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 Když jsem někdy v prvním týdnu měsíce července popíjel kávu na terase 
kavárny Cafi sco na Bezručově ulici, něco mi v ten moment nesedělo. Chvíli 
mi trvalo, než jsem si to uvědomil. Bylo devět ráno a zatímco v kterýkoli jiný 
všední den touto ulicí projíždělo jedno auto za druhým, nyní bylo na této 
blanenské tepně pusto a prázdno. A bylo mi to jasné - začal čas dovolených a 
Blanenští tak jako miliony spoluobčanů z celé republiky začali čerpat zaslou-
ženou dovolenou.ú
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Hurá na dovolenou
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

ZAJISTÍME  PRÁVNÍ  SERVIS  A  OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ

- Byt 1+1 OV Blansko – Dvorská, 9.p., 33 m2, lodžie, malé měs. náklady...NC – 750.000 Kč 
- Byty 1+kk až 4+kk Blansko – Sever, až 110 m2, garáž, stavba 1 rok ...NC – 29.000 Kč/ m2

- Byt 2+1 v OV Adamov v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, menší chatka, voda a elektřina ...NC – 149.000 Kč
- STP na rodinné domy Blansko – Těchov, až 3.000 m2, IS k dispopzici ...NC – DOHODOU
- Zemědělské pozemky Bukovina, 36.989 m2, půda a pastviny bez IS...NC – DOHODOU
- Nájem komerčních prostor Blansko – centrum, 144 m2, pro služby…NC – DOHODOU
- Nájem garáže Blansko – nad Sýpkou, 18 m2, elektřina, ihned volná …NC – 900 Kč/měs.

Byt 2+1 OV Blansko – Komenského
2.p., 69 m2, vlastní plyn. kotel, velký 
sklep, nová kuchyňská linka

NC – 1 250.000 Kč

STP na RD Blansko – Češkovice
atraktivní místo, inženýrské sítě jsou 
dostupné, 4.658 m2, dobrá investice

NC – 690 Kč/m2

www.mikark.cz

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

 K červenci a srpnu dovolená patří již od 
nepaměti. Tisíce človíčků po celé zemi sbalí 
kufry, nasmaží řízky, vyleští automobily a 
vystartují z domova. Velkým lákadlem je stále 
moře, ale v kurzu jsou také tuzemské rekre-
ace, ať už na horách či ve velkoměstech, na 
kole, ve vodě, ve vzduchu či pod zemí. Cílem 
je jediné – odpočinout si od všedních starostí, 
vypnout hlavu a načerpat nové síly.
 Pravda, každý z nás tráví dovolenou zcela 
jinak. Hranice jsou otevřené a je jen otázkou 
představy a peněz, kam se vydáme. Léta 

jsem jezdil s rodinou k moři, ale letos jsem 
si řekl, že mé ratolesti by taky mohly poznat 
alespoň z části naši malou republiku a vyrazil 
jsem s nimi na Šumavu. Vyjma několika pra-
covních zastávek jsem tu také nikdy nebyl, 
takže ideální stav. Mé představy o aktivní 
dovolené plné výletů, pěší turistiky a pozná-
vání jižních Čech se naplnily, i když lehce 
nahořklou pachuť, kterou vyvolaly zejména 
gigantické ceny naprosto všeho, co si umíte 
představit, nezměrné kopy odpadků v krás-
ných lesích v povodí Vydry a velkolepá atrak-

ce, která se stala 
z kdysi malebné-
ho městečka Lip-
no nad Vltavou, 
cítím ještě dnes. 
Ti, kteří v těchto 
končinách letos 
byli, mi jistě dají 
za pravdu. Ale 
na druhou stra-
nu – moje dovo-
lená účel splnila 
a za celý týden 
jsem si nestačil 
vzpomenout ani 
na noviny, ani na 
ostatní starosti, 
které jsem doma 

zanechal. Pronajatá chalupa vystihla dokona-
le romantickou představu o šumavské krajině 
a telefon i notebook zůstaly v poloze OFF.
 Trošku se zdráhám psát o tom, jak jsem 
si užil dovolenou, neboť tuším, že spousta z 
vás ji strávila doma. Je mi jasné, že v dnešní 
době, kdy pribináček koupíte v obchodě za 
sedmnáct korun, to na žádné vyskakování 
není. Na druhou stranu – nemusíme přece 
hned na Kanáry – u nás je taky hezky, a když 
budete hledat, najdete útulnou chatičku někde 
v Jeseníkách za pár korun. A nudit se tu určitě 
nebudete – naše země je nádherná. A když s 
sebou navíc vezmete pár dobrých kamarádů, 
strávíte jistě daleko lepší dovolenou, než 
kdejaký snobský páreček grilující se tři týdny 
někde na Floridě.
 Doufám, že jste letošní dovolenou strávili 

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

Byt 2+1, c.p. 55 m2 
Cena: 1 149 000,- Kč

Pronájem 1+kk c.p. cca 40 m2 
Cena: 5 700,- Kč měs. + inkaso

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

RD 3+1 c.p. 225 m2

Cena: 975 000,- Kč

Blansko  9. Května – ProdejBlansko  9. Května – Prodej

VÝHRADNĚ!!!VÝHRADNĚ!!!

Sulíkov - rodinný dům - prodejSulíkov - rodinný dům - prodej

Blansko Okružní – prodejBlansko Okružní – prodejLetovice  RD - prodejLetovice  RD - prodej

BK  Čelakovského - pronájemBK  Čelakovského - pronájem

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

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA 

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

Zelená linka: Zelená linka: 

  800 127 127  800 127 127

zcela podle svých představ a 
pokud vás teprve čeká, přeji 
vám, abyste ji strávili v klidu 
a pohodě - ať už pod stanem 
na Suchým nebo v hotelu v 
Tokiu. Dovolená je především 
o tom, jakou si ji uděláme 
sami. A strávit léto u nás je 
úžasné – Česká republika je 
ta nejkrásnější země na světě.

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz
cena 750,- Kč/m2cena 1.990.000,- Kč

cena 2.300.000,- Kč

Slunný a prostorný RD 3+1 po celkové 

rekonstrukci. K domu náleží garáž a dílna.

Velice pěkný, prostorný, celk. zrekonst. byt v OV 3+1 

se zaskl. lodžií, lokalita Sever. K prodeji vč. garáže.

Stavební pozemek 707 m2, rovinatý, slunný, 

všechny IS na pozemku, výhodná cena.

Pěkný řadový RD 3+1 se dvorem. V domě nyní 

probíhá dokončování celkové rekonstrukce.

Byt OV 2+1 (57 m2) s lodžií a šatnou ul. 

Jasanová. Pěkný výhled.

cena 1.280.000,- Kč

cena 1.980.000,- Kč

mob.: 777 857 740

mob.: 734 386 371 

mob.: 605 163 333 mob.: 777 857 740

mob.: 777 857 739

Byt Blansko   

Byt BlanskoSpešovRD Drnovice

RD Lysice    

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz
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         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Zkratka odvahy

Půjčovna pomůcek           

pro OZP
 Okresní organizace svazu tělesně postižených v 
Blansku provozuje půjčovnu kompenzačních pomů-
cek pro OZP pro členy i ostatní OZP v kanceláři OO 
STP v Blansku, Čapkova ul. č.6 v úředních hodinách 
Po, St, Pá od 9 – 12 hod. 
 Nabízíme mechanické vozíky, elektrický vozík, 
elektrický skútr, polohovací postele, antidekubitní 
matrace a podložky, nájezdové rampy, křeslo do 
sprchy, rehabilitační podložky a relaxační podložky, 
magnetoterapii, noční stolek pečovatelský obou-
stranný, chodítka
 Zvláště nabízíme elektrický skútr, který je velice 
výhodný pro OZP pro zajištění běžných životních 
potřeb. 
 Kompenzační pomůcky vydává pí. Libuše Krejčí 
mobil: 774170687. Návštěvu je nutné předem tele-
fonicky dohodnou ! 

-jš-

Dobré kolo

 O tom, že kolo bylo věrným přítelem i v období 
první republiky, se mohou návštěvníci přesvědčit 
na vlastní oči už jen do 25.srpna 2013. Ve výstav-
ních prostorách blanenského zámku jsou k vidění 
historická kola ze sbírky Radka Kaliny z Letovic. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout kola dámská, 
pánská, cestovní, sportovní, vojenská, kola různých 
značek a výrobců a koloběžky. Pan Kalina kola nejen 
sbírá, ale také restauruje. Zámek Blansko je otevřený 
denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

-rp-

Pouťový víkend

 Od pátku do neděle 26. – 28. 7. 2013 uspořádal 
Sportovní klub v Rájci Jestřebí v areálu na Rybníčku 
tradiční pouťový společensko-sportovní víkend. 
 V pátek od 19:00 hodin byl otevřen výčep a od 
20:00 hodin začala hrát pro všechny přítomné k 
tanci i poslechu skupina Modex. Za ideálního letního 
počasí a účasti asi 120 spoluobčanů byla v areálu 
výborná nálada. Počasí, repertoár a velmi kvalitní 
reprodukce skupiny Modex, široký a pestrý sortiment 
občerstvení, cigára z udírny, postavený prostorný 
parket, jeho hojné využití a pobyt pod širým nebem 
přispělo k dobré náladě a odreagování všech přítom-
ných. 
 V sobotu odpoledne měl byl odehrán turnaj čtyřher 
v tenise, ale pro velké horko byl turnaj zrušen. Přesto 
byl v 17:00 hodin odehrán přátelský zápas v malé 
kopané svobodní – ženatí. Účas hráčů byla velká, 
byl dostatek fotbalistů na střídání a tak i přes horko 
byl zápas dohrán. Zvítězili ženatí poměrem 4 : 3. Po 
zápase pak pokračovala zábava a posezení hráčů i 
příchozích do večerních hodin.
 V neděli byl také již tradičně sehrán přátelský 
zápas ve volejbalu. V zápase mladí – starší byly po-
dávany vynikající výkony s maximálním nasazením. 
O hráče a fandy bylo opět postaráno a podáváno 
občerstvení. 
 Jak již bylo zmíněno tyto pouťové akce se již stá-
vají tradicí a jsou hojně navštěvovány jak aktivními 
sportovci, tak spoluobčany, kteří se přijdou pobavit, 
sousedsky posedět a prožít příjemné chvíle. Pobýt 
pod širým nebem v prostředí sportovního areálu 
na Rybníčku, příjemně se odreagovat a v dnešní 
uspěchané době zapomenout na všední starosti.
 Dík výboru sportovního klubu a všem, kteří se 
organizaci spolupodíleli.

Miroslav Zachoval, předseda klubu

 Cyklisto, nerozebírej nerezové zábradlí, sesedni 
z kola, skoč si na pivo a nespadni pod vlak. Vede 
nedaleko centra města. Je to cyklostezka od bla-
nenského koupaliště k zastávce vlaku, kola po ní 
téměř nejezdí.  Je to velmi frekventovaná stezka 
především cestujícími českých drah. V zimě se 
neudržuje, je blízko řeky pro posyp a solení. Není 
na ní ani veřejné osvětlení, po setmění se z ní 
stává temná stezka odvahy. Ti, co za prací vlakem 
nemusí, mají to ze supermarketu jen kousek na 
blahodárné posezení v chládku řeky. Co by to 
bylo za siestu bez krabice vína, a co by to bylo 

Dukla - rozhodutí 

pro několik generací
 Už téměř dva roky je město Blansko vlastníkem bývalého hotelu Dukla. Jaké kroky zatím s cílem od-
stranit z centra tuto problematickou budovu podniklo? Bylo vůbec rozhodnutí koupit Duklu správné, a 
jaké jsou varianty dalšího postupu v této záležitosti? Na tyto otázky se Monitor pokusil najít odpovědi 
s místostarostou Ing. Jiřím Crhou.

 Jaké byly v době koupě záměry a představy 
města?
 Blansko šlo do dražby s tím, že když už se po 
dvaceti letech tato, troufám si říct hrozná, stavba, 
prodává, vznikl by městu nepříjemný problém, kdyby 
ji získal subjekt, o jehož záměrech nic nevíme. V té 
době navíc reálně hrozilo, že by někdo Duklu koupil 
jako ubytovnu. Tehdy jsem se opakovaně vyslovil, že 
bych se nerad dočkal toho, aby ve středu Blanska stála 
ubytovna páté kategorie, jejíž majitel bude profi tovat 
z dávek sociálně slabých. Myslím, že bylo povinností 
města do dražby jít, aby toto nenastalo.
 Bez ohledu na tuto hrozbu je střed Blanska natolik 
důležitý prostor, že by jej město mělo mít pod kontro-
lou. Konkrétní záměr jsme v době koupě neměli, šlo 
především o to neztratit vliv na toto území a následně 
rozhodnout, co dál.
 Když se podíváte zpětně na toto rozhodnutí, 
schvalujete ho?
 Jednoznačně. Přestože se cena vyšplhala z původ-
ních patnácti milionů na jednatřicet, nezapomínejme, 
že jiná města, menší než Blansko, investují do úprav 
svých center a náměstí třeba i sto, sto padesát milio-
nů. Je to zkrátka investice na desítky, možná stovky 
let. Koupě Dukly byla správný krok, ale teď je třeba 
přemýšlet, co dál, protože taková investice má smysl 
jen tehdy, když je dotažená do zdárného konce. 
Proto jsme opakovaně vypsali záměr odprodat Duklu 
a okolní pozemky s tím, že dáme prostor k dispozici 
podnikatelům. Pokud by se našel vhodný investor, 
který Duklu zboří a postaví na jejím místě třeba poly-
funkční dům, kde budou kavárny, cukrárny, komerční 
prostory a ve vyšších patrech třeba byty, rádi bychom 
s ním o prodeji jednali, ale nikdo se nepřihlásil.
 Čím si to vysvětlujete?
 Každý investor musí pečlivě zvažovat návratnost 
svého projektu. Ta je samozřejmě jiná u záměru prona-
jímat jednotlivé pokoje a hotel dále vybydlovat, a jiná u 
řešení, který počítá s demolicí stávající budovy a novou 
výstavbou. Zájemce jsme 
sice nelimitovali cenou, jas-
ně jsme však dali najevo, že 
stojíme o seriózní záměry. 
Zřejmě se také projevil vše-
obecný útlum investic, který 
můžeme pozorovat v celé 
zemi.
 Jeden zájemce tu přece 
jen byl...
 Pan Konečný, přesněji 
řečeno firma Vienna in-
vest, měl tu představu, že 
by odkoupili Duklu za cca 
deset milionů korun, mí-
nus náklady na zbourání. 
Pan Konečný šel původně 
do veřejné dražby s námi 
a skončil na osmadvace-
ti milionech. Kdyby vyhrál 
dražbu, koupil by Duklu za 
osmadvacet milionů, nyní 
za ní nabízel jen deset, 
což je hodně problematické. 

Tento zájemce navíc nedodal projekt. Údajně zde chtěl 
vybudovat cosi jako malou Vaňkovku, podrobnější 
informace však chyběly. Samozřejmě máme zájem 
o spolupráci s investory, ale musí jít o rozumné a 
racionálně podložené věci, ne o další „pomník“, který 
tu bude nefunkční strašit dalších padesát let. Ostatně 
i proto město trvá na předložení projektu.
 Dejme tomu, že proběhne třetí výzva a nic se 
nestane. Jaké budou další kroky města?
 Orgány města rozhodují kolektivně, konkrétní po-
stup bude záviset na rozhodnutí rady. Já osobně jsem 
za to, aby se ještě jedno nebo dvě kola nabídky zkusily, 
ale musíme si uvědomit, že v roce 2014 proběhnou 
volby a další rozhodnutí by mělo ležet na novém ve-
dení města.
 Podle mě není třeba s řešením středu města spě-
chat, spíš je to otázka dalšího volebního období a bude 
to velké volební téma.
 Sám jsem slyšel různé názory občanů na tuto 
záležitost, ale v zásadě bych řekl, že existují jen dvě 
varianty. Buď se najde investor, který tam vybuduje 
něco smysluplného, s čím bude vedení města souhla-
sit, nebo se nenajde, a pak je třeba hotel odstranit a 
udělat místo něj veřejný odpočinkový prostor se zelení, 
posezením a vodotrysky. To už ovšem není komerční 
záležitost, tuto variantu by muselo zainvestovat město.
 Co referendum? Nemyslíte, že by v otázce Dukly 
měli rozhodnout sami občané?
 Zatím je na referendum brzy, protože jsme stále ve 
stádiu sbírání návrhů a projektů a otázka referenda 
musí být postavena konkrétně. Když ale budeme mít 
na stole různé varianty, pak můžeme nechat občany 
rozhodnout, zda to bude tato varianta, nebo nějaká 
jiná. Už proto, že taková příležitost ovlivnit podobu 
města se objeví jednou za tři generace. Myslím, že 
referendum by bylo poctivé, protože je to tak zásadní 
rozhodnutí, že by o něm nemělo rozhodovat jen sa-
motné vedení města.

-kkuc-

za krabici vína, která neplave prázdná směrem na 
Adamov?
 To místo má dvě tváře, jedna je vyhlazená 
evropskou dotací a druhá zbrázděná nezájmem 
zástupců města o bezpečnost v ulicích. Asi bude-
me muset počkat. Ne, noste si baterku. V zimě si 
přibalte horolezecké mačky. I když, možná se do-
čkáme. Až bude někdo ze známých těch správných 
lidí potřebovat udat výbojky, které nikdo nechce, 
koupí se k nim pozinkované lampy. Do té doby 
doporučuju na vlak chodit po osvětlených místech.

-jd-

Okurky a jiné rostliny

 Kdybych psal své sloupky za použití havarijního 
paketu pro IT profesionála, tedy tužky a papíru, asi 
bych seděl a kousal do té tužky. Je taková okurková 
sezóna a upřímně, na psaní v tomhle vedru nemám 
k dispozici tolik mozkových buněk, jako bych si 
představoval.
 Ale přesto se musím dokopat. Psaní v různých 
formách představuje nemalou část i mých pracov-
ních výstupů, takže je to prostě nutnost. Jen stačí 
ten prvotní „nákop“ a pak už to jde více či méně 
samo. Mimoto mám rozepsanou povídku, a tam s 
termínem, který mi moje vydavatelka dala, nepohnu, 
ani kdybych zastavil zeměkouli. Možná je to ale 
dobře.
 Jinak je mi ale takové horko, že snad ani tu poli-
tiku glosovat nemá smysl. Protože to vám člověka 
kolikrát tak rozpálí, až má pocit, že shoří. Když 
nově designovaný premiér prohlásí, že vládnout 
a rozhodovat bude i bez důvěry sněmovny, pak si 
člověk uvědomí, v jaké to žije zemi. Já bych premi-
érem určitě být nemohl, a to již z různých důvodů. 
Myslím, že by naše země pod mým vedením nijak 
nevzkvétala a o důvěru našich 200 „moudrých“ tak, 
jak je ve sněmovně vidím dnes, bych určitě nestál. I 
proto, že jsem se naposledy vrátil k výrokům jednoho 
z poslanců o tom, že v noci jednat nechce, protože 
v noci pracují jen zloději a ku*vy. Musel jsem se 
smát, protože měřeno touto optikou, měli by někteří 
zákonodárci zasedat výhradně v noci. Ale to jen na 
okraj.
 Moje marné doufání po sněmovních volbách, že 
by tato země mohla mít konečně stabilní vládu, se 
bohužel nenaplnilo, ale já si tak nějak zvykám. Bůh 
mne naučil přijímat s pokorou věci, které nemohu 
změnit, dal mi odvahu změnit věci, které změnit 
mohu a vybavil mne moudrostí, abych poznal rozdíl. 
Nejsem pošetilý rytíř, který se vypraví na souboj s 
větrnými mlýny, protože vím, že to nemá valného 
smyslu. To ostatně pochopil i náš někdejší hokejový 
reprezentant Jiří Šlégr, když se vzdal poslaneckého 
mandátu a s větším či menším znechucením z 
vysoké politiky odešel. Nedivím se. V hokeji, když 
uděláte faul, jdete si sednout na trestnou lavici. V 
politice se fauly vyskytují běžně a nikoho to už ne-
překvapuje. Navíc, on Jirka Šlégr je známý tím, že se 
svým protivníkem dokáže na ledě pořádně zacvičit. 
To ve sněmovně nešlo podle známého hesla o tom, 
že můžeš zabít šaška, ale zaplatíš pak celý cirkus. A 
v případě sněmovny by byl ten cirkus pěkně drahý.
 Chtěl bych doufat, že si zákonodárci sáhnou do 
svědomí, ale to se nestane. I přesto, že schvalují 
nekvalitní zákony, díky populistickému volání po 
přímé volbě hlavy státu máme takovou vládní situaci 
jako dnes a prezidentem je člověk, kterého by každý 
lékař na základě toho, co prezident sám o sobě 
tvrdí, bez milosti označil za notorického alkoholika. 
Ale jsme nakonec v Čechách a na Moravě. V zemi 
Josefa Švejka a brouka Pytlíka. Tak proč se divit 
nebo se rozčilovat.
 I proto vám všem přeju letní, možná horký, ale 
přesto hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

MONITOR AŽ ZA 3 TÝDNY!

Další termín vydání Monitoru 
je 30. srpna 2013

Po prázdninách bude Monitor 
vycházet zase po 14 dnech.

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

SUPER VOLBA PRO ŠKOLNÍ ROK

33 v 1
Dále jsme pro vás připravili:
 * papučky * BIO pantofl e*
 * sportovní a vycházkovou obuv *
 * školní tašky a batohy *
 * pytlíky na obuv a cvičební úbor *

á ři ili

přezůvky, cvičky,přezůvky, cvičky,
lehká vycházková obuvlehká vycházková obuv
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Zámek zazáří do tmy

Nemocnice Blansko získala 

status Iktového centra

Rekondiční pobyt vozíčkářů 

Návštěva u cestovatelů 

vesmírem

Sponzor rubriky:

Na kávě s Miroslavem Šamalíkem

 Vím o vás, že jste se ke své současné profesi 
dostal klikatou cestou. Jak přesně to bylo?
 Původním vzděláním jsem mechanik elektrotech-
nických zařízení, což byl pětiletý obor s maturitou. 
Tatínek tehdy řekl, že řemeslo má zlaté dno, ať se 
nejdřív vyučím. Pak jsem prošel Metru od základních 
desek až po oživovače. To byla dělnická top funkce. 
Pak jsem přešel na technicko-hospodářskou funkci, 
na péči o pracující. To byl odbor, co mě na starosti 
kuchyni, rekreace a podobné záležitosti. To už jsem 
neměl coby středoškolsky vzdělaný kam dál postou-

pit. Pak se nám narodil zdravotně postižený syn a já 
jsem měl pocit, že se musím víc doučit a dozvědět se 
něco víc o jeho postižení. Došlo tak k jakési souhře 
zaměstnání a konkrétní životní situace.
 Kolik je to let?
 To byl rok 1987, kdy jsem se rozhodl vystudovat 
vysokou školu. Přijali mě na tehdejší Univerzitu J. 
A. Purkyně, nynější Masarykovu univerzitu, a já 
jsem se začal věnovat studiu dětské psychologie. 
Studoval jsem při zaměstnání. Metra pak začala 
propouštět a já, i když nedostudovaný, jsem získal 
místo v pedagogicko-psychologické poradně v Blan-

Mgr. at Mgr. Miroslav Šamalík
předseda okresní organizace a místo-
předseda republikového výboru Asociace 
rodičů a přátel postižených dětí v ČR.

sku a později ve speciální škole na Žižkově. Když 
si tehdy pan ředitel přečetl mou bakalářskou práci 
na téma Rodina a postižené dítě, přijal mě ještě jak 
nedostudovaného. Tehdy jsem studoval dvojobor 
– psychologie a pedagogika. V určité chvíli vedení 
fakulty rozhodlo, že smíme mít obor jen jeden, ale 
to už jsem měl zkoušek hromadu, tak jsem nakonec 
dostudoval oba dva. Tudíž jsem Mgr. at Mgr.
 Na Žižkově jsem pak pracoval 10 let – můj život se 
změnil v doprovázení našeho syna. Když pak začal 
docházet do stacionáře Emanuel v Boskovicích, 
přešel jsem i já do Boskovic.
 Jak jsem pochopila, váš život zásadně obrátilo 
narození postiženého dítěte.
 Radek byl naše druhé dítě, vytoužené, po osmi 
letech. To asi obrátí život všem rodičům. Člověk 
najednou začne vidět jiné hodnoty v životě než ma-
teriální – jeho zdraví, vzdělání. Zdravotně postižený 
potomek je velký závazek.
 Když shrnu vaši profesní dráhu, pracoval jste 
na speciální škole, léta jste pracoval v pedago-
gicko-psychologické poradně. Kde působíte teď?
 Mám dva půlúvazky: pracuji na Střední a vyšší 
odborné škole v Boskovicích jako školní psycholog 
a polovinou úvazku zůstávám na Charitě, kde máme 
projekt Start do života zaměřený na pomoc mladým li-
dem opouštějícím ústavní výchovu. Tyto děti vychází 
z ústavu často bez praktické zkušenosti se životem. 
My je učíme orientovat se ve světě, hospodařit s pe-
nězi, pomáháme jim hledat práci. Každá z těch pozic 
má svá specifi ka a přináší příběhy, které by člověk 
nevymyslel. A občas si při té práci vzpomenu taky 
na svou babičku, jak láteřila na mládež, a snažím se 
sám sebe trochu korigovat a mít nadhled (úsměv).
 Co pro vás znamená rodina?
 Rodina to nejdůležitější, vědomí toho, že se vracím 
tam, kde je pohoda. V tomto směru musím vyzdvih-
nout přínos své paní – bez ní by to vůbec nešlo. 
Máme už dvě vnoučata a nesmírně oceňuji i to, že 
děti umí komunikovat se strýcem, domluvit se s ním, 
a on, i když se u něj hovořilo o poruše autistického 
spektra, se sžil s nimi.
 Plánujete vůbec důchod? Takový ten, kdy 
člověk jenom odpočívá?
 Zatím je to pro mě takový motivující prvek – ten 
stav, kdy pracovat mohu, ale už nemusím. Ale známe 
to – všichni říkají, jak se těší do důchodu, a pak v 
práci zůstávají. Teď nedávno jsem absolvoval kurz 
koučingu, a když se nás ptali, proč tam jsme, já jsem 
řekl, že se připravuji na aktivní stáří (smích).

-kkuc-

Foto: Foto: 
Klára KučerováKlára Kučerová

 Poprvé strávit delší čas bez rodičů, sesednout se u ohně s kamarády, vyrazit s oddílem na výlet, 
zapojit se do celotáborové hry...

 Věci zdánlivě běžné, které k létu většiny školáků 
zcela samozřejmě a neoddiskutovatelně patří, jsou 
pro účastníky z tábora pořádaného Asociací rodičů 
a přátel postižených dětí v ČR zážitkem, na který se 
vzpomíná celý další rok.
 Letošní ročník, pořádaný v Dolních Bojanovicích, 
je již dvacátý, díky dlouholetým zkušenostem tak 
všechno běží jako na drátkách.
 „Někteří naši vedoucí jezdí už léta, stejně jako 
děti, máme však letos i nováčky. Staráme se o děti 
od šesti do téměř třiceti let, převážně s mentálním, 
v některých případech s kombinovaným postižením. 
Tři jsou na vozíčku,“ vypočítává dětský psycholog a 
otec jednoho z táborníků Mgr. Miroslav Šamalík.
 Omezení dětí musí odpovídat i kvalita a typ ubyto-

vání, klasické stany tak nepřicházejí v úvahu. „Naši 
klienti potřebují upravený režim, zvýšenou péči po 
stránce hygienické, všude musí projet vozík. Stany 
by byly problematické, proto spíme ve zděných 
budovách,“ vysvětluje Miroslav Šamalík. Romantiku 
letních táborů si však děti bohatě vynahradí progra-
mem. „Letos máme téma Cestovatelé vesmírem. Děti 
se budou učit cizí řeč, objevovat planety. Vrcholem 
programu by měla být plavba Baťovým kanálem. Zní 
to obyčejně, ale máme zkušenost, že právě toto věci 
děti nejvíce nadchnou,“ vypráví Šamalík.
 Ačkoliv je organizace tábora pro postižené děti 
náročná, pobyt mimo běžné prostřední představuje 
jednoznačný přínos. „Naučí se komunikovat jinými 
způsoby, poznají nové lidi, jsou nuceny k sebeobslu-

ze i samostatnosti,“ vysvětluje 
Miroslav Šamalík z titulu své 
profese.
 Největším otazníkem visícím 
každoročně nad pořádáním tá-
bora tak zůstávají jedině fi nance. 
„Získávat dotace je rok od roku 
těžší. Naštěstí se nám za ty roky 
podařilo získat důvěru stálých 
sponzorů a donátorů ze soukro-
mé sféry. Velkou pomocí je pro 
nás v tomto směru pan Ing. Jiří 
Crha, který s asociací dlouhodo-
bě spolupracuje. Vlastně bych 
mu tímto článkem rád poděkoval 
– za podporu, kterou nám po-
skytuje nepřetržitě a spolehlivě 
už od roku 2000, i za nedávnou 
návštěvu našich táborníků,“ uza-
vírá Miroslav Šamalík.

-kkuc-

 V souvislosti s dokončením komplexních oprav nádvoří blanenského zámku přistoupilo Město 
Blansko i k dalšímu vylepšení této nejvýznamnější blanenské pamětihodnosti – k realizaci vnějšího 
nočního nasvícení objektu. Speciální osvětlení architektonicky zajímavých, zejména historických 
budov se postupně stává neodmyslitelnou součástí noční atmosféry v centrech našich měst. Je tak 
více zdůrazněn význam těchto objektů, které tím spíše zvou turisty a milovníky historie k návštěvě.

 Blanenský zámek si takový přístup jistě zaslouží 
také, bohužel na rozdíl od budovy radnice nebo 
kostela sv. Martina zde nebylo nasvícení dosud reali-
zováno. Proto se Město Blansko rozhodlo vypracovat 
příslušný projekt a uvolnit na jeho realizaci z rozpočtu 
roku 2013 potřebnou částku. Za 
tímto účelem proto ve středu 25. 
července proběhlo ve večerních 
hodinách zkušební nasvícení 
zámku za účasti zástupců od-
boru investičního MěÚ Blansko, 
památkářů a pracovníků od-
borné fi rmy. Výsledky zkoušky 
byly všemi zainteresovanými 
stranami hodnoceny jako velmi 
dobré a proto bude ještě v letoš-
ním roce přistoupeno k realizaci 
první etapy, kterou bude nasví-
cení hlavního západního průčelí 
zámku s věží a vstupní branou. 
Ve druhé etapě pak budou na-
svíceny i další strany budovy.
 Noční zámecké osvětlení 
přinese nejen nový, atraktiv-
ní pohled na tento renesanční 
skvost, jehož vzhled tak získá 
po zásadních opravách na atrak-

tivnosti i za tmy, ale v neposlední řadě přispěje i k 
dalšímu zvýšení bezpečnosti jak objektu samotného, 
tak i osob, které se budou ve večerních hodinách v 
zámeckém parku pohybovat.

MěÚ

Foto: Foto: 
Klára KučerováKlára Kučerová

 Cerebrovaskulární program v Nemocnici Blansko započal již v roce 2000 spolu se vznikem iktové 
jednotky, zajišťující specializovanou péči pro pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP). Nemocnice 
Blansko opakovaně usilovala o zařazení mezi Iktová centra. 

 Dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR byla Ne-
mocnice Blansko zařazena dne 24.6.2013 do seznamu 
Komplexních cerebrovaskulárních center a Iktových 
center. 
 Toto osvědčení má platnost do 31.12.2013. Další 
prodloužení statusu Iktového centra proběhne na 
základě žádosti Nemocnice Blansko po posouzení 
splnění podmínek a vyhodnocení indikátorů výkonnosti 
a kvality poskytované zdravotní péče. Nutností pro spl-
nění podmínek bude pořízení nového ultrazvukového 
přístroje ke sledování průtoku krve mozkem. Ostatní 
materiální i personální vybavení je v blanenské nemoc-
nici na vysoké úrovni.
 Cévní mozková příhoda (CMP) je obecně druhá 
nejčastější příčina úmrtí, ročně jen v České republice 
postihne cca 40 tisíc osob! Onemocnění nepostihuje 
pouze seniory, ale stále častěji i lidi v produktivním 
věku. Alarmující je nárůst postižených ve věku 49 – 65 
let, který je v ČR až 3x vyšší než v ostatních zemích 
západní Evropy.
 Cévní mozková příhoda je akutní onemocnění, 
které vyžaduje urgentní specializovanou léčbu. Iktová 
centra tuto vysoce specializovanou péči o pacienty s 
CMP zabezpečují, a to jak ve fázi akutní (prostřednic-
tvím tzv. systémové trombolýzy, kdy lze do 4,5 hodiny 
od vzniku CMP prostřednictvím nitrožilně podané 
látky zprůchodnit uzavřenou mozkovou tepnu), tak i 
v následujícím období formou intenzivní rehabilitační 
léčby. Iktové centrum Nemocnice Blansko zahrnuje 
komplexní léčbu poskytovanou v součinnosti iktové 
jednotky, neurologického oddělení, oddělení rehabi-
litace, oddělení radiodiagnostiky, oddělení klinických 
laboratoří a dalších odborných ambulancí (logopedie, 
psychologie). 
 Nemocnice Blansko se získáním osvědčení Iktového 
centra řadí mezi úzký okruh vysoce specializovaných 
pracovišť a opět ukazuje svoji důležitost a nepostra-
datelnost v rámci sítě všech zdravotnických zařízení.

 Zařazení do sítě Iktových center je zásluhou bez-
chybně odváděné každodenní práce lékařů a sester 
zmíněných oddělení pod vedením primáře neuro-
logického oddělení MUDr. Dušana Tenory a celého 
managementu nemocnice, který si dosažení tohoto 
statutu dal mezi své hlavní cíle. Dosažení tohoto cíle je 
velkým uznáním nejen pro nemocnici, ale i pro Město 
Blansko, které je zřizovatelem nemocnice a toto úsilí 
managementu od začátku podporovalo. 

-ko-

 Okresní organizace svazu tělesně postižených Blansko pořádá každým rokem rekondiční pobyt 
pro vozíčkáře ve výše uvedeném bezbariérovém zařízení v krásném a klidném prostředí Vysočiny. 
Letos to byl již 15. týdenní pobyt v termínu od 16.6 – 23.6. 2013. Zúčastnilo se  10 vozíčkářů a 10 jejich 
průvodců. 

 Program pobytu byl bohatý a postupovalo se podle 
předem vypracovaného a schváleného programu 
lékařskou garancí. Proběhly  přednášky se sociální a 
zdravotní tématikou, seznámení s činností okresního 
svazu, odborný kurz na počítačích a.p. 
 Byl uspořádán společenský večer se živou hudbou, 
táborák s opékáním klobásek, soutěže v kuželkách, 
závod vozíčkářů, společenské hry, denně probíhalo 
rehabilitační cvičení a vycházky po blízkém okolí. 
Podle možností účastníků byl využívám venkovní ba-
zén. Navštívili jsme i zámek v Rájci-Jestřebí. Kolektiv 
dobře spolupracoval s vedení rekondičního  pobytu a 
nevyskytly se žádné závažné problémy. Počasí nám 
přálo a po celý pobyt vládla dobrá a veselá nálada. 

 Byly navázány nové přátelské vztahy mezi vozíč-
káři, které jim jistě pomohou a povzbudí do dalšího 
života. Účastníci byli s pobytem velice spokojeni a 
chtějí ho v příštím roce opakovat. O tom svědčí i 
závěrečná hodnotící zpráva zvolené samosprávy. Je 
už také objednán nový termín  od  22.6 – 29.6. 2014. 
Rekondiční pobyty pořádáme jak pro svoje členy, tak 
i nečleny. Přijďte mezi nás posílit naše řady, budete 
spokojeni, získáte informace, pobavíte se, načerpáte 
nové fyzické a psychické síly do dalšího života a 
navážete nová přátelství. 
 Informace, přihlášení do svazu a další na mobil 
vedoucího.

Jiří Štěp, tel. 737407467

Foto: M. ŠamalíkFoto: M. Šamalík



9. srpna 20134

Policie vyrazila k Olšovci

Tel. 516 419 555 516 419 555
Moderní doba vyžaduje zdravý životní styl, proto v naší restauraci najdete každý všední 

den jedno zdravé jídlo, které je předem 
vždy pečlivě konzultováno s dietoložkou.  
V každém našem denním menu pod číslem 3!

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY

ZAVEDENÁ VINOTÉKA S TRADICÍ

Společnost VIA-REK, spol s r.o.,
Rájec - Jestřebí

hledá 

ŘIDIČE CISTERNYŘIDIČE CISTERNY
 - věk nad 24 let, 
 - podmínkou ŘP skup C, E 
   a platný průkaz ADR.

Kontakt:
Tel. 731415688
email:malasek@via-rek.cz

 Letní sezona je v plném proudu, kemp Olšovec je však naplněný sotva ze čtvrtiny. Informace o 
zhoršené kvalitě vody v místním rybníce se rychle roznesla, což se citelně podepsalo i na návštěv-
nosti. I přes tuto skutečnost kemp dále přitahuje nepoctivce využívající chvilkové nepozornosti 
rekreantů k obohacení.

 „Letní sezóna je obdobím, kdy se nám v hlášení 
objevují okradení turisté, kteří si nechali své věci v 
autě, ve stanu nebo v chatičce přišli o ně. Letos jsme 
v Olšovci řešili dva trestné činy – v prvním případě 
šlo o škodu 70-80 000 Kč, kdy se jednalo o krádež 
několika kol, které jejich majitelé měli na přívěsném 
vozíku za autem. V druhém případě šlo o krádež 
peněženky ponechané na chvíli volně u chatičky,“ 
říká tisková mluvčí územního odboru policie ČR 
Blansko-Vyškov Mgr. Iva Šebková.
 Přestože oproti loňsku počet trestných činů v re-

kreační zóně Olšovec o něco klesl, policisté i 
letos vyrazili na pravidelnou preventivní akci, 
kdy procházejí kempem, upozorňují rekreanty 
na nedostatečné zabezpečení majetku popří-
padě rozdávají informační letáky.
 „Tyto akce jsou už tradiční, děláme je 
každoročně, materiály také necháváme na 
recepci, aby lidé měli informace. Tyto akce 
probíhají v rámci celého kraje, zaměřujeme 
se vždy na nejvíce exponované lokality,“ 
vysvětluje tisková mluvčí.
 Dle jejích slov přijímají rekreanti tuto ak-
tivitu pozitivně. „Ubytovaní jsou naopak rádi, 
když se po kempu pohybuje policista. Dává 
jim to pocit bezpečí,“ vysvětluje, což vzápětí 
potvrdí i krátká procházka kempem. Ztuhlé 
výrazy rekreantů, které pohled na houf unifor-
movaných policistů vyvolává, se při předávání 
letáků velmi rychle mění v úsměvy.

 „Především upozorňujeme na to, aby si sami uby-
tovaní věci řádně zabezpečili – zamykali, nenechá-
vali cenné věci ve stanu. Na koupališti někdy stačí i 
komunikovat se sousedem na vedlejší dece, poprosit 
ho, aby vám dohlédl na věci, a už máte jistotu, že 
si někdo všímá a nestane se, že náhodný pachatel 
využije situace,“ uzavírá mluvčí Iva Šebková.

-kkuc-
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Abeceda MS v biketrialu
Od ofi ciálního ukončení mistrovství světa v biketrialu uběhlo už několik týdnů. Dopřejme si poněkud netradiční formu 
ohlédnutí za letošním závodem, který se do Blanska opět vrátil po dlouhých šesti letech.

Andorra

 Maličké knížectví je biketrialovou velmocí. Ze zemič-
ky ležící mezi Francií a Španělskem přijelo hned osm 
závodníků. Uvážíme-li, že celá Andorra má jen 86 000 
obyvatel, šlo v přepočtu o bezkonkurenčně nejpočet-
nější výpravu celého mistrovství.
 Andořané zazářili jak v kategorii nejmladších, kde 
obsadili druhé a třetí místo, tak i v kategorii senior, 
kde skončili třetí. Vypadá to, že se v Andoře rodí nové 
hvězdy světového biketrialu. 

Blansko

 Do Blanska se letos mistrovství světa v biketrialu 
vrátilo po šesti letech, navíc s fi nálovým závodem, ve 
kterém se mělo rozhodnout o úřadujícím mistru světa 
pro rok 2013. Navzdory typicky blanenským řečem o 
„ostudně malé návštěvnosti“, které trousili někteří hosté 
Myslivny, byla o nedělním podvečeru z organizátorů cítit 
spokojenost. I přes drobné nedostatky a přešlapy se dá 
s klidným svědomím říct, že Blansko prošlo zkouškou 
se ctí.

Comas

 Daniela Comase, katalánskou biketrialovou hvězdu 
a horkého kandidáta na titul mistra světa, provázel 
skandál už před příjezdem. V prvním závodě mistrovství 
ve španělské Igualadě dostal penalizaci za nesportovní 
chování a nechal se slyšet, že do Blanska nepřijede. 
Nakonec přijel a zvítězil. Ani toto vítězství se však 
neobešlo bez protestu a zásahu do výsledků, který po 
sobě zanechal trpkou pachuť v řadách českého týmu.

Děti

 Asi devítiletý kluk nadšeně šplhá po prolézačkách 
na Palavě. Maják ho zaujal, za chvíli je až nahoře a 
viditelně si to užívá. Vzápětí se k jeho smůle objeví na 
scéně rodiče.
 „Pojď, musíš jít, už jedem!“
 „Ještě chvíli,“ brání se klučina.
 „Musíš jet! Pojď, nebo uvidíš!“ přitvrzuje tatínek.
 Kluk nakonec přece jen sleze a všichni společně 
vyráží kýženým směrem. Táta vede kolo. Kluk dostane 
do ruky helmu. Je na ní podpis Vaška Koláře. Kdo ví – 
třeba je to budoucí vítěz kategorie Elite.

Emoce

 Někdy to zkrátka nevyjde navzdory vší snaze. Jeden 
dotek nohou, druhý. Trestné body naskakují, rozhodčí-
mu za chvíli nebudou stačit prsty na ukazování. Další 
zaváhání a španělský závodník na sekci končí.
 „No, no, no! O Dío!“Odhazuje kolo a naštvaně od-
chází.
 V závodě, kde o umístění rozhodují jednotlivé body, 
je schopnost zvládnout momentální nezdar a odjet s 
plným nasazením další sekce podmínkou vítězství.

Fotografové

 Kolem sekcí jich stály houfy – amatérští fotografové, 
kteří se ochotně chopili příležitosti ke sportovní fotce, 
profesionálové z tisku i členové doprovodu závodníků. 
Dokonalý záběr lovili všichni, objektivy zrcadlovek i mo-
bilních telefonů. K jejich cti lze říct, že většina pochopila 
situaci a obešla se bez blesku, aby nerušila soustředění 
závodníků při skocích.

Gutierrez

 „Pojede úplně stejně jako Vašek,“ mudruje jeden z 
diváků, který sleduje drobného závodníka při obhlídce 
trati. „Jasně, vždyť to je nejjistější cesta,“ přizvukuje mu 
další. Nenápadný Španěl skromným úsměvem rozhod-
ně nepůsobil jako vyznavač adrenalinového sportu, jeho 
výsledky však mluví samy za sebe. Nakonec skončil v 
Blansku na třetím místě.

Holky

 Ačkoliv to vypadá, že biketrial je výhradně mužský 
sport, biketrial jezdí i dívky a ženy, je jich však výrazně 
méně. Ozdobou mistrovství se stala tmavovlasá kata-
lánská dvojčata Mireia a Gemma z Katalánska.

Chlazené nápoje 

& Chorillas
 Ve dnech, kdy probíhalo mistrovství, padaly teplotní 
rekordy a louka za Myslivnou doslova žhnula. Chlaze-
né nápoje ve všech podobách a v hojném množství 
představovaly v té výhni jedinou šanci na přežití. Čest 
a uznání organizátorům za to, že po celou dobu trvání 
závodů nedošly.
 Nelze také nezmínit Chorillas, značku kola, na které 
jezdí současný mistr světa v biketrialu :-) 

Igualada

 Katalánské město se letos stalo místem prvního 
dějství mistrovství světa v biketrialu. Ve slunném 
Španělsku jeden horko čeká, podle vyjádření přímých 
účastníků tam však letos bylo chladněji než  na blanen-
ské Palavě

Japonci

 Členové japonské výpravy a jejich doprovod patřili 
k nejnápadnějším účastníkům mistrovství. Některé 
detaily dokázaly zaskočit až dojmout – pánský papírový 
vějíř, součást tradiční japonské kultury, s „tahákem“ 
zdvořilostních frází v češtině, nebo malý japonský kluk 
v navlečený v českém dresu.

Kakáč

 Radim Kakáč, místopředseda blanenského AMK, 
hrál v přípravě mistrovského závodu klíčovou roli. To 
on komunikoval s novináři, městem i závodníky. Při zá-
věrečným vyhlášení se mu dostalo zasloužené odměny 
– v ostré konkurenci vybojovala Česká republika první 
místo v celkovém hodnocení národů a Radim Kakáč se 
tak podíval na svět z nejvyššího stupínku oné pověstné 
„bedny“. Jeho syn, jednadvacetiletý Martin Kakáč, poně-
kud zastíněný hlavní hvězdou závodu Vaškem Kolářem, 
pak vybojoval v kategorii Senior skvostné druhé místo.

Les

 Na rozdíl od prvního závodu mistrovství ve španělské 
Igualadě se v Blansku závodilo především na přírodních 
překážkách a v přírodní scenérii, která měla nepopira-
telné kouzlo autenticity. Stín stromů a chlad vanoucí od 
potoka pomáhal divákům i závodníkům přežít panující 
vedra bez větší úhony.

Mistr

 „Letošní světový závod má vítěze, ale nemá mistra,“ 
posteskl si na svém facebookovém profi lu jeden ze 
zasvěcených fanoušků Vaška Koláře. „Skutečného 
mistra máte vy,“ kontruje Scott Wilson, který se v 
Blansku v kategorii Elite umístil na 11. místě, a Koláře, 
ofi ciálně druhého, zdraví:„Ahooooooooooj World Cham-
pion!!!!!!!!“. Ve stejném duchu se nesla většina gratulací 
současnému vicemistru světa.
 Letošní dvoukolový souboj o mistrovství byl více 
než těsný – v Igualadě rozhodl o umístění verdikt jury, 
která penalizovala vedoucího Comase za nesportovní 
chování deseti trestnými body a posunula jej až za Vaš-
ka Koláře, v Blansku dělilo zlato od stříbra rozhodnutí 
předsedy Světové asociace biketrialu Hiroshiho Hirana 
anulovat v prvním kole výsledky první sekce, kde pod 
Danim Comasem povolila kláda a on tak za pád rázem 
nasbíral pět trestných bodů. Snad nejpřesněji to vyjádřil 
sám Václav Kolář v rozhovoru pro Českou televizi, když 
konstatoval, že se o letošním mistru světa  nerozho-
dovalo na trati, ale mimo ni. Bez ohledu na ofi ciální 
výsledkové tabulky však mají příznivci Vaška Koláře 
jasno: světový pohár právem náleží do Blanska.

Novináři

 V okurkové sezóně je o témata nouze a táhla by i 
mnohem všednější událost, než je mistrovský závod. 
Takto se k Palavě nahrnuly týmy všech lokálních re-
dakcí celostátních deníků, místní tisk i Česká televize 
a webové stránky se průběžně plnily zpravodajstvím 
ze závodů. V případě Radima Kakáče i hlavní hvězdy 
závodu Vaška Koláře je třeba vyzdvihnout nesmírnou 
trpělivost, s níž  dávali rozhovory a komentovali průběh 
i výsledky závodů, a to i ve chvíli, kdy toho sami měli 
víc než dost.

Ovace

 Těmi obecenstvo u sekcí rozhodně nešetřilo. Zvlášť 
druhý den, kdy jely divácky zajímavější kategorie, přišly 
do lesů kolem přehrady Palava desítky až stovky lidí, 
kteří neváhali výkony závodník ocenit potleskem a 
jásotem. Na to, že je biketrial menšinový sport, zájem 
blanenských podpořit český tým příjemně překvapil.

Pohodář

 Den před blanenským závodem kategorie Elite po-
stával Vašek Kolář u jedné z umělých překážek, vlasy 
po Igualadě ještě kratší než před pár týdny. Závod? 
„No, mám to dobře rozjetý, tak uvidíme.“ Usměvavý, v 
pohodě. Závod je závod, nejde o život. Ve stejné době 
Dani Comas věší na svůj facebookový profi l fotku, kde 
stojí vedle zbroje ze Sýpky a s halapartnou v ruce svým 
fanouškům oznamuje, že „jde bojovat o titul mistra svě-
ta“. Rozdíl v přístupu je zásadní. Zatímco Vašek Kolář  
v Igualadě neprotestuje ani proti zjevnému předbíhání 
(protest podal až další závodník v pořadí, Brit Ben 
Savage), Dani Comas se neváhá ozvat a v Blansku 
reklamuje problém hned na první sekci. Ve fi nále to 
znamená rozdíl mezi zlatem a stříbrem. Václav Kolář, 
kterého verdikt poškodil, však nakonec nechal věci být. 
„Stěžovat si nechci, já takový nejsem,“ konstatoval 
po závodě, přestože jej těsná porážka mrzela víc než 
dost.

Rozhodčí

 V neonově zelených tričkách s nápisem OBSERVER 
pobývali v sekcích po celou dobu trvání závodu a 
svědomitě počítali každý trestný bod i měřili čas. V 
neschůdném terénu a v prašné lesní hrabance se na-
běhali dost a dost i bez kol a je dost dobře možné, že v 
souhrnu byl jejich výkon srovnatelný s tím, co předvedli 
soutěžící

Sekce & stříbro

 Podivně znějící slovo brzy zdomácnělo i mezi 
diváky. V biketrialu se nejezdí na trati, zdolávají se 
jednotlivé sekce, tedy přesně vytýčené úseky s pří-
rodními a umělými překážkami.
 Přesným a hbitým zdoláním stanovených sekcí 
vybojovala česká výprava hned tři stříbrné medaile.

Tým

 V letošním mistrovství Česká republika poprvé 
získala první místo v hodnocení národů. Přestože se 
sportovní reportéři a hledáčky kamer zajímaly přede-
vším o individuální umístění a příběhy s nimi spojené, 
vítězství v této kategorii je nepopiratelným důkazem 
vysoké úrovně českého biketrialu.

Umělá překážka

 Igualada ve městě mezi domy a na umělých pře-
kážkách, Blansko v lese a na kamenech, asi tak lze 
popsat hlavní rozdíl mezi oběma závody. Blansko bylo 
zkrátka o zdolávání přírodních překážek, které mohou 
být poněkud nevyzpytatelné. Tato skutečnost nakonec 
zasáhla i do průběhu závodu.

Vašek

 Snad nejčastěji vyslovované jméno celého závodu. 
Zatímco Katalánec Daniel Comas, s ním Václav Kolář 
svedl souboj o zlato, byl pro většinu diváků „ten Španěl“ 
(což by mu samo o sobě možná dost hnulo žlučí), Vašek 
byl prostě Váša. Jakkoliv se to mohlo zdát vůči ostatním 
sportovcům českého týmu nespravedlivé, blanenský 
závodník bojující o zlato se stal hvězdou závodu a od 
sekce k sekci ho následovaly dav neúnavně fandících 
příznivců od dětí až po seniory.

World Biketrial 

Championschip
 Ofi ciální název závod, v překladu Mistrovství světa 
v biketrialu

XS Power drink

 Možnosti prezentace na mistrovství využila nová 
značka nápoje pro sportovce s minimem kalorií. Na 
odbyt moc nešla – jde přece jen o výrobek určený 
specifi cké cílové skupině. Díky tlumočníkovi se značkou 
nápoje na tričku a houfu hostesek v černých minišatech 
však rozhodně upoutala. 
 Výrobci energetických nápojů jsou častými sponzory 
biketrialových jezdců a sám vítěz závodu Dani Comas 
mával plechovkou sponzorské fi rmy přímo na stupních 
vítězů

YOB

 Jedna z položek výsledkových tabulek mistrovství – 
zkratka anglického year of born – rok narození. Pohled 
na ni dává v jednotlivých kategoriích docela zajímavý 
obrázek. Zatímco nejmladší chlapecké kategorie jsou 
věkově sladěny podobně jako děti ve třídě, čím výš, 
tím větší rozdíly. Mezi vítězným Danielem Comasem 
a Václavem Kolářem je rozdíl deseti let. Není třeba 
věštecké koule k předpovědi, že éra dvaadvacetiletého 
Vaška Koláře (jehož výkon byl letos zcela srovnatelný s 
desetinásobným mistrem světa Comasem) teprve přijde.

Zdravotníci

 Na kraji u lesa stála připravená sanitka pro případ, 
že by bylo zapotřebí rychlé pomoci a okamžitého pře-
vozu. Sympatická dvojice zdravotníků, kteří si udělali 
posezení v lese na pomyslné křižovatce tras vedoucí 
k jednotlivým sekcím, však ošetřovala převážně jen 
odřeniny, puchýře a kousance od komárů. Nejhorším 
úrazem mistrovství se tak stalo zlomené předloktí 
francouzského závodníka.

Připravila Klára Kučerová
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Výbor OBL uspořádal závod 

v Moravském krasu
 Posláním Okresní běžecké ligy nebylo pořádání vlastních závodů, ale pomoc jednotlivým organi-
zátorům a vedení průběžné soutěže, která zahrnuje 29 běhů. Letos však tuto tradici členové výboru 
porušili a na vlastní kůži si vyzkoušeli, co to obnáší. Premiéru absolvovali v sobotu 13. července v 
krásném prostředí Skalního mlýnu, Punkevních jeskyní a Pustého žlebu.

 „Reagovali jsme na výsledek ankety. Většina 
běžců se vyjádřila, že by další závod uvítali právě v 
červenci“, řekl ředitel OBL Jiří Vrtílka. Výběr místa 
a času pořádání měl na starosti Tomáš Mokrý, ře-
ditel závodu. Moravský kras je nádherným centrem 
regionu a tak volba padla právě na tuto oblast. Běžci 
mají možnost si zazávodit v krásné přírodě, hluboká 
údolí mají přívětivé klimatické podmínky.
 Počasí se v sobotu vydařilo. Chvilku se honily 
mraky, ale při startu v šest večer zase krásně svítilo 
sluníčko. Tedy na startu určitě. Na většině trasy byl 
již příjemný chládek. Do Pustého žlebu se vydalo 94 
běžkyň a běžců. „Takový zájem nás mile překvapil, 
ale při narůstajícím počtu přihlášených jsme tiše 
doufali, že to bude stovka“, řekl Mokrý. Tak snad 
příští rok.
 Nejlépe se s celou tratí poměřil atlet Lukáš Olej-
níček z AC Moravská Slavia v čase 32:29. Nejlepší 
ženou byla s časem 43:32 Lucie Kadlecová ze 
Sokola Radostice. Za zmínku stojí vynikající výkon 
Jiřího Bidmona z Žakis teamu Hlinsko, který s časem 
33:34 vyhrál svou juniorskou kategorii a celkově se 
umístil na druhém místě.
 „Na hodnocení závodu je ještě brzy. Rádi bychom 
slyšeli ohlasy účastníků. Již teď víme, kde jsme měli 
rezervy a co je třeba dopilovat. Nicméně nás těší 

zájem o náš závod“, uvedl Mokrý. „Také jsme mile 
překvapeni zájmem o on-line registraci. Z celkem 57 
zaregistrovaných se na startu prezentovalo 51 lidí“, 
doplnil.
 Další závody Okresní běžecké ligy se odehrají 31. 
srpna. A to hned dva ve stejný den. Od 15.00 Vísecká 
desítka a od 16.00 Půlmaraton Moravským krasem 
v Blansku. 
 Pojďte si společně zaběhat, zve Okresní běžecká 
liga, o.s.
 Články, fotografi e a výsledky všech závodů na 
www.oblblansko.cz

-obl-

Vysvědčení 

pro akvapark
 Špinavé šatny, nefungující a nekvalitní občerst-
vení, studená voda, drahé vstupné. Akvapark se v 
minulosti nejednou ocitl pod palbou kritiky pro nej-
různější nešvary. Je tomu letos jinak? Pokud patříte 
k návštěvníkům blanenského akvaparku, máte nyní, 
v polovině léta, možnost vyjádřit svůj názor na jeho 
služby formou pololetního vysvědčení. Výsledky 
zveřejníme v dalším čísle Monitoru.
 Formulář vysvědčení najdete na adrese http://
tinyurl.com/akvapark-blansko

-kkuc-

Umělá ledvina slaví 25 let
 Počátkem července uplynulo 25 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. 
Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve, tzv. hemodialýzu u pacientů se selháním 
ledvin. Za uplynulých dvacet pět let bylo ve středisku provedeno více než 170 tisíc hemodialýz pro 
téměř 2000 pacientů z celého okresu Blansko. 

 Ledviny jsou životně důležitými orgány, jejichž 
hlavní funkcí je udržování stálosti vnitřního prostředí 
v těle, odstranění odpadových produktů dusíkového 
metabolismu a tvorba některých důležitých látek. Vli-
vem nejrůznějších nemocí může dojít k zániku funkce 
ledvin tzv. selhání ledvin, a přesto nemocný jedinec 
může dnes žít relativně kvalitní život díky léčebným 
metodám, které nazýváme „náhrada ledvinných 
funkcí“. Tyto léčebné metody jsou: hemodialýza, 
peritoneální dialýza a transplantace ledvin.
 Nejužívanější léčbou selhání ledvin je hemodialýza, 
kdy probíhá očišťování krve na tzv. „umělé ledvině“. 
V České republice byla první hemodialýza provedena 
v Praze v roce 1955, tehdy jako v pátém evropském 
městě. Další rozvoj hemodialyzační léčby byl na 
území naší republiky pomalý. Teprve v sedmdesátých 
letech dochází k rozvoji léčby nemocných s chronic-
kým selháním ledvin. Ještě v osmdesátých letech 
existovala stanovená věková kritéria (50, později 60 
let!) k zařazení nemocných k pravidelnému očišťování 
krve, a to z důvodu nedostatku volné kapacity. V roce 
1989 bylo na území České republiky pouze 38 hemo-
dialyzačních středisek. V současné době je v ČR asi 
sto středisek a tato síť pokrývá potřeby veškeré péče 
o pacienty.
 Další metodou očišťování krve zcela srovnatelnou 
s hemodialýzou je peritoneální dialýza, která využívá 
k očišťování krve pacientovu pobřišnici. V současné 
době se stává metodou první volby. Skýtá pacientům 
více volnosti a nezávislosti na dialyzačním středisku.
 A konečně - úspěšná transplan-
tace ledvin od zemřelých nebo 
žijících dárců představuje plnou 
náhradu funkce ledvin. Je možná u 
pacientů, kteří jsou schopni výkon 
a následnou léčbu podstoupit a u 
kterých je předpoklad dlouhodobé 
funkce štěpu.
 V počátcích chronické dia-
lyzační léčby byla jako úspěch 
hodnocena prostá skutečnost, že 
pacient nezemřel. Díky význam-
nému technickému a medicínské-
mu pokroku došlo v posledních 
dvaceti pěti letech k největšímu 
vývoji uvedených metod v jejich 
historii. V současné době je cílem 
poskytnout péči všem pacientům, 
kteří ji potřebují, vybrat pro ně op-
timální modifi kaci léčby ze všech 
nabízejících se, zabránit nebo 

alespoň minimalizovat akutní a chronické komplikace. 
Současným cílem není zajistit pouhé přežívání, ale 
zajištění co nejpřijatelnější kvality života pacientů.
 V Nemocnici Blansko je poskytována na Nefrolo-
gickém oddělení péče všem pacientům s nemocemi 
ledvin. Jedná se o péči komplexní, která je zajišťována 
v ambulantních provozech Nefrologické ambulance 
a Hemodialyzačního střediska. Tam, kde není am-
bulantní péče možná (zejména v případech akutního 
selhání ledvin a závažných komplikací u pacientů již 
léčených), je péče poskytována za hospitalizace na 
lůžkách Společného lůžkového fondu, popř. jednotce 
intenzivní péče.
 Hemodialyzační středisko je v provozu od 4.čer-
vence roku 1988. Poskytuje v nepřetržitém provozu 
následující metody očišťování krve: hemodialýzu, 
hemodiafi ltraci a hemofi ltraci. Důležitou součástí péče 
střediska je příprava pacientů na transplantaci ledviny.
 Nefrologické oddělení Nemocnice Blansko sleduje 
trvale z kvalitativního hlediska nejmodernější vývojové 
trendy v péči o pacienty a je v tomto dle objektivních 
statistik nad celostátním průměrem. Rovněž výkon-
nostní ukazatele jsou nad celostátním průměrem.
 Cílem kolektivu zdravotnických pracovníků Nefro-
logického oddělení Nemocnice Blansko je v těchto 
trendech i nadále pokračovat a pomocí nejmoderněj-
ších poznatků komplexně zajišťovat co nejlepší kvalitu 
života všech pacientů postižených onemocněním 
ledvin.

-ko-



79. srpna 2013

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.cz
* 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.

 Podnikatelská

Řádková Inzerce

* 1+1 na ul. Chelčického, byt je po částečné rekon-
strukci, plastová okna, nové omítky, nová kuchyň, 
cena 739.000 Kč, prodej bez RK, tel. 777117788.
* 3+1 na ul. Svitavská, byt je po částečné rekon-
strukci, plastová okna, nové dveře, vestavné skříně, 
cena 1.399.000 Kč, prodej bez RK, tel. 777117788.
* Nevšední kočárek v plné výbavě Silver Cross Halo, 
jako nový, 4500 Kč, stropní světlo SMILA SOL IKEA, 
nové, nepoužité, 300 Kč, nový kvalitní zahradní 
nábytek 2 židle, lavice, stůl, 4500 Kč. Zájemci zašlu 
fotky na email. Tel. 723776839.
* bílý kulatý jídelní stůl Ikea - Docksta, PC 3.490,- Kč 
- 3 roky starý, ve velmi dobrém stavu, cena: 1.900,- 
Kč, kempingový plynový vařič, hotové záclony o 
rozměrech 140 x 245, 2 ks v bílé barvě 99,- Kč/
ks. nové papírové svítidlo a 2 ks nových stropních 
svítidel. Tel. 737900946.
* 3 válendy s úlož. prostorem a konf. stolek po 100.- 
Kč a odvoz. GTel. 724799340, abckiosk@seznam.cz
* Bílé kimono, kalhoty, pásek 6/190, bavlna. Cena 
280,- Kč. Tel. 601500498.
* 6kusů židlí, barva bílá, oranžovobílé čalounění, 
velice zachovalé. Tel. 723329202.

* Nabízím k pronájmu 1+1 na Severu. Možno i pro 
vozíčkáře, byt je v bezbariérové úpravě. V domě 
dva výtahy. 3500 Kč + inkaso cca 3600. Volný. Tel. 
733373836.
* Dne 13.6. se na Okružní (Zborovce) ztratila černá 
kočka.Je malá, hubená a slyší na jméno Meggie. Má 
oholené bříško, je totiž po kastraci. Tel. 604996215. 
Nálezce odměníme.
* Pronajmu 1+1, Blansko, Chelčického. Vhodný pro 
1-2 osoby. 6000,- nájem. Tel. 721316495.
* Pronajmu RD 3+1 se zahradou v Blansku. Nabídky 
a informace na e-mailu: kozojet@seznam.cz
* Hledám pronájem 2+1 v Blansku, pro 2 dospě-
lé osoby, žádná zvířata, platím spolehlivě. Tel. 
777724588.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Nabízím pomoc v domácnosti - běžný úklid, mytí 
oken, popř. nákup nebo i práce na zahrádce. Tel. 
773076239.

* Manželé s dvouletou holčičkou koupí OV 3+1 
(nebo i 2 +1) v Blansku. Tel. 773877755, voberekv@
seznam.cz.
* Dům se zahradou v Blansku, Jedovnicích nebo 
okolí. Tel. 603905438.
* Pohlednice, zápalkové a fezové nálepky (známky). 
Tel. 533400216, 739130854, nejlépe 19-20 hod.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Moravské hrady.cz – 9.8.2013 v 18 hod a 10.8. 2013 
v 10.30 hod, Brno – hrad Veveří. Cena 250,- Kč a 
400,- Kč.
Kytarový koncert Miloš Pernica a Lubomír Brabec – 
10.9.2013 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko, cena 
180,- dospělí a 140,- Kč děti a senioři. 
Ticketpro: 
13.-14.9.2013 – Znojemské vinobraní
20.9. 2013 Uriah Heep – Brno, Boby Centrum
17.10.2013 Suzi Quatro – Brno, Boby Centrum
4.6.2014 LUCIE 2014 – Brno, Kajot Aréna
Ticketstream:
23.-24.8.2013 – Vizovické trnkobraní
23.-25.8.2013 - Grand Prix Brno
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
Ticket Art:
27.10.2013 Lucie Bílá – Brno, Kajot Aréna
3.12.2013 Ciganski Diabli – Brno, KC Semilasso
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
Podzim 2013 – Lucie, Větší než malé množství lásky 
– Praha, Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Výškový 4pohled – regionální pohlednice se 4 roz-
hlednami a vyhlídkovými místy. Najdete zde rozhled-
nu Podvrší ve Veselici, Alexandrovku u Adamova, 
vyhlídkovou věž kostela sv. Martina v Blansku a 
radniční věž v Boskovicích. Pohlednice byla vydána 
k letošnímu Měsíci věží a rozhleden.
 Upozorňujeme všechny sportovní nadšence, 
že v našem informačním centru je možné zare-
gistrovat se na Půlmaraton Moravským krasem, 
který se koná 31.8.2013. V doprovodném pro-
gramu na náměstí Republiky vystoupí skupina 
TURBO.
Blanenská informační kancelář Blanka, 
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. 
e-mail:infocentrum@blansko.cz, 
www.blansko.cz www.blanensko.cz
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Blansko ladí formu na divizi 
V poslední přípravě porazilo Moravskou Slavii

DOD na letišti v Kotvrdovicích

 Přestože Blansko porazilo Moravskou Slavii Brno 
1:0, kouč divizního celku spokojený nebyl. „Bylo to 
hodně nepřesné, nervózní. Je tam v mužstvu malá 
zkušenost," hodnotil po zápase. 
 Jediné jméno, které stálo v kolonce střelců, bylo 
Jan Trtílek. Blanenský útočník využil v 62. minutě 
chyby v rozehrávce hostujícího týmu a odvděčil se 
tak pár desítkám příznivců, kteří se přišli podívat 
na fotbal i v parném počasí. „Bylo to náročné, v 
tomhle vedru, i kdybych neměl zranění," přiznal 
autor vítězné branky. 
 Blanenský kanonýr nemusel zůstat jen u jednoho 
zásahu. „Dal gól, ale mohl dát čtyři. Je potřeba 
vidět i to, co nedal," hodnotil realisticky Hajský. 
Útěchu našel v tom, že jediný útočník, kterého má 
k dispozici, zlepšuje po dlouhodobém zranění svou 
fyzickou kondici. 
 V brance Moravské Slavie čelil svým nedávným 
spoluhráčům Filip Němec. V Brně je na půlročním 
hostování právě z Blanska. 
 Lavičce Moravské Slavie velí Petr Vašíček. 
„Bylo tu moje první angažmá hráčské, v mužích, 
trenérské. Určitá nostalgie je. Ale nechtěl bych se 
v tom dál pitvat. Mám tady své příznivce, mám 
tady své odpůrce," vzpomíná na éru, kdy působil 
u blanenského klubu. „Když jednou přijde nabídka 
z Blanska, budu velice rád," dodal v dobré náladě, 
kterou mu jeho svěřenci maličko pokazili hrubkou 
před inkasovaným gólem. „Když to vezmu v celém 
kontextu 90 minut, jsem spokojený," říkal s vědo-
mím, že jeho tým z I. A třídy hrál proti diviznímu 
celku. 
 Na Blansko čeká poslední fáze přípravy. Trenéru 
Hajskému chybí minimálně pět hráčů, se kterými 
počítá do základní sestavy. Už příští sobotu musí 

na domácí hřiště poslat to nejlepší, co má. Startuje 
divize. V prvním kole budou jeho svěřenci hostit 
Rosice. Tým, který sestoupil z vyšší soutěže. 
„Hlavně doma bodovat, je jedno jestli vyhrát nebo 
remíza," přeje si Trtílek. Stejně tak doufá, že už si 
svůj příděl zranění vyčerpal. 
 O blanenských ambicích do celé sezóny mluví 
kouč opatrně. „Měli bychom být pokorní a snažit se 
to uhrát tak, abychom se vyhnuli sestupu," uzavřel 
spekulace.

Hráči pomáhají 

vylepšovat stadion
 Před startem nové sezóny 2013/14 vrcholí také 
přípravy stadionu na Údolní. Trávník je ve velmi 
dobré kondici, technické služby začaly se sekáním 
a průřezem travnatých ploch v areálu stadionu a 
ruku k dílu přiložili také hráči A týmu.
 Čtveřice Jan Trtílek, Jan Horáček, Jiří Hepp a 
Robin Buchta pod vedením správce stadionu Ale-
xandra Malitse ml. a jeho syna Martina nafasovala 
štětce, barvu a pustila se do nátěru zábradlí kolem 
hlavní travnaté plochy. Do modrého hávu se oděla 
kompletně celá strana u kabin a v příštím týdnu 
by měla na řadu přijít strana pod tribunou. „Chtěl 
bych klukům moc poděkovat za pomoc. Je vidět, 
jaký vztah mají ke klubu. Věřím, že v příštím týdnu 
nám pomůžou i další kluci a bude zábradlí natřeno 
kompletně. Alespoň se o něco zlepší vzhled celé-
ho areálu,“ pochvaloval si přístup hráčů Alexandr 
Malits mladší.

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

 Už v sobotu začíná fotbalová sezóna. Blansko okusí divizi s puncem nováčka. Včera odehráli 
svěřenci trenéra Jiřího Hajského poslední přípravné utkání. Přestože porazili Moravskou Slavii 
Brno 1:0, kouč divizního celku spokojený nebyl.

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

případně pomocí SMS na 
tel. 606 728 334. 

Schránka na ul. Rožmitálova 
je zrušená.

PEREME, ŽEHLÍME,
MANDLUJEME

* Osobní prádlo

* Ložní prádlo

* Přikrývky, deky

* Potahy

* Záclony, závěsy

PRÁDELNA, PRÁDELNA, 
MANDLMANDL
Iva Müllerová

Dvorská 28, Blansko

ROZVOZ

ROZVOZ
ZDARMA!!

ZDARMA!!

516 412 533, 606 720 933

Blanenské tenisové 

mládí opět úspěšné

 Stalo se již tradicí pořádat na letišti v Kotvrdovicích letecký den s ukázkami letové činnosti místních 
pilotů, ale i s možností shlédnout leteckou techniku dalších provozovatelů.

 V letošním roce pořádáme „pouze“ slet ULL leta-
del, tradiční setkání pilotů a příznivců ultralehkého 
létání spojený se dnem otevřených dveří na letišti v 
Kotvrdovicích. Nabídneme divákům zase jiný pohled 
na dění na letišti, možnost si zblízka prohlédnou naše 

letadla, pohovořit s piloty a více poznat atmosféru na 
letišti. 
 Den otevčených dveří proběhne v sobotu 
24.8.2013 od 10.00 hodin. V případě nepříznivého 
počasí se akce uskuteční v neděli 25.8.
 Na letišti budete moci shlédnout řadu ultralehkých 
letadel od těch, která byla u počátků létání pro radost, 
až po současnou světovou špičku v této kategorii 
z produkce českých a slovenských fi rem. K vidění 
budou rovněž i vrtulníky a vírníky. Součásti sobot-
ního dne budou ukázky klubu leteckých modelářů z 
Blanska. 
 Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerst-
vení, včetně pochutin z udírny. Neváhejte a využijte 
příležitost ke strávení příjemných chvíl v atmosféře 
ruchu letiště! Pro velký zájem jsme opět připravili 
vyhlídkové lety vrtulníkem! Parkování přímo u letiště. 
Srdečně zvou pořadatelé.

-zm-

 Úspěšně zakončili blanenští tenisté soutěže družstev. Družstvu dorostu se podařilo vybojovat 
po několika dlouhých letech postup do vyšší soutěže. Ve skupině zaznamenali 6 vítězství a nepro-
hráli ani jeden zápas. Na tomto skvělém výsledku se podílel nejen celý hráčský kádr, ale i kapitáni 
družstva Jana Modráková, Milan Zukal a oddíloví trenéři. Družstvo hrálo ve složení Karel Modrák, 
Lukáš Zukal, Dominik Hloušek, Karel Sehnal, Jan Jarůšek, Barbora Kučerová a Soňa Řehůřková. 

 Podobně úspěšně si počínalo i družstvo starších 
žáků. Ve skupině skončilo druhé s pěti výhrami a 
jednou prohrou. V přímém souboji o postup prohrálo 
po boji na domácí půdě s Břeclaví 3:6. Tato prohra 
velmi mrzí, ale věříme, že i po výrazné hráčské 
obměně bude družstvo příští rok 
bojovat o postup.
 Družstvo mladších žáků se 
umístilo na 3.místě se třemi vý-
hrami a dvěma porážkami. Vý-
sledek je vzhledem k výraznému 
omlazení družstva potěšující. 
Příští rok plánujeme opět útok a 
přední příčky tabulky.
 V nejmladší kategorii dětí do 
9-ti let obsadilo naše družstvo 
5. místo. V této kategorii nejde 
o výsledek jako takový, ale pře-
devším o to, vyzkoušet si hraní 
na body a získat první hráčské 
zkušenosti. 
 Jsme rádi, že pod vedením 
našich oddílových trenérů tenis 
děti baví a jsou v něm úspěšné. 
První tenisové krůčky můžou 

udělat již od 5-ti let. Pokud máte zájem o tenisové 
tréninky Vašeho dítěte ve věku 5-9 let, kontaktujte 
p.Zemánka na tel. čísle: 602 322 917 nebo na e-
-mailu: pavka.zemanek@seznam.cz. 

-ms-

Navštivte webové 
stránky Monitoru:

www.monitor-bk.cz
Jsme i na Facebooku!

Stačí vyhledat Monitor Blansko

Lyžaři pozor!
LES 2 ALPES 24.1. – 1.2.2014

* Věhlasné lyžařské středisko v pohoří Isére v oblasti 
s ledovcem Mont – de – Lans .
* Lanovkami a podzemním metrem se lze dostat do 
výše 3421 m.
* 9 km sjezd volným terénem „La Grave“ s převýšením 
2150 m.
Možnosti:  návštěva ledové jeskyně,vyhřívaného 
venk. bazénu a kluziště, sauny, bowling, squash...
Pobytové zájezdy do této oblastipořádají pouze 2 CK 
v celé ČR. Zajistěte si svoje místo včas!
Sjezdovky: 10x černá, 18x červená, 29x modrá, 18x 
zelená, celkem 220 km, 2x snowpark 
Ubytování: v blízkosti sjezdovek v 1800m. Ve 4 – 6 
lůžkových studiích a apartmánech.
Cena: 8100 Kč, zahrnuje dopravu, ubytování, 6denní 
skipas, vstup do bazénu a na kluziště.
Přihlášky nutné již nyní s ohledem na možnost 
výběru pokojů. 

776 140 953 Mgr. Jana Kuncová
Rezervace a záloha 1000 Kč nejpozději do 5.9.2013
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko

objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Červencový squashový turnaj, který proběhl v 
sobotu 20. července od 13:00 hodin, zaznamenal 
nepatrný nárůst hráčů. Magická hranice 10 soutěží-
cích však překonána nebyla. Podobně jako v červnu 
jsme hráli v jedné skupině každý s každým, tentokrát 
však na dva vítězné sety. Čekalo nás 28 zápasů, 
bylo tedy nutné snížit počet setů tak, abychom jako 
obvykle končili před 18. hodinou.
 Vítězem turnaje se stal po dovolené odpočatý 
Jaromír Matal. Všechny své soupeře, až na Kubu 
Sedláčka, porazil přesvědčivě 2:0 a celkovým skóre 
14:1 si připsal nejvíce bodů. Druhý skončil vítěz 
předešlého turnaje Nabil Lai s jedinou porážkou a 
skóre 12:4. Třetí Jakub Sedláček po několika tur-
najových absencích ukázal srdce bojovníka. Téměř 
všechna utkání hrál na tři sety, a tak celkové skóre 

11:9 hovoří za vše. Čtvrtý Ladislav Musil mohl ještě 
v posledním utkání turnaje právě s Jakubem změnit 
pořadí na bedně, ale jeho nešťastná porážka 2:1 
mu přisoudila se skóre 9:8 tzv. bramborovou pozici.
 Turnaj opět proběhl v přátelské atmosféře. Mimo 
obvyklé pozornosti se podával také borůvkový táč 
od jedné z fandících žen. Ceny do turnaje opět 
zajistila fi rma ČAD Blansko a.s. Příští turnaj se 
uskuteční až po návratu z dovolených, a to v sobotu 
24. srpna od 13:00 hodin. Startovné je stále 200 Kč 
a jste všichni vítáni. Nezapomeňte se v předstihu 
nahlásit na recepci z důvodu zabezpečení odpoví-
dajícího počtu cen do turnaje.
 V době prázdnin je otevřeno: Po, St, Pá 7:00-
20:00, Út a Čt 13:00-20:00. Ve dnech 29.7-11.8. 
bude zavřeno z důvodu dovolené.                    -rl-

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

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

www.moto.stesys.cz

NOVÁ SEZÓNA 2013
MOTO – SKÚTRY – ATV

NOVÁ SEZÓNA 2013

9. srpna 20138

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

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Stejně jako dítě pečlivě vybírá ten správný díl skládačky, tak i my 
věnujeme veškerou energii tomu, aby náhradní díl do Vašeho 
vozu přesně zapadl. Protože ŠKODA Originální díly jsou identické 
s díly použitými při výrobě nového vozu a procházejí testy kvality 
a bezpečnosti, máme jistotu, že Vám nabízíme jen prvotřídní kvalitu 
s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

Výměna předních brzdových 

destiček Fabia již od 1 500 Kč* 

Výměna brzdové kapaliny Fabia 

již od 500 Kč*

Pomůžeme Vám 
najít ten správný díl

*Cena zahrnuje díly, práci i DPH.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Tel.: 516 411 142
Fax: 516 411 143
info@topautosalon.cz

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
www.topautosalon.cz

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

    SLEVA    SLEVA

10%10%
        na všechnona všechno

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 Rozhovor s Radimem Kakáčem proběhl vzápětí po vyhlášení výsledků Mistrovství světa v biketrialu, 
kde emoce byly ještě čerstvé. Po třech stříbrných vystoupil nakonec na nejvyšší stupínek sám Radim 
Kakáč coby zástupce české reprezentace.

Tři stříbrné a jedna zlatá pro tým 

 Co znamená zlatá medaile v biketrialu v hod-
nocení národů?
 Především obrovský úspěch pro českou republiku. 
Toho jsme ještě nikdy nedosáhli. Vždycky to bylo 
druhé, třetí místo. Jsem naprosto nadšený. Ani jsem 
jsem nevěděl, že nás to v součtu vynese na první 
místo.
 Je to tedy úspěch celého týmu?
 Samozřejmě. Já jsem udělal nějakou organizační 
práci,ale vždycky je to o těch klucích a děvčatech, 
kteří bojují a perou se s nástrahami.
 Zkuste nám v krátkosti přiblížit fi nálový závod: 
co se dnes dělo na trati?
 Kromě toho, že bylo 
strašné vedro, se nám v 
prvním kole stala záleži-
tost, kterou jsme nikdy jako 
jury neřešili – pod závodní-
kem praskla ztrouchnivělá 
část překážky. Udělalo se 
rychlé rozhodnutí zrušit 
pro kategorii Elite výsledky 
první sekce a do druhého 
kola sekci upravit. Čekali 
jsme, že na to bude nějaká 
odezva v podobě protestů, 
ale to už byl hodně crazy 
závod, protože v Igualadě 
byl protest, pokud by tady 
znova byl protest.... Možná 
i to nakonec vedlo Vaška k 
perfektnímu rozhodnutí, že 
si to vybojuje svou silou a 
svou hlavou.
 Jak celkově hodnotíte 
průběh závodů v Blan-
sku?

 Skvěle. Měli jsme sice jedno zranění - člen fran-
couzského týmu si zlomil předloktí, takže si odváží 
pravou ruku v sádře. Ale to je jediná nepříjemnost, 
která se stala, jinak všechno klapalo. Od delegátů 
jsem za organizaci sklidil mnoho chvály a díků, ale 
není to rozhodně je má zásluha, tvrdě pracoval celý 
tým.
 Jak jste spokojený s návštěvností?
 Jsem překvapen a ohromen, kolik lidí dorazilo 
i v tomhle počasí, protože to bylo diváků, co šlo s 
Vaškem Kolářem, s Martinem Kakáčem. Atmosféra 
v lese byla úžasná. Všem děkuju.

-kkuc-
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