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K tématu na dnešní úvodník mne přivedla skutečnost, že jsem byl okraden. Spros-
tě, nekompromisně a zákeřně. A to ještě navíc na místě, kde bych to ani ve snu 
nečekal. Pravdou je, že jsem si za to mohl ve značné míře sám a jen sobě mohu 
vyčítat nepozornost, neopatrnost a blbost, které jsem se dopustil. No co, stalo se. 
Horší by byla zlomená noha či zánět slepého střeva, i když fi nanční ztráta bolela 
také. Co je však horší - došlo u mne k nečekaným úvahám a pocitům, které jsem 
si dříve nepřipouštěl. Více než ztráta peněz mne nyní bolí to, že jsem ztratil velký 
kus víry v poctivost člověka a uvědomil si, v jaké míře u nás zlodějina kvete.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Byli jste někdy okradeni? Řeknu vám, že je to 
docela hnusný pocit. Na veřejném místě mi něja-
ký prostoduchý chmaták prošacoval mnou velice 
nepozorně odloženou a zapomenutou kabelu a z 
peněženky v ní uložené odcizil nemalou částku. 
Běžně s sebou nenosím více než pár stovek, 
jenže tohle byl jiný případ. Potřeboval jsem 
uložit peníze do banky, a jelikož jsem to nestihl 
v pátek, odložil jsem vklad na pondělí. Dnes už 
vím, že tato shoda náhod byla naprosto klíčová 
a nemohu nikomu nic vyčítat – pouze sám sobě, 
že jsem nebyl více opatrný.
 Opatrnost vůbec v mém životě nehrála až do 
této doby příliš velkou úlohu. Nepatřím mezi ty, 
kteří musí při každé cestě s odpadky zamykat 
byt na třicet západů, ani nevlastním domácí 
trezor se zámkem na otisk prstu. Přece jsem 
však musel docela dost přehodnotit. Představa, 
že někdo vidí na veřejném místě v šatně ležet 
kabelu, bez ostychu do ní zaboří své špinavé 
pracky a ukradne peníze, mne upřímně vyděsila. 
Představil jsem si, jak bych se na stejném místě 
zachoval já – prostě bych kabelu odnesl na blíz-
ké informace, kde by se případný zapomnětlivý 
majitel jistě přihlásil hned, jakmile by ztrátu zjistil. 
Pevně věřím, že takový postup by zvolila většina 
z nás, ale… ALE! Je potřeba mít na paměti fakt, 
že ne všichni jsou poctiví. Inu - to víte, nic o ta-
kové skutečnosti nepřesvědčí člověka víc, než 
vlastní zkušenost.
 To, že lidi kradou, samozřejmě vím. O tom 
také slýcháme každý den (ve většině případů 
se kromě zpráv o kriminalitě v komerčních 
TV nedostanou na řadu ani poměrně důležité 
zprávy z domova i ze světa). Co člověka nutí 
k tomu, že něco ukradne? Tísnivá fi nanční 
situace? Nevychovanost? Chybějící body na 
škále inteligenčního kvocientu? Jak může mít 
někdo z takových peněz radost? Byl jsem v 
životě veden přesvědčením, že všechno něco 
stojí a musím si na to vydělat. A výdělek – ten 
si musím v první řadě zasloužit! Teprve potom 
přece může mít slušný člověk radost z toho, co 
mu fi nance poskytnou. Ve svých úvahách jsem 

však zapomněl na fakt, že poctivý člověk není 
každý, koho potkám. Nepoctivci a zloději chodí 
všude kolem nás. Teď už to vím a přísahám, že 
už budu opatrnější…
 Nechtěl bych zlodějem a nikdy jsem jím ne-
byl. Přiznám se, že bych na to neměl žaludek 
a vždycky bych přemýšlel nad tím, koho jsem 
okradl a jak se ten dotyčný asi musí cítit. Občas si 
ale jako zloděj musím připadat, ač velmi nerad. U 
pokladny v Kaufl andu se milá paní pokladní vždy 
hluboce vykloní ze svého prodejního hnízda, aby 
bedlivě zkontrolovala obsah košíku, a jestliže v 
něm leží byť jen maličká čepička mého dítka, s 
horlivostí mne donutí ji vyndat. Co kdybych pod 
ní měl náhodou ukrytou třeba vepřovou nohu 
nebo barevnou televizi… 

Nemám to prodavačkám za zlé – předpoklá-
dám, že je to jejich povinnost, kterou jim diktují 
jejich nadřízení. V jiných obchodech však tyto 
praktiky nevidím; docela šikovně to mívají vyře-
šeno například zrcadly. Proč si tedy v Kaufl andu 
musím připadat jako zloděj, když jinde tato opat-
ření nejsou nutná? Tady se asi krade hodně. I 
já jsem byl svědkem situace, při které dáma ve 
středních letech zahalená do bundy až po uši pro-
šla frontou přes pokladnu, a přestože prodavačku 
ochranné zařízení pípáním upozornilo na to, že 
někdo něco bez zaplacení odnáší, nehnula ani 
brvou a fl egmaticky dál projížděla zboží kasou. 
A to i přesto, že jsem ji na zlodějku upozornil. 
To je potom těžké – poctivého člověka pomalu 
šacují, jen aby mu v košíku nezůstala blbina za 
pár korun, a zloděje přitom nechají projít třeba s 
fl aškou za několik set, jakoby se nechumelilo.
 U nás se krade ve velkém. Dokonce jsem 
zaslechl názor, že „Co Čech, to zloděj“. Dříve 
se říkalo, že Češi jsou spíše muzikanti, ale časy 
se mění. Dokud nebudou v legislativě přísnější 
a efektivnější postihy, bude se vesele krást dál. 
Můžeme však očekávat zlepšení této situace? 
Těm, kteří nám mají jít příkladem, čas od času 
za nehtíčkem přece taky zůstane pár špinavých 
zlaťáků. Viďte, pánové?!

-mumma-

- Nájem bytu 1+1 Blansko - Dvorská, 33 m2, 1.p., bez psů...NC – 4.000 Kč/měs.+ inkaso
- Nájem apartmánu 1+kk Blansko, 53 m2, 1.p., vybavený nadstandard...NC – 7.000 Kč
- Nájem bytu 2+kk Blansko - Okružní, 54 m2, 4.p., výtah, garáž ...NC – 7.400 Kč + inkaso
- Nájem bytu 3+1 Blansko - Absolonova, 76 m2, 3.p., nadstandard ...NC – 5.000 Kč + inkaso
- Nájem podn. objektu Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 12.500 Kč/měs.
- Prodej bytu OV 1+1 Blansko – 9.května, 32 m2, 3. p., revitalizace... NC – 679.000 Kč
- RD 5+1 Ráječko s garáží, 174 m2, plně vybavený, kvalitní materiály...NC- 4 350.000 Kč
- Pozemky Křtiny, polnosti od 29 Kč / m2  a budoucí stavební pozemky od 200 Kč / m2

Objekt pro bydlení a služby Blansko
500 m2,  plně vybavený, pro vážné zájem-
ce podáme informace jen osobně.

NC – 4 790.000 Kč

www.mikark.cz

PRO  NAŠE  KLIENTY  HLEDÁME  BYTY  A  DOMY

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 3 550 000,- Kč

Velice pěkný, celkově zrekonstruovaný 

RD 5+kk s garáží a zahradou.

mob.: 777 857 739 

cena: 1 690 000,- Kč

Prostorný, slunný  DB (možný převod do OV, anuita doplacena) 3+1 

s lodžií o celkové polše 90 m2. Vlastní plynový kotel, orientace JZ.

mob.: 777 857 739 

Těchov

cena: 11 000,- Kč vč.ink. cena: 1550,- Kč / m2

Pronájem velice pěkného bytu 3+1 

s lodžií, ul. Absolonova.

Stavební pozemek o výměře 1332 m2,  všechny 

IS na hranici pozemku. JZ orientace.

mob.: 777 857 739  mob.: 777 857 739  

BlanskoBořitov

Byt 1+1 OV Blansko - Chelčického
31 m2, 3.NP, cihlový dům po revitalizaci, 
interiér modernizovaný. 

NC – 689.000 Kč



K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Freddieho sloupek
Zastavit, stát!!!

 Myslím tím Islámský stát, jako organizaci...
 „Každá válka stojí za hovno“, řekl by možná hostinský 
Palivec. I já s tím souhlasím, ale v případě zásahu proti IS 
s ním souhlasím beze zbytku.
 Nemám vůbec nic proti jinému náboženskému vyznání, 
než které praktikuji sám. Bůh nás obdařil svobodnou vůlí si 
vybrat, jakou životní cestou se budeme ubírat a já se snažím 
být tolerantní k ostatním. Stejně tak, jako nikomu nevnucuji 
svůj pohled na svět však nechci, aby mi někdo vnucoval ten 
svůj. Za každým náboženským zvěrstvem vždy stáli, stojí a 
budou stát lidé, nikoli Bůh, jak bývá často mylně prezento-
váno.
 Bojovníci IS ve svém boji proti „nevěřícím psům“ si jen 
těžko zaslouží být označeni za příslušníky lidské rasy. Mnozí 
z obhájců islámské víry vždy poukazují na mírumilovnost a 
přívětivost této víry. Není důvod, proč o tom pochybovat. 
Vždyť přece narážení letadly do civilních objektů, vyhlášení 
fatwy, znásilňování, kamenování, únosy a uřezávání hlav 
protivníků jsou typickými projevy lásky k bližnímu...
 Nezbývá mi než s trpkým úsměvem sledovat vývoj 
událostí. Vzestup radikálních islámských bojovníků může 
mít celou řadu příčin. Zaslepenost vírou může být jednou 
z nich. Bůh jen ví, co se v hlavách „bojovníků Alláhových“ 
odehrává, nic pěkného to asi nebude. Můžete si být jistí, 
že oni opravdu chtějí civilizaci, kterou známe jako západní, 
či chcete-li založenou na křesťanských principech zničit. 
Ostatně, ani útoky na USA v září 2001 nebyly ani tak útoky 
na „velkého satana“, jak jej nazývají, ale spíše na symbol 
našeho způsobu života. Jejich pohnutky neznám.
 Minulý úvodník se zamýšlel nad vztahem mezi naší a 
jejich kulturou. Víte, já nikomu neupírám právo na vyznání, 
k tomu mám opravdu daleko. Ale svoji zem považuji za svůj 
domov. Pokud někdo do mého domova přijede na návštěvu, 
pak jako slušný člověk předpokládám, že se bude jako na 
návštěvě chovat. Nebude rozbíjet stoly, skleničky a vázy, 
ale bude opatrný a přívětivý k hostiteli, kterým mu v dobré 
víře otevřel dveře a pozval jej do svého příbytku. Pokud se 
bude chovat, s prominutím, jako prase, pak může očekávat 
jediné. Milého „hosta“ vypakuji ze dveří a na rozloučenou 
pravděpodobně přidám několik facek.
 Při své návštěvě mešity si bez jakýchkoli poznámek 
sundám boty a budu se chovat tak, jak po mně islámská 
tradice žádá a nemám s tím žádný problém. Totéž ale chci 
na oplátku po „nich“.
 Tohle není rasismus.
 Tohle je pouze touha po pořádku a po tom, aby pro 
každého platila stejná pravidla. U nás ta naše a u nich ta 
jejich. Stejně tak jako bych správně předpokládal, že stavbu 
křesťanského svatostánku ve kterékoli z islámských zemí 
mohou brát její obyvatelé jako provokaci, pak předpokládám, 
že stavba mešity u nás je provokací z jejich strany. To už není 
o toleranci. To je o hlouposti a nevyzrálosti na naší straně.
 Jako v tom vtipu o bezdomovci, který vida krásnou vilu 
s bazénem, plným stolem jídla a obyvateli, slunícími se 
na zahradě vejde dovnitř a zeptá se, zdali může něčeho 
ochutnat a vykoupat se. Když je mu odpovědí mlčení, udělá 
to. A nezastaví se. Pak se pomiluje s paní domu, s jednou 
dcerou a s druhou, protože ho nikdo nezastaví ani slůvkem. 
Až v okamžiku, kdy chce odjet v rodinném Ferrari ho pán 
domu okřikne. A ostatní přítomní na to reagují: „Promluvil, 
promluvil, celý týden umýváš nádobí“. Tak nějak na mne 
působí pomalé pronikání islámu k nám. 
 Je třeba se ozvat, dokud je čas. Kam až následně může 
zajít přísné uplatňování muslimského práva totiž můžeme 
vidět v zemích, kde radikální islamistické skupiny vládnou.
 Myslet si, že se o tentýž způsob uplatňování svého práva 
postupem času, až se tu zabydlí, nepokusí v našich krajích, 
je naivní, krátkozraké a hloupé.
 Pěkný den.

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

Klub
Ulita

Podzimní prázdniny 
v Ulitě

 Do podzimních prázdnin, které spadají do období 
kolem státního svátku 28. 10., zbývá ještě víc než 
měsíc, v dětském klubu Šnek při blanenské Ulitě 
však vědí, že na chystání programu pro podzimní 
prázdniny je nejvyšší čas.
 „Letošní rok nás termínem trochu zaskočil. Svátek 
vychází na úterý. Ze zkušeností víme, že jeden den 
si rodiče berou volno a prodlouží si víkend. Letos to 
bude zřejmě pondělí. Tento den a svátek stráví děti s 
rodinou. Podle této úvahy by stačilo připravit program 
jen pro jediný prázdninový den, tedy 29. 10. Ovšem je 
tady možnost ředitelského volna na škole, se kterou 
jsme nejvíce svázáni, tedy ZŠ TGM. Bude? Nebu-
de? A kolik dní? Jen čtvrtek nebo i pátek, takže se 
podzimní prázdniny protáhnou dětem na celý týden? 
Stránky školy mlčí, a tak se můžeme jen dohadovat,“ 
směje se vedoucí klubu Klára Kučerová a dodává, 
že na improvizace jsou už v klubu zvyklí. „Pro jistotu 
připravíme program na celý týden – od pondělí do 
pátku – a zrealizujeme ho dle zájmu rodičů,“ říká 
vedoucí klubu.
 Pokud tedy zvažujete, co s dětmi o podzimních 
prázdninách, sledujte stránky http://klub-snek.web-
node.cz, kde budou informace zveřejňovány průběž-
ně.

Ulita v novém kabátě 
zve na čaj

 Čajovna Ulita sídlí v domečku nad dřevěným 
kostelíkem už nějakou tu dobu a na vybavení to bylo 
znát, nejvíc na podlahách. Však také musely vydržet 
nějakou zátěž – za osm let prošlo prostorami čajov-
ny a klubovny nějakých 20 000 návštěvníků, a tak 
koberce i lino zoufale volaly po výměně. Finančních 
prostředků se však nedostávalo a naše vlastní síly, 
tedy síly členů Ulity Blansko, už na opravy nestačily.

 A tak jsme si řekli, že musíme trochu zabrat, 
sehnat nějaké fi nance a pustit se do oprav, už kvůli 
našim hostům, kterým chceme nabízet příjemné 
a kultivované prostředí. Požádali jsme o grant u 
Jihomoravského kraje a když jsme uspěli, byl to pro 
nás obrovský impuls a povzbuzení. Krajský grant 
by ovšem stačil jen na to nejnutnější a říkali jsme 
si, když opravy podlah, tak opravdu od podlahy. 
Dali jsme hlavy dohromady a napadlo nás oslovit s 
žádostí o fi nanční příspěvek nejširší veřejnost formou 
zveřejnění našeho záměru na serveru www.kreativ-
cisobe.cz. Samotné nás překvapilo, jak velké byla 
odezva, a kolik se našlo lidí ochotných přispět třeba 
jen málem. Zároveň to však byl velký závazek. Tolik 
lidí jsme prostě nemohli zklamat, a tak nám nezbylo, 
než si vyhrnout rukávy a pustit se do toho.
 Práce na Ulitě probíhaly od půlky června až do 
půlky září. Poslední úpravy jsme dodělávali ještě 
pár dní před ofi ciální otvíračkou čajovny a klubu. 
Během těchto tří měsíců se na Ulitě vystřídaly na dvě 
desítky dobrovolníků, kteří ve svém volném čase, po 
večerech, o víkendech, o prázdninách a dovolených 
pomáhali, jak jen mohli. Celou Ulitu bylo potřeba 
rozebrat, vyklidit, odstranit staré podlahové krytiny 
a nakonec zase opět postavit, natřít, vymalovat, 
sešroubovat a vyčistit.
 Dnes už víme, že se to podařilo, a tak bychom 
všem, Jihomoravskému kraji, dárcům i dobrovolní-
kům, rádi ze srdce poděkovali za štědrost, ochotu 
i píli. Zapomenout nesmíme ani na dvě fi rmy, které 
nám s celým projektem pomohly: Podlahářství Zou-
har, jež zajistilo odborné položení podlah, a Chemos 
Import Plus s.r.o, která nám věnovala nivelační stěrku 
pro klubovnu.
 Díky všem těmto lidem může Ulita do nové sezóny 
vykročit v novém kabátu. Jak to na Ulitě vypadá, 
můžete zjistit už 24. 9. 2014 při slavnostním zahájení 
sezóny. Kromě návštěvy Ulity a posezení u čaje či 
deskové hry nás čeká koncert skupiny Šnek a spol. 
s písničkami skupiny Nerez, a výstava fotografi í 
Jakuba Mertla. Na všechny se moc těšíme!

Vaše Ulita Blansko

Kamil do Pekingu
 Ve čtvrtek 18. září odletěl blanenský hendikepovaný sportovec Kamil Vašíček do Pekingu, aby 
reprezentoval Českou republiku ve hře boccia. Okamžiku, kdy mohl nastoupit na palubu letadla a 
vydat se na cestu do daleké Číny, však předcházel nejen Kamilův intenzivní trénink, ale především 
nesmírné úsilí jeho rodiny, přátel a sympatizantů, kteří se postarali, aby se tato cesta mohla stát 
skutečností.
 „Kamil byl před deseti 
lety členem lyžařského 
týmu, který jsem tréno-
val“, říká bývalý Kamilův 
trenér a jeho současný 
podporovatel Dvořák. V 
roce 2004 připravoval 
Kamila na mistrovství 
republiky ve slalomu, 
když se mu stala ne-
hoda na motorce. Ka-
mil tehdy utrpěl vážné 
zranění páteře, které 
ho trvale upoutalo na 
vozík.
 Jako pravý sporto-
vec se však rozhodl s 
osudem poprat a brzy 
vynikl ve hře boccia, což 
je paralympijský sport 
podobný pétanque, ur-
čený pro tělesně postižené. Dnes v ní hraje ligu 
za brněnskou Kociánku a jako náš momentálně 
nejúspěšnější hráč se stal pro ostatní hráče nejen 
sportovním, ale i morálním vzorem. 
 „Kamil do dvaceti let žil zcela normálně, sportoval 
a chodil, muselo pro něj být mnohem obtížnější 
překonat svůj nenadálý hendikep, než kdyby se s 
ním narodil. Přesto má obrovskou vůli a dokáže ne-
skutečně motivovat všechny kolem sebe,“ pokračuje 
jeho bývalý trenér. 
 Už proto Kamilův klub usiloval o to, aby se Kamil 
Vašíček mohl zúčastnit i mistrovství světa. To ovšem 
vyžadovalo nemalé fi nanční náklady, protože na 
cestu na šampionát se s Kamilem musel vypravit 
kromě nezbytného herního asistenta ještě ošetřova-
tel, bez kterého by Kamil cestu a pobyt v zahraničí 
nezvládl. 

 V tu chvíli se ovšem do věci vložili Kamilovi příz-
nivci a kamarádi. „Všimli jsme si, že se odehrávají 
různé charitativní běhy za uskutečnění něčího snu, 
tak jsme si řekli, proč to nezkusit taky. V tomto 
ohledu nám velmi pomohla propagace, kterou 
jsme na Kamilovu podporu mohli uskutečnit v rámci 
Půlmaratonu Moravským krasem, Blanenské de-
sítky a Blanenského Golema,“ zdůrazňuje Dvořák 
a dodává, že získat potřebných 180 tisíc nebylo 
snadné. „Asi sedmdesát tisíc se podařilo sehnat 
díky příspěvkům dárců a prodeji triček, starosta 
města Blanska poskytl ze svého fondu dalších deset 
tisíc. To už dalo dohromady slušnou sumu, ale na 
cestu tříčlenného týmu by to stále ještě nestačilo.“ 
Zde ale naštěstí pomohl Jihomoravský kraj, jehož 
zastupitelstvo na tento účel schválilo rozhodující 
částku sto tisíc korun. A tak mohl Kamil do Pekingu 
odlétat s vědomím, že prostředky na jeho cestu se 
podařilo získat, aniž by tím byl jeho domovský klub 
v brněnské Kociánce nějak zatížen.
 „Velké poděkování patří v této souvislosti kraj-
ským zastupitelům, zejména blanenskému mís-
tostarostovi Jiřímu Crhovi, který má určitě velkou 
zásluhu na tom, že se podporu Jihomoravského 
kraje pro Kamila podařilo získat. Stejně tak bych 
chtěl poděkovat organizátorům Půlmaratonu, Go-
lema a Desítky, kteří nám nejen umožnili účast na 
svých akcích, ale vyšli nám neuvěřitelným způso-
bem vstříc, a také stovkám dárců, kteří si koupili 
naše tričko, a často v něm pak vyběhli na trať, aby 
se symbolicky připojili k našemu úsilí vypravit Ka-
mila na cestu do Pekingu,“ uzavírá Dvořák za celý 
Kamilův tým.

-kkuc-

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
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Na kávě se Zbyňkem Petrželou

Zbyněk Petržela
* 1977, muzikant, skladatel, pedagog, 
vydavatel hudebních publikací pro děti 
a mládež.

Sponzor rubriky:

Domov pro osm přátel
 Zbyňku, tvůj život se vlastně celý točí okolo 
muziky. Už jako malý kluk jsi tušil, že tě jednou 
bude živit zrovna tohle?
 To určitě ne. Je však pravdou, že jsem nikdy ne-
přemýšlel o jiném povolání, šlo to jaksi samo svojí 
cestou. Vyrůstal jsem v hudebním prostředí, můj táta 
byl sám muzikant a jako malého kluka mne přihlásil 
na blanenskou ZUŠ. Bral jsem to jako samozřej-
most a i přes můj počáteční odpor - zejména když 
kamarádi hráli před domem fotbal a já musel cvičit 
na piano – jsem v hraní vytrval a dnes jsem mu za 
to vděčen.

 Pocházíš z muzikantské rodiny. Co teď dělá 
tvůj bratr Aleš? Neviděl jsem jej od doby, co 
studoval na blanenské ZUŠ.
 Bratr zůstal po studiích na pražské konzervatoři 
bydlet v Praze. Věnuje se v současné době naplno 
koncertování a natáčení s jeho hudební skupinou. Je 
také autorem 2 dílů školy hry na elektrickou kytaru a 
působí současně jako pedagog na umělecké škole 
v Praze.

 Také jsi chodil na 
konzervatoř. Co jsi vlastně 
dělal za obor a jak vzpomí-
náš na studentská léta?
 Já jsem se na kon-
zervatoř dostal poměrně poz-
dě, vlastně až po odmaturová-
ní na blanenském gymnáziu. 
Studoval jsem poté současně 
konzervatoř v oboru varhany 
ve třídě prof. Kolaře a hudební 
vědu na FFMU. Na studijní léta 
vzpomínám s velkou rados-
tí, potkal jsem tu celou řadu 
skvělých lidí, jako např. prof. 
Fukače, Štědroně, Kolaře, 
Šefl a a spoustu dalších. Ne-
zapomenutelným se mi stalo 
setkání s Petrem Ebenem.

 V současné době 
učíš na Soukromé ZUŠ v Blansku. Najde se ně-
jaký student, který by měl zájem o varhany?
 Varhany jsou studenty většinou chápány jako 
elektronický keyboard, zájem o studium klasických 
varhan jsem ještě zatím nezaznamenal. Je to škoda, 
varhany jsou nádherným a inspirativním nástrojem 
a doufám, že se v budoucnu nějaký ten varhaník 
objeví.

 Takže většina tvých studentů jsou klavíristé. 
Jak velký rozdíl je mezi klavírem a varhany?
 Klavír a varhany mají společné pouze klávesy, 
jinak se jedná o dva zcela odlišné nástroje. Je to 
jednak způsobem vázání tónů, úhozem, rejstříky, 
varhany navíc disponují pedály, takže varhaník při 
hře využívá jak ruce, tak nohy.

 Předpokládám, že doma varhany nemáš. Kam 
chodíš hrávat? Máme tady v okolí nástroj, na 
který můžeme být pyšní?
 Na cvičení nemám bohužel tolik času, jak bych si 
představoval, cvičím v podstatě pouze před vystou-
peními a to na nově postavený nástroj v blanenském 
kostele sv. Martina, což mi laskavě umožnil místní 
farář Otec Jiří. V okolí je spousta zajímavých nástro-
jů, často však ne zrovna v ideálním stavu. Krásné 
varhany jsou např. v Rájci, Jedovnicích, Sloupu nebo 
v Lipovci. V Brně je celá řada skvělých varhan.

 Mimo to, že vykonáváš práci pedagoga, se práci 
s dětmi věnuješ i jinak.
 Ano, zabývám se vydáváním hudebních CD a DVD 
a pedagogické literatury pro děti. Jedná se většinou o 
mé autorské počiny, řadu let skládám dětské písně, v 
poslední době se zajímám o využití principů Orffova 
schulwerku a pro nástroje Orffova hudebního instru-
mentáře vytvářím písně a skladby. Aktuálně také v 
reedici vydávám legendární Českou Orffovu školu 
Petra Ebena a Ilji Hurníka. Také se věnuji koncerto-
vání pro školy, tzv. Výchovnými koncerty.

 Výchovné koncerty? Pamatuji si na svá školní 
léta, kdy k nám do školy také přijeli hudební 
umělci. Byla to docela nuda?!
 Výchovné koncerty mají bohužel z minulých dob 
punc jakéhosi nudného vystoupení, jehož jediným 
přínosem bylo ''ulití '' žáků z vyučování. Snažíme se 
s kolegy v tomto směru působit trochu jinak a dětem 
zábavnou formou předat jednak znalosti z hudební 

teorie a současně v nich vzbudit zájem o hudbu 
samotnou.

 Na kterých hudebních projektech momentálně 
pracuješ a se kterými kapelami tě v současnosti 
můžeme spatřit?
 Mimo vydavatelkou činnost také hraji v několika 
hudebních souborech, s blanenskými muzikanty 
vystupujeme se skupinou Šnek, v Brně potom mimo 
jiné se skupinou Kronek Alband, jež se rekrutovala 
z muzikantů bývalého Kernu. Jedná se o akustické 
hraní, které mne velmi baví a  kde hraji na piáno a 
akordeon. Aktuálně nás mohou posluchači slyšet 
mimo klasické koncerty např. v Dobrém ránu na ČT 
7. října.

 Jakou hudbu rád posloucháš ve svém volnu?
 To je dobrá otázka. Abych pravdu řekl, tak žádnou, 
ticho mi vyhovuje.

-mumma-

Reakce - polemiky
Jak to vidí rodiče??

 Po přečtení Monitoru z 12. září 2014, rubriky 
„Očima občanů“ musím reagovat na článek bývalé 
ředitelky MŠ Petrovice. Jako rodiče dítěte, které toto 
zařízení navštěvuje, mě tento článek velice znepo-
kojil. Myslím, že nebudu lhát, když napíšu, že nejen 
mě, ale i všechny rodiče, kteří mají v tomto zařízení 
svého potomka.
 Pro přiblížení, co ředitelka uvedla: „Před ředitel-
kou stál v MŠ náročný úkol od koncepce fungování 
až po akce pro děti…“ Což bych řekla, že je zcela 
běžný popis práce každého ředitele MŠ a není třeba 
ho zdůrazňovat. Naopak! Když tak pěla chválu na 
aktivity pro děti, měla zdůraznit, že největší podíl na 
těchto aktivitách měla a má zaměstnankyně MŠ, a to 
vynikající pedagog – učitelka, nyní pověřená řízením 
MŠ. Tu ve školce bez výjimky všechny děti milují, což 
se o paní ředitelce bohužel říct nedalo. 
 To, že působení ředitelky ve školce mělo rychlý 
konec, není nějakým impulzivním rozhodnutím 
zřizovatele – starosty, nebo snad politický tah, jak 
z něj ředitelka starostu nařkla v samotném článku. 
Ředitelka nese velkou vinu na tom, jakou si ve škol-
ce vybudovala pověst a vztah mezi dětmi. Vše jen 
vyvrcholilo bohužel trochu špatnou třešničkou na 
dortu, a to útěkem čtyřleté holčičky. 
 Zaráželo mě, že moje dcera, vždy velice přizpůso-
bivá v jakékoliv situaci a milující kolektiv, najednou 
nechtěla do školky chodit. Vstávala s pláčem a při 
příchodu k samotné budově MŠ s napětím a hrůzou v 
očích nahlížela, které z aut stojí před budovou. Je to 
auto paní učitelky nebo snad ředitelky? Do samotné 
třídy jsem dceru musela násilím „vecpat“, a to vždy, 
když ve třídě byla paní ředitelka. Dlouho jsem ne-
vydržela a poptala se ostatních rodičů. Všichni, se 
kterými jsem se bavila, mi řekli, že jejich dítě má ty 
stejné problémy, jako moje dcera. Pár rodičů mi řeklo, 
že dokonce vyhledali dětského psychologa, protože 
jejich dítě se začalo pomočovat atd.
 A tady jsme právě u samotného zmizení již 
zmíněné malé holčičky, která dle ředitelky utekla, 
protože ji trápila tragická událost v rodině. Osobně 
tuto holčičku znám velice dobře, a to již od narození. 
Denně si s dcerou hrála u nás doma. Moc dobře vím, 
že holčička měla abnormální strach z ředitelky školky 
a útěk nebyl impulzivním jednáním na danou událost 

v rodině. Možná to jen trošku podpíchlo to, co se 
holčička snažila udělat už dříve, ale nepodařilo se jí 
to. Holčička utíkala do vedlejší obce vzdálené cca 3 
km. Běžela mimo obec, neoblečená, a nebýt paní, 
která byla na procházce se svým psem a holčičku 
odchytila cca 20 minut cesty od školky (ano, tak 
daleko se holčička dostala a nikomu nechyběla!), 
tak nikdo nevíme, co se mohlo stát! Všude, kudy 
holčička běžela, jsou jen lesy, pole a rušná silnice! 
 Ředitelka v článku píše: „k útěku došlo přesto, že 
byla dodržena veškerá standardní opatření…“ Nabízí 
se mi tedy otázka, kdo jiný, než pověřená osoba, 
která nese za moje dítě odpovědnost, by měla mít 
přehled, kde se moje dítě nachází??? Zaráží mě, 
že si paní ředitelka ani nevšimla, že chybí. Dobře 
věděla, že holčička odchází do šatny, kam se šla 
přiobléct... Nevidím nikde na celé situaci žádné 
bezpečnostní opatření, když ani nezkontrolovala 
návrat dítěte ze šatny. 
 Dále ředitelka uvedla, že potom, co se zřizovatel 
o celé situaci dozvěděl, byla zorganizována schůzka 
pro rodiče, a to i se samotným zřizovatelem. Rodiče 
čekali, že ředitelka začne s omluvou nebo snad 
nějakým vysvětlením, ale nestalo se tak. Několik 
zbytečně dlouhých minut jsme poslouchali o dalších 
bezpečnostních opatřeních. To nás ani tak nezají-
malo, protože to všem přišlo logické a samozřejmé. 
Myslím, že všichni čekali, že ředitelka přizná chybu, 
omluví se a přijme adekvátní postih. Trochu mě 
mrzí, že celou situaci musel zachránit starosta obce 
a omluvil se za sebe jako zřizovatele a rovněž i za 
ředitelku, která chybu popírá. 
 Touto cestu bych chtěla zřizovateli poděkovat za 
to, jak se k situaci postavil a vyřešil ji tak, aby byly 
spokojené nejen děti ve školce, ale i jejich rodiče, 
kteří mají v toto zařízení důvěru. Nyní naše děti chodí 
do školky rády. Díky stávajícímu personálu vím, že 
moje dítě dostane víc než kvalitní předškolní vzdělání 
v příjemném a klidném prostředí. 
 Závěrem bych se pozastavila nad otázkou bývalé 
ředitelky: „Ovlivňuje politika řízení MŠ v Petrovicích?“ 
Z mého pohledu je to snad zlost a pomstychtivost 
bývalé ředitelky, která se snaží ovlivnit stávající po-
litickou situaci?! Není snad trochu k zamyšlení, že 
ředitelka úmyslně vyrukuje s atakujícím článkem až 
teď, když se blíží volby? Proč se nehájila dřív, když 
si myslí, že je pravda na její straně?

Alena Nečasová

 Dům na Klepačově, podobný ostatním v řadě. Ničím nápadný a přece něčím zvláštní. Domov s velkým 
D. Domov Velan, ve kterém se žije, slovy jedné z obyvatelek, „pohádkově“.

 Zazvoním u dveří, a už mě 
zvou dál. Na stole už jsou 
připraveny skleničky a mine-
rálka, a hlavně jednohubky a 
chlebíčky, fi ligránsky nazdo-
bené jako z lahůdkářství. Je 
vidět, že se tady na návštěvu 
„paní redaktorky“ pečlivě při-
pravovali. Nejdříve mě však 
čeká zevrubná prohlídka ce-
lého domu pod vedením paní 
ředitelky – nebo spíš tety, jak 
ji místní obyvatelé nazývají – 
Jany Kratochvílové.
 Pokojík za pokojíkem, 
všechny vzorně uklizené. 
Některými mě ochotně a 
hrdě provedou ti, co jsou v 
nich doma. „Jak se ti tady 
bydlí?“ ptá se Jana Krato-
chvílová. „Báječně, pohádkově,“ odpovídají a zní to 
upřímně.
 „V centru Velan bydlí osm klientů, obvykle je s nimi 
jedna asistentka. Ta klientům pomáhá s řešením situa-
cí, s nimiž by si sami nedokázali poradit,“ začíná Jana 
Kratochvílová své vyprávění o tom, co vlastně domov 
Velan je a proč vznikl. „Chtěli jsme se o naše přátele 
postarat v každé fázi života, i tehdy, když jejich rodiče 
odejdou nebo onemocní. Proto jsme udělali tyto chráně-
né byty. Základní myšlenkou je, aby postižení měli svůj 
život, když dospějí.“ S mírným úžasem následovaným 
hlubokou úctou si uvědomím, že oněmi „přáteli“ Jana 
Kratochvílová nazývá klienty a obyvatele Domova Velan. 
Chráněné bydlení na Klepačově vzniklo v roce 2003 v 
budově zrušené mateřské školy, kterou město Blansko 
dalo sdružení do nájmu za symbolickou jednu korunu, 
aby ji o několik let později převedlo do majetku sdružení. 
„Do oprav a přestaveb jsme vložili značné množství 
fi nančních prostředků. Dům musel projít zásadními úpra-
vami, na stavbě jsem bývala každý den. Nejhorší bylo, 
když sundali střechu, to jsem měla pocit, že to už nikdy 
nedáme dohromady,“ směje se Jana Kratochvílová.
 K domu, už v majetku sdružení, přibyla přístavba s 
dalšími prostorami a zahrada, která rámuje nádherný 
výhled do údolí. Klid a pohoda z toho místa přímo sálá.

 To už je čas na ony nachystané chlebíčky, sedíme v 
kuchyni, kde je víc než rušno, protože se chystá teplá 
večeře, a řeč se stočí k plánům na nejbližší dny.
 „Máme tady v Klepačově dobré sousedské vztahy, a 
tak jsme se, když je konečně upravená zahrada, rozhodli 
uspořádat... řekněme integrační akci. Vystoupí místní 
děti, opečeme buřty a sousedsky posedíme. Může přijít 
každý, kdo chce. Pravda je, že tak velkou akci jsme 
ještě nedělali, ale já věřím, že lidé přijdou,“ plánuje 
Jana Kratochvílová a na cestu mě ona a její přátelé 
vybaví pytlíkem čerstvě nasušených křížal. Odchodem 
ze spokojeného domova by tento článek mohl skončit.
 Přesto si neodpustím postskriptum v podobě ná-
vštěvy oné avízované integrační akce o více než týden 
později. Ten den lilo jako z konve a lilo opravdu dost i 
na letošní upršené léto. Zamířila jsem ke Klepačovu 
napůl přesvědčena, že se původně plánovaná zahradní 
slavnost smrskla na přátelské posezení v kuchyni pro 
pár přátel, co dorazili navzdory nepřízni počasí. K mému 
překvapení se ale před Velanem pro množství aut ani 
nedalo zaparkovat a velký stan na zahradě byl plný lidí. 
O tom, jaké si přátelé z domova Velan vydobyli místo v 
srdcích místních, to v tu chvíli prozradilo víc, než kdyby 
hřálo slunce o sto šest.

-kkuc-

Srdečně zveme na setkání 
s dlouholetou moderátorkou 

TV Nova a mluvčí nemocnice Motol

EVA 
JURINOVÁ
Přijďte si poslechnout zajímavé

 povídání ze zákulisí největší 
české komerční televize

 a největší české nemocnice

Fotbalová hospůdka 
na hřišti ČKD 
Vstup volný

30. září 2014
16:30 hodin
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Změna pro Blansko
Rozhovor s lídrem kandidátky ZMĚNA PRO BLANSKO 
pro komunální volby v Blansku, PhDr. Janem Hrnčířem

Blanenská desítka: premiéra na výbornou

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

 První Blanenská desítka je za tebou, jak se 
cítíš?
 Unaveně, ale spokojeně. Neděle měla 20 pracov-
ních hodin a v pondělí ráno hned do práce. Ale jinak 
jsme já i Lukáš (Olejníček, druhý z organizátorů, 
pozn. red.) spokojeni. Příprava Blanenské desítky 
byla dost náročná, jelikož se akce chystala ve dvou 
lidech a až v samotný den nám pomohlo dalších cca 
35 kamarádů a dobrovolníků.
  
 Jak hodnotíš letošní akci: návštěvnost, průběh, 
počasí? Strašily tě předpovědi počasí?
 Hodnotím první ročník velice pozitivně, jsem 
rád, že nápad spojit tři různé sporty v jednu akci 
a jeden den slavil úspěch mezi účastníky i diváky. 
Návštěvnost mohla být větší a přál bych si, aby do 
budoucna byli diváci po celé trati až do Ráječka, 

představa sportovního festivalu, akce, kterou si bude 
moci aktivně užít celá rodina. In-line jsme zařadili 
jako první coby sport, který má aktuálně v Blansku 
skvělé podmínky. A pak přišel nápad na koloběžky, 
které často využívají návštěvníci Moravského krasu 
a vidím na nich jezdit víc a víc lidí. Odezvy jsou 
úžasné, lidem se tato skladba sportů zamlouvala, 
takže určitě ji zachováme a možná ji lehce rozšíříme 
o hobby starty u všech sportů.

 Čím to podle tebe je, že akce tohoto typu mají 
tak silnou a stále rostoucí účast?
 Média stále opakují, že běhání prožívá boom, a já 
to musím potvrdit, jelikož se podílíme na organizaci 
některých závodů Okresní běžecké ligy a vidíme, jak 
nám rok od roku roste účast. Sportovní akce jsou 
skvělé místo pro setkávání lidí, kde je pohodová 

Rozhovor s Tomášem Mokrým, ředitelem závodu Blanenská desítka

 Jaká budou podle Vás nejdůležitější témata 
pro nadcházející volební období? 
 Domnívám se, že to nebude tolik o tom, který 
chodník nebo cesta se opraví dřív, i když to je také 
velmi důležité. Svět tak, jak jej dnes známe, již končí 
a jsou před námi nové výzvy a hrozby, kterým bude 
nutné v nejbližší budoucnosti čelit. A obávám se, 
že na ně nejsme dost dobře připraveni. Vzhledem k 
rozsáhlé politické nestabilitě a vzrůstajícímu násilí ve 
světě, bude nutné se vypořádat se zvýšenou legální 
i ilegální migrací. Zvyšující tendenci má i sociální 
nerovnost ve společnosti, nárůst agresivity mládeže, 
drogy a s těmito jevy související kriminalita. Bude 
třeba více zapojit do preventivních, ale i sankčních 
opatření městské strážníky, kteří v současnosti 
připomínají spíše hlídače parkovacích míst. V ne-
poslední řadě je tu nepříznivý demografi cký vývoj 
s rychlým stárnutím populace. To si vyžádá nejen 
naši zvýšenou pozornost, ale i navýšení výdajů na 
sociální služby.

 Jak se stavíte k hazardu ve městě? 
 Hazard v podobě hracích přístrojů je nepochybně 
sociálně - patologickým jevem, neboť tyto automaty 
vysávají z lidí peníze a dělají z nich lidské trosky. 
Nemám nic proti sázení a loteriím na principu náhody. 
Ovšem tyto všemožné hrací automaty jsou napro-
gramovány tak, aby dokázaly pracovat s různými 
psychologickými profi ly hráčů a dostaly z nich co 
nejvíce peněz. Programátorské týmy neustále tyto 
programy vylepšují a aktualizují o údaje získané z 
jednotlivých přístrojů. Toto již nemá s náhodou nic 
společného a jen podporují závislost a zoufalství 
obětí hazardu. Vím, že zastánci hazardu často ar-
gumentují daňovými příjmy do obecních rozpočtů, 
ale tyto příjmy zdaleka nemohou vyvážit náklady na 
terapie gamblerů a zoufalství jejich blízkých. To ne-
hovořím o kriminalitě motivované právě patologickým 
hráčstvím. Je třeba, aby stát tento pro společnost 
nebezpečný jev eliminoval plošně, jinak bude pouze 
docházet k přesunům automatů a hráčů mezi obcemi 
a městy.

 Jakým směrem by se podle Vás měla ubírat 
nová energetická koncepce města?
 Náklady na topení, tedy cena tepla a cena za ohřev 
vody, je jednou ze základních a současně zásadních 
položek domácností na bydlení. Každý rozumný 
majitel nemovitosti se snaží snižovat svoje náklady 
na topení, přičemž způsobů jak to činit, je více. Mimo 
zateplení stěn a střechy budovy a výměny oken, je 
další možností změna způsobu drahé formy vytápě-
ní. Domácnosti napojené na centrální zásobování 
teplem (CZT) platí za teplo až o třetinu vyšší cenu 
než ty domácnosti, které mají lokální zdroj vytápění. 
Bohužel až do roku 2017 není moc možností, jak 
cenu za teplo z CZT snížit, neboť smlouvy, které byly 
uzavírány od roku 2002, jsou bez zásadních ekono-
mických dopadů pro odběratele, nevypověditelné. 
Nicméně smlouvy budou postupně končit a tak se 
nabízí jedinečná možnost se rozhodnout pro lev-

nější způsob 
vytápění. A 
právě proto, 
aby nedošlo 
k nějakým 
přehmatům 
při rozhodo-
vání o dalším 
osudu CZT, 
kdy jeho no-
vým provozovatelem bude město Blansko, a mož-
nosti změně způsobu vytápění, bychom velice rádi z 
pozice zastupitelů na tuto akci dohlíželi a zajistili její 
transparentní realizaci, včetně svobodného výběru 
způsobu vytápění bytových domů s ohledem na 
ekonomickou a ekologickou výhodnost.

 Spolu s komunálními volbami se uskuteční 
také referendum o hotelu Dukla. Jak vidíte jeho 
budoucnost?
 Jsem přesvědčen o tom, že i město se musí chovat 
ke svému majetku s péčí řádného hospodáře. Bu-
dova hotelu Dukla není natolik v dezolátním stavu, 
že by bylo jediným řešením objekt zbourat. Pořízení 
budovy stálo 30,5 mil. Kč, odhadované náklady 
na zbourání a následnou revitalizaci prostranství 
dosahují cca 20 mil. Kč. V případě zbourání by tedy 
občané města získaly za cca 50 mil. Kč ze svých 
daní, kousíček volného prostranství v centru měs-
ta. Myslím si, že je výhodnější rekonstrukce hotelu 
Dukla a jeho změna na multifunkční objekt, který 
bude zahrnovat např. prostory pro mobilní seniory, 
mateřské centrum a lékařské ambulance. Tím by 
byl podpořen i návrat života do centra města. Další 
výhodou je i možnost využití dotačních titulů z fondů 
EU na sociální projekty.

 Blansko má jednu z nejvyšších cen vody v ČR. 
Dá se s tím vůbec něco dělat?
 Město Blansko je nejvýznamnějším členem Svaz-
ku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu 
Blansko, proto má určité možnosti svým rozhodo-
váním ovlivnit cenu vodného a stočného. Blanenský 
místostarosta Ing. Crha (ODS) je dokonce jeho 
předsedou. Cena vodného a stočného je pro každý 
rok stanovována předsednictvem svazku na základě 
fi nanční analýzy odrážející náklady na úpravu a dis-
tribuci vody. Nejvýznamnější nákladovou položkou 
jsou zejména náklady na opravy a údržbu vodohos-
podářské infrastruktury. Již delší dobu se šušká, že 
právě tam jsou určité rezervy. Je proto třeba důsledně 
prosazovat otevřená výběrová řízení na budování, 
opravy a údržbu těchto sítí. Na příkladu z Letovic se 
ukázalo, že je možné takto snížit cenu i na méně, 
než polovinu, oproti předem určenému zhotoviteli. V 
konečném důsledku se tyto snížené náklady projeví 
na nižší ceně vody pro koncového spotřebitele. Právě 
rozpory při zadávání zakázky na opravu vodovodu, 
vedly v roce 2012 k rozpadu tehdejší radniční koalice 
v Letovicích.

-r-

ale vím, že letos návštěvnost ovlivnilo dopolední 
deštivé počasí. Předpověď mě strašila dost. Snažil 
jsem se věnovat energii věcem, které ovlivním a tak 
jsem předpovědi počasí moc nesledoval, ale když 
potkáte známé a všichni vám říkají: „Bude vám asi 
dost pršet, předpověď je špatná,“ tak se tomu ne-
ubráníte a začnete na radary a předpovědi koukat 
taky. Zpětně můžu s úsměvem říct, ještě že jim to 
zase nevyšlo.

 Jak vůbec vznikl nápad připojit k běžeckému 
závodu ještě koloběžky a kolečkové brusle? Jaké 
jsou odezvy koloběžkařů a inlajnistů?
 Jako Blanenšťák, který tu pořádal a pořádá běžec-
ké závody, vím, že čistě běžeckých závodů už je v re-
gionu dost. Nechtěl jsem proto dělat další běžeckou 
akci, ale něco trochu jiného. Tak se začala formovat 

atmosféra a pozitivní emoce – osobně si myslím, že 
právě proto lidi tolik přitahují.

 Co Desítka příští rok? Jdeš do toho znova?
 Ještě nevím. Chceme počkat týden, dva než 
doběhne vlna reakcí od všech, bez kterých by akce 
uspořádat nešla: partnerů, účastníků, dobrovolníků a 
vedení města. Od těch nejhlavnějších ale už reakce 
máme a vypadá to velice dobře. Hlavně se ale musím 
domluvit s Lukášem, zda do toho chce jít. Klíčové 
jsou fi nance – letošní ročník jsme museli částečně 
dotovat z vlastních zdrojů, což není nic příjemného, 
ale zase jsme nechtěli dělat akci, kterou bychom  
museli kvůli nedostatku fi nancí na něčem šidit. Pokud 
by to nebylo podle našich představ o kvalitě, pak 
bychom se v tom ani my sami necítili dobře.

-kkuc-

Zapomenuté náměstí
 V Blansku se nachází několik menších či větších 
náměstí. Jsou obklopeny udržovanou zelení, ozdo-
beny sochami, vodotrysky. Pravidelně se o ně stará 
četa pracovníků, kteří odklízí smetí, zametají listí ze 
stromů a v zimě pak odhrnují sníh.
 Je tu ale jedno náměstíčko v centru města, které 
tohle štěstí na úklid nemá a je z nějakého záhadného 
důvodu celoročně ignorováno. Dominuje mu vzrostlá 
lípa, která ho od jara do zimy zásobuje ohromným 
množstvím lepkavých plodů, listím a občas i uláma-
nými větvemi, protože není nijak ošetřována. Její 
přerostlé větve zasahují až do památníku Jana Kunce.
 Náměstíčko je za třech stran obklopeno budovami, 
takže poletující listí, papírky, igelitové sáčky a jiné 

odpadky tu jsou uvězněny a kupí se podél 
budov ZUŠ a protilehlých obchůdků. Kaž-
dé ráno to sice prodavači smetou a připraví 
na hromádku, ale to nikoho nezajímá. Za-
městnanec úklidové čety projede s károu 

nevšímavě kolem a aniž by to sebral, pokračuje dál 
do parku. Dost frustrující a nepochopitelné ! 
 Na náměstíčko přiváží denně rodiče své děti do 
kroužků v ZUŠ a je vstupním prostorem do zámec-
kého parku. Prochází jím tedy poměrně dost velké 
množství lidí včetně turistů. Ti se chtějí podívat na 
park, muzeum nebo se jít najíst na Sýpku. Měli byste 
vidět ty jejich znechucené pohledy ze špinavé, ulepe-
né dlažby či překvapení z prapodivně pomalovaných 
zdí v podloubí nad schody. 
 Proč se na toto náměstíčko zapomnělo ? Proč je 
tak dokonale ignorováno úklidovou četou ? Copak je 
to takový problém, tam občas ráno projet ,,vozítkem 
- zametačem“ a posbírat co tam nepatří ? Když už se 
Blansko pyšní názvem Brána do moravského krasu, 
měla by být čistá.

-mr-.
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Fotoseriál: ZŠ na Trianglu

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

Dušičky se blíží.
Nepotřebujete něco?

 Poté, co byl původní termín inlajnového závodu základních škol odvolán pro nepřízeň 
počasí, se zástupci základek utkali na blanenského Trianglu ve čtvrtek 18. září. Nejpočet-
nější výpravu vyslala ZŠ Erbenova, která si účast na závodě viditelně užila.

PRO BLANSKO

 Smrt bližního je zajisté nemilou záležitostí, která však k životu každého z nás neodmyslitelně patří. O 
nebožtíka jsme povinni se řádně postarat – je to morální povinnost, slušnost a projevení úcty. Jednou 
z věcí, kterou je potřeba zařídit, je úprava místa posledního odpočinku zesnulého. Naštěstí nežijeme 
ve středověku, a tak si dnes díky otevřenosti trhu a moderním technologiím můžeme dovolit upravit 
tato místa nejrůznějšími typy náhrobků, uren a vůbec všeho možného, na co si jen vzpomeneme. 
Jednou ze společností, která se o vás v tomto směru dokáže postarat s velkou porcí profesionality 
a kreativity, je fi rma METAL GRANIT z Letovic, kterou jsem nedávno navštívil. Docela jsem se divil, 
co všechno se dnes v tomto oboru vyrábí a jak pestrá je nabídka.

 Blíží se čas Svátku zesnulých neboli Dušičky. 
Nerad bych, aby moje věta vyzněla morbidně, ale do 
hrobu budeme muset jednou všichni, a tak je na kaž-
dém z nás, jak si místo našeho posledního odpočinku 
upravíme. Někteří dávají přednost malému náhrobku 
s jednoduchým písmem, jiní preferují hroby větší, 
ti movitější neváhají zaplatit mnoho tisíc za velké 
rodinné hrobky, jen aby pietní místo, kde se mnohdy 
schází celá rodina při tiché vzpomínce, vypadalo co 
možná nejlépe. Ať jste boháč nebo chudák, většinou 
chcete, aby se kolemjdoucí na hřbitově nemuseli na 
hrob vašich příbuzných dívat s rozpaky. Možná by i 
ten váš potřeboval vylepšit, co říkáte?
 Společnost METAL GRANIT není v obchodu s 
výrobky z kamene žádným zelenáčem. Na trhu je 
od roku 1992 a uspokojuje přání a tužby zákazníků 
nejen z celé naší republiky, ale i ze Slovenska, Ně-
mecka, Rakouska, Itálie, Belgie a dalších zemí. Od 
roku 1999 sídlí v Letovicích v areálu bývalého ČKD, 
a i když se to někomu může zdát docela z ruky, měl 
by se sem rozhodně vypravit. Letovice jsou z Blanska 
asi 20 minut cesty autem a pro ty, kteří mají raději 
dráhu, leží sídlo fi rmy sotva dvě minuty od vlakové 
zastávky. I když je společnost METAL GRANIT za-
měřená zejména na dodávky kameníkům, jsou tu i 
pro koncové zákazníky, takže tu máte vždy dveře 
otevřené. Zde se výrobky z kamene přímo vyrábí; 
najdete tu  předváděcí místnost, ve které se nachází 
široká paleta materiálů z celého světa , celý sortiment 
hřbitovních doplňků – vázy, mísy, lucerny , urny vlast-
ní výroby a množství nejrůznějších dalších doplňků 
počínaje ozdobnými soškami, kříži a zdobenými 
ornamenty a také velkou výstavní síň.  V ní si můžete 
na ploše téměř 400 m2 prohlédnout více než 300 
hotových pomníků, které jsou okamžitě k odběru, o 
čemž se můžete přesvědčit na internetu na virtuální 
3D prohlídce. Kromě hotových výrobků si můžete ve 
skladu deskoviny vybrat také přímo konkrétní desku, 
ze které se bude vaše zakázka realizovat.
 Pokud se vám do Letovic nechce nebo nemůžete, 
i tak mám pro vás řešení. Firma METAL GRANIT 

vám vyrobí vše přesně podle vašich 
požadavků a možností a to vše 
aniž byste museli opustit pohodlí 
svého obýváku. Jediné, co  budete 
potřebovat, jsou přesné rozmě-
ry  místa, které máte na hřbitově 
pronajaté, ideálně fotografi e hro-
bového místa a orientační částku, 
kterou jste ochotni za dílo zaplatit. 
Reagují velice rychle, takže během 
dvou dní budete mít zpracovaných 
hned několik konkrétních nabídek 
i s fotkami, rozpočtem a časovým 
plánem prací. Pro vážné zájemce 
fi rma vytvoří 3D model vsazený 
do skutečného místa na hřbitově, 
takže se budete ještě před realizací 
moci podívat, jak to na místě bude 
vypadat a případně ještě některé 
detaily doladit. Zkrátka a dobře se 

METAL GRANIT postará o všechno – od zelené trávy 
až po kompletní výsledek.
 Jistě bude mnoho z vás zajímat, jak je to fi nančně. 
Tyto výrobky samozřejmě nejsou levnou záležitostí, 
ovšem oproti malým fi rmám má METAL GRANIT tu 
výhodu, že kámen se nakupuje ve velkém a přímo se 
tady v Letovicích zpracovává. Cenově tak vychází vý-
robky METAL GRANIT  až o několik desítek procent 
levněji než u konkurence, a to už stojí za zvážení. 
Ušetřit můžete i v případě, že máte v rodině někoho, 
kdo je manuálně zručný a dokáže hrob sestavit sám. 
V tomto případě vám prodají součásti, které si potom 
sami odvezete a sestavíte, a ušetříte tak nějakou tu 
korunu za dopravu a montáž. METAL GRANIT se 
snaží svým zákazníkům vyjít maximálně vstříc, a jak 
říkají, řešení existuje vždy a pro každého.
 Pokud patříte mezi milovníky výrobků z kamene 
a nepotřebujete rekonstruovat ani stavět nový ná-
hrobek či hrob, má pro vás fi rma METAL GRANIT 
širokou nabídku nejrůznějších výrobků do domác-
ností a zahrad. Ve výstavní síni jsem zahlédl krásné 
funkční fontány, vázy; fi rma vyrábí i kuchyňské linky, 
schody, parapety, obklady krbů a mnoho dalších věcí 
z kamene, kterými můžete zkrášlit vaše bydlení.
Jak jsem již zmiňoval na začátku článku, blíží se 
Dušičky a s nimi i vzpomínání na naše blízké, kteří 
už nejsou mezi námi. Pokud chcete do tohoto termínu 
stihnout ještě zvelebit a zkrášlit váš hrob, neváhejte a 
oslovte fi rmu METAL GRANIT, která dokáže uspokojit 
jak cenou, tak i velkou pružností, svižností, ochotou 
a v neposlední řadě velmi rozmanitou nabídkou. 
Adresa společnosti METAL GRANIT je Pražská 49, 
Letovice, telefon 516 474 357 a webové stránky 
www.metalgranit.cz. Věřím, že se zařadíte do dlou-
hého zástupu spokojených zákazníků, kteří služeb 
společnosti METAL GRANIT  využili před vámi, a že 
místo posledního odpočinku vašich blízkých bude 
pastvou pro oči a zároveň úctyhodným a důstojným 
místem, za které se nebudete muset ani po letech 
stydět.

-r-

rychle – do 24 hodin

minimum pot ebných doklad
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Centrální zásobování teplem 
v Blansku ANO či NE ?

 Systém centrálního zásobování teplem spočítali a postavili 
naši tátové před více jak 40 lety. A to, co postavili by bylo velmi 
dobré i pro dnešní dobu. Bohužel, jistým“nedopatřením“ došlo 
v roce 2002 tehdejšími (a vlastně i dnešními ) politickými 
představiteli zastupitelstva a radnice k destrukci a zmrzačení 
našeho dobrého centrálního systému vytápění bytových domů.
 Následně byla vytvořena Územní energetická koncepce, 
která se jako odborná příloha blanenského Územního plánu  
stala pro všechny občany i úředníky závazná. V této koncepci 
se říká, že blanenští občané, kteří bydlí v bytových domech, by 
měli upřednostňovat centrální vytápění svých bytových domů. 
Proto všechny žádosti o osamostatnění a výstavbu vlastních 
úsporných domovních kotelen jsou ze strany naší radnice 
zamítány právě s odvoláním na energetickou koncepci.
 Na billboardech za Politické hnutí ANO hlásám, že cent-
rální vytápění bytových domů je pro občany neekonomické 
a škodlivé pro životní prostředí. A je to pravda. Každoročně 
desítky milionů korun vyletí z peněženek našich blanenských 
spoluobčanů naprosto zbytečně. Bombardoval jsem v roce 
2010 a 2011  pány radní i zastupitele odbornými dokumenty, 
že je nutné tuto situaci řešit. A odpověď ? Když někdo nechce, 
je to horší, než když nemůže.
 Vážení spoluobčané, mám pro vás důležitou informaci. 
Pokud chcete ušetřit svoje peněženky každoročního rabování 
za vytápění vašich bytových domů, nekroužkujte moje jméno. 
Já sám v zastupitelstvu nic nezmohu. Volte prosím Politické 
hnutí ANO, které vám ručí a garantuje všemi svými kandidáty, 
že  ještě letos, v roce 2014 všem, kdo o to požádají, přineseme 
obrovské ekonomické úspory. 
 A odpověď na otázku ohledně centrálního systému vytápění 
by se zdála jasně zamítavá. Opak je pravdou. Jsem pro zacho-
vání stávajícího zdemolovaného systému zásobování teplem. 
A proč? Odpověď na vás všechny, kteří chcete ušetřit svoje 
korunky čeká  na mém semináři v Dělnickém domě 7.10.2014 
v 17.30 hod. Těší se na vás a pěkný den vám přeje ing. Pavel 
Matuška, zástupce Politického hnutí ANO.

-r-

 Dobrý den, vážení spoluobčané. Jmenuji se Pavel Matuška a v 
Blansku bydlím od narození, tedy již 53 let. S manželkou Liduš-
kou máme 4 děti a pracuji na brněnském Gymnáziu a Základní 
umělecké škole. Svým profesním zaměřením jsem však strojař 
a energetika mne zajímala již v minulosti. Stala se mojí zálibou, 
mým koníčkem. 

S Monitorem na houbách
 Září je prvním měsícem tohoto roku, kdy houby rostou plošně, jsou prakticky všude a v obrovském 
množství. Houbaři nechodí s prázdnou, i když vyrazí do lesa třeba až v neděli odpoledne.

Co roste:
 Z hřibovitých hub se nejčastěji vyskytuje hřib žluto-
masý – babka, který už ale všichni většinou míjejí bez 
povšimnutí, protože ve stejné intenzitě roste i suchohřib 
hnědý, který je nejen mohutnější, ale i kvalitnější. Často 
však i na první pohled mladé a zdravé suchohřiby mívají 
značně červivý klobouk. Starší plodnice hřibu smrkového 
už nechávají houbaři obvykle také v lese a převažuje 
sběr malých hříbků na zavaření. Ze sezónních hub se 
objevil podzimní kotrč kadeřavý a koncem měsíce určitě 
vyrazí na kořenech jehličnanů václavka smrková. Kozá-
ky a křemenáče se v září vyskytují v širokém spektru v 
okolí dřevin, se kterými žijí v mykorhize – vzájemně pro-
spěšném vztahu. V další vlně se objevují nejen pýchavky 
obrovské, ale i menší druhy těchto břichatkovitých hub.

Houba měsíce:  Kotrč kadeřavý
 Plodnice této nelupenaté houby dorůstají až 350 mm 
v průměru, jsou oválného nebo kulovitého tvaru, výraz-
ně rozvětvené. Větvičky jsou krémové, později okrové 
až světle hnědé. Tlustý třeň bývá pevně přichycen ke 
kořeni jehličnanu, po odříznutí plodnice často znovu 
dorůstá. Charakteristickým znakem je velmi jemná vůně 
připomínající maggi. I z toho důvodu je to vynikající 
houba právě pro přípravu polévky, nevýhodou je obtížné 
čištění. Doporučuje se houbu nechat nějaký čas ležet 
ve vodě, písek klesne ke dnu a jehličí vyplave.

Zajímavost: 
 Ve vrcholící houbařské sezóně se objevují 
různé fámy, kterými média touto dobou pra-
videlně děsí veřejnost. Jaká je skutečnost?
Hřib žlutomasý – babka – je jedovatý. Není 
pravda. Toxické jsou staré plesnivé plodnice, 
s bílým až citrónově žlutým povlakem, větši-
nou červivé, které inteligentní člověk nesbírá. 
Podobně je tomu i u jiných hub.
 Houby zmrzlé a prošlé mrazem jsou jedo-
vaté. Není pravda,. Některé houby mráz  zničí 
a bezprostředně po rozmrznutí začnou rychle 
hnít, což je poznat, jiné prvním mrazíkům 
odolávají – např. čirůvka fi alová, suchohřib 
hnědý. Další houby zimu přímo vyhledávají 
– hlívy, penízovka sametonohá.

Muchomůrka červená je smrtelně jedovatá nebo naopak 
jedlá. Ani jedno není pravda. Je nejedlá, její toxiny způ-
sobují halucinace a nevolnost.
Pokožka klobouků hub, zvláště suchohřibů, je radio-
aktivní, jedovatá, škodlivá... Je to částečná pravda. 
Pokožka je jako každý jiný obal vystavená působení 
okolních vlivů. Často obsahuje i mechanické nečistoty, 
některé houby je proto lepší oloupat – klouzky, růžovky. 
Mnozí houbaři si s tím však hlavu nelámou, protože na 
pokožku se prostě neumírá. 

Tip na výlet:
 Ve druhé polovině září se koná už po léta vyhlášená 
a hojně navštěvovaná regionální akce kunštátský Hrn-
čířský jarmark. Většina návštěvníků obvykle zajíždí do 
Kunštátu autem, ale do tohoto krásného město na úpatí 
Vysočiny se dá dostat po několika trasách vycházejí-
cích z železnice, např. ze Svitávky, Zboňku a Letovic 
– zastávky. Všechny cesty odtud vedou víceméně do 
kopce. V této době ve zdejších vzrostlých lesích rostou 
hlavně bedly, růžovky a smrkové hřiby, v písčitém okolí 
Rudky jsou to především různé druhy klouzků, kozáků a 
křemenáčů. Na trzích v Kunštátu se dají pořídit košíky, 
ošatky a další proutěné výrobky a mnoho houbářů už 
zlákala i pěší cesta zpět, pokud houby rostly vydatně, 
tak jako nyní. Halasovo Kunštátsko je pojem nejen mezi 
literáty, ale i mezi houbaři.

-ŠN-
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany Tel. 
604585530.
* PŮJČKY-ÚVĚRY-RYCHLE. Tel.602170341 
Zpr. více věřitelů.
* Restaurace "U Golema" přijme kuchaře/
kuchařku. Tel. 608707625.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* OV 1+1 na Zborovcích 45 m2 po celkové rekon-
strukci, vlastní kotel, přízemí. Cena 1.090.000 Kč. 
Tel. 776117788.
* Dámské kolo Author Thema (včetně vybavení), 
téměř nepoužíváno, použité sáně, zánovní soupravu 
z ovčí vlny - polštář a přikrývka a nové rohové umy-
vadlo KERASAN s úchytem na ručník. Ceny dohodu. 
Foto všeho možné zaslat na e-mail. Tel. 737900946.
* Lednici s mrazákem, kola s diky na RENAULT  SCÉ-
NIC  - ZIMNÍ – 4 KS. Ceny dohodou. Tel. 608889821.
* Za poloviční cenu úplně nový otopný žebřík do 
koupelny či chodby. abckiosk@seznam.cz
* Litinový radiátor, 10 článků, 600 x 600 mm. Cena 
500 Kč. Tel. 776323311.
* Fiat Bravo r. 97, tm. zelený, 146 tis. km, 1.6 benz. 
s novou STK, 22 tis. Kč. Tel. 777079911.
* Obleky do tanečních apod. vel. 50, na výšku 173cm, 
téměř nenošeno. cena 300-500,- Kč. Tel. 737622786.

* Pronajmu nový  byt 1+kk v novostavbě  Blansku, 
Erbenova ulice. Tel. 603939492.
* Pronajmu 2+kk na Zborovcích (4000,- Kč + inkaso). 
Volný od 1.10.2014. Tel. 733655674.
* Hledám dívku na vážné seznámení. Věk 25 - 35 let.
Dítě není překážkou. SMS na 732625877.
* Vyměním byt 2+1 za 1+1 doplatek. Tel. 723409529.
* Nabízím k pronájmu byt 3+kk, s prostorným bal-
konem, orientace bytu jih, 2 parkovací místa pro os. 
automobil, novostavba BK Zborovce, cena 10.000,-
Kč/m vč. inkasa. Tel. 721409612.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Petr Bende & Band – 26.9.2014 v 18 hod, Kateřinská 
jeskyně. Cena 290 Kč.
Rozmarný duch – představení Divadla Háta – 
13.10.2014 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko.
Cena 280 a 220 Kč, cena s Klubovou kartou KSMB 
200 Kč.
Frankie a Johnny – 29.10.2014 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. V hlavních rolích Tereza Kostková a 
Aleš Háma. Cena 280 a 220 Kč, cena s Klubovou 
kartou KSMB 200 Kč. Předprodej bude zahájen 
1.10.2014, pro držitele Klubové karty KSMB od 
29.9.2014
Michal na hraní – dětské představení Michala Ne-
svadby – 8.11.2014 v 10 hod, Kino Blansko. Cena 
155 Kč. 

Ticketpro:
Elán – 17.10.2014 ve 20 hod, Kajot Aréna, Brno. 
Cena vstupenek 599-999 Kč.
SLADE – 28.11.2014, Bobycentrum Brno
Morcheeba – 12.12.2014, Bobycentrum Brno
Ticketstream:
Karel Gott – 12.11.2014 Brno, Kajot Aréna
Bodies Revealed – Brno, Galerie Vlněna
Ticket Art:
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum

Aktuálně v prodeji:
Publikace Stromy Drahanské vrchoviny – kniha Fran-
tiška Kaly obsahuje kromě popisu nejzajímavějších 
stromů naší oblasti také bohatou obrazovou přílohu. 
Publikace ADAMOV – vydána k 50.výročí města Ada-
mova. Celobarevná publikace formátu A4 s bohatou 
fotogalerií seznámí čtenáře s historií i současností 
Adamova a jeho zajímavostmi. Cena 370 Kč.
ZDARMA – Kalendář Adamov 2014 s názvem Jak šel 
čas... Obsahem jsou historické fotografi e Adamova.

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

-MaT-

PEDIKÚRA * MASÁŽEPEDIKÚRA * MASÁŽE
Nám. Svobody 14 

(nad copycentrem Felkl v 1. patře), 
tel. 775 446 086

Odborné ošetření nohouOdborné ošetření nohou
v příjemném prostředí v příjemném prostředí 
a relaxační masáže a relaxační masáže 
Zaváděcí ceny, vstřícnost k časovým 
požadavkům klientů. 
Možnost objednání i večer do 20.00 hod.

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



Jakub Mertl:

Kaleidoskopy
 Zahájení nové sezony v čajovně Ulita zpestří díla třebíčského fotografa Jakuba Mertla, obdivovatele 
přírody a především objevovatele světů lidskému oku skrytých.

 Na výstavě představuješ soubor s názvem 
Kaleidoskopy, to je ale jen část tvé tvorby. Co 
všechno fotíš?
 Pokud jde o téma, snažím si nestavět zábrany v 
hlavě. Podstata dobré fotografi e není v tématu, je 
to něco uvnitř, co mě osloví, a to lze najít všude – v 
krajině, makru, portrétu, abstrakci, kdekoliv. Miluji 
světlo. Občas si až říkám, že je mi líto lidí, kteří tu 
sílu a moc světla nevnímají. Ale možná to tak má být.
 Kdy a jak jsi začal s focením?
V osmnácti. Tehdy jsem dostal od rodičů Ixus 40, 
malý kompaktík se čtyřmi megapixely, celý kovový 
a já jsem podlehl kouzlu fotografi e, která dokáže 
zastavit čas a zachytit ryze osobní pohled na realitu. 
Pravda ale je, že táta fotil a já si z dětství pamatuju, 
jak za svitu červené lampy vyvolával fotografi e u nás 

doma. Tehdy mě to začalo zajímat. Dokonce natolik, 
že jsem jednou v Krkonoších foťák otevřel, abych se 
koukl dovnitř, a pěkně přitom osvítil fi lm, tak jsme 
měli „vylepšené“ fotky z dovolené.
 Co jsi v začátcích fotografování fotil nejraději? 
A co fotíš teď?
 V úplných začátcích opravdu všechno: kytky, 
stromy, lidi, tužky, kameny, hmyz, ulice a já nevím co 
ještě. Nejdříve je třeba zvládnout řemeslo, naučit se 
pravidla, a teprve pak je možné začít je cíleně poru-
šovat a tím vkládat do fotografi e to své a jedinečné.
 Poslední dobou jsem začal s focením mystických 
fotek a tvoření obrazů připomínajících mandaly 
nebo také dětskou hračku, kaleidoskop. Mandala je 
magický obrazec, který můžeme najít snad ve všech 
kulturách. Představuje obraz světa, ale i lidské nitro a 

ideál lidské existence, stejně jako 
cestu k životní harmonii. Však 
přijdťe na výstavu, uvidíte sami.
 Co dalšího v oblasti umění 
podnikáš?
 Mandalám se také věnuji ve 
formě vyplétání obrazů ze speci-
ální UV bavlny. Vezmu starý rám 
a dám mu novou šanci. Vypletu 
ho nitěmi a pak, když se objekt 
nasvítí UV světlem... Přál bych 
vám to vidět! S přáteli čas od času 
děláme artové sezení – jako umě-
lecké uskupení vystupujeme pod 
názvem Light Souls. Zrovna příští 
týden se koná divadelní festival v 
Třebíči, tak pro ně připravujeme 
nějaké dekorační prvky. Třeba 
svítidlo z bubnu od pračky – to 
když se správně nasvítí...
 Pokud byste rádi sledovali mou 
tvorbu, nebo měli jakýkoliv dotaz 
ohledně mé práce, podívejte se 
na web: http://khouba.eu nebo 
na facebook, kde mě najdete pod 
jménem Fotograf Jakub Mertl.

-kkuc-

5. ročník „UNIVERZITY“
 Již popáté připravila Městská knihovna Blansko 
pro zájemce z Blanska a blízkého okolí projekt 
„Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“. 
 Ve školním roce 2014/15 je tato pilotní akce bla-
nenské knihovny věnována cestovatelskému tématu, 
proto také dostala výstižné pojmenování JAK VONÍ 
DÁLKY.
 Nábor populárně naučného kurzu, jehož lektoro-
vání se ujala pedagožka a cestovatelka Mgr. Dana 
Hrazdírová, byl započat v polovině června a díky 
obrovskému zájmu došlo během necelých dvou 
týdnů k naplnění maximální kapacity.
 V příjemné atmosféře středečního podvečera 10. 
9. 2014 za účasti starosty města Blanska Mgr. Ivo 
Poláka, který nad akcí převzal osobní záštitu, byl 
projekt ofi ciálně zahájen.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

26. září 20148

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Nepřišel vám nebo vašim známým Monitor?
Dejte nám o tom vědět! Tel. nebo SMS: 606 728 334

www.velvetblansko.cz
tel. 606 728 334

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

 V sobotu 20. srpna počasí squashi přálo, protože 
venku pršelo a byla zima. Přesto počet pravidelné-
ho turnaje poprvé klesl pod magickou hranici 10 
účastníků. Přišli i dva novici a tak nás nízký počet 
trochu mrzel. Někteří dali přednost přípravě na za 
týden pořádaný blanenský půlmaratón, jak nám 
bylo na předešlém squashovém turnaji naznačo-
váno.
 Devět hráčů bylo zařazeno do jedné skupiny, 
kde se utkal každý s každým na dva hrané sety do 
11 bodů. Oblíbeného vyřazovacího pavouka jsme 
nezařadili a tak každý musel v základní skupině 
všechny zápasy hrát naplno. O vítězi rozhodly 

uhrané míče ze vzájemného zápasu. Tím se stal 
Jakub Sedláček se 14 body a + 4 míči. Smutněj-
ším byl Jaromír Matal, který se stejným bodovým 
ziskem a – 4 body obsadil druhé místo. Pěkně na 
turnaji „zlobil“ jeden z noviců Tomáš Fidra a s 11 
body obsadil třetí pořadí. Čtvrtý Jirka Pánek získal 
10 bodů. Ještě pátý Matěj Bartoň se svým ziskem 
8 bodů se dostal na hranici 50 % uhraných setů. 
 V doprovodných soutěžích těchto turnajů se 
takřka nic nezměnilo, jen Kuba Sedláček pořádně 
odskočil svým pronásledovatelům v soutěži „Turna-
jový Leader“. Po srpnovém turnaji má již 156 bodů. 
Druhý Jaromír Matal jich má 112 a třetí Jirka Pánek 
se 106 body je poslední, který pokořil stobodovou 
hranici. V této soutěži bodovalo 31 hráčů.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Mág“ 
nejvíce setů odehrál Václav Pelant a to 208. Jirka 
Pánek na druhém 197, třetí Jakub Sedláček 176, 
čtvrtý Jaroslav Pánek 163 setů. Slušný počet setů 
odehráli také pátý Karel Hudec 150 a šestý Jaromír 
Matal 135. V soutěži je vedeno 35 soutěžících.
 Příští, říjnový turnaj, se uskuteční v sobotu 25. 
10. 2014 od 13 hodin. Startovné je neměnné 200,- 
Kč. Všichni aktivní účastníci obdrží ceny, které do 
turnaje věnuje ČAD Blansko a.s.. Přihlaste se v 
předstihu u asistentek centra, přijďte si zasoutěžit.
 Těšíme se na Vás!
 

Od 1. 10. 2014 Vás zveme do dvou 
nově zrekonstruovaných fi tsálů. 

Vstup 40,- Kč za osobu.

PROVOZNÍ DOBA ŘÍJEN 2014:
 Po - Pá 7:00 – 21:00  
 So   ZAVŘENO
 Ne  14:00 – 19:00

Úvodní cenné výhry
 První dva mistrovské zápasy má za sebou 
družstvo nejmladších basketbalistů BBK Blansko. 
A začátek sezóny se povedl, protože oba zápasy v 
baště mládežnického basketbalu v Kyjově skončily 
výhrami blanenských hráčů. „O vítězství se nejvíce 
přičinila dvojice Kuba Nečas a Zuzka Křížová. Po-
chválit ale musím celý tým za kolektivní pojetí hry a 
důležité čtyři body,“ řekl trenér týmu Antonín Zezula.

Jiskra Kyjov : BBK Blansko 32 : 45 (15 : 22) 
Jiskra Kyjov : BBK Blansko 35 : 53 (17 : 29) 

Body celkem: 
Křížová 33, Nečas 29, Streitová 13, Ondřej Ševčík 
10, Svěráková 8, Kučerová a Ježek po 2, Zouhar 1. 

-kaj-

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

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

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

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz 
náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA 
na zimní sezonu v našem autorizovaném 
servisu. Zkontrolujeme funkčnost 
topení, částí podvozku a důležitých 
prvků elektrické instalace. Právě nyní 
u nás za výhodné ceny pořídíte také 
kompletní zimní kola včetně ŠKODA 
Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi 
jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola 
a uskladnění těch letních.

Dny výhodné zimní péče  
u autorizovaných servis-
ních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

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

Počítač PREMIO s WIN8.1 6.990,- Kč
Notebook Lenovo s Win 8.1 7.389,- Kč
Nové mobily od 390,- Kč

PRODEJ, SERVIS 
již od roku 1993

Splátky i bez první platby Splátky i bez první platby 
bez navýšení na 6 měsíců *bez navýšení na 6 měsíců *
Počítač PREMIO s WIN8.1 6.990,- Kč
Notebook Lenovo s Win 8.1 7.389,- Kč
Nové mobily od 390,- Kč
* Akce Splátky bez navýšení platí jen do konce září!!!

POJĎTE HRÁT HOKEJ!!!POJĎTE HRÁT HOKEJ!!!
Hokejový klub HC Blansko ve spolupráci s Městem Blansko pořádá 
veřejné náborové hodiny pro začínající mladé hokejisty. Za přítomnosti 
našich trenérů můžete sami naučit svoje děti bruslit případně je svěřit 
do péče hokejových trenérů. 

Po zvládnutí bruslení obdrží hráč bezplatně 
hokejovou výstroj.

Každou sobotu od 9 – 10 hodin na zimním 
stadionu v Blansku. Přijít mohou chlapci 
a dívky předškolního i školního věku. 
S sebou brusle, případně hokejku. 

Bližší informace: 
Zdeněk Bartoš – trenér přípravky tel. 774 757 702
Jindřich Král – trenér mládeže tel. 602 753 079Jindřich Král – trenér mládeže tel. 602 753 079
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