
Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 
m2, inž. sítě a stavební povolení k disp., 
krásný výhled  na J-Z... NC – 1.350 Kč/ m2 

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  NAŠE  KLIENTY  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

Prodej zahrady Blansko - Češkovice, 404 
m2, el., pitná voda, studna, septik, sklep, 
příjezd, ovocné stromy... NC – 599.000 Kč 

- Prodej bytu 2+1 Blansko – Pod Javory, 58 m2, i výměna za 1+1... NC – 1 139.000 Kč 

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko – od 26 m2, výtah, záloha jen 10% … NC – od  1 mil. Kč

- Prodej pozemku na RD Doubravice – cca 8.000 m2, u řeky  ..NC – cca 3 999.000 Kč 

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemní prostory...NC – 12.000 Kč/měs.

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. ink. 

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Dvorská, 55 m2, kompletně vybavený...NC – DOHODOU

 Na Wanklově náměstí se to v sobotu 14.11. hemžilo lidmi. Přilákal je program prvního Svatomar-
tinského festivalu, který byl v režii soukromé agentury Team Agency z Blanska a fi nančně podpořen 
městem. Tento festival byl úvodem k blanenské akci Vítání svatého Martina, která má u nás tradici 
již několik let. Přestože počasí vyšlo jen tak napůl a odpoledne se neobešlo zcela bez problémů, 
většina účastníků odcházela spokojená.

Svatomartinský festival
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

efektní ohnivou show Ardor Viridis. Na závěr celého 
dne přijel diváky pozdravit svatý Martin na koni a 
pozval všechny na nedělní část Vítání sv. Martina, 
které se v Monitoru věnujeme na str. 2.
 Svatomartinský festival však měl i své nedo-
statky. Byla to zejména dlouhá fronta, která se 
vytvořila po 13. hodině. Hlavní podíl viny na ní nese 
zejména systém v pokladnách. Platba za speciální 
měnu - tolary, nebyl špatný počin, ale směnárnu za 
hotovost by jistě většina z účastníků uvítala spíš 
uvnitř areálu. Dle slov hlavního pořadatele, Tomá-
še Mokrého, jsou si organizátoři těchto problémů 
plně vědomi a slíbili, že v příštím ročníku na tom 
zapracují. 
 Akce tohoto typu v Blansku zatím chyběla a je 
dobře, že nad ní Město Blansko převzalo záštitu 
a fi nančně ji podpořilo. Byl bych rád, kdyby i v 
budoucnu byl Svatomartinský festival součástí tra-
dičních oslav Vítání sv. Martina. Sobotní program, 
na který navázal nedělní historický průvod městem 
a Vítání sv. Martina v zámeckém parku, byl skvělý 
nápad. Jistě mi to dosvědčí nejeden účastník. 
Věřím, že na první Svatomartinský festival budete 
i vy vzpomínat v dobrém i přes drobné nedostatky, 
a že se za rok na Wanklově náměstí sejdeme ještě 
v hojnějším počtu.

-r-

Chelčického 56 Blansko 678 01
tel./fax: 516410914

mobil 602531832

Firma hledá STAVEBNÍ POZEMEK 
cca 4000 m2 pro sídlo fi rmy a skladu, 
nebo SKLAD NA PRODEJ 
cca 2000 m2 Blansko a okolí.

  

  

  

 

  
  

www.realitymacocha.cz

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 150,- Kč/m2                         mob.: 777 857 740   

cena: 8 500,- Kč vč. energ

Pronájem velice pěkného bytu 2+kk 

v 1. patře RD. Lokalita - Písečná

mob.: 777 857 739 

Blansko

cena: 1 000 000,- Kč mob.: 777 857 740 

Pěkný, slunný DB 2+1 s lodžií, po částečné 

rekonstrukci. Výhodná investice.

cena: 1 250 000,- Kč mob.: 777 857 739

Blansko

HLEDÁM VYSNĚNÉ BYDLENÍ

Dva stavební pozemky - 1555 m2 a 2094 m2. 

Mírně svažité, orientace JV. Klidné místo.

Bedřichov

Celkově zrekonstr., patrová chata. Poz. 409m2, 

zastavěná pl. 53m2. IS: voda, elektřina, jímka.

Suchý
Pro klienta, kterému jsem prodala RD, 

hledám ke koupi byt 2+1 v Blansku. 

Platba hotově, nastěhování do 6 mě-

síců. Předem velice děkuji za nabídky.

Martina Mareschová, 

mob.: 777 857 739, 

e-mail : info@realitymacocha.cz

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

 Skvělá atmosfé-
ra, výborný pro-
gram, dobré jídlo a 
pití, přes tisíc ná-
vštěvníků. Tak by 
se dal jednou větou 
shrnout první Sva-
tomartinský festival 
v Blansku. Akce 
byla zaměřená na 
slavnostní otevření 
svatomartinského 
vína a jeho degu-
staci. Kromě sva-
tomartinského se 
ochutnávalo i mla-
dé, přívlastkové a 
jakostní víno. Svoji 
nabídku prezento-
valo jedenáct vinařů 
a hostům rozlévali 
letošní víno do krás-
ných pamětních skleniček vyrobených přímo pro 
tuto akci.
 Součástí festivalu byla nabídka pokrmů restaura-
ce Pizzazz, Penzionu U Hraběnky z Petrovic a Stat-
ku Samsara z Klepačova. V nabídce restaurací byly 
výtečné polévky - například husí kaldoun, koupit se 
daly i další jídla z husy, ale také z krůty, nechyběly 
lahodné dezerty, nabídka domácích sýrů, pálenek, 
pečiva atd. Je velká škoda, že tu restaurace byly 
přítomny jen tři. Možná všichni ostatní vyčkávali, 
jak dopadne první ročník. Pevně věřím, že za rok 
se jejich počet alespoň zdvojnásobí.
 Velkým lákadlem pro Blanenské byl kulturní pro-
gram na pódiu, který začala svým prvním vstupem 
cimbálová muzika Grajcar. Po ní se uskutečnilo 
slavnostní zahájení, kterého se chopili hlavní zá-
stupci města Ivo Polák a Jiří Crha, a také jeden z 
nejvýznamnějších hostů - známý kuchař Marcel 
Ihnačák, který se stal tváří celého festivalu. Ná-
sledovalo vystoupení  Banjo bandu Ivana Mládka, 
který svými veselými skladbami a vtipem zahřál dav 
lidí před sebou. Odpoledne se na pódiu odehrála ří-
zená degustace vín s výkladem, v dalších vstupech 
rozezpívala diváky cimbálovka Grajcar a hudební 
část v 17 hodin v podvečer zakončil český akustický 
bigbít v podobě blanenské skupiny HD Acoustic. 
Po zaznění posledních tónů už se všichni těšili na 
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Vítání svatého Martina

BAZAR - ZASTAVÁRNABAZAR - ZASTAVÁRNA
Bezručova 23a (nad Kaufl andem), tel. 603 707 132, 603 905 979, 516 416 555

- okamžitý výkup a zástavy věcíokamžitý výkup a zástavy věcí, zlata, nářadí, telefonů,

 elektroniky, aut, nemovitostí a dalšího dle dohody

- prodej a výkup sportovních potřeb, brusle, lyže, kolabrusle, lyže, kola

- provozovna v novém kabátuprovozovna v novém kabátu, ochotný personál

- vykupujeme použité autobaterie

Jsme tu pro 

vás již více 

než 20 let!

Bc. Marta Golasowská, tel.: 606 331 659
Blansko, Seifertova 3, pod budovou OSSZ

 * Novinky mezi omlazovacími technologiemi * Novinky mezi omlazovacími technologiemi
 * CPT Frakční neinvazní radiofrekvence * CPT Frakční neinvazní radiofrekvence

PODZIMNÍ
AKČNÍ CENY!

PŘÍSTROJOVÁ 
KOSMETIKA MAJAMAJA

 Milí čtenáři Monitoru, na tomto místě možná čekáte 
obvyklý článek o oslavách svátku svatého Martina, 
kterými město v posledních dnech žilo.
 Článek, ve kterém nebude chybět zmínka o počtu 
návštěvníků, o vzácných hostech, programu, novin-
kách, které letošní ročník přinesl, případně o počasí, 
které se tentokrát nevyvedlo.
 Mohla bych konstatovat a chválit či kritizovat, ale 
říkám si, že takových článků jistě najdete dost v 
ostatních tiskovinách včetně městských novin. Místo 
toho všeho si dovolím osobní vzpomínku na jeden 
listopadový den před osmi lety, kdy se konalo Vítání 
sv. Martina v Blansku poprvé.

 Počasí bylo tehdy ještě o málo nevlídnější než 
letos – zataženo, těsně nad nulou a padaly drobné, 
zmrzlé jehličky. V průvodu šli jen dva koně, šašek a 
pár pěšáků v roli templářských rytířů. Jarmark, umís-
těný tehdy jen na nádvoří zámku, sestával snad ze 
čtyř stánků. Největší oblibě se pochopitelně těšil ten, 
který nabízel horkou medovinu.
 Vzpomínám si na kříže templářů i dlouhé plavé 
vlasy a velké oči jedné z kostýmovaných dívek, 
zakalené denní světlo a omšelý zámek, který tomu 
všemu v mých očích dodaly vláčilovskou atmosféru 
jako vystřiženou z Markéty Lazarové.
 Vybaví se mi tehdejší skrovná návštěvnost, za 
kterou byli organizátoři i tak vděční, a zejména ne-
opakovatelná atmosféra malého týmu lidí, kteří z 
nadšení a touhy dělat něco pro druhé začínají stavět 
cosi nového.
 Když s tím srovnám současnou podobu oslav, na-
padá mě jen: kdo by to byl tehdy, před osmi lety, řekl?
 Oslavy se proměnily k nepoznání a z původního 
setkání hrstky lidí je obří akce, kterou město žije.
 Přesto v mých vzpomínkách zůstává ten první, 

nepovšimnutý, promrholený ročník tím nejkrásnějším 
a nejvíce výjimečným.
 Přeji Vám všem, abyste si tu svou jedinečnou vzpo-
mínku na blanenské svatomartinské oslavy, takovou, 
která se pro Vás stane milníkem na cestě životem, 
našli i Vy.

Klára Kučerová

Co pro vás znamená 
svátek svatého Martina?

Jiří Kaňa, 
farář římskokatolické farnosti v Blansku
 No to bych mohl napsat několik stránek a všechno 
by bylo pozitivní. Zkrátka všestranné, 3D plus.
 
Tomáš Doležal,
„svatý Martin“
 Pro mě to znamená především příležitost, kdy mohu 
přinést radost dětem. Zvlášť v Blansku je to výjimečné 
díky blanenskému kostelu a jeho osazenstvu. Pan farář 
posunul tyto oslavy úplně někam jinam, díky němu zís-
kaly duchovní rozměr. Je to pro mě opravdu příjemná 
akce, na kterou jezdím obzvlášť rád.

Ivo Polák, 
starosta města Blanska
 Svátek svatého Martina pro mě osobně znamená 
připomenutí historie a kořenů, které je v současné době 
nutné si připomínat. Myslím si, že v dnešním uspě-
chaném světě připomínání historie mnohokrát chybí. 
Vnímám ho jako svátek spjatý s městem Blanskem a 
jsem nesmírně rád, že se tyto oslavy uchytily. Byl jsem 
u prvního ročníku, kdy za mnou magistr Kučera přišel s 
tím, že bychom mohli něco takového udělat, a nesmírně 
mě těší, jak se oslavy neustále rozvíjí a zdokonalují.

Jiří Crha,
místostarosta města Blanska
 Svátek svatého Martina? To bych rozdělil do tří rovin. 
Za prvé je tady rovina osobní: datum 11. 11., samé 
jedničky, to je prostě datum, které nosí štěstí. A taky je 
to vzpomínka na dětství, kdy jsme se těšili, že přijede 
Martin na bílém koni a bude sníh.
 Za druhé jako občan Blanska vnímám, že sv. Martin 
je patron našeho města a vybaví se mi kostel a všechny 
příběhy, které se k němu váží.

Freddieho sloupek
Problém a řešení

 Nadpis zní trochu jako zločin a trest, ale to srovnání není 
vlastně ani tak úplně mimo.
 Problém je slovo, které není pěkné. Je to slovo, kterému 
se mnozí chtějí vyhnout. I proto je místo něj (například v ma-
nažerských příručkách) použito mírnějšího, či korektnějšího 
pojmenování „situace k řešení“. Ze situace se údajně můžeme 
odrazit a po jejím zvládnutí budeme silnější. Skoro by se chtělo 
říci, že se budeme mít „lépe a radostněji“. Věru optimistické. 
 Proti optimismu nic nemám, ale musí být na místě. Jak 
pomalu dospívám (a nikdy ten proces neskončí), domnívám se 
čím dál tím víc, že je lepší být oběma nohama na zemi a situaci 
vnímat reálně. Nemít tedy ani hlavu vysoko v oblacích, ale ani 
nepropadat záchvatům paniky.
 A reálně vidím ve svém současném okolí problém, nikoli situ-
aci k řešení, na rozdíl od manažersky vzdělaných a neskonale 
politicky korektních „elit“. Už jen to pojmenování „elita“, kterému 
se nikdo z jejích členů nebrání svědčí o odtržení od reality těchto 
politiků, fi lozofů a aktivistů. Ti všichni chtějí dnešní „nepřehlednou 
situaci“ řešit. 
 Dosavadní životní zkušenosti mi velí se pozastavit nad jed-
ním naprosto zjevným nesmyslem. Když totiž vezmu do úvahy 
prostý zákon příčiny a následku, pak nechápu, jak může chtít 
problém, který dnes v Evropě máme, řešit tatáž „elita“, která je 
jeho příčinou.
 Angela Merkel nejdříve pozývá téměř „všechny potřebné“, 
aby přišli a užívali si pohostinnosti Evropy, aniž by k tomu měla 
mandát. Dobrá, do Německa je pozvat může. Ale pak zjistí, že 
Německo není schopno a asi už ani ochotno „všechny“ přijmout. 
A naříká nad nespravedlností a nesolidaritou ostatních národů 
EU. Při vší úctě, začínám pochybovat o jejím zdravém rozumu. 
Ruku na srdce, kdo z vás by se po tom, co se své dceři rozhodl 
vystavit opulentní svatbu, s tisícovkami hostí a k poslechu hrající 
kapele U2, a po poznání, že na takovou věc nemá ani prostory, 
ani peníze v klidu obrátí na souseda, aby mu DAL (nikoli půjčil) 
na pohoštění svatebních hostů, nechal je u sebe veselit se a 
nakonec se o ně i postaral? Kolik, že vás je? A když vás soused 
(oprávněně) pošle na vyšetření k psychiatrovi, ještě se na něj 
budete zlobit a pomlouvat ho. Takže kolik? Počítat to nebudu.
 Po celá léta se Německo a Francie stavěly do čela Evropské 
vzájemnosti. Nic proti tomu. Každá společnost potřebuje někoho, 
kdo udává směr. Ale abych použil Biblického příměru, „Což může 
slepý vést slepého? Nepadnou oba do jámy?“, jinými slovy, kdo 
chce udávat směr, musí vědět, kudy se vydat. A pokud nás má  
nebo měla vést Francie s Německem, pak nám budiž samo Nebe 
milostivo.
 Je mi líto obětí z Paříže, nikomu bych nepřál zažít takovou 
tragédii, která se stala, ale právě na případě Francie je jasně 
vidět, kam až dospěla politika multi-kulti a politické korektnosti. 
Nemám vůbec nic proti jiným kulturám, netvrdím dokonce ani 
to, že islám je původcem všeho zlého na světě. Jen tvrdím, 
že všechno má své meze. Nechme se jinou kulturou ovlivnit v 
tom lepším, byť je to těžké defi novat. Ale rozhodně nesmíme 
připustit, aby právě ony kultury si samovolně přisvojovali právo 
na určování hranic „dobrého a zlého“. Považuješ vepřové za 
„nečisté“ a odmítáš jeho konzumaci? V pořádku. Jen si uvědom, 
že „naše“ civilizace je v tom jiná. Máš pak 3 možnosti, příčí-li se 
ti to. Přizpůsobit se, držet hubu anebo odtud odejít. Pokud nám 
začneš vnucovat v naší zemi „své“ principy chování, měl bys 
narazit.
 Problémem Evropy je to, že celá dlouhá léta nikdo nenarazil. 
Naopak narážíme my. Došlo to tak daleko, že někdo nám za-
vraždí bližního a my se mu máme v zájmu politické korektnosti 
a tolerance DOKONCE OMLUVIT?
 To už jsme se opravdu všichni pomátli? Pokud ta „elita“ ano, 
pak stále věřím, že nás se zdravým rozumem se ještě najde dost.
 Hezký den....
 Freddie (freddiemail@email.cz)

Třetí věc jsou pak samotné oslavy svátku, ze kterých 
se postupem času stala nejvýznamnější blanenská 
událost celého roku a myslím, že takto to vnímají i 
občané. Já sám, když dostanu nový diář na příští rok, si 
okamžitě tento termín poznačím, abych na něj omylem 
nenaplánoval něco jiného. Kdybych měl známé, přátele 
či rodinu pozvat do Blanska na nějakou událost, byl by 
to právě svátek sv. Martina.

Jiří Kučera, zástupce města Blanska, 
člen organizačního týmu
 Pro mě je to ta největší městská kulturní a spole-
čenská akce za celý rok. Osobně jsem velmi rád, že 
to není jen ten jarmark – oslavy dnes zahrnují celou 
škálu různých aktivit – a že se zapojuje celé město, jak 
městské instituce, tak i farnost, skauti, školy (například 
střední gastronomická škola) a podnikatelé, a že tím 
svátkem to město žije. Přesně tak jsme si to předsta-
vovali, když oslavy měly vzniknout.
 Jinak je to samozřejmě taky spousta práce a stres 
– letos jsem vykouřil krabičku cigaret, i když jinak 
nekouřím.

Pavlína Komínková, 
ředitelka Muzea Blansko
 Oslavy svátku svatého Martina pro mě představují 
krásné zahájení zimní sezóny. Je to příležitost pozvat 
veřejnost do prostor zámku a upozornit tak na to, že 
zámek zůstává otevřen i přes zimu, a také příležitost 
upozornit na náš chystaný adventní program: dva pro-
sincové koncerty, a také adventní tvořivé dílny, které se 
budou konat o sobotách a budou zaměřeny na vynálezy 
spojené s blanenským zámkem: smalt a výrobu svíček.

Eva Juračková, 
výtvarnice, učitelka ZUŠ Blansko
 Spousta práce, dělání papírových koňů a triček a 
pláštíků pro děti, a taky radost, že rodiče děti dovedou 
i v takovém ošklivém počasí, jako je dneska. A taky je 
nás rok od roku víc – začínala jsem s devíti dětmi a 
dneska nás bylo čtyřicet dva. Rok od roku přidělávám 
další koně a pláště. To je opravdu radost.

Olga Darmovzalová, 
zástupkyně Petrovické jízdárny
 Strašně moc práce a strašně moc pohody s kama-
rády, krásné koně, dobré jídlo, ale bohužel žádné pití, 
protože řídím, takže až večer.

-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

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

TEPLÉ ČEPIČKY TEPLÉ ČEPIČKY 
pro malé dětičky

Nově v nabídce čepičky, šály a rukavice.

Velký výběr, nekousavé, příjemné materiály.

l k
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Na kávě s Václavem Ševčíkem
Eva a Vašek. Známé pěvecké duo, které jsme svého času denně viděli na televizních obra-
zovkách v teleshoppingu. Nejednou se o ně zajímal celorepublikový bulvár. Ale i když to nyní 
vypadá jako ticho po pěšině, z hudebního šoubyznysu nezmizeli. Jejich příznivci je stále 
vyhledávají na různých vystoupeních v České republice i v zahraničí. Od dubna do konce 
listopadu odehrají přes sto koncertů. Od prosince do konce března nevystupuji a pracují 
především ve studiu a připravují si novinky pro své příznivce.

Sponzor rubriky:

tehdejšího ředitele hudební školy Vlastimila 
Hemzala. Jenže lidi, kteří chodili na naše 
zábavy, vždycky pak obraceli značky a 
popelnice, jak byli bujaří, proto nás ředitel 
požádal, abychom změnili název a nedělali 
hudební škole špatné jméno. Přejmenovali 
jsme se tedy na Vermonu. V roce 1975 jsem 
odešel na vojnu a kapelu jsem předal Pavlu 
Krškovi. Ale v roce 1983 mně už bylo zase 
smutno po muzice, tak jsme založili SURF, 
čímž se mi Vermona stala konkurenční 
kapelou. 

    Jak jste se potkali s Evou? 
    S Evou jsme se dali dohromady v roce 
1989, kdy jsme hráli na plese v Rájci. 
Naše tehdejší zpěvačka Eva Štrajtová 
často nemohla z rodinných důvodů s námi 
vystupovat, což se právě tenkrát stalo. 
Pořadatelka však trvala na tom, abychom 
hráli i se zpěvačkou. Řekla, že má dceru, 
která studuje konzervatoř, a navrhla, zda 
to s ní nechceme zkusit. Slovo dalo slovo 
a 24. února 1989 jsme měli s Evou první 

společné veřejné vystoupení. Od té doby uteklo už 
skoro sedmadvacet let. Dnes jsme manželé a máme 
spolu dvanáctiletou dceru. 

 Bez nadsázky by se dalo říct, že téměř všichni 
místní muzikanti prošli SURFem… 
 Ano, v SURFu hrálo mnoho vynikajících muzi-
kantů. Kytarista Miloš Pernica, bubeník Jiří Boreš, 
Pavel Fadrný, který kariéru zakončil v kapele Mňága 
a Žďorp, kytarista Karel Fleischinger, bubeník Radim 
Kolář… Muzikanti když se rozloučí, často si potom 
nemůžou přijít na jméno, ale s odstupem času, když 
pak mají svoje kapely a začnou řešit problémy ve své 
skupině, tak řeknou, že ten Vašek to měl asi přece 
jen promyšlené. Neuznávám totiž příliš demokracii 

v kapele, je pravda, že u mě byla vždycky spíš dik-
tatura.  

 Jak jste se dostali do zahraničí? 
 Úplně náhodou. V roce 1986 jsem slíbil jednomu 
kamarádovi, který pro mě něco udělal, že zahraji 
jeho dětem na svatbě. Shodou okolností na té 
druhé svatbě byl ženichem Libor Mašát, který je 
známý z médií, jelikož se nyní léčí s amyotrofi ckou 
laterální sklerózou. Měli strýčka z Rakouska, který 
když nás slyšel hrát, nás pozval do Rakouska. „My 
nemůžeme,“ řekl jsem tenkrát. Za hranice se vyjet 
nedalo a bylo mi to líto. Ale přišla revoluce a já jsem 
zašel k Mašátům a požádal je o kontakt na strýčka 
z Rakouska. Vzal jsem harmoniku a s Mašátovými 
jsme jej jeli navštívit. Zahrál jsem, zazpívali jsme u 
stolu. Byla tam hospodská, která řekla, že máme 
přijet za čtrnáct dní na pálení čarodějnic. Tím se 
zasadilo první semínko a do dvou let jsme se dostali 
až do Vídně, z Vídně do Španělska, do Norska, do 
Švédska. Pak nás pozvali do Kanady, následně 
do Ameriky i Austrálie. Hrajeme tam česky našim 
krajanům. 

 Hrát pro starší generaci jste začali cíleně nebo 
si vás našli sami? 
 Hrát starším mě naučili zkušení muzikanti v Tempu 
ČKD a největší zkušenosti jsem získal v Radosti 
Šošůvka. Neskutečně výborní a citlivý muzikanti 
František Vybíhal, Bohuš Zouhar, František Hlavá-
ček, Klement Krátký. Jejich vztah k hudbě a publiku, 
ale i obráceně, vztah publika k nim, mě posunuly od 
původního směru beatu k lidové hudbě a zábavě. 
Dodnes čerpám z jejich zkušeností a vždy, když 
něco udělám proti jejich zásadám, cítím se tak nějak 
jako provinilec a mám dojem, že to vidí. Jindy mnozí 
nechápou, proč věci zrovna tak hraji, že je třeba 
modernizovat, ale já mám zodpovědnost ke svým 
učitelům a je škoda, že jim již nemohu dodatečně za 
zkušenosti poděkovat. Proto když je možno, alespoň 
je předávám mladým, kteří o ně stojí. 

 V čem vy sami spatřujete svůj úspěch?
 Myslím, že úspěch se u každého dostaví v oka-
mžiku, kdy najdete svoje předurčení a začnete je 
realizovat na plno. Bývá to většinou pozitivní vlast-
nost, kterou se od sebe lidé liší. Někteří se toho bojí, 
a tak hledají jistotu v zaměstnání a dělají něco pro 
peníze, které stejně nikdy mít nebudou, ani si za ně 
nic nekoupí. Když se osvobodíte od práce pro peníze 
a žijete život předurčením – a to u mě pravděpodobně 
znamená zpívat a bavit lidi kolem sebe, vytvářet pro 
ně hudební nosiče, tedy hledat pro ně písničky a již 
patnáct roků i obraz k hudbě – tak nepřemýšlíte nad 
úspěchem; jen se bojíte, abyste příznivce nezklamali. 
Tak nějak abyste zůstali při zemi a nestalo se, že 
začnete upadat do vlastního světa zamilovaní sami 
do sebe. Musíte vlastně dělat to, co si myslíte, a 
zcela upřímně. Jakákoliv přetvářka a faleš se vycítí, 
i když má člověk pocit, že to zakamufl uje. Cit zastínit 
nejde a přetvářka k hudbě nepatří. Potom to je již 
jen přírodní hříčka, aby vás příroda stvořila jako typ, 
který se dovede vcítit do ostatních lidí. 

 Hospůdka v Kotvrdovicích stále funguje? 
 Hospoda bude mít osmnáct roků trvání, každoden-
ní provoz jsme uzavřeli, ale jednou za měsíc stále 
pořádáme tradiční tanečky. Jezdí tam lidé z celé 
republiky, vždy přijede sto, sto dvacet lidí. Obvykle 
se v regionu ubytují a navštíví Moravský kras. 

 Co televizní stanice Šlágr? 
 V roce 2005 za mnou přišel pan Peterka, jestli by 
nemohl dostat Bílou orchidej do teleshoppingu České 
televize. Jenže procenta z prodeje byly 12% : 88%, 
my jsme byli ve značné nevýhodě. Když jsem záhy 
zjistil, jak jsou smlouvy nastaveny likvidačně, licenci 
jsem jim neprodloužil, ale on naše CD prodává pořád, 
jako že vyprodává sklady. Ale má to nastavené tak, 
že je může vyprodávat, jak dlouho chce a za kolik 
chce. Výroba jej nic nestála a tak v současné době 
může prodávat 14 CD a 2 DVD v jedné sadě za 
888,- Kč včetně DPH a poplatků OSA a vysvětlovat 
lidem, kteří Šlágr sledují, že 
žijeme někde v Austrálii a 
nehrajeme a nikdo již naše 
nosiče nechce. Na druhé 
straně jsme v roce 2015 ob-
drželi od IFPI další dvě Zlaté 
desky za prodej nosičů. Je to 
složité, ale je na lidech, co si 
vyberou za životní styl. 
 Do Šlágru jsme tedy nikdy 
nešli, protože pan Peterka 
chtěl od nás, abych mu dal 
licenci na vysílání našich 
videoklipů, ale nedostal ji, 
protože když mi zdevasto-
val cédéčka, tak mu pře-
ce nedám ještě videoklipy. 
Nechtěli jsme, aby s námi 
udělal na televizní obrazov-
ce to samé, co udělal z 
našich hudebních nosičů v 
teleshoppingu. Lidi nás mají 
rádi i tak, máme přes milion 

 Vaši hudební dráhu předurčili již tatínek s 
dědečkem… 
 Ano, děda Václav Ševčík byl kapelníkem Vaškovy 
kapely z Lipovce u Blanska a můj otec hrál celý život 
v různých uskupeních a končil jako většina hudební-
ků v orchestru pohřební služby, kde dělal pětadvacet 
let vedoucího v obřadní síni v Blansku. Vždycky mi 
říkali, dávej si pozor na to a na to, a snažili se mi 
předávat životní zkušenosti. Nejdřív jsem se všemu 
smál, ať se mi do toho nepletou. Ale záhy jsem dostal 
přes prsty a jejich poradenství jsem začal přijímat a 
učit se od nich. 
 Moje první kapela se jmenovala LŠU Blansko. Zalo-
žili jsme ji spolu se spolužákem Lubošem Novákem a 
Radimem a Vlastimilem Hemzalovými, což byli synové 

prodaných desek a natočených přes 750 audiona-
hrávek a přes 550 videoklipů. 

 A co říkáte na samotný projekt televize Šlágr?
 To, že někdo hraje starším lidem, je velice záslužný 
čin. Já spíš nechápu, proč to nedělá veřejnoprávní 
televize z licenčních poplatků, která má plný archiv 
kvalitních produktů. Proč to dělá soukromá osoba, 
ale za takovou cenu, že pořád musí vyzývat svoje 
diváky, aby jim posílali příspěvky, a psychicky je musí 
vydírat, že pokud nebudou kupovat hudební nosiče 
nebo posílat peníze, tak televizi neudrží. Každý nějak 
podniká, a když to obdivují i Hospodářské noviny, je 
to asi v souladu s podnikáním. 

 Takže netoužíte po vystupování ve Šlágru? 
 Ne, to určitě ne. V takovém kanále netoužím být, 
ani v tom systému, který Šlágr vede. Je tam i řada 
výborných umělců. My jsme samostatní od roku 1994 
jako vydavatelství s veškerým vybavením a raději 
zůstaneme tím, čím jsme, než být tím, čím nejsme. 
Zkuste dneska ve společnosti najít někoho, kdo bude 
dělat něco zadarmo. Zadarmo nic není a za nic si 
koupíte pouze nic. 

 Čím novým se teď zabýváte?
 Nyní jsme vytvořili úplně nový projekt Eva Adams, 
který právě v těchto dnech jde na trh. Eva a Vašek 
existují stále dál, ale paralelně s tím začíná vystu-
povat Eva samostatně. Projekt jsme připravovali 
sedm let, vytvořili jsme Evě Adams čtyři nová CD 
a pět DVD. Kdo bude chtít Evu a Vaška, objedná si 
nás tak, jak doposud, kdo bude chtít Evu Adams, tam 
vyrazí na koncert sama Eva. Jsem si vědom, že tu 
nebudu věčně, chtěl jsem jí proto připravit cestu pro 
její samostatnou profesionální dráhu, kterou tak ve 
svých pětačtyřiceti letech může zahájit. 

 Proč Adams? 
 Eva je za svobodna Dvořáčková, já jsem Ševčík, 
bydlíme na Klepačově, hospodu máme v Kotvrdo-
vicích, v celém světě nikdo nedokáže vyslovit nic z 
toho. Proto jsme potřebovali vymyslet něco univer-
zálního, co bude moct vyslovit Angličan, Američan, 
Němec… Když jsme se jednou toulali s kamarády v 
Austrálii po břehu, ptal jsem se jich, jaké jméno by 
u nich dali, aby to bylo jako české Novák. Řekli, že 
nejčastějším příjmením je u nich Adams. To se nám 
líbilo. Projekt Eva Adams pak nejsou jen písničky, ale 
spadá tam taneční styl, cvičení, posilování, rehabili-
tace na její muziku. Na albech najdete různé žánry, 
jako je country, pop, swing. Skladby jsou přístupné 
většině posluchačů, kteří nejsou žánrově vyhraněni.  
Písně mají hluboké texty, dobarvené citlivými melodi-
emi. Jedno CD je určeno zejména pro klidný domácí 
poslech. 

 A cílová skupina Evy Adams?
 Především její vrstevníci. Ale určitě se to bude líbit 
i mé generaci. Dokonce bych řekl, že to může jít i k 
mladším ročníkům, zkrátka ke všem, kdo potřebují 
hudbu k životu. 

 Kde se dají koupit vaše hudební nosiče a knihy?
 Můžete si přijet k nám na Blansko-Klepačov, 
Dlouhá 156, přímo do vydavatelství, dát si s námi 
kafíčko a vybrat si, co si přejete, CD, DVD, knihy, 
zájezd na rok 2016 do Tater v květnu, cestu na 
Aljašku v červnu, nebo k Jadranu v září na týden či 
čtrnáct dní. Dále různé plakáty a dárkové předměty. 
Můžete si zde objednat místo do Hospůdky u SURFu 
na hudební večer Evy a Vaška, nebo do SURF clubu 
na Klepačově a kulturní akce pořádané pravidelně 
v tomto kulturním stánku SURFu. Parkoviště před 
fi rmou SURF máme dostatečně velké bez nebezpečí 
botičky. Kdo chce nakupovat v pohodlí domova a 
obejde se bez osobního kontaktu, vše najde na 
www.evaavasek.eu. Dále rovněž můžete využít 
telefonu 602 790 311 nebo e-mail: surf@surf.cz. V 
okamžiku, kdy se přihlásíte do SURF clubu, vám 
budou pravidelně chodit SURFácké listy a v nich 
se vše dočtete.

-mha-

Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových radiátorů. Patří-

me mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zaměřením na skutečné potřeby 

trhu a zákazníků. Klademe důraz na kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků, ale zároveň se 

snažíme vytvářet kvalitní podmínky a motivující prostředí pro naše zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místa pro zkušené

SVÁŘEČE PLAMENEM
ZÁMEČNÍKY
LAKÝRNÍKY (do práškové lakovny)
Očekáváme:

• výuční list příslušné profese

• aktuální praxi alespoň jeden rok

• platný svářečský průkaz výhodou

• znalost čtení výkresové dokumentace

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

• dobré platové podmínky 120-140 Kč/hodinu při plnění úkolu

• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo písemně na adrese 

Personální oddělení 

ISAN Radiátory s.r.o.,

Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 

605 208 923

nebo e-mailem na 

prace@isan.cz 
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Boj za zdravá prsa 2015 
v Nemocnici Blansko

Setkání seniorů v Klepačově

Vážení zákazníci, 

dovolujeme si Vás pozvat do naší 

prodejny na nákup kvalitních 

vánočních dárků pro celou rodinu. 

textil Eva Kupková

Provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, 

Tel: 516 416 449 

Email : kupkova.textil@seznam.cz

Nabízíme Vám:

- rifl e dámské, pánské, zn. Lerros, Pioneer

- mikiny, košile, trika dámské i pánské 

- pánské obleky, různých vzorů a velikostí

- župany Vamp, pyžama Luiz

- košile AMJ, Marco Moralli

 Stejně jako předchozí tři roky, i letos bude blanenská nemocnice „bojovat“ za zdravá prsa. Na 
radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko, které je akreditováno pro mamární screening, 
proběhne v pondělí 23. listopadu 2015 od 7.30 do 17.30 hodin „boj za zdravá prsa“. 

 V České republice je každoročně diagnostikováno 
více než 6 000 nových případů onemocnění, dva 
tisíce žen s touto diagnózou ročně zemře. Karcinom 
prsu je na prvním místě mezi příčinami úmrtí ve vě-
kové kategorii 20 – 54 let! Karcinom prsu je přitom 
velice dobře léčitelný (až 92 % pacientek se zcela 
vyléčí) – pokud je však nádor odhalen včas.
 Nemocnice Blansko realizuje tuto akci již čtvrtým 
rokem proto, že se naprosto ztotožňuje s myšlenkou 
bojovat s touto zákeřnou nemocí tou nejúčinnější a 
přitom nejsnazší metodou – prevencí. V průběhu 
života onemocní každá osmá žena rakovinou prsu! 
Jako jedno ze 70 mamografi ckých screeningových 
center ČR můžeme potvrdit: nejlepším lékem na 
rakovinu prsu je její včasný záchyt!

Pro koho je akce určena?
 V České republice hradí zdravotní pojišťovny pre-
ventivní vyšetření prsu ženám od 45 let věku. Akce 
Nemocnice Blansko je proto zaměřena na ženy pod 
touto věkovou hranicí, tj. do 44 let.

Co vás čeká?
 Na vyšetření se nebude objednávat. Předem je 
nutné zajistit si na bezplatném tel. č. 800 180 880 po-
ukázku AVON, kterou Liga proti rakovině přispívá na 
preventivní vyšetření částkou 200,- Kč. Rozdíl mezi 

hodnotou poukazu a skutečnou cenou provedeného 
vyšetření hradí Nemocnice Blansko, tzn. vyšetření 
bude pro ženy zcela zdarma.
 Po vyplnění základního dotazníku bude dle indi-
kace lékařek provedeno ultrazvukové nebo mamo-
grafi cké vyšetření (případně kombinace obojího). 
Po ukončení vyšetření obdrží ženy tištěný výsledek 
s případným doporučením. Od 10 – 14 hodin bude 
možná i konzultace v mamární poradně na oddělení 
jednodenní péče (prim. MUDr. Stanislav Krejsta).
 Prvně vyšetřené ženy obdrží instruktážní DVD k 
samovyšetření prsou.

 Pravidelné mamografi cké vyšetření dokáže od-
halit i počáteční stadia onemocnění a při včasném 
odhalení nádoru může být vyléčeno až 92 % paci-
entek! Využijte možnost absolvovat mamografi cké 
vyšetření v Nemocnici Blansko. Naše pracoviště 
je zahrnuto v síti akreditovaných center, jejichž 
činnost je průběžně monitorována a kontrolována. 
Akreditované pracoviště musí splňovat přísné pod-
mínky a získat osvědčení o způsobilosti k provádění 
mamárního screeningu. V posledních 3 letech bylo 
pracoviště Nemocnice Blansko vyhodnoceno jako 
nejlepší v celé ČR z hlediska kvality screeningového 
programu.

-ko-

PedikúraPedikúra bosá nohabosá noha
 Svitavská 500, bývalý areál Adastu, tel. 603857702

      * mokrá pedikúra* mokrá pedikúra
   * přístrojová pedikúra   * přístrojová pedikúra
    * masáže nohou    * masáže nohou
    * profi  pedikúra    * profi  pedikúra

objednání 

dle domluvy
50% sleva

na 1. ošetření

jistota,
na kterou se 

v naší prodejně  
můžete spolehnout

�

každá žena u nás najde 
naplnění svých představ

�

stále nové modely 
módních značek

�

originální kolekce 
pro každou příležitost

NOVĚ OTEVŘENO
V KVĚTINÁŘSTVÍ 
HELENKA

Blansko

nám. Svobody 8  
tel. 516 411 577
�

�

po–pá  8.00–18.00 hod.
so  8.00–12.00 hod.
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 Aktiv Komise pro občanské záležitosti Klepačov uspořádal 7. listopadu v sále Dělnického domu 
tradiční Besedu s důchodci. Jako hosté byli přítomni pan starosta Mgr. Ivo Polák, předsedkyně Občan-
ského aktivu paní Mgr. Kateřina Habinová, členka zastupitelstva MěÚ Blansko paní Jana Kratochvílová 
a její manžel MUDr. Jaromír Kratochvíl (Hnutí humanitární pomoci a Domov Olga).
 V úvodu besedy paní Marie Nezvalová přivítala 
hosty, zhodnotila činnost občanské aktivity a sezná-
mila přítomné seniory se společenskými změnami v 
Klepačově za uplynulý rok. Dále se zmínila o činnosti 
Sboru dobrovolných hasičů Klepačov,  který se svojí 
aktivní činností podílí nejen na hašení požárů a nově 
i likvidaci nebezpečného hmyzu, ale pořádá i další 
kulturní akce a pochody pro děti, za což mu patří velký 
dík. V závěru svého úvodního vystoupení poděkovala 
za fi nanční pomoc MěÚ Blansko a sponzorský dar 
Sboru dobrovolných hasičů Klepačov.
 Po ní vystoupila se svým příspěvkem paní Mgr. 

Kateřina Habinová, aby seznámila přítomné s čin-
ností Klepačovského výboru a s výhledem aktivit na 
nejbližší období, tj. rok 2016.
 Závěrem ofi ciální části programu pozdravil všechny 
přítomné starosta, pan Mgr. Ivo Polák a popřál všem 
seniorům hodně zdraví a příjemnou zábavu ve druhé 
části besedy.
 Následovala kulturní část – komponovaný pořad 
muzikálových a populárních melodií moderovaný 
panem Pavlem Svobodou. V něm zazpívali  pan Zde-
něk Krupica a jeho vnučky Eliška (členka MD Brno) a 
Johanka Skálovy za doprovodu pana Josefa Koláře. 

Krásné čisté hlasy, profesionální provedení 
a klarinetová sóla jistě potěšily všechny 
účastníky besedy. Ve druhé části zahrála k 
tanci i poslechu místní kapela “Klepačovská 
sedmička”, při níž si mohli senioři také zazpí-
vat.
 Během besedy obdrželi všichni malé občer-
stvení, což jistě s kulturním zážitkem přispělo 
k dobré náladě a pohodě. Setkání se také 
zúčastnili někteří klienti z Centra pro chrá-
něné bydlení Velan, pro které je určitě velmi 
důležité poznání, že je obyvatelé Klepačova 
již dávno začlenili do svého společenství jako 
právoplatné obyvatele.
 Velké poděkování patří nejen účinkujícím, 
ale především organizátorkám besedy, které 
věnovaly značné úsilí pro zajištění této akce.

Ing.Ludvík Odehnal

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

SLEVA 10% SLEVA 10% 

NA VŠE!NA VŠE!

Chytrá záloha již od 500 Kč
Nejširší nabídka First Minute na trhu

17. listopadu, Boskovice, 

Wanklovo nám. 1436/3, Blansko, 

ceny
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Blansko ožije RAJBASEM

Wanklovo náměstí 4, Blansko

Vážení klienti, připravili jsme pro vás 
modernější a pohodlnější pobočku

Navštivte nás a získejte:
Otevírací doba:
Po – Pá   8.00 – 17.00Slevu až 40 % na Povinné  

a havarijní pojištění

Slevu až 30 % na Pojištění majetku

Slevu až 20 % na Úrazové pojištění

Blanenští zahrádkáři bilancují
 Jak jistě víte z tisku, Město Blansko nám půjčilo velkou částku na koupi Domu zahrádkářů. Jsme 
rádi, že zahrádkářům v Blansku, kteří mají víc jak osmdesátiletou tradici, zůstala jejich základna a 
mají tak kde pořádat různé akce jak pro své členy, tak pro občany z řad široké veřejnosti.
 Ještě v zimě se připravujeme na jaro přednáškami, 
které pořádáme začátkem roku a jsou určeny jak nám 
zahrádkářům, tak i běžným občanům. Letošní před-
nášky byly o ošetřování ovocných plodin, pěstování 
bylinek a jejich zpracování. Další dvě přednášky byly 
spíš cestopisné a to o současné Kubě a Latinské 
Americe a o našem městě. Byla to přednáška o 
Blansku, tak jak je neznáme a přednášel nám ji pan 
Krabička.
 Vždy začátkem května je pořádána v Domě za-
hrádkářů prodejní výstava. Tam jsme letos měli, jako 
každý rok, spoustu druhů přísad zeleniny a květin, 
skalničky, konifery a květiny. Na této výstavě byla 
také mimo jiné vystavena a představena zahradní 
technika a také se nám představili včelaři z Veselice, 
kteří přivezli i živé včelky a mohli jsme tak pozorovat 
jejich neustálé hemžení a bzučení.
 Další akcí pořádanou v Domě zahrádkářů v Blan-
sku je soutěž Mladý zahrádkář.  Mladý zahrádkář 
zde prezentuje své znalosti ze všeobecných znalostí 
a poznávání rostlin a je nedílnou součástí našeho 
programu již řadu let.
 Od května do září jsou pořádány zájezdy nejen 
pro naše členy, ale i pro lidi z dalekého okolí. Letos 
na jaře jsme se zaměřili na Blanensko a navštívili 
jsme arboretum ve Křtinách, větrný mlýn v Rudici, 
kostel v Jedovnicích a v Senetářově a tam jsme také 
navštívili i muzeum. Další zájezd byl až do dalekého 
Švihova a Blatné. V červnu jsme obdivovali krásu 

Arboreta Paseka a navštívili Šternberk, lázně Jeseník 
a Jeskyně na Špičáku. Na konci prázdnin jsme byli na 
exkurzi v Destilérce Jelínek v Razově a navštívili jsme 
slovenské lázně Trenčanské Teplice, hrad Trenčín a 
vraceli jsme se zpět přes Velkou Javořinu. Zářijový 
zájezd byl do oblasti České Kanady a to do Slavonic 
a Dačic.
 Letos jsme po několika letech obnovili Podzimní 
výstavu ovoce a zeleniny. Byla pořádána na konci 
září a byly zde vystaveny produkty našich zahrádká-
řů. Na výstavě byla ke shlédnutí spousta exponátů 
z řad zeleniny a podzimních plodů a výrobky z nich.  
Výstava byla úspěšná. Shlédlo ji kolem sta lidí a my-
slím si, že bychom měli pokračovat v této zavedené 
tradici. Část exponátů z této výstavy byla převezena 
do Klubu důchodců, kde výstava pokračovala již v 
menším měřítku. 
 Zaměřujeme se také na moštování jablek. Před-
loni byla provedena zdařilá rekonstrukce moštárny 
a tak, když se letos urodilo hodně ovoce, mohla být 
plně využita. Na toto moštování bylo přijato ovoce 
našich členů ale i nečlenů a do dalších let jsme při-
praveni podporovat zahrádkáře i z blízkých vesnic 
a měst.
 Myslím, že děláme spoustu akcí jak pro členy, tak 
i pro širokou veřejnost. Věřím, že si každý z Vás z 
naší nabídky něco vybere a rádi Vás na některé z 
těchto akcí přivítáme.

Libuše Vítková, člen Výboru ZO ČZS Blansko
 O třetím listopadovém víkendu se Blansko i jeho okolí každoročně stává místem setkání příz-
nivců nejrůznějších outdoorových aktivit, fi lmu a nezávislého cestovaní. 17. ročník festivalu fi lmů, 
setkání a dobrodružství RAJBAS 2015 proběhne ve dnech 20.-22.11.2015. Akce probíhá tradičně 
pod záštitou starosty města a s podporou Jihomoravského kraje. 

SOUTĚŽ NaFEST
 Zajímavou cestu lze prožít snad kdekoli, tak proč 
ne směrem na festival. Takový je slogan soutěže 
NaFest, která vychází z úvahy, že pro účastníka 
Rajbasu nemusí akce nutně začít až při vstupu 
do festivalových prostor a zakoupením vstupenky. 
Šanci uspět v této soutěži mají jak outdooroví 
sportovci, tak recesisté. Vyhrává nápad. Zapojit 
se může každý, kdo má rád recesi a  umí se bavit. 
Stačí svou originální cestu nafi lmovat nebo nafotit 
a nebát se ji odprezentovat před publikem. Zažili 
jsme už leccos: příjezd na monocyklu, cestu vlast-
noručně vyrobeným autem, na běžkách, soutěžící 
se nechali dokutálet v pneumatice, dobrodili se 
Svitavou a poslední část cesty kanálem, stopovali 
bez šatů, nechali se dotlačit v nákupním vozíku... 
Co nás čeká letos?  

HOSTÉ
 Dramaturgie letošního ročníku zůstává u osvěd-
čeného schématu. V programu probíhajícím v 
sálech blanenského kina a Dělnického domu se po-
stupně podělí o svá velká i malá dobrodružství více 
než dvacet pět hostů - osobnosti z řad cestovatelů, 
outdoorových sportovců (např horolezci, jeskyňáři, 
skialpinisté, vodáci, polárníci apod..), fi lmových 
dokumentaristů a publicistů.  Účast přislíbili např. 
fi lmaři Petr Kašpar a Jaroslav Jindra, fotograf divoké 
zvěře Petr Slavík, extrémní sportovci Jiří a Ondřej 
Švihálkovi (skialp), Peggy Marvanová (cyklistika) 
nebo Daniel Orálek (ultramaraton). Záměrem  je 
však vedle outdoorových a cestovatelských celebrit 
představit i méně známé či neprávem opomíjené a 
přesto inspirující aktivity. Rajbas se nevyhýbá ani 
vážnějším tématům. V době, kdy vlna uprchlíků míří 
do Evropy, se novinářky Lenka Klicperová a Markéta 
Kutilová vydaly opačným směrem a strávili kus léta 
ve válečné zóně na dostřel Islámskému státu. Cílem 
jejich cesty bylo pochopit a následně lidem u nás 
přiblížit problémy lidí této země.

FILMY
 Tradičně nechybí fi lmová soutěž. Svá dílka zde 
prezentují neprofesionální tvůrci, kteří objektivem 
kamer objevují svět a krásy dalekých cest a přírody. 
Nejsou určeny žádné kategorie, jediné omezení 
je délka fi lmu do 15 minut. Letos je do soutěže  
Okem dobrodruha zařazeno 14  fi lmů od českých 
i slovenských autorů.  Nejlepší snímky čeká pro-
jekce na hlavní festivalové scéně a udělení cen 
odbornou porotou. Ještě atraktivnější však bude 
samotná páteční projekce  v kině s následným 
veřejným hodnocením porotců (ve stylu talentové 
soutěže superstar) a udělením Ceny srdcaři.cz. 
Role porotců se ujali zkušený dokumentarista Mirek 
Náplava a novinářka Markéta Kutilová. Diváci  ne-
budou ochuzeni ani o projekce nesoutěžních fi lmů. 
Každým rokem se mezi nimi objevují horké novinky. 
Například režisér Petr Kašpar zde přepremiérově 
představí svůj nový fi lm z brazilského Pantanalu a 
návštěvníci blanenského kina se tak stanou jeho 
vůbec prvními diváky.    

MUZIKA
 Po maratonu přednášek a projekcí je vhodný čas 
na relaxaci při muzice. Páteční koncert přesvědčí, 
že i místní kapely hrají světově a mají blízko k 
přírodě. Kapela Hovaduo o sobě tvrdí, že vznikla  
v zapáchající smrduté bažince nedaleko pastviny 
skotu. Na jejich vystoupení naváže sympatické dívčí 
trio Veka z Boskovic a okolí. Tvrdí o sobě, že do 
jejich alternativního folku prosakuje láska k bůčku. 
Jisté je, že nasytí i hladovce po dobré muzice. A 

v sobotu bude pojetí hudby ještě aktivnější. Lee 
Banda zahraje i k tanci a je to vyhraná muzikantská 
partička, takže se můžeme těšit na pořádný folkroc-
kový nářez.

NEJEN ZA DVEŘMI SÁLŮ
 Program venku od pátečního večera často až do 
sobotního rána nabízí oblíbená šifrovačka Megbo-
londul. V sobotu dopoledne prověří fyzickou   trať 
běhu vedoucí prudce do kopce k hospůdce na Hoři-
cích. A aby to nebylo jednoduché tak se Grena běh 
běží se zátěží soudku limonády na zádech. Vlhko, 
voda, bláto, lezení, plazení, krápníky a pravá jes-
kynní tma… i to čeká na účastníky Rajbas Pragulky, 
tedy těch,  kteří se včas přihlásí na kapacitně ome-
zené exkurze do jinak pro veřejnost nepřístupných 
jeskyní Moravského krasu v doprovodu zkušených 
speleologů. Novinkou bude tzv. mrazivá scéna v 
parčíku před kinem s venkovní fi lmovou projekcí. 

WORKSHOPY
 Něco se přiučit a odkoukat. Na to je zde také bývá 
příležitost. Tentokrát to budou rady kořenářky Hem-
zalové, která připomene znalosti našich babiček, 
které se mohou hodit nejen na cestách. Bude to pří-
ležitost i ochutnat některá zapomenutá koření, která 
mohou být vhodným doplňkem stravy i pomocníkem 
k uzdravení. Fotograf a zvukový mág Jarek Plešar 
poradí jak připravit veřejnou prezentaci, v jakých 
formátech a programech si přichystat fotografi e, 
videa a hudbu i jak přežít a sžít se s technikou na 
pódiu.

MÍSTO SETKÁNÍ
 Festival pořádá Horizont Blansko, z.s. ve spo-
lupráci s řadou dalších partnerských organizací a 
ochotných kamarádů. Cílem organizátorů je udržet 
při nabídce kvalitního a atraktivního programu cha-
rakter akce s atmosférou přátelského setkání lidí. 
Těch opravdově zkušených, kteří třeba stoupají k 
vrcholům osmitisícových hor, sjíždí divoké peřeje 
řek, potápí se do hlubin oceánů či odhalují taje 
neznámého podzemí i těch,  kteří na svá velká 
dobrodružství teprve čekají, přijdou se  pobavit, 
hledat inspiraci nebo prostě jen chvíli snít. 

-r-

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz
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6. ročník kytarových koncertů

24. 11. 2015

  PF GUITAR QUARTET

 KOMORNÍ DUO (další hosté koncertu)

 Libor Janeček (kytara), Mariia Mikhailova (flétna)

MILOŠ PERNICA 
a hosté 2015
DĚLNICKÝ DŮM 
BLANSKO 
v 19.30 h

M 

MEDIÁLNÍ PARTNER

Mikhailova (

KOMKOKOM
 Libor Janeček (kytara),

CENA VSTUPNÉHO V PŘEDPRODEJI: 150,– Kč; 110,– Kč (do 15ti let a důchodci)

CENA VSTUPNÉHO NA MÍSTĚ: 180,– Kč; 140,– Kč (do 15ti let a důchodci)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 

Informační kancelář Blanka v Blansku, tel. 516 410 470, 
ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029

ů
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DEN PRO DĚTSKOU 
KNIHU 2015

 Městská knihovna Blansko zve všechny děti a 
jejich rodiče i prarodiče na tradiční akci DEN PRO 
DĚTSKOU KNIHU 2015.
 V sobotu 28. 11. 2015 od 9 do 12 hodin můžete 
přijít do oddělení pro děti a mládež jen si tak posedět, 
počíst, zaposlouchat se nebo i tvořit.
 Od 9 hodin budeme společně poslouchat au-
dioknihu Lovci záhad - Tajemství hradů a zřícenin 
od Václava Vokolka. Od 10 hodin potom známou 
audioknihu Mach a Šebestová od Miloše Macourka.
 Připravena bude také rukodělná dílnička nejen pro 
děti.
 Od 11 hodin proběhne slavnostní křest a autogra-
miáda nové knihy blanenské autorky Dany Münste-
rové "Pohádky nejen mezi stromy".
 Během celého dopoledne si můžete prohlédnout 
výstavu nejhezčích obrázků ze soutěže o nejorigi-
nálnější obrázek a jméno stromové víly nebo skřítka, 
která v knihovně probíhá do 20. listopadu. Vítězi 
soutěže bude předána kniha "Pohádky nejen mezi 
stromy" a také tuto knihu společně s dalšími kmotry 
uvede do života.

Bc. Ivana Filoušová

Přednáška Náhradní 
rodinná péče  

 Přednáška Mgr. et Mgr. Miroslava Šamalíka a 
PhDr. Ing. Anety Orálkové proběhne v pátek 27. 
listopadu 2015 od 18 hodin v KULTURCE Městské 
knihovny Blansko v rámci projektu SPONA - rodinná 
politika, Oblastní charita Blansko. 
 Tento projekt poskytuje komplexní pomoc rodinám, 
které nezvládají svoji rodičovskou roli z důvodu ne-

dostatečné péče v jejich původní rodině, nebo proto, 
že se ocitli v situaci, s níž si nedokáží sami poradit. 
Věnuje se odpovědnému přístupu k rodičovství a 
předcházení zátěžových situací v rodině při úzké 
spolupráci se SPOD.
 Jedním z cílů projektu SPONA je aktivita pro 
potenciální náhradní rodiče - vzdělávání na téma 
Náhradní rodinná péče.
 Cílem přednášky bude představení institucí a orga-
nizací, které se věnují práci s rodinami v regionu, bu-
dou zde představeny činnosti, které zajišťují OSPOD, 
dále pak předání informací o náhradní rodinné péči, 
co obnáší náhradní rodinná péče, veškeré důležité 
dokumenty, kdo se může stát náhradním rodičem, 
jak se připravit na péči o dítě jako náhradní rodič, 
co je třeba připravit v domě, jaké změny nastanou a 
jak se na ně připravit.
 Během přednášky proběhne autorské čtení RNDr. 
Miloslavy Striové, adoptivní matky a pěstounky 8 
dětí, z její knihy „Děti, které se rodí v srdci“. 

Mgr. Pavel Přikryl

Pascalova sázka 
 Budoucnost neznáme, a přece se potřebujeme 
nějak rozhodovat. Nerozumíme všem příčinám dějů, 
a přece do nich musíme nějak vstupovat.
 Hry, ve kterých rozhoduje náhoda - kostky, karty, 
ruleta, dostihy... - jsou jakýmsi modelem této lidské 
situace. A právě otázky spojené s hazardními hrami, 
konkrétně s otázkou: "Na co si mám vsadit?", po-
sloužily Blaise Pascalovi (1623-1662) k formulování 
základů matematické teorie pravděpodobnosti. Ta 
poradila, na co si vsadit při hře v kostky. Ale může 
tato teorie poradit, na co si vsadit v životě? Na co 
vsadit svůj život?
 O otázkách spojených s počátky teorie pravděpo-
dobnosti promluví v „KULTURCE“ Městské knihovny 
Blansko ve středu 25. listopadu 2015 od 18 hodin 
doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. z Ústavu matema-
tiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně. 

Mgr. Pavel Přikryl

Pozvánky do blanenské 
knihovny
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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. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.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 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 721466406.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* EURO TAXI Blansko přijme řidiče taxi. Ví-
kendové směny - brigádně. Tel. 608879318.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Starou kombinovanou ledničku Ardo za 500, starou mikrovlnku 
za 500 a starou matraci 180/200 cm. Tel. 720318131.
* Horské kolo pro dítě nad 10 let, cena 500 - 700 Kč. Dále obyč. 
kolo za 200 Kč. Tel. 739763196.
* Garáž na ulici 9. května - nad hřištěm ČKD. Tel. 737900946.
* Elektrický sporák se sklokeramickou varnou deskou., elektrický 
teplomet, kulatý stůl bílé barvy. Vše v bezvadném stavu. Z důvodu 
stěhování. Levně. Tel. 732779990.

* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. Tel.: 
732619095.
* Pro bydlení nebo kancelář! Nabízím levně dva velké pokoje 
a jeden malý pokoj. Vše v D. Lhotě u Blanska. Tel. 602882227.
* Pronajmu garáž v Rájci, ul. Pionýrská. Tel. 607231294.
* Pronajmu garáž na ul.9.května. Na uskladnění nebo jen „sváteční“ 
provoz. Tel. 602724073.
* Pronajmu byt 3+1 na sídlišti Sever. Cena 6000,- Kč/měsíc + 
inkaso. Byt je po rekonstrukci. Tel. 604275982.
* Neleží někomu doma na půdě kočárek pro panenku, panenky, 
chrastítka a jiné hračky a věci pro miminka? Daroval by někdo? 
Možno i velký kočár pro miminko Liberta nebo s okýnky. i poško-
zené. Tel. 608526518.
* Pronajmu dlouhodobě částečně zařízený byt 3+1 Blansko – Zbo-
rovce. Cena 9.500,-Kč včetně inkasa.Tel. 739546123.
* Pronajmu dlouhodobě 1 nebo 2 pokoje v bytě 3+1 Blansko– 
Zborovce. Cena 3300/měs. Tel. 739546123.
* Pronajmu byt 2 + 1 v centru Blanska. Tel. 777305730.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE

NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

SMETANOVA 6

678 01 BLANSKO

www.realityhynstova.cz

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

výborný stav,el., studna, ústřední topení.

cena: 850.000,- vč. prov. tel: 775 246 549

CHATA HLUBOKÉ U KUNŠTÁTU,CP 458 M2 BYT 3+1 LETOVICE,CP 60 M2

po rek.,nová okna,kuchyně a koupelna.

SLEVA! 1.290.000,- Kč tel: 775 246 549

G

Cihla, 2x balkon, velká šatna 5m2.

cena:  u makléřky tel: 775 582 092

Cihla, po rek., nábytek na míru, 2x sklep.

cena: u makléřky tel: 775 582 092

BYT 3+KK DB, BLANSKO, CP 84,50 M2 BYT 2+1 DB, BLANSKO, CP 61,50 M2

Kamil Vašíček získal stříbro 
na světovém poháru v Kolumbii

Blanenští rychlobruslaři 
uspěli v Německu

Dlouhodobě prosperující fi rma 
se sídlem v Blansku nabízí 

volné pracovní místo na pozici 

SKLADNÍK
Vhodné pro muže i ženy. 

Výhodou průkaz VZV, čas. fl exibilita.

Nástup možný ihned. 
Informace na tel. 516 410 435

 Ve dnech 28.10. - 3.11.2015 se konal světový pohár - World Open v boccie v Santiago de Cali. V 
kategorii BC3 nastoupil za ČFSH Blanenský Kamil Vašíček se spoluhráčkou Marií Maňákovou. 

 Ve světové konkurenci 41 hráčů se velmi úspěšně 
probojovali až do fi nále! Až v závěrečném zápase 
prohrál s Portugalcem a získal tak cenný stříbrný 
kov a další důležité body potřebné pro kvalifi kaci na 
paralympijské hry v Riu 2016.
 Kamil Vašíček: "Z výsledku jsem velmi spokojený. 
Získat medaili a to zvláště v této světové konkurenci 
je pro mě velkou ctí. Jsem rád, že se naše dlouhá 
dřina vyplatila. Děkuji také 
moc všem, kdo jste nás 
přišli podpořit na Půlmara-
tonu Moravským Krasem."
 Kamil Vašíček bude mít 
už jen poslední možnost 
získat další potřebné body 
pro kvalifi kaci na paralym-
piádu v Riu 2016. Čeká ho 
totiž už jen poslední důle-
žitý kvalifi kační turnaj a to 
Mistrovství světa, které 
se bude opět konat v Čín-
ském městě Peking jako 
v loňském roce. Ostatní 
zajímavosti naleznete prů-
běžně na jeho webu www.
kamilvasicek.cz
 Pokud byste chtěli Ka-
milovi pomoci s účastí na 

posledním kvalifi kačním turnaji 2016, stačí zaslat 
sms ve tvaru START mezera 4801 a odešlete na číslo 
90211. Cena sms je 100,- Kč. Stále shání fi nance 
na poslední kvalifi kační turnaj, který je součástí 
kvalifi kace na paralympiádu Rio 2016. 
 Kamil děkuje moc všem, kteří zašlou sms!! Moc 
si toho váží!!

-r-

 Na světově uznávaném rychlobruslařském ledovém oválu v německém Erfurtu debutovali na mezi-
národních závodech mladí sportovci z Blanenska. Úspěšně startovali Matěj Semeniuk ze ZŠ Blansko 
Erbenova, dále Martin a Martina Luskovi a Lukáš Svoboda ze ZŠ Sloup a další dvě začínající děvčata. 
Všichni za oddíl ASK SPEEDSKATING Moravský kras. 

 Čtyřsetmetrová rychlobruslařská dráha poskytla o 
víkendu 7. – 8. listopadu mládeži novou zkušenost, 
možnost naučit se jiný styl jízdy a odkoukat další 
technické triky od zkušenějších sportovců. Přidali 
se tak k těm, kteří tvoří aktivním závoděním na long 
track ledových oválech velkou komunitu olympijského 
sportu.  „Tak rychlý postup mladých sportovců na 
mezinárodní sportovní scénu nemá obdobu nejen v 
novodobém čs. rychlobruslení, ale zřejmě ani v historii 
blanenského sportu,“ uvedl Petr Trávníček z vedení 
klubu. 
 Oddíl vznikl před rokem a funguje za podpory a 
pochopení radnic i správců sportovišť v Blansku 
a v Ráječku. Již nyní vykazuje značné úspěchy. V 
aktuálním čs. žebříčku po zajetí dráhy v Erfurtu tedy 
v současné době fi gurují mezi hochy Lukáš Svoboda 
na 5. místě na pětisetmetrové trati, Matěj Semeniuk 
na 7. místě na tisícimetrové trati a z děvčat Martina 
Lusková na slibné odpichové 13. příčce. 
 „Bylo nesmírně slibné a povzbuzující sledovat na 

prvním ledovém tréninku po 
návratu z Erfurtu, jak pilně se 
snažily tyto děti, ale i ty další, 
které se na mezinárodní pre-
miéru teprve připravují,“ sdělil 
Trávníček. 
    Záštitu nad týmem převzal 
trenér Martiny Sáblíkové Petr 
Novák, který nyní oddíl ASK 
SPEEDSKATING Moravský 
kras odměnil přidáním pří-
vlastku NowiS Team k názvu 
klubu. Vedení klubu počítá s 
účastí oddílu v rychlobrus-
lařské části multisportovní 
reprezentace JMK na Zimní 
olympiádě dětí a mládeže 
2016 v lednu v Mostu. „Ně-
které z našich dříve takto 
úspěšných už míří ke světo-

vým ZOH mládeže 2016,“ podotkl Trávníček. 
 Podle něj se chystá během letošní zimy pestrý 
program. Členové oddílu vyrazí na další výpravy za 
dlouhými ledy například do Drážďan, Inzellu, Ber-
lína, Tomaszowa, Zakopaného i na různé stadiony 
po České republice. Také přišla nabídka, která by 
mohla příští léto do Blanska přivést desítky mladých 
sportovců na mezinárodní evropský kemp mladých 
rychlobruslařů, což by mohlo být přínosné i pro turi-
smus Blanenska. 
 Na trénincích se vedení klubu věnuje všem dětem 
podle jejich individuálních možností: těm, které mají 
zájem a předpoklady vtrhnout do žebříčků ještě 
výše, než se to podařilo v erfurtské premiéře, i těm, 
které budou sportovat zřejmě jen na zájmové úrovni. 
„Trénujeme nejen pro sport, ale i pro život,“ zní heslo 
oddílových vedoucích. Tréninky mládeže na ledu 
probíhají v současné době v úterý a pátek od šesté 
hodiny ranní na zimním stadionu v Blansku.

-mha-

Foto: archiv oddíluFoto: archiv oddílu

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
domácí výroby

Výběr z mnoha druhů, 

cena 300 Kč/kg. (od 3 kg cena 250 Kč). 

Objednávky do konce listopadu.

Tel. 723310791   

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Poctivé domácí, 

máslové cukroví

KOUPÍM BYT 
na investici. 

Tel. 720 519 375

Hledám ke koupi 
dům v okolí Blanska. 

Tel. 728 996 814

Přednášky  zahrádkářů 
v roce 2016

19.02.2016- pátek v 16.00 hod. 
Prof. PhDr. Petr CHALUPA CSc.
Venezuela

23.02.2016 - úterý v 16.00 hod.
Ing. Pavel KAVŘÍK
Zdravé bydlení a geopatogenní zóny. Vliv na 
člověka a rostliny

15.03.2016 - úterý v 16.00 hod.
Bc. Tomáš JAN, 
vedoucí ÚK ZÚZ ZS Chrlice, ZS Želešice
Správný termín a určení doby sklizně jednotlivých 
ovocných druhů

Dům zahrádkářů Blansko. Vstup volný.
-zz-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

20. listopadu 20158

 Poslední turnaj 14.squashové sezóny uzavřel také 
naše doprovodné soutěže. Ty budou vyhodnoceny a 
nejúspěšnější hráči odměněni věcnými cenami.
 V soutěži „Turnajový Mág“ jsme po celý soutěžní 
rok každému z účastníků turnaje započítávali odehra-
né sety. Vítězem se stal Pavel Procházka s 231 sety. 
Druhé místo v posledním říjnovém turnaji vybojoval 
minulý vítěz Václav Pelant, který docílil 218 setů a 
odsunul na třetí místo Richarda Derinka, který odehrál 
217 setů. Čtvrté místo obsadil s 207 sety Ivo Grafy, 
pátý Jakub Sedláček odehrál 201 setů a šestý Tomáš 
Wágner 192 setů. Další hráči již nebyli tak úspěšní. 
Do soutěže zasáhlo 31 hráčů z toho 26 mužů a 5 žen.

 V soutěži „Turnajový Leader“, kde na každém 
turnaji bodovalo 10 nejúspěšnějších hráčů a dělilo si 
body po 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 a 1bodu, nejvíce 
bodů nastřádal Jakub Sedláček a to 150 bodů. Druhý 
Jaromír Matal se 130 body. Za nimi se umístili hráči 
Karel Hudec a Jan Zezula s 84 body, Nabil Lai s 82 
body a Ladislav Musil s 80 body. Mezi dalšími místy 
je pak větší odstup, ale někteří noví hráči se jeví velmi 
nadějně jako Richard Derink, Ivo Grafy a další.
 Při čtení těchto řádků bude vrcholit první turnaj 
nové, již 15. squashové sezóny. Všichni hráči budou 
na stejné startovní čáře. Přijďte se podívat, kdo a jak 
vykročí a získá nejvíce bodů, případně uhraje setů.

Basketbalistky hrály 
s Vyškovem

 V sobotu 7.11. odehrálo družstvo BK Blansko U 19 
další utkání u soupeře z Vyškova. Oba týmy v letošní 
sezoně čekaly na první vítězství v soutěži.
 Začátek prvního utkání byl na obou stranách hodně 
nervózní. Blanenské hráčky často faulovaly a téměř 
všechny body soupeř docílil z čáry trestného hodu. 
Naštěstí hráčky Blanska dávaly koše ze střední vzdá-
lenosti a tak po první čtvrtině vedly o 7 bodů. Ve druhé 
čtvrtině Blansko změnilo obranu. Přestalo faulovat a 
hrálo zodpovědněji. Do poločasu si vybudovalo 10 
bodové vedení. Ve třetí čtvrtině předvedlo Blansko 
perfektní obranu.  Soupeř dokázal dát pouze 5 bodů 
a blanenské hráčky neomylně střílely ze střední i dlou-
hé vzdálenosti. Poslední dějství se hodně podobalo 
předešlé čtvrtině. Blansko navyšovalo náskok až na 
konečné vítězství o 23 bodů a zisk prvního vítězství 
v tomto ročníku.

BK Vyškov– BK Blansko 36:59 (12:19, 24:34, 29:46) 
Střelkyně Blanska: Oláhová 12, Zouharová 9, Formán-
ková Z. 8, Sedláková 8, Čermáková 6, Šmerdová K. 
6, Šmerdová J. 4, Buřtová 2, Lakotová 2, Riznerová 2.

 Druhé utkání se soupeřem z Vyškova mělo napros-
to jiný průběh. Hráčky Blanska vstoupily do utkání 
uspokojeny prvním vítězstvím vlažně a soupeř toho 
využil k rychlému vedení 6:0. Po oddechovém času 
hráčky Blanska začaly bojovat a lépe bránit. Odměnou 
jim byla vyhraná první čtvrtina o 1 bod. Ve druhém 
dějství si hráčky Blanska vybojovaly slibný poločasový 
náskok o 10 bodů dobrou hrou v útoku i obraně. Ve 
třetí čtvrtině domácí basketbalistky ukázaly, že ne-
chtějí prohrát i druhé utkání. Začaly blanenské hráčky 
lépe bránit. Těm se přestala naprosto dařit střelba a 
naopak domácím střelba vycházela. Šňůrou 8 bodů 
v posledních třech minutách této čtvrtiny obrátily 
skóre ve svůj prospěch o 1 bod. Ve čtvrté čtvrtině 
se vedení přelévalo z jedné strany na druhou. Chvíli 
vedlo Blansko, chvíli Vyškov. Minutu před koncem 
vedl Vyškov o 5 bodů. Blansko po oddechovém čase 
korigovalo 15s před koncem trojkou na rozdíl 2 bodů. 
Následným získáním míče mohlo ještě zaútočit, ale 
při tvrdé hře týmů během obou utkání, kdy rozhodčí 
nechával zákroky bez zapískání, už Blansko nevy-
střelilo. Prohrálo o 2 body.
 
BK Vyškov– BK Blansko 62:60 (13:14, 25:35, 46:45) 
Střelkyně Blanska: Zouharová 12, Formánková Z. 10, 
Sedláková 9, Čermáková 7, Šmerdová K. 6, Oláhová 
6, Buřtová 4, Lakotová 2, Riznerová 2, Šmerdová J. 2.

 Příští utkání budeme hrát opět na hřišti soupeře, 
tentokrát v sobotu 21.11. v Lanžhotu. Další výsledky 
a informace na: www.bkblansko.cz

Pavel Zouhar

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

oddinn
odo ini

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Další číslo Monitoru vychází 4. prosince 2015 Potřebujete inzerci? 
Volejte Volejte 606 728 334606 728 334

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

Nastupte na palubu. Nový Superb Combi je připraven ke startu. 
Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř. Nabízí 
nezvykle velký zavazadlový prostor a zároveň je tu místo i pro Váš 
styl. Máte raději sportovní, nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek 
si optimálně přizpůsobíte stylu svého řízení i stavu vozovky. 
Preferujete teplejší, nebo chladnější klima? Třízónová klimatizace 
nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte praktický 
virtuální pedál, se kterým otevřete zavazadlový prostor, i když máte 
ruce plné tašek. A to je jen malá ochutnávka toho, co nový Superb 
Combi dokáže a čím je vybaven. Vstupte do nové éry ve velkém stylu. 
Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb Combi přímo u nás.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

skodasuperbcombi.cz

Nová ŠKODA Superb CombiNEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km

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

LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 300 CK    

DOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – 1. MINUTADOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – 1. MINUTA
SSLLEVY EVY AŽ 35%, DĚTI ZDARMAAŽ 35%, DĚTI ZDARMA

SENIOR 55+:Albánie, Sicílie,Č.Hora, Malta,aj. 
EGYPT, KANÁRY od 11.290, EMIRÁTY od 18.990

ZANZIBAR od 24.590, THAJSKO od 24.900, 
PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

7.999,- Kč

6.666,- Kč 
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66666..6666666666666,,-- KKKKčččč 6666..6666666666666,,-- KKKKčččč 
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Splátky bez navýšení na 9 měsíců!!!Splátky bez navýšení na 9 měsíců!!! 
Telefony značek Alcatel, Aligator, 
CAT, Cube1, Huawei, Lenovo, 
Nokia, Samsung, Sony atd.

Nejširší nabídka mobilních telefonů, baterií, pouzder, Nejširší nabídka mobilních telefonů, baterií, pouzder, 
nabíječek a příslušenství na Blanensku skladem!nabíječek a příslušenství na Blanensku skladem!

Ještě nemáte předplacenou 

kartu s voláním 

za 1,- Kč za minutu 1,- Kč za minutu 

do všech sítí???do všech sítí???
Bez závazků!!!Bez závazků!!!

Informace v prodejně Již odJiž od  499,- Kč499,- Kč


