možný IHNED

Co požadujeme:
  manuální zručnost

  pečlivost, odpovědnost

  samostatnost, fl exibilitu

  dobrý zdravotní stav

Zájemci, hlaste se osobně, písemně nebo telefonicky na adrese:

TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko

telefon: 516 428 411, mob: 724 517 310

e-mail: info@tatsuno-europe.com, www. tatsuno-europe.com

Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Morava Park Fest přilákal 
stovky návštěvníků

 Druhý ročník festivalu Morava Park Fest se nesl ve znamení skvělé muziky, svérázného mode-
rátorského humoru Jakuba Koháka, dobrého jídla a pití. Zkrátka letní pohoda podpořená parným 
počasím – festival, jak má být. 

 Program byl postaven 
tak, aby si na něm každý 
našel svůj šálek kávy. Kro-
mě kapel Pohledy a Atmo 
Music, které festival zahájily, 
vystoupily také skupiny, je-
jichž mnohé hity zní napříč 
rádiovými stanicemi. 
 Čechomor, jako festiva-
lová jistota, diváky skvěle 
navnadil. Má své příznivce 
ve všech věkových katego-
riích. Kapela Buty přitáhla 
zejména střední a starší 
generaci, skupiny Visací 
zámek a Monkey Business 
se také zavděčily prakticky 
všem a Xindl X pak byl již 
přirozeným vyvrcholením 
festivalu. 

   Poněkud osobité Kohá-
kovo moderování po pár 
deci piva nebo vína přišlo 
úchvatné i těm, kdo jeho 
humor obvykle nesdílejí. 
Nechyběly ani atrakce pro 
děti – skákací hrad a lezec-
ká stěna. V kotli pod podi-
em to vřelo, avšak mnozí 
návštěvníci pojali účast na 
festivalu zcela rekreačně a 
odpočívali na dekách. Te-
kutiny všeho druhu tekly 
proudem, ztracené děti se 
našly a skoro nikdo (až na 
jednu výjimku, při které mu-
sela zasáhnout ostraha) se 
nepopral. 

-mha- 

›› SOU strojní nebo praxi

›› 
fyzickou  zdatnost 

›› 

›› 

›› 
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Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008

www.tajovskyreality.cz
Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008

www.tajovskyreality.cz

Stylová usedlost VanoviceByt 1+1 Adamov

Penzion Suchý RD Věteřov 3+1

RD Úsobrno 3+1 s garáží

2.400.000 Kč1.000.000 Kč

8.900.000 Kč 750.000 Kč

900.000 Kč

Polyfunkční objekt Vyškov

Byt 3+kk Blansko

5.500.000 Kč

2.780.000 Kč

Slunný pozemek  

Velké Opatovice 370m2

120.000 Kč

RD Kunštát-Sychotín

RD Svitávka

550.000 Kč

400.000 Kč

Stavební pozemek  

Boskovice 3.457 m2

Stavební pozemek  

Mladkov u Boskovic 2.124 m2

Bezbariérový byt Kunštát 

1+kk

1.037.100 Kč

1.593.000 Kč650.000 Kč

RD Boskovice 2+1

Info v RK

4.386.200 Kč Info v RK

1.100.000 Kč

400.000 Kč330.000 Kč

Stavební pozemek  

Sebranice 801 m2

Stavební pozemek  

Cetkovice 656m2

Stavební pozemek  

Velenov 6.748 m2

Vícegenerační usedlost  

Velké Opatovice

Stavební pozemek  

Březová nad Svitavou 1600 m2

Stavební pozemek  

Bořitov 755 m2

90.000 Kč

830.500 Kč

Bc. Petr Zoubek
realitní makléř
 
“Při prodeji vaší nemovitosti 
zúročím dlouholeté obchodní 
dovednosti a získané 
kontakty.”

Mgr. Jan Křenek
realitní makléř
 
“Naši klienti oceňují můj 
empatický a trpělivý přístup 
při jednání.”

RD Ludíkov



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

714. července 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
OPTIK DO DOMU - brýle o 50% levněji s 
pohodlným výběrem u Vás doma v čase, 
který Vám bude vyhovovat. Kompletní brýle 
již od 1 649 Kč (v akci 1+1). Iveta Novotná, 
tel: 721911203. 

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! Kvalit-
ní loňský tmavý med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 1 a 5 kg sklenicích. 
Po domluvě dovezu větší množství do Blanska a 
Boskovic. Tel. 723967473.
* Mrazák šuplíkový, objem 205 l, jako nový,  čistý, nevy-
užívaný.  Cena 3.500 Kč. Tel. 723467365.
* Starší silniční kolo značky Peugeot 3000 /pěkný stav/ 
cena dohodou. Tel. 728539471.
* Domácí fontánu z bílé keramiky na noze z téhož materi-
álu. Výška 55 cm, průměr 50 cm. Uprostřed velký béžový 
kámen 16 cm, kolem bílé kamínky a zelená umělá tráva 
a listy. Cena dohodou, levně.Tel. 604389346.
* Chatu v Petrovicích u Blanska PSČ 679 02 - elektřina, 
obecní voda, parkování, pozemek oplocený 380m². Cena 
679.000 Kč. Tel. 721833167.

      PRODEJ    

* Daroval by prosím někdo retro oblečky na miminko, 
chrastitka, dudlíky, hračky, peřinky, kočár apod.? Tel. 
731084464.
* Prodal by někdo levně kolo pro děvče 7 let? Tel. 
731084464.
* Nabízíme svezení dětí na klidném koni v pěkné 
lokalitě v Blansku. Tel. 775236803.
* Nabízím lahodné kozí mléko a domácí sýry. Blansko. 
Tel. 775236803.
* Daruji sazenice léčivé paprikookurky - ačokči. Snižují 
cholesterol, tlak a cukr. Info: achocha.unas.cz. Mail: 
prax1@seznam.cz, tel. 724799340.
* Hledáme pečovatele či pečovatelku 29 - 38 let pro 
pána s alzheimerem. Finance osobně, Blansko. Spě-
chá! Tel. 736239604.

      RŮZNÉ    

Siemens Electric Machines, s.r.o. Drásov 
ihned přijme operátory zakázkové výroby 
(i bez praxe v oboru).  

Nástupní mzda 21 - 25 000 Kč. Odměna 
za nástup 10 000 Kč a mnoho dalších 
benefi tů. 
Dále hledáme skladníky s nástupní mzdou 
23 000 Kč a odměnou 10 000 Kč za nástup. 

Kontakt: Tereza Sichová,  Tel.: 720 954 683 
Email: tereza.sichova@siemens.com

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální
předprodej:
Kamil Střihavka a Leaders! – 6.8.2017 v 19:30 
hod, Letní kino Lysice. Vstupné do 30.6. 250 Kč, 
děti do 15 let 50 Kč.
Moravskehrady.cz - Veveří  11.-12.8.2017, vstup-
né v předprodeji: pátek 11. 8. 400 Kč, sobota 12. 
8. 520 Kč, permanentka 820 Kč.
Miloš Pernica a hosté, Vladimír Mišík a ETC  
20. 9. 2017 v 19:30 hod, Dělnický dům Blansko. 
Vstupné v předprodeji 300/260 Kč. 
Halina Pawlowská: Manuál zdravé ženy  10. 10. 
2017 v 19:00 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné 
v předprodeji 270/300 Kč. 

Aktuálně 
v prodeji:
Turistická mapa Moravský kras 1:25 000. Nově 
aktualizovaná podrobná mapa Moravského krasu 
a okolí. Cena 90 Kč. 
Turistická magnetka Zámek Blansko. Vhodný su-
venýr z cest nejen pro turisty. Cena 30 Kč. 
Publikace Vzpomínka na minulost – Od Ježků po 
Adast. Autor Miroslav Buchta popisuje detailní 
historii známého blanenského podniku a doplňuje 
ji bohatou fotografi ckou přílohou. Cena 150 Kč.
Publikace Blansko – brána Moravského krasu. 
Výpravná publikace představuje historii i součas-
nost Blanska, jeho památky, osobnosti i kulturní a 
sportovní život. Cena 280 Kč.
Sborník Muzea Blanenska 2016 – tentokrát s 
články s tématem historie průzkumů propasti 
Macocha, vápencové těžbě v Moravském krasu, 
čtení o Elišce Wanklové, salmovských strojírnách 
nebo vsi Svatá Kateřina. Cena 170 Kč

Aktuální
pozvánka:
Dne 29. července jste srdečně zváni do Zámec-
kého parku na Gulášobraní. Přijďte ochutnat 
guláš od deseti soutěžních týmů, šest druhů piv 
a poslechnout si skupinu Netopýr a Infernet. Na 
den plný zábavy se mohou těšit děti i dospělí. 
Programem Vás bude doprovázet moderátorka 
Aneta Kuklínková. Těšíme se na vás a  den plný 
dobrého guláše a zábavy.

Každou neděli od 10:00 hod se v parku před radnicí 
konají Promenádní koncerty. Těšit se můžete na 
vystoupení souborů dechové hudby i základních 
uměleckých škol. Za nepříznivého počasí se 
koncert nekoná.

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

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira
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NOVE
míchání
autolaku

ˇ BRIGÁDNĚ:BRIGÁDNĚ:

PŘIJMEMEPŘIJMEME
HLAVNÍ PP:HLAVNÍ PP:

- rozvoz pizzy- rozvoz pizzy

- práce za barem- práce za barem

- výpomoc do kuchyně- výpomoc do kuchyně

- servírka / číšník- servírka / číšník

- kuchař / ka- kuchař / ka

Tel. 775 11 77 88Tel. 775 11 77 88

DEN PRO DĚTI
v Nemocnici Blansko
t

Nemocnice Blansko ve spolupráci s cvicsnami.cz 

téma Džungle
sobota 2. 9. 2017 od 10 do 17 hodin

Program na pódiu:

      

 cvicsnami.cz

                                   

    

   

Program v areálu:

DŽUNGLE

 

               
      

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 

vychází až za 3 týdny!vychází až za 3 týdny!

4. srpna 20174. srpna 2017  

Náš tým přeje čtenářům Náš tým přeje čtenářům 

krásné léto!krásné léto!

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

777 887 700, 516 412 100

 Letní počasí, které nyní panuje, má značný vliv 
na naše squashové turnaje. Červnového, v sobotu 
24. pořádaného zkušebně v dopoledních hodinách, 
se zúčastnilo 7 hráčů. V první části turnaje jsme v 
jedné základní skupině hráli každý s každým na dva 
hrané sety do 11 bodů. Získali jsme tím klíč do druhé 
části turnaje. Všichni postoupili do čtvrtfi nálového 
vyřazovacího pavouka. Vítěz základní skupiny Filip 
Rozprým postoupil bez boje přímo do semifi nále. 
Ve čtvrtfi nále se hrálo o to, kdo doprovodí vítěze 
základní skupiny do bojů o mety nejvyšší a kdo bude 
hrát o konečné páté a další místa.
 V prvním semifi nále zvítězil Filip Rozprým nad Ivo 
Graff ym 2:0 a těšil se na fi nále. V druhém semifi nále 
se utkali šťastnější Jakub Sedláček a Petr Prášek. Po 
vítězství 2:1 a (11:9)  v rozhodujícím setu postoupil 
Jakub.
 Ve fi nále pak zvítězil ve skvělé formě hrající Filip 
nad Jakubem 2:0 (11:4, 11:9). V nekonečném utkání 
o třetí místo udolal Ivo Graff y  squashového dělníka 
Petra Práška 2:1 (7:11, 18:16, 13:11). Vítězem pora-

žených čtvrtfi nalistů a páté místo obsadil Jiří Pánek. 
Celá druhá fáze turnaje se hrála na dva vítězné sety 
do 11 bodů.
 Příští červencový se po domluvě hráčů uskuteční 
již 15. července v sobotu od 9:00. Opět jste všichni 
zváni. Těšíme se na Vás. Ceny do turnaje opět 
připraví ČAD Blansko a.s.
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ROZHODNĚTE SE

A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozů FABIA COMBI TRUMF: 

4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.

Model ŠKODA FABIA COMBI v provedení TRUMF vás potěší skvělou 

výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání 

s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý kožený 

paket a další. ŠKODA FABIA COMBI TRUMF je nabízena včetně 

prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 

50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc 

s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. 

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům 

ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu na Infolince ŠKODA,

tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

274 900 Kč
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz

Fantastické druhé místo 
pro blanenský baseball

 Turnaje se zúčastni-
lo 16 nejlepších týmů z 
České republiky, které 
se kvalifi kovaly v pěti 
oblastních Stříbrných 
pohárech. 
 Heslem turnaje bylo 
„Bavit se a kamarádit“ 
a celé tři dny se ode-
hrávaly v přátelském 
duchu, v úžasné atmo-
sféře, kdy si děti užily 
spoustu pozornosti, 
slavnostních nástupů 
a ceremoniálů, ale 
především baseballu v 
utkáních, kdy si všich-
ni hráči měli možnost 
zahrát a prožít si svůj 
první významný base-
ballový turnaj naplno! 
 Tým U8 Olympie 

Blansko prošel celým turnajem naprosto neuvěři-
telným způsobem. Naši kluci se dokázali bez jediné 
porážky dostat až do velkého fi nále! V základní sku-
pině si poradili s týmy Klasik Frýdek-Místek, Tempo 
Titans Praha, Wayne’s Pardubice. V prvním utkání 
play-off  vyřadili v napínavém souboji Arrows Ostrava 
a v semifi nále přehráli naprosto perfektním a jistým 
výkonem Pipas Brno. 
 Kluci z Olympie Blansko předvedli naprosto nad-
standardní výkony, a to jak v obraně v poli, tak na 
pálce. Diváci byli svědky nádherných tvrdých odpalů 
do zadního pole v podání Matyase Klodnera, Davida 
Sitara a také Sebastiana Hudce, či Lukáše Hanáka. 
Klodner si dokonce připsal parádní grandslam, kdy 
po homerunu a obsazených třech metách poslal 
bezpečně domů tři běžce a spolu s nimi doběhl pro 
4 důležité body, čímž si vysloužil ocenění nejužiteč-
nějšího hráče týmu. Pálkařsky se však dařilo všem. 
V poli byly k vidění rovněž obdivuhodné zákroky, na 
které by byli pyšní i mnohem starší hráči. Olympii se 
podařilo několikrát zahrát double play, kdy kluci vy-
autovali s pálkařem dalšího běžce na metách. Diváci 
si mohli užít krásnou podívanou také při vzácném 
trojautu v podání spojky Davida Sitara. Na první metě 
odvedl vynikající práci Matyas Klodner, na kopci pak 
Honzík Novotný, který s přehledem posílal míče a 
rozdával soupeřům jeden aut za druhým. Fantastický 
aut na domácí metě se povedl catcherovi Ondrovi 
Kalovi, který tak neumožnil soupeři doběh. Nutno 
podotknout, že tento zákrok je hodný mnohem zku-
šenějších hráčů. Na trojce skvěle zahrál Petr Pavliš, 
krásně zachytil odpal ze vzduchu, stejně jako Martin 
Fajmon v zadním poli. Do týmu se perfektně zapojili 
také naši školkáčci Filip Altrichter, Honzík Kučera či 
náš nejmladší hráč Dominik Štěpánek!
 Do velkého fi nále jsme nastupovali proti Drakům 
Brno, s pocitem absolutního vítězství a největší spo-
kojenosti, přesto odhodlání bojovat, ale především 
si užít nádherný zápas v pozornosti všech diváků, 
fotografů a kamer České televize. Finále bylo skuteč-
ně velkolepé. Utkání předcházel slavnostní nástup 
s vyhlášením jmen jednotlivých hráčů, poté zazněla 
česká státní hymna a komentované fi nále mohlo 
začít. Děti, především naši nejmenší, byly celou 
atmosférou tak pohlceny, že měly chvilkami co dělat, 
aby se soustředili na hru a nikoliv na nepopsatelně 
úžasnou atmosféru kolem. Přestože bojovaly a 
předvedly skvělé výkony, na Draky nestačily. 
 V historicky 1. ročníku FirstCupu se blanenské 
baseballové děti umístily na fantastickém 2. místě, 
ale pro trenéry Michala Kohoutka a Marka Novot-
ného, stejně jako pro všechny rodiče a fanoušky 
Olympie, jsou vítězi! Olympia opět potvrdila pozici 
českého mládežnického baseballového favorita a 
dělá svému městu čest a velké jméno v baseballo-
vém světě!
 Heja heja Olympia!

-rs-

 Ve dnech 23. – 25. června se v areálu brněnských Hrochů konal historicky 1. ročník FirstCupu, 
prvního velkého turnaje v baseballovém životě našich nejmladších nadějí!


