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 Vlastenectví je veliký pojem a každý z nás si pod tímto názvem představí něco 
jiného. Jeden vidí vztyčený prapor, druhému zase v uších zní státní hymna, jiní zase 
myslí na Karlův most nebo Pražský hrad. Ať tak či onak, vlastenectvím se rozumí úcta 
a oddanost k vlastní zemi a jejím symbolům a vlastenec je ten, který usiluje o blaho své 
země a všemožnými prostředky podporuje její rozvoj. Cítíte se jako vlastenci nebo je 
Česko zemí, na kterou hrdí příliš nejste?úv

od
ní

k O vlastenectví
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

EKONOMICKÉ  OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ  PRO  DĚDICKÁ  ŘÍZENÍ

- Byty 1+kk až 4+kk Blansko – Sever, až 110 m2, garáž, stavba 1 rok ...NC – 29.000 Kč/ m2

- RD 2+1 Bořitov - střed, poz. 76 m2, sklad, IS k dispozici, špatný stav...NC –399.000 Kč
- STP na RD Blansko – Sadová, 882 m2, pro náročné, 80 m studna, IS...NC – info. V RK
- STP na RD Spešov - centrum , 4.584 m2,atraktivní místo, IS dostupné...NC – 380 Kč/m2

- Nájem garáže Blansko – nad Sýpkou, 18 m2, elektřina, ihned volná …NC – 700 Kč/měs.
- Nájem bytů 1+1 a 3+1 Blansko, 57 a 78 m2, 2.p., ihned volné...NC – od 4.000 Kč/m + ink.
- Nájem komerč. prostor Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí...NC – 15.000 Kč/měs.+ ink.
- Nájem komerč. prostor Blansko – Sukova,  až 220 m2, 3-4.NP...NC – 1.500 Kč/m2/rok

3+kk OV s garáží Blansko – Jasanová 
86 m2, 1.p., novostavba, vlatní plynový 
kotel, nízké inkaso, příplatkové úpravy

NC – 2 289.000 Kč

DB 2+ kk Blansko – Okružní, 54 m2, 4. 
NP, zděný, vysoký nadstandard, výtah, 
nájem garáže, anuitu 269.000 Kč lze splatit 

NC – 1 110.000 Kč 

www.mikark.cz
HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  A  PRONÁJEM

 Kdykoli se svým synem projíždím 
mírně pahorkatou krajinou naší Čes-
ké republiky, často ode mne slýchá: 
„Synku, podívej se na tu nádheru. 
Pamatuj si, že takhle krásně není nikde 
na světě, jen u nás…“ Slyšel tuto větu 
tolikrát, že při každém jejím opakování 
už zvedá oči v sloup a myslí si svoje. S 
vědomím a pochopením našeho gene-
račního rozdílu jej při tom nechávám, 
ale v duchu si přeju, aby byl hrdý na 
místo, kde se narodil, a v němž žije. Na 
zemi, kde je doma, kde voda hučí, bory 
šumí a pečený bůček se zelím voní...
 Vím, že spousta z vás to takhle 
jednoduše nevidí. Česko jistě není 
jen o krásné krajině a tradicích, ale 
také o osobnostech a o lidech, kteří jej tvoří a repre-
zentují. A tady se může najít jeden z důvodů, proč 
se jako vlastenec necítit. Co třeba náš prezident? 
Zatímco například v USA občané plně respektují 
demokratickou volbu a svému nejvyššímu politickému 
představiteli jsou plně oddáni, u nás to tak jednodu-
ché není. Hlavu státu jsme si u nás v Česku poprvé 
volili sami, Miloš Zeman je ve své funkci necelý rok, 
ale na to, co předvádí, není hrdý snad nikdo v naší 
zemi. Ať už jsou to extempore s lehkými virózami u 
korunovačních klenotů nebo urážky všech možných 
politických i nepolitických subjektů, jeho způsob 
jednání a vystupování je více než nedůstojný a naši 
republiku silně urážející. Poslední výstřelek Miloše 
Zemana bezprostředně po volbách jen dodává mým 
předchozím větám na vážnosti, 
nemluvě o jeho přirovnáních, 
bonmotech a invektivách, které 
při nich používá. Jak chcete 
vychovat dítě, jež může zcela 
veřejně z úst nejváženější osoby 
v zemi slyšet slova, jako jsou 
„ha*zl“ nebo „pr*el“?
 Naštěstí se však najdou i 
osobnosti, na které můžeme být 
právem hrdí. Ať to byli slavní spi-
sovatelé, vynálezci, vědci nebo 
hudební skladatelé, dokázali 
něco, díky čemu se naše malá 
zemička nestane nikdy jen ma-
linkou tečkou na mapě světa. A 
vy, kteří jste ještě stále skeptičtí, 
zkuste si v duchu vzpomenout 

například na rok 1998, kdy naši hokejisté bojovali v 
Naganu o zlaté medaile, a vy jste jako správní Češi 
skákali „HOP, HOP, HOP“ a z úst se vám drala slova 
naší státní hymny, až uši zaléhaly. I tohle je vlaste-
nectví a já bych si moc přál, abyste si všichni našli na 
Česku něco, za co na něj budete hrdí a budete o tom 
s chutí vyprávět svým dětem nebo třeba návštěvě ze 
zahraničí. Vždyť vlastencem nemusíte být jen jednou 
za pár let při hokejovém turnaji!
 Mám rád svoji zemi a nestydím se za to. Zardívám 
se občas pouze nad činy jejich představitelů, kteří jí 
dělají po celém světě ostudu. Takový člověk je pro 
mne zrádce a já mu to už nikdy nezapomenu.
 Země česká, domov můj… 

-mumma-

BLANSKO 
Svitavská 2399/14c
tel.: 516 413 270

    

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 2 000 000,- Kč

Samostatně stojící, prostorný RD 

vhodný jak k bydlení, tak i podnikání. 

RD 3+1 v klidné části obce. Jedná se 

o přízemní dům, který prošel rekonstrukcí.

Pro mladý pár s připrave-

nými fi nancemi hledáme ke 

koupi byt 2+1 v Blansku, 

lokalita a stav bytu neroz-

hoduje. 

mob.: 605 163 333

cena: 1 300 000,- Kčmob.: 734 386 371 mob.: 605 163 333

RD Žďárná

HLEDÁME!

RD Obora 

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 800 000,- Kč cena: 740 000,- Kč

Sam. stojící RD 2+1 se zahradou. 

Plocha pozemku 679 m2.

DB 1+kk (25 m2), lokalita Na Pískách Blansko. 

Nízké náklady na bydlení (2 100,- Kč měsíčně).

mob.: 777 857 740 mob.: 777 857 738

Rudice Blansko
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S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

RAJBAS 2013
 O víkendu 22.-24.11.2013 proběhne v Blansku 15. 
ročník festivalu fi lmů, setkání a dobrodružství RAJBAS 
2013. Akce nabízí pestrý program, který nezůstává pouze 
za dveřmi sálů, ale odehrává se i venku v přírodě. Během 
tří dnů plných fi lmových projekcí, setkání s outdoorovými 
sportovci a cestovateli, prezentací fotografi í, koncertů a 
workshopů, je spousta příležitostí k účasti na závodech 
a soutěžích nebo k návštěvě jeskyň Moravského krasu. 
Vystoupí více než dvacítka hostů mezi nimi např. Lenka 
Klicperová, Vladimír Plešinger, Petr Horký, manželé 
Dungelovi,  Dan Přibáň, Marek Audy a  Honza Vlasák. 
Vše o programu na www.festivalrajbas.cz

Jak se dělá kniha
 Beseda na téma „JAK SE DĚLÁ KNIHA“,  v pátek 
22.11. v 18 hodin v Galerii Jonáš na Smetanově 6 v 
Blansku.
 Leona Fousková, spoluautorka horké novinky Prů-
vodce bytového designéra (říjen 2013) a redaktorka 
nakladatelství Albatros Media Eva Mrázková vám odhalí 
zákulisí vzniku nejen této ojedinělé publikace. Dozvíte 
se, jakou náplň má profese bytového designéra a v čem 
se podobá práci redaktora nakladatelství. Obě autorky 
představí svoje knihy a těší se na besedu s vámi v pří-
jemném prostředí Galerie Jonáš.

Revitalizace okolí 
Čertovky na Písečné

 Pokud máte zájem o způsob revitalizace území 
kolem bývalého baseballového hřiště, přijďte ve čtvrtek 
21.11.2013 v 17 hodin do sálu Domu s pečovatelskou 
službou, Pod Javory 32 na diskuzi ohledně návrhu pro-
jektu, který dle Vašich podnětů zpracuji pro město Blan-
sko v mé bakalářské práci. Zájemci se mohou přihlásit 
na tel. +420723085407 nebo na mail ivana.souckova@
gmail.com. Občerstvení zajištěno.

O Starém Blansku
 Od roku 2010 zahájila Městská knihovna Blansko 
činnost vlastní edice KráLiK (Krásná Literatura Kraje). 
Jednoduchými technickými prostředky (formát A5, 
kopírování, kroužková vazba), s nízkou ekonomickou 
náročností a svépomocným způsobem vydává regionální 
publikace se zaměřením na převážně krásnou literaturu.
 Již šestou knihou, kterou KráLiK přivedl na svět, je 
příspěvek Jaroslava Kočího s příznačným názvem O 
Starém Blansku. Slavnostní křest proběhne v pátek 29. 
11. 2013 v 18 hodin v dětském oddělení knihovny. Úvodní 
slovo pronese Lucie Odehnalová, v krátkém kulturním 
programu vystoupí Filip Münster s Marií Sedlákovou, 
ukázku z knihy přečte Libuše Münsterová. Osobní záštitu 
nad akcí převzal první místostarosta města Blanska Ing. 
Jiří Crha.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

Vzpomínka
 Dne 3. listopadu 2013 uplyne 20 let ode dne, kdy 
nás opustila paní Vlasta Chloupková z Voděrad. 10 let 
nato, 7. srpna 2003, jsme se rozloučili s jejím manželem 
panem Miroslavem Chloupkem, ředitelem školy ve Vo-
děradech. Všichni, kdo jste je znali a měli rádi, věnujte 
jim tichou vzpomínku.

Dcera Vlasta s manželem, 
snacha Eva Chloupková 

a vnuk Radovan s rodinou.

Kolo kolo Mlýnské

Povolební rozhovor
se starostou města

Porozumění...
 Lidé spolu vstupují do vzájemného kontaktu 
různě... Ať již za použití verbální nebo neverbální 
komunikace se snaží dorozumět jeden s druhým, 
pohříchu ne vždy se to úplně podaří. To, že spolu 
dva, či více lidí komunikují, ještě neznamená, že si 
naslouchají a už vůbec to (bohužel) neznamená, 
že si porozumí.
 Občas vzájemné nedorozumění pramení z 
toho, že si komunikující strany nechtějí porozu-
mět, občas pak z toho, že jedna ze stran návrh 
na porozumění ignoruje. Původně jsem si myslel, 
že typickým příkladem takové neshody může být 
politická scéna, ale přesvědčil jsem se o tom, že 
se vyskytuje velmi často i v mém životě. Téměř 
každý den...
 Není to tak dávno, co jsem na domovních 
dveřích našel „otevřený dopis“, který nám, nájem-
níkům, adresovaly poštovní doručovatelky a zmi-
ňovaly se v něm, jak je složité doručit dopis, když 
schránka není odpovídajícím způsobem označena. 
Byl to dopis slušný, nicméně velmi rezolutní a ne-
smlouvavý. Nevěnoval bych mu nějakou zvláštní 
pozornost, ostatně, svůj poštovní boxík mám 
označený viditelně, jasně a zřetelně. Ve stejném 
domě, v jiných bytech, bydlíme já a moji rodiče. 
No a s železnou pravidelností se stává, že dopis 
adresovaný mé mamince končí v MÉ schránce a 
dopis adresovaný mé maličkosti zase ve schránce 
mých rodičů. Ano, sdílíme stejné příjmení, nicméně 
si myslím, že setina vteřiny, kterou snad trvá přečíst 
jméno a porozumět psanému textu není až taková 
časová investice. Jak říkám, nezmiňoval bych se 
o tom, nebýt toho dopisu od doručovatelek nám 
všem kolektivně.
 Další informací, kterou se na mé schránce lze 
dozvědět je ta, že si nepřeji vhazování jakýchkoli 
propagačních materiálů. A přesto se, zejména teď 
před volbami, nacházelo v mém boxu přehršel 
tiskovin s usměvavými tvářemi a údernými hesly, 
od úsvitu, přes vztyčenou hlavu a oranžádu až ke 
Kalouskovi...
 Onen hodný člověk, který mi ty nesmysly do 
schránky cpal, má zřejmě problém s porozuměním 
psanému textu a nebetyčné štěstí, že jsem jej při 
jeho bohulibé činnosti nepřistihl, protože pak by 
vysvětlování toho, co jsem měl a mám na mysli pod 
informací „Žádné reklamní a propagační tiskoviny, 
prosím“ mohlo nabýt kontaktního charakteru, a to 
bych opravdu nechtěl.
 No ale tak co už... Možná je to pro nás typické. 
Ostatně, není to tak dávno, co jsem se svému ka-
marádovi ze zahraničí pokoušel popsat specifi ka 
českého prostředí. Bylo obtížné mu, navyklému 
na jistou kulturu v mezilidských vztazích, vysvětlit, 
jak je to možné, že u nás neplatí smlouva ústní a 
v mnoha případech ani ta písemná... No a oproti 
tomu je vlastně leták ve schránce nebo popletený 
dopis vlastně prkotina. Tak snad se na mě nezlo-
bíte, že jsem se o ni podělil...
 Hezký den. 
 Freddie

freddiemail@email.cz

 Osádka bleděmodrého Citroenu vyjíždějící z Mlýnské měla při vší smůle obrovské štěstí. Přestože řidič 
přijíždějící po Poříčí narazil do levého boku odbočujícího vozu, mírná promáčklina svědčila o tom, že k 
nárazu nedošlo ve velké rychlosti. Ačkoliv tento typ srážek mívá často tragické následky, tentokrát se 
nikomu nic nestalo a nebýt utrženého předního kola, nejspíš by se s autem dalo i odjet. Takto nehoda nejen 
„vylepšila“ statistku křižovatky Poříčí-Mlýnská, ale ještě ucpala křižovatku do doby, než přijela odtahovka.

 Vážený pane starosto, dovolte, abych vám 
nejdříve pogratulovala k získání poslaneckého a 
děkuji, že jste si i v povolením shonu udělal čas 
na pár otázek. 
 Jak vnímáte současnou povolební situaci, a to 
jak pokud jde o rozdělení mandátů mezi strany, 
tak pokud jde o situaci ve vaší mateřské ČSSD. 
Jak tento stav vnímáte vy osobně?
 Než odpovím, rád bych poděkoval voličům za 
podporu, neboť tady na Blanensku jsme dosáhli 
velmi dobrého výsledku, lepšího než v roce 2010. 
Mezi okresy jsme dosáhli tuším čtvrtého nejlepšího 
volebního výsledku hlasů pro ČSSD.
 Já sám jsem dostal asi 3500 preferenčních hlasů, z 
toho jen v Blansku 797, což měl velice těší a zavazuje. 
Netěší mě ovšem situace, která nastala po volbách, 
kdy skupina členů předsednictva dojednávala pikle u 
prezidenta v Lánech a následně se pokusila předsedu 

ČSSD vyšachovat z vyjednávacího týmu, což byla 
fatální chyba. Vnímám to velmi negativně i z toho 
důvodu, že to poškodí stranu jako takovou. Příští 
rok jsou volby, nejdříve do evropského parlamentu, 
pak volby komunální, a myslím si, že to v důsledku 
postihne řadu slušných komunálních politiků ČSSD, 
neboť tato kauza ve fi nále dopadne i na ně.
 Zmiňujete se o komunálních politicích. Všimla 
jsem si, že zatímco v minulosti vládli na kandidát-
kách parlamentních voleb lékaři, v poslední době 
jsou vidět starostové, lidé z komunální politiky. 
Jak si to vysvětlujete?
Lékaři skutečně byli a jsou jakousi volební jistotou, 
a když strany měly možnost oslovit lékaře, tak to 
udělaly. Potíž je v tom, že to až na výjimky nebyli lidé 
použitelní v praktické politice, nebo se pak po zvolení 
často mandátu vzdali. To mi nepřipadá správné. Každý 
si má rozmyslet, jestli chce do politiky opravdu jít, a 
ne sloužit jako návnada pro voličské hlasy.
 Z kandidujících starostů skutečně řada uspěla, 
třeba Jan Birke z Náchoda, nebo starosta ze Znojma, 
i když také ne všichni. Podle mě je to vizitka jejich 
práce.  Když se snaží pro město pracovat a dělat 
dobré skutky, lidé to vidí a ocení.
 S čím vy sám jedete do parlamentu? Čeho 
chcete dosáhnout?
 Rád bych, aby se tam řešily smysluplné věci a 
napravily se některé špatnosti, které se udělaly v 
minulosti a to způsobem, který by byl ku prospěchu 
občanům tohoto státu. V tomto duchu bych ve sně-
movně rád působil – už jen proto, abych se pak mohl 
podívat do zrcadla.
 Jste stále starostou města Blanska – jak to bude 
dál? Budete starostou i poslancem zároveň?
 Rozhodně ne. Už jsem veřejně prohlásil, že se-
dět na dvou židlích nehodlám. Chtěl bych skončit 
k 31. 12. a zachovat si pouze status řadového za-
stupitele. Na tom stále trvám, i když nevylučuji, že 
pokud bude v prosinci zřejmé, že proběhnou další 
mimořádné volby na jaře příštího roku, zvážil bych 
znova situaci a raději bych obhajoval post starosty. 
To ale vidím jako málo pravděpodobné, neboť jsem 
přesvědčen, že jedny mimořádné volby byly až dost 
a další by této zemi nijak neprospěly.

-kkuc-

 Zmíněná křižovatka je mezi blanenskými řidiči 
chronicky známá jako nepříjemné místo a mnozí 
pro napojení na Poříčí a následně Svitavskou už 
preventivně volí jiný způsob, byť to znamená, že se 
musí proplétat přes město nebo dokonce otáčet vůz 
v některém z fi remních areálů v okolí Kaufl andu.
 Proč křižovatka stále setrvává ve stavu, který už 
zjevně nevyhovuje dopravním potřebám města?
 „Řešení pro tuto křižovatku připravujeme už cca 
od roku 2008, první myšlenky na kruhový objezd v 
této lokalitě vznikly souběžně s plány na kruhový 
objezd na náměstí Republiky – Smetanova, nicméně 
z důvodu nevůle občanů bydlících v přiléhajících 
domech – a tehdy je podpořila i policie ČR – se 
záměr nezdařil,“ říká Ing. Marek Štefan, vedoucí 
investičního odboru Městského úřadu Blansko.
 Podle policie bylo tehdy hlavní prioritou zachování 
průjezdnosti, kterou kruhové 
objezdy skutečně mírně sni-
žují, nicméně po zapracování 
připomínek do dokumentace 
a její aktualizaci Policie ČR 
s řešením křižovatky formou 
kruhového objezdu souhlasila.
 Ve hře tak zůstávají pouze 
námitky obyvatel domů v okolí 
budoucího kruhového objezdu.
 „Navrhli jsme další technická 
opatření, aby se jízdní pruhy 
co nejvíc oddálily od bytového 
domu, a nechali jsme udělat 
další studie tak, abychom mohli 
podat projekt na územní řízení. 
K tomu došlo letos, nicméně 
ze strany občanů přišly další 
námitky, kterým krajský úřad 
vyhověl. Nyní proto znova aktu-

alizujeme projektovou dokumentaci tak, aby vyhovo-
vala všem připomínkám. Projekt okružní křižovatky 
může zabrat ještě celý příští rok, stavba by mohla být 
připravena k realizaci v roce 2015,“ vysvětlil Marek 
Štefan.
 Dle vyjádření vedoucího odboru investice se obavy 
obyvatel okolních domů týkají zejména zvýšeného 
hluku, otřesů či emisí. „Dělali jsme studie, nic z toho 
se nepotvrdilo. Hranice nové stavby nepřesáhne 
stávající linii chodníku, hluk ani emise by se změnit 
nijak neměly. Já si myslím, že obavy lidí z ovlivnění 
domu jsou liché a stavba bude přínosem nejen pro 
snazší napojení vozidel z Mlýnské, ale také pro větší 
bezpečnost chodců, kterých na Sportovní ostrov míří 
nemálo," prohlásil vedoucí investičního odboru.“ 
prohlašuje vedoucí investičního oboru.

-kkuc-
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Strom splněných přání

DUKLA - prozatím „pukla“!

Dobrodružství ve strašidelné škole

Sponzor rubriky:

Na kávě se "svatým Martinem"

 Je třeba předeslat, že Monitoru tentokrát ne-
poskytl rozhovor ctihodný světec osobně, ale 
uprostřed vrcholících příprav na letošní Vítání 
sv. Martina v Blansku si na něj udělal čas sym-
patický mladý muž, který je již po šest let během 
slavnostního průvodu jeho představitelem: člen 
Divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci 
Tomáš Doležal.

 Naši blanenští čtenáři tě už léta znají jako sv. 
Martina, ale mohl by ses jim krátce představit i 
jako Tomáš Doležal?
 Rád. Pocházím z Brna a do tajů scénického šermu 
a jízdy na koni jsem začal pronikat pod taktovkou 
zkušených profesionálů už v roce 1999, kdy jsem 
se stal členem společnosti Štvanci. Kromě toho ve 
volném čase rád čtu knihy o historii a také se aktivně 
věnuji sportu, konkrétně badmintonu.
 Můžeš jako milovník historie prozradit, jaké je 
tvé nejoblíbenější období?
 Mou nejoblíbenější historickou epochou je pohnutá 
doba revolučních a napoleonských válek na přelomu 
18. a 19. století. Ostatně obec, kde v současnosti žiji, 
se nachází v blízkosti slavkovského bojiště.
 Nedávno jsi se aktivně dokonce zúčastnil jedné 
významné celoevropské akce, jaké?

 Reprezentoval jsem naši vojenskou historickou 
jednotku na říjnových vzpomínkových akcích u příle-
žitosti 200. výročí Bitvy národů u Lipska v roce 1813. 
Rekonstrukce této proslulé bitvy se letos v Lipsku 
zúčastnilo asi 6000 vojáků v dobových uniformách 
a 150 koní z 25 zemí celého světa. Součástí vzpo-
mínkových oslav ale bylo také uctění památky všech 
tehdy padlých vojáků na pietním aktu u velkolepého 
památníku postaveného ke stému výročí bitvy v roce 
1913. Jak pietní akt, tak i rekonstrukce bitvy měly 
neopakovatelnou atmosféru.
 Zdá se, že role sv. Martina jako by ti byla šitá 
na tělo. Ztvárňuješ tuto postavu kromě Blanska 
ještě někde jinde? Myslíš si, že má smysl takto 
oživovat staré tradice?
 Ano, roli svatého Martina na bílém koni jsem již v 
minulosti ztvárnil i na jiných místech, ale teprve až 
zde, v Blansku, dostala tato role určená původně 
jen pro zpestření často až příliš komerčních slav-
ností také svůj etický a mravní rozměr, a to i pro mě 
osobně. Laskavost k druhým, pomoc lidem v nouzi a 
ochrana bezbranných měly svůj hluboký smysl před 
staletími a mají jej i dnes. A proto je dobré, a skoro 
bych řekl nutné, takovou tradici držet při životě. Tady 
v Blansku se to daří.
 Roky jsi do Blanska přijížděl na svém koni 
Feronovi, letos tomu však kvůli jeho zdravotním 
problémům nebude. Nedá mi, abych se na závěr 
nezeptala: jak se dnes svatomartinskému bělou-
šovi daří?
 Je to tak, letos musím v průvodu jet na jiném 
koni. Můj bělouš je v současné době na nucené 
zdravotní dovolené, ale podle posledních vyšetření 
naší šikovné paní veterinářky to vypadá, že Feronova 
rehabilitace je na dobré cestě a snad už o adventu se 
budeme moci spolu opět volně prohánět po bohaté 
sněhové nadílce, kterou vám (doufejme) letos do 
Blanska přinese jeho víc než důstojný náhradník, 
krásný plavý valach jménem Mathew, neboli Matýs-
ek.

red

Jak uspořit energii?

Hledáme dva 

Obchodní zátupce
Požadujeme:

- minimálně maturita
- samostatnost, zodpovědnost
- znalost regionu výhodou

Příležitost i pro absolventy a skupinu 50+

Životopis zašlete na:
michal-zamestnani@seznam.cz

Obchodní zástupce

 A je tu opět doba adventní.  Doba povznášející i stresující. Snad každý z nás přemýšlí o tom, jak 
bude trávit Vánoce a co všechno je třeba stihnout, aby byly šťastné a spokojené. Kolik a jakých 
dárků je třeba koupit svým nejbližším. Vždyť co je krásnějšího než rozzářené oči dětí u stromečku 
se spoustou dárků. A je snad hřejivější pocit než ten, že rozdáváte radost? 
 Jestliže sdílíte tento názor, zastavte se ve dnech 
18.11.2013 - 12.12.2013 v restauraci Punkva, kde 
stojí Strom splněných přání. Je to strom, kam jsme 
umístili toužebná přání dětí, žáků Základní školy 
speciální v Blansku, pro které Vánoce vždy  ponesou 
nádech kouzel a které věří, že jim Ježíšek jejich přání 
určitě splní. Jsou totiž dětmi na celý život. 
 Staňte se i vy takovým Ježíškem a pomozte rozsví-
tit radost v dětských očích. Stačí jen utrhnout jedno 
z přání a sami, nebo s přáteli ho splnit. Zabalený a 
označený jménem dítěte, pro které je určen, pak 
dárek přinést zpět do restaurace, kde si je vyzvedne 

pracovník naší školy. A pak už zazvoní zvoneček na 
„Speciálce“ , a oči všech našich žáků budou upřeny 
na stromeček, pod kterým, jak doufají, leží jejich 
splněné přání. Nám, kteří s našimi dětmi, ke kterým 
osud nebyl zrovna laskavý, po celý rok pracujeme, 
pak nastane krásný okamžik sdílet s nimi jejich ra-
dost. Tu radost, kterou dokáže dát jen splněné přání.
 Přejeme všem našim „Ježíškům“ krásné svátky a 
za naše žáky předem děkujeme.

Kolektiv zaměstnanců 
Základní školy speciální v Blansku

Prolog
Internet - Hotel DUKLA leží v centru města 
Blanska, nabízí 120 ubytovacích míst. 
V jeho areálu se nachází bar, diskotéka a herna. 
Součástí komplexu je také parkoviště.

 Blansko koupilo na osmiletý úvěr hotel Dukla za 
více než 31 milionů z důvodu, 
aby se do města nenastěhovali 
nepřizpůsobiví občané odjinud. 
Ročně tedy splácí 4 miliony 
bance. Z pronájmu hotelu však 
město získá ročně jen 1,2 milionu 
korun!
 Do realitní kanceláře za mnou 
chodí obyvatelé hotelu a hledají 
jiný nájem v Blansku. Proč? 
Prý se tam nevyspí z důvo-
du bujarého chování některých 
ubytovaných a to právě těch 
nepřizpůsobivých lidí, které jsme 
v Blansku nechtěli. Popravdě, 
jejich další nářky a obvinění se 
nedají v tisku publikovat a blíže 
popisovat.
Napadá mne otázka: Proč, když 
se vyplatí nájemci hotel provozo-
vat, by se o svůj majetek město 

nemohlo starat samo a ušetřit možná i „nějaké“ 
peníze ? 

Epilog
120 lůžek x Ø 4.000 Kč/měsíčně + nájemné 
podnikajících osob

Miloš Polák

 Ať už jste člen společenství vlastníků bytových 
jednotek, ředitel organizace či fi rmy nebo majitel 
rodinného domku, účty za energii jsou bezpochyby 
tou méně příjemnou součástí vaší všední reality. Po-
kud vás zajímá, jak energii uspořit, jak začít využívat 
obnovitelné zdroje, nebo co je nového v dotačním 
titulu Zelená úsporám, navštivte tradiční podzimní 
seminář pořádaný MAS Moravský kras o.s.
 Celodenní seminář se letos koná 21. listopadu od 
9 hodin ve Fotbalové hospůdce v Blansku.
 Pestrý program mimo jiné nabídne přednášky 
věnované nízkonákladovým úsporným opatřením 
v domácnostech, potenciálu úspor v interiérovém 

osvětlení, či seznámí s příklady dobré praxe v apli-
kaci úsporných opatření. V rámci programu budou 
také představeny dílčí výstupy projektu ENERGYRE-
GION, který MAS Moravský kras realizuje již druhým 
rokem.
 Semináře jsou zdarma a v rámci úspory (tentokrát 
času) je možné absolvovat pouze tu část programu, 
která vás zajímá. Je však nutné se přihlásit nejpoz-
ději do 14. listopadu na čísle 511 141 728. Pro více 
informací navštivte internetové stránky pořadatele: 
www.mas-moravsky-kras.cz. Více o programu: viz 
pozvánka pod článkem.

-red-

 Děti v kostýmech čarodějnic, upírů, superhrdinů a 
dalších pohádkových bytostí prověřily svoji kuráž na 
stezce odvahy. V učebně chemie byly vidět hokusy 
pokusy, např. duch v láhvi, nehořlavý kapesník či 
oceán v láhvi. Také se zde vyráběly ze zázračné 
hmoty skákací hopíky. V tělocvičně stál strašidelný 
tunel, k jehož zdolání byla třeba odvaha i obratnost. 
U veselých čarodějnic se vyráběla brčka a zdobila 
se chaloupka obrázky duchů a dýní. Unavené ná-
vštěvníky čekal odpočinek v biografu při sledování 

strašidelných fi lmů a pojídání popcornu. Oblíbenou 
zastávkou se také stala Jedová chýše s nabídkou 
kouzelných nápojů a drobného občerstvení... Na zá-
věr proběhla diskotéka, kde odborná porota vybrala 
a ocenila nejlepší masky.
 Děkujeme všem za pomoc a účast a těšíme se za 
rok na shledanou!

Mgr. Naděžda Rychnovská
PaedDr. Zdeňka Kalová

Foto: Mgr. Jaroslav Cinkl

 Základní škola Blansko, Erbenova 13 ve čtvrtek 31. 10. 2013 přivítala více než 200 dětí v doprovodu 
rodičů či prarodičů na oslavě Halloweenu. Tato již tradiční akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti. 
V celé budově školy byl připraven bohatý program.

Foto: Radek OpatřilFoto: Radek Opatřil
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Výlov rybníka Olšovec

Foto: Radek OpatřilFoto: Radek Opatřil

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

 Tradiční výlov rybníka v Jedovnicích přilákal 
doslova davy lidí, kteří si nenechali ujít čistě 
podzimní atmosféru plnou šupin, pachu bahna 
se špetkou rybiny - hlavním lákadlem se totiž stal 
prodej rybích specialit a také živých ryb.

732 544 603

RY

V

Jako host vystoupí skupina HD acoustic 
s největšími českými rockovými peckami v akustické verzi.

Výtěžek bude věnován Speciální škole s více vadami.

8. prosince 2013, neděle
od 17 hodin, Kino Blansko

VÁNOČNÍ
VÁNOČNÍ

KONCERT
KONCERT

POZOR! Odpov dní karty budou 30. 11. 2013 slosovány* pod právním dohledem
JUDr. Karla St elce, PhD. a výherce obdrží plynový kondenza ní kotel Quantum Q7K.
Ano, mám zájem o nabídku plynu a elekt iny GASELA od  rmy Quantum. 

* Podmínkou, abyste se mohli zú astnit losování o kotel je, že budete mít podepsanou 
smlouvu na dodávku plynu a elekt iny od Quantumu.
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NATIVI GARDEN s.r.o., 

Sadová 96, 67801 Blansko
Tel. 739506325

info@nativigarden.cz 

www.nativigarden.cz

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ

SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE

 - Fyzická ostraha
 - Elektronická ostraha objektů
 - Úklidové služby
 - Recepční služby 
 - Montáže bezpečnostních systémů

www.opsecurity.cz

Ovocné stromky * hnojiva
Služby:  Kácení, ořez stromů,
   výsadba stromů a keřů.

Fotoseriál: Via bohemica
Dvoudenní festival představující činnost místních akčních skupin ze Slovenska i celé České republiky 
zavítal koncem října do Blanska. Kromě dárků a slovenských dobrot čekal na návštěvníky také bohatý 
kulturní program jak moravských, tak i slovenských folklorních a hudebních skupin.

Foto: KKFoto: KK

VÝTVARNÉ POTŘEBY, PAPÍRY, 

SÍTĚ, HRAČKY, RAZÍTKA...

NAKUPUJTE Z DOMOVA NA WWW.CHAMBER.CZ

MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU ZDARMA 

NA ULICI SVITAVSKÁ 23, BLANSKO

(naproti restauraci U Golema).

Bytový dům Erbenova
www.erbenova.pegasreal.cz / Tel.: 725 053 848

Atraktivní bydlení s nízkými náklady na provoz a zárukou 5 let

Prodej bytů a nebytových prostor do osobního vlastnictví

Posledních pár volných bytů s možností dispozičních úprav
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Vítání sv. Martina 2013
Vítání sv. Martina, to je kultura, historie, zábava i gastronomie!

 Stalo se již dobrou tradicí, že první neděli po svatém Martinu projde blanenskými ulicemi 
pestrý historický průvod s patronem města, svatým Martinem na bílém koni, v jeho čele. 
Letos se tak stane v neděli 17. listopadu, kdy po slavnostní bohoslužbě vyrazí sv. Martin s 
družinou na blanenský zámek. Zde v zámeckém parku proběhne slavnostní uvítání patrona 
města nejen ofi ciálními představiteli, ale i historickou osobností biskupa Jindřicha Zdíka, 
který tím, že v Blansku takřka před 900 lety postavil nejstarší kostel sv. Martina, dal vlastně 
i prvotní základ dnešním svatomartinským slavnostem. Následovat bude velký řemeslný 
jarmark s kulturním programem. V jeho rámci se diváci mohou těšit třeba na jezdeckou 
pohádkovou show v podání Divadelní a kaskadérské společnosti Štvanci, pásmo písní a 
tanců folklorních souborů Drahan a Drahánek a sváteční podvečer bude v parku zakončen 
ohňostrojem. Nebude chybět ani zámecký košt vín. Po celý víkend bude řada blanenských 
restaurací nabízet speciální svatomartinské menu, v němž nebude chybět husí pečínka a jiné 
sváteční pochoutky. Mimořádně bude rovněž návštěvníkům otevřen blanenský renesanční 
zámek. 

 Avšak již v pátek a také v sobotu si jak blanenští občané, tak i návštěvníci 
města z pestré nabídky akcí jistě vyberou. Čeká na ně koncert souboru Karmína 
a netradiční prohlídky věže kostela sv. Martina. Pro děti je na sobotní podvečer 
připraven oblíbený světýlkový průvod, který vyvrcholí slavnostním příjezdem sv. 
Martina za svitu pochodní na farní dvůr.
 V letošním roce se akce rovněž v hojné míře zúčastní zástupci blanenských 
partnerských měst Legnica, Komárno, Scandiano a Bouloc. Tradičním mediálním 

partnerem je opět Český rozhlas Brno a dalšími mediálními partnery jsou Týdeník 
5+2 a čtrnáctideník Monitor. 
 Vstupné na nedělní program v zámeckém parku je v předprodeji za 30 Kč, na 
místě samém za 50 Kč. Děti do 15 let, držitelé průkazů ZTP a zejména všichni, 
kdo přijdou v historickém kostýmu mají vstup zdarma.

Mgr. Jiří Kučera

Peníze z koncertu jdou 
do dětského domova

 Boskovice – Výbornou atmosféru vytvořil v Zámec-
kém skleníku v Boskovicích zpěvák James Harries 
spolu s diváky. Podruhé se sešli na koncertu pro 
Dětský domov Boskovice. Pořádající Team Agen-
cy prostřednictvím Jamese Herriese předala ještě 
před začátkem vystoupení předsedkyni občanského 
sdružení „Sám do života“ Jarmile Matějů šek na 25 
950 korun. Občanské sdružení vzniklo při Dětském 
domově Boskovice a pomáhá dětem při vzdělávací 
činnosti a rozvoji studijních, sportovních a uměleckých 
zájmů, ale hlavně také dětem, které musí po ukončení 
středoškolského studia opustit Dětský domov. Na 
pódiu zazpívaly také děti, které si připravily písničku 
„Když jsem já sloužil“. Pak už večer ovládl autor hudby 
k populárním českým fi lmům, charismatický James 
Harries s kytarou. „Děkujeme všem partnerům, kteří 
akci podpořili. A také divákům, přišlo jich letos sto 
třicet, což je skvělé,“ sdělil Tomáš Mokrý z pořádající 
agentury. Tradice je na světě, příští rok v podobném 
termínu se můžou všichni těšit na už třetí ročník 
koncertu pro Dětský domov Boskovice.

Text a foto: team agency

Budu studovat ve Finsku 
 15. prosince poletíme já a můj spolužák z Gym-
názia v Rájci-Jestřebí do Finska. Jenže to nebude 
jen tak nějaký týden na návštěvě u polárního kruhu, 
ale rovnou celé tři měsíce. Národní agentura pro 
evropské vzdělávací programy totiž umožňuje part-
nerům programu Comenius, do kterého je naše škola 
zapojena, podat žádost o studium v zahraničí až na 
deset měsíců. My vycestujeme na čtvrt roku, protože 
nechceme přerušovat studium. Věříme, že zvýšeným 
úsilím zvládneme paralelně školu tady i tam. Učit se 
budeme na naší partnerské škole společně s ostatními 
fi nskými studenty. Takže co se budou učit oni, to se 
budeme učit i my. Samozřejmě ale budeme mít prostor 
i na to, abychom dohnali to, co se bude dělat u nás.
 Za naše budoucí zážitky jsme vděční paní Kateřině 
Pernicové, která získala pro naši školu grant na tuto 
cestu a také vše domluvila s rodinami, které nás 
budou ubytovávat. Těmto rodinám bych také chtěl 
věnovat svůj dík, protože to nedělají pro peníze, ale 
proto, aby lépe poznali cizí kultury. To je od nich velmi 
milé. Poletíme tam ještě před Vánoci, takže poznáme, 
jaké jsou Vánoce ve Finsku, což je super. Mám trochu 
obavy, ale taky se na to moc těším!

Ondřej Míča, Gymnázium Rájec-Jestřebí

Netradiční den ve škole
 V pátek 18. 10. 2013 v 11.00 se v tělocvičně OA 
a SZdŠ Blansko setkala celá škola na imatrikulaci 
studentů 1. ročníků. My čtvrťáci jsme dostali za úkol 
je přivítat na naší škole a připravit si pro ně zajímavý 
program, což se nakonec, doufám, povedlo. Byly 
připraveny různé scénky, úkoly, soutěže a kvíz, který 
je vyzkoušel ze znalostí naší školy. Myslím, že někteří 
žáci se v budoucnosti osypou při slově zbožíznalství 
(ochutnávka různých pochutin), ale jinak jsme na ně 
byli celkem hodní. Nakonec nás čekalo překvapení v 
podobě vystoupení prvních ročníků. Poté 1. ročníky 
složily slavnostní slib a šlo se domů. Tak upřímně 
doufám, že se 1 ročníkům na naší škole líbí, a že mají 
pocit, že mezi nás už plnohodnotně patří.
 V pozdních večerních hodinách téhož dne se na 
naší škole začali scházet studenti na 2. ročník noč-
ního hlavolámání. Po registraci v 21:30 jsme losovali 
startovní čísla a v 22:00 už vybíhalo první družstvo do 
soutěže. Učitelé si pro nás nachystali velice zábavné 
a zapeklité úkoly. Museli jsme se poprat např. s ger-
mánskými runami, kakurem, hádankami, Braillovým 
písmem a dokonce i s těstovinami, které jsme smě-
ňovali podle určitého klíče. Na každý úkol jsme měli 
jen půl hodiny a u některých úkolů jsme to zvládli jen 
tak tak. Před 3. hodinou ranní byly vyhlášeny výsledky 
a rozdány ceny. Mezi prvním a druhým místem byl 
pouze minutový rozdíl! Po náročných úkolech jsme 
někteří spali v tělocvičně a ráno jsme dostali jako 
bonus dobrou snídani. A zhruba o půl osmé byla škola 
zase prázdná. Byla to zajímavá akce, a doporučila 
bych ji všem, kteří ji ještě nezkusili.

Michaela Smutná, studentka O4
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
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.
* Nabízím vánoční cukroví domácí výroby, 
cca 22 druhů. Převážně krémové. Cena za kg 
je 280 Kč. Objednávky do 1.12.2013. Rozvoz 
Blansko a okolí ZDARMA. Tel. 723310791.
* Vedení účetnictví. Nabízím vedení účet-
nictví a daňové evidence, zpracování DPH 
a mezd. Venera, tel. 604530534.
* Pro naše klienty hledáme RD do 2.300.000 
Kč ve směru Blansko-Rájec. Tel.: 721409612.
* Pro naše klienty hledáme byt 2+1, 3+1 v 
Blansku. tel.: 721409612.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 2 udice,3,5 m délka, teles. 60 - 140 gr. + 2 navijáky. Cena 
dohodou, levně. Pište SMS. Tel. 732422291.
* Kvalitní dětské lyže a boty za 1600,- Kč. 3 velikosti od 
90 do 130 cm. Elan, Salomon, Atomic. Tel. 606959507.
* Starý vyšívaný obraz 79 cm 56 cm v krasně zdobeném 
rámu. Tel. 737565661.
* Vložku průtokového ohřívače vody PO 35 nový, nepo-
užitý, pozinkovaný. Tel. 737565661.
* Opel Astra 1.6i hatchback, tažné, rok 96, 178 tkm, 
3-dveř., dvě sady ALU kol, za 22 tis. Kč. Tel. 776787592.
* Pokojové dveře z 2+1 Zborovce, staré asi 6 roků ve 
výborném stavu. Bílé lamino, 2x P80 prosklené 2/3, 
1x P70 prosklené 2/3. 2x L60 plné. Zlaté kování. Foto 
mailem. 9500 Kč. Tel. 606722724.
* SEAT IBIZA rok 1999, 1.0i, STK do 5/2015, tažné, 
5dveř., 167 tkm, dobrý tech.stav, cena 25000 Kč. Tel. 
605529478.
* Mladé andulky, cena 100 Kč a mladé korely cena 200 
Kč. Tel. 737902404.
* ČZ 175 typ 477/1 r.v. 1972, stk 07/14, cena 8000 Kč. 
Tel. 603172353.
* Zimní kombinézku růžovou s kapucí, rukavičkami a 
návleky na nožičky vel. 56/62 za 100 Kč. Tm. zimní kom-
bin. s kapucí na 1 rok za 100 Kč. Dále sv. modré zimní 
kalhoty se šráky na 2-3 roky za 50 Kč. Tel. 722650359.
* Fusak červený za 250 Kč, nový teploměr do vaničky 
30 Kč, odsavačku koj. mléka a kloboučky na kojení za 
100 Kč, stavebnici procvičující tvary 30 Kč a kalhotky na 
plenu pro zdravé kyčle 80 Kč. Tel. 722650359.
* Rohovou sedací soupravu, levá strana 170x235 cm, 
taburet 60x45 cm, masivní dřevo - dub. Velice pěkná, 
málo používaná, barva lahvově zelená. PC 24900,- Kč, 
nyní 5900,- Kč. Tel. 725719917.
* Oblečení na kluka 0-6 měs. 66 ks za 1100 Kč, dále 
těhotenské oblečení vel. 38-40. Foto a popis na mail. 
Tel. 728577033.
* 4 ks kol OPEL s ALU disky 15" (5 šroubů), jeté letní pneu 
Continental 195/55 R15 88H. Tel. 728738598.
* Válendu s úložným prostorem - 180 x 80 cm, šedá 
barva. Cena 400 Kč. Tel. 608438615.
* 4 ks zimní pneu BARUM Snovanis 195/65, R16C, 
104/102 T. Výborný stav. Tel. 721083020.

* Pronajmu 1+kk na Zborovcích (4.000,- + inkaso). Ihned 
volný. Tel. 608724856.
* Pronajmu garáž u vlakové zastávky v Blansku. Elektřina 
ANO. Tel. 721409612.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Bk na Zborovcích. Volné 
12/2013.Tel. 775223137.
* Prosím poctivého nálezce balíčku se 2 páry náušnic a 
přívěskem o jeho navrácení. Odměna! Tel. 604460962.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Prosím, ujměte se malého, černého, opuštěného a 
také upovídaného kocourka. Bude vám moc vděčný. 
Tel. 737452965.

* Garáž v Blansku v blízkosti ulice Erbenova a 9.květ-
na, možnost i výměny za garáž u zastávky ČD. Tel. 
723886646.
* Pohlednice Blanska nádraží okolo roku 1905, nabízím 
400 Kč za kus. Tel. 607846060.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Studynka Róbená – 18.11.2013 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. Veletucet osudů lidí z blanenska a okolí. 
Cena 50,- Kč.
Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským – 
26.11.2013 v 19 hod, Dělnický dům Blansko. Před-
prodej od 29.10.2013, cena 250,- Kč.
Františkovo čarování s Majdou – 30.11.2013 v 10 hod, 
Kino Blansko, cena 155,- Kč.
Petr Bende – 30.11.2013 v 19.30 h, Blansko – Děl-
nický dům. Tradiční vánoční koncert, tentokrát s hosty 
Pavlem Helanem, Romanem Dragounem, Cimbálovou 
muzikou Grajcar a dětským pěveckým sborem Perlič-
ky. Cena v předprodeji: 249,- Kč, na místě 289,- Kč.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
3.12.2013 Vánoční koncert Marie Rottrové - BVV
7.12.2013 Alexandrovci – Brno, Kajot Aréna
4.6.2014 LUCIE 2014 – Brno, Kajot Aréna
21.11.2013 Labutí jezero – Brno, Janáčkovo divadlo
3.12.2013 Vojtěch Dyk & B-Side Band – Brno
15.11.2013 Peter Pan On Ice – 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
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. e-mail:infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz www.blanensko.cz

-MaT-

Výhry i prohry 
minibasketbalistů

 Nejmladší basketbalové týmy BBK Blansko mají za 
sebou kolo, ve kterém se jim dařilo pouze střídavě. 
Nejmladší tým porazil výrazně dvakrát soupeře z Ko-
houtovic, tým starších mini naopak nestačil na další 
brněnský tým JBC.
Mladší mini:
BBK Blansko : Basket Kohoutovice Brno 97 : 8 (66 : 4) 
BBK Blansko : Basket Kohoutovice Brno 65 : 12 (29 : 6) 
Bodovali celkem: 
Streitová 43, Nečas 40, Křížová 37, Ševčík Ondřej14, 
Malík 8, Špačková, Svěráková 6, Berka 4, Ježek a 
Kavín po 2. 
 „Veškerá tíha utkání starších mini byla pouze na 
Jonáši Musilovi, kterému spoluhráči pomáhali jen 
velmi málo. Zaslouží za svůj výkon velkou pochvalu. 
Pro družstvo JBC to byl tréninkový nácvik rychlých 
protiútoků. Nestačili jsme se vracet do obrany a špatné 
bylo i doskakování pod naším košem,“ uvedl trenér 
týmu Antonín Zezula.
Starší mini:
JBC Brno : BBK Blansko 77 : 37 (41 : 16) 
JBC Brno : BBK Blansko 92 : 25 (40 : 10) 
Bodovali celkem: 
Musil 25, Ševčík 12, Jirků, Petrů 8, Zeman 7, Matuška 
4, Jirků, Stloukalová a Patera po 2. 

-kaj-

Vysočina padla 
až v Blansku 

 Cenný skalp si připsalo na své konto družstvo star-
ších minibasketbalistů BBK Blansko. Jako první totiž 
dokázalo porazit Vysočinu Jihlava. První utkání ještě 
ovládl soupeř, který vyhrál o osm bodů. Odveta však 
byla od začátku v režii domácího blanenského celku, 
který těžil především ze zlepšené obrany a bojovnos-
ti. „Všichni hráči udělali vše co bylo v jejich silách a 
zaslouženě jsme vyhráli rozdílem 20 bodů. Přestože 
nejvíce se přičinili o vítězství hráči Musil, Kučera a 
Richard Ševčík, zaslouží si pochvalu celé družstvo,“ 
komentoval trenér týmu Antonín Zezula dvojzápas, 
kterému nechyběl náboj na hřišti i v hledišti.
BBK Blansko : BC Vysočina 41 : 49 (20 : 26) 
BBK Blansko : BC Vysočina 60 : 40 (27 : 21) 
Bodovali celkem: 
Musil 39, Kučera 30, Ševčík Richard 12, Jirků a Malík 
po 6, Křížová a Stloukalová po 4, Horáková 2. 

-kaj- 

Chléb na Vysočině je tvrdý, 
Blansko se o tom přesvědčilo v duelu s Vrchovinou

 Blansko v dosavadních dvou vzájemných du-
elech s Vrchovinou v novodobé historii klubu do-
posud svému soupeři nevstřelilo branku a dvakrát 
prohrálo (doma 0:1, venku 0:3). Ve stejném duchu 
se bohužel odvíjel i třetí vzájemný zápas, který 
obě mužstva sehrála vinou dvouletého působení 
Blanska v krajském přeboru, po dvou a půl letech. 
 Na bahnitém terénu se hrálo od začátku podle 
domácích not. Ti se mnohem lépe se stavem hrací 
plochy vypořádali a zaměstnávali blanenskou de-
fenzívu. Již ve 2. min. po faulu Mašky na L. Sme-
tanu pálil z trestného kopu těsně vedle Dvořáček. 
Ve 4. min. hlavičkoval po standardce Kolaříka opět 
Dvořáček, hlavička domácího obránce mířila nad. 
V 6. min. to v ochozech zahučelo, když po centru 
L. Smetany hlavičkoval P. Smetana do protipohybu 
brankáře Jurana, míč proletěl těsně vedle levé tyče 
blanenské svatyně. 
 Blansko se poprvé osmělilo až po čtvrthodině hry, 
T. Zouhar vybídl k zakončení Trtílka, jehož střela 
byla hodně nepřesná. Lépe, i když ne gólově, se 
vedlo na opačné straně v 18. min. K. Skalníkovi, 
jehož tečovaná pumelice z 20 metrů zatřásla břev-
nem. Ani tohle varování Blanenští nebrali v potaz 
a záhy za to pykali. Ve 25. min. na levé blanenské 
straně domácí rychle rozehráli autové vhazování, 
R. Sodomka vnikl do vápna a jeho střílený centr 
si do branky nešťastně ztečoval obránce David 
Müller - 1:0. 
 Ve 30. min. domácí po protiútoku pálili těsně 
nad, zakončujícím hráčem byl K. Skalník. Blanenští 
reagovali brejkovou akci Trtílka a Nečase, centr 
druhého jmenovaného odpálil z nebezpečného 
prostoru před brankou pozorný Vítek. Ve 39. min. 
předvedli svěřenci trenéra Marka Štukhejla čítan-
kovou brejkovou situaci. Po standardce Pospíšila 
Vítek dlouhým výkopem našel spoluhráče, na 
konci celé akce pak Pavel Sodomka předložil míč 
ve vápně Michalu Skalníkovi, pro něhož již nebyl 
problém trefi t odkrytou branku - 2:0. 
 Poločas ukončila spolupráce dvojice T. Zouhar 
- Horáček, střela druhého jmenovaného skončila 
mimo tři tyče. 
 Záměr svěřenců trenéra Jiřího Hajského jít do 
druhého poločasu s čistou hlavou a pokusit se 
vstřelit co nejdříve kontaktní branku, to vše podpo-
řeno nasazaním druhé útočníka Ladislava Hansla, 
vzal za své již ve 46. minutě. Dlouhý výkop Vítka 
prodloužil vytáhlý forvard P. Smetana na nabíhají-

cího Jana Kolaříka, který křižnou střelou překonal 
Jurana - 3:0. 
 Blanenští i přesto nesložili zbraně. Za necelou 
minutu postupoval k domácí brance Pospíšil, střela 
blanenského záložníka skončila nad. V 50. min. 
po standardce Mašky šel do ostrého souboje s 
Vítkem Trtílek, míč propadl k Hanslovi, kterému ho 
však jeden z obránců soupeře odpálil od nohy do 
zámezí. V 52. min. po spolupráci Nečas a Trtílka 
měl velmi blízko ke vstřelení branky Pospíšil, jehož 
střelu přemisťující se Vítek se štěstím vyrazil mimo 
tři tyče. Vrcholem snažení divizního nováčka byla v 
59. min. další šance, při níž po Hanslově uvolnění 
napálil břevno Vítkovy svatyně Nečas. 
 Stejnou část brankové konstrukce trefi l v 66. min. 
střelou z 25 metrů K. Skalník, v tomto utkání jed-
noznačně nejpylnější střelec. Na opačné straně se 
po Nečasově přihrávce dostal do vápna Gromský, 
ale nedodařilo se mu dobře seřídit mířidla. V 72. 
min. podržel Blansko Juran, na něhož si nepřišel 
Pavel Sodomka. Konečnou podobu výsledku dali 
domácí v 80. min., když střelu střídajícího Andrleho 
tečoval do branky Jan Kolařík, pro něhož to bylo 
druhá branka v utkání - 4:0.

Další výsledky 13. kola 
Moravskoslezské divize, skupiny D:
Napajedla - Tasovice 2:1 (1:0), Líšeň - Polná 6:1 
(3:0), Rosice - Hodonín 4:0 (1:0), Vyškov - Stará 
Říše 2:0 (2:0), Velké Meziříčí - Bohunice 4:1 (2:0), 
Pelhřimov - Uherský Brod 4:0 (2:0), Bystrc - Byst-
řice nad Pernštejnem 1:1 (0:0)

Ohlasy trenérů
 Jiří Hajský, FK Blansko: „Z naší strany toho není 
příliš co hodnotit, protože jsme na půdě Vrchoviny 
nic slavného nepředvedli. Soupeř se jednoznačně 
lépe vypořádal s terénem a s podmínkami ke hře. 
Chleba se lámal po nástupu do druhého poločasu, 
kdy jsme inkasovali branku na 3:0. Pak ještě trošku 
svitla naděje při dvou brankových příležitostech 
Pospíšila a Nečase. Ty jsme bohužel neproměnili. 
Pokud branku nevstřelíme, těžko můžeme pomýš-
let na bodový zisk. Soupeř si jednoznačně zasloužil 
vyhrát. Pro nás je to první těžká porážka. Potká to 
každé mužstvo, teď to potkalo nás, tak snad jsme 
si to vybrali.“

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

 Jak tvrdý kraj je Vysočina se přesvědčili v rámci 13. kola Moravskoslezské divize, skupiny D 
fotbalisté FK Blansko. Svěřenci trenéra Hajského zaznamenali na hřišti Vrchoviny nejvyšší porážku 
od svého návratu do divize, když domácí zvítězili 4:0.

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

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

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. 

PŘIJMU MASÉRA/ku
Jsme nově otevřené moderní studio v Rájci 
- Jestřebí a hledáme kvalifi kovanou/ného ma-
séra/ku  s praxí a částečnou klientelou. Možno 
pro střídající se dvojici. Jedná se o plně vyba-
vené prostory o výměře cca16m2.  Nachází se 
na frekventovaném místě, reklama zajištěna.

Práce na ŽL, nájemné dohodou. 

Pronájem od 1. 12. 2013

 Tel. 734 822 505
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Poslední turnaj sezóny 2012 – 2013 proběhl v 
sobotu 26. října od 13 hodin na kurtech našeho 
squash – centra. Zájem hráčů byl tentokrát tak 
velký, že se nedostávalo odměn pro všechny. V 
průběhu turnaje byl proto vyslán kurýr a tak samotní 
hráči nic nezpozorovali. Stalo se to poprvé za celých 
12 let, co squash stojí a tyto turnaje se pořádají. 
Kupujeme tak o 4 – 5 cen více, než je počet předem 
nahlášených hráčů, a tak nebylo divu, že těch 17, 
kteří přišli, byl i pro nás těžký kalibr.
 V průběhu celého turnaje se hrálo na dva vítězné 
sety do 11 bodů dle mezinárodních pravidel. V první 
fázi byli všichni rozděleni losováním do čtyř základ-
ních skupin A, B, C, D, kde hrál každý s každým. 
Do druhé fáze turnaje, oblíbeného vyřazovacího 
pavouku, postoupilo a bylo nasazeno podle základ-
ních skupin 16 hráčů. Zde je nejdůležitější první, 
osmi-fi nálové kolo. Vítězové jdou do bojů o 1. – 8. 
místo a poražení o 9. – 16. místo.
 Turnaj proběhl v přátelském duchu, což velice 
pozitivně přispívá k dobré atmosféře. Do fi nále o 
první místo se tentokrát dostali borci, s nimiž nikdo 
nepočítal, přesto měl zápas co nabídnout. V utkání 
plném zvratů Jakub Sedláček udolal Jirku Pánka 2:1 
(8:11, 11:8, 11:9). Oba bojovali před zraky svých 
protějšků, které nešetřily svoje hlasivky a ruce. V 
zápase o třetí místo se utkali oba poražení semi-
fi nalisté, kterým tentokrát z nezjištěných důvodů 
chyběly jindy vždy přítomné ženy. Nabil Lai porazil 
Jaromíra Matala 2:1 (11:8, 9:11, 11:7). V utkání o 
5. místo Milan Prudil zvítězil nad Jirkem Vybíhalem 
2:0 (11:9, 11:9). Lze si jen přát, aby počet účastní-

ků našich turnajů stále stoupal. Hrálo se v takové 
pohodě, jak se hrálo.
 Nyní dopočítáme výsledky říjnového turnaje do 
dlouhodobých soutěží „Turnajový Mág“ a „Turnajový 
Leader“ a v příštím vydání Monitoru vás s výsledky 
seznámíme.
 Příští turnaj, první v nastávající 13. sezóně, pro-
běhne v sobotu 23. listopadu od 13 hodin. Startovné 
je opět 200,- Kč. 

PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá 7:00 – 21:00
So – Ne 14:00 – 19:00
Státní svátek 17. listopadu otevřeno 14:00 – 19:00 
hodin.
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Stolní tenis TJ ČKD Blansko

8. listopadu 20138

- 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



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

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

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

Tel. 724 738 924, bkms@seznam.czTel. 724 738 924, bkms@seznam.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      516 412 533, 606 720 933516 412 533, 606 720 933

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

 Vcelku úspěšný víkend mají za sebou stolní 
tenisté KST Blansko. Dařilo se hlavně A týmu 
mužů, který dokázal dvakrát přesvědčivě zvítězit 
na stolech soupeřů. Zejména vítězství nad dosud 
neporaženým Tatranem Hostinné je velmi cenné. 
Výhru Blanska opět režíroval Luboš Dudík, který 
prohrál jediný set.
 
2. liga muži
Tatran Hostinné - KST Blansko 5:10
Body: Dudík 4,5 Přikryl Aleš 2,5 Svoboda 2 Čák 1
Pardubice - KST Blansko 3:10
Body: Dudík 3,5 Přikryl 2,5 Svoboda 2 Čák 2

1. liga ženy
 Již s Mariií Jirůškovou v sestavě na-
stoupila ke svým domácím zápasům bla-
nenská děvčata. Proti Hradci Králové jim 
nevyšel vstup do utkání, když prohrávala 
již 0:4. Zlepšeným výkonem v druhé části 
ale nakonec dokázala vybojovat remízu. 
V neděli pak deklasovala Ústí nad Orlicí.

KST GMC Blansko - Sokol Hradec Krá-
lové 5:5
Body: Jirůšková 2 Ševčíková 1 Slezá-
ková 2
KST GMC Blansko - Ústí nad Orlicí 10:0
Body: Ševčíková 3,5 Slezáková 3,5 
Jirůšková 3

3. liga muži

KST Blansko B - KST Studená 10:6
Body: Veselý 3,5 Kvíčala David 2,5 Kvíčala Josef 
2 Mikula 2
KST Blansko B - Sokol Znojmo 8:10
Body: Veselý 4 Kvíčala Josef 2,5 Kvíčala David 1 
Procházka 0,5

KS2 muži
Cemo Mokrá - KST Blansko C 3:10
Body: Kutil Libor 3 Voráč 3 Procházka 1,5 Přikryl 
1,5 Polívka 1
TTC Komořany - KST Blansko C 10:5
Body: Kutil Libor 3 Voráč 1 Polívka 1 Kutil Šimon 0

-vory-

notebooky HP od

mobily od

tablety od

Splátky bez navýšení!!!

7499,- Kč

399,- Kč

99,- Kč99,- Kč

,- Kč,- Kč

1499,- Kč1499,- Kč
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