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Rockový ples se blíží

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko
info@realitymacocha.cz

Blansko

Tak trochu neformální ples s titulem „rockový“ má na Blanensku již dlouhou tradici, konkrétně jde
o již 8. ročník. Rockový ples je událostí, kterou si každoročně nenechá ujít několik stovek příznivců
rockové hudby, dobré zábavy, jídla, pití, tomboly a všech ostatních věcí, které k dobrému plesu patří.
Co všechno nám letos naservírují pořadatelé a na co se můžeme těšit?

Olomučany

Novostavba bytu 2+kk (41 m2), předzahrádka,
podlahové topení, velmi nízké náklady.

Prodej pozemku urč. ke stavbě RD 1070 m2,
Klidná část obce, veškeré IS na hranici pozemku.

cena: 1 369 900,- Kč vč. pr. mob.: 777 857 738

cena: 599 000,- Kč

Němčice

mob.: 777 857 740

HLEDÁME!
Pro investora
s připravenou hotovostí
hledáme ke koupi

Pronájem slunného bytu OV 2+1 (57 m2)
s balkonem, ul. Pod Javory. Volný od 1.3.

Samost. stojící RD 2+1 vhodný jak
k trvalému bydlení, tak i rekreaci.

cena: 9 000,- Kč vč.ink. mob.: 777 857 740

cena: 780 000,- Kč

mob.: 605 163 333

byt 1+1 v Blansku.
mob.: 605 785 653

www.realitymacocha.cz

Tak jako v předHD Acoustic
chozích dvou letech se Rockový
ples nebude konat
v Blansku, ale v
sokolovně v Rájci
– Jestřebí. Vysvětlení je poměrně
prosté. Tento ples
pořádá soukromý
subjekt a město
Blansko v tomto
ohledu soukromníkům spíše jen
škodí. Uspořádání takového plesu vás v součtu
vyjde na několik
desítek tisíc korun, přičemž jen
do městské kasy
jde jak poplatek ze
vstupného 10% (letos byl historicky poprvé zrušen,
ale bůhví jak tomu bude zase za rok), tak i poplatek
za předprodej vstupenek – dalších 10% ze vstupného. Za nemalé peníze, které dáte za pronájem
sálu, bohužel nedostanete prostory barů, takže
občerstvení udělat nemůžete. To pro vás udělá jiný
podnikatel, který má s KSMB uzavřenou smlouvu a
vy ostrouháte. Tombola jde většinou na dobročinnost, a tak je váš výdělek pouze ze vstupného. A
pokud umíte počítat, zjistíte, že aby pořadatel zajistil
kvalitní program, musí celou akci v Blansku hodně
dotovat, nebo by vstupenka musela stát nekřesťanské peníze. V Rájci tento problém není, jelikož vám
tu vyjdou vstříc, nájem sálu je třetinový, dostanete k
dispozici prostory pro občerstvení a předprodej pro
vás zajistí zadarmo. Trošku jiný servis, co říkáte?
Ale zpět k plesu. Role předskokanů se letos ujme
poměrně nové seskupení, které je z Blanska a její
členové jsou poměrně známí muzikanti. Skupina
HD Acoustic zahraje to nejlepší z české rockové
muziky, ovšem v akustické podobě. Posluchači se
mohou těšit na Blue Effect, Mňágu a Žďorp, Pražský
Výběr, Arakain nebo třeba Helmutovu stříkačku
či Petra Nováka. Kapela hraje ve složení Miloš
Pernica, Martin Štěpánek, Martin Müller a Dominik
Pernica, kterého jistě znáte z jeho působení v kapele Kaštánci.
Hlavní hvězdou, která letos přijala své pozvání,
je skupina Turbo, která se na Rockový ples vrací po

šesti letech. Kapela je v nejlepší formě, stále vystupuje a je připravena v hodinu a půl trvajícím koncertě
divákům nabídnout to nejlepší. Hity jako Hráč, Chtěl
jsem mít, Láska z pasáží nebo Kdo z nás je vinný
nemusím ani představovat. Většina těchto skladeb
vznikla již před čtvrt stoletím, ale dodnes se hrávají
a těší se oblibě mezi posluchači všech generací.
Poslední dvě hodiny budou již potřetí v řadě patřit
skupině MOTOband, která je rovněž složená z muzikantů z Blanska. Tuto kapelu můžete slyšet pouze na
Rockovém plese, jinde ji neuslyšíte. A jak se vyjádřil
jeden z pravidelných účastníků, MOTOband je přesně tím, na co se každoročně lidé těší nejvíc. Hard
rockové pecky z let 60. až po současnost jsou tou
správnou tečkou za skvělým bigbítovým večerem.
Rockový ples v Rájci – Jestřebí je letos naplánován na 1. března. Kromě bohatého programu
je pro všechny zúčastněné připravena opravdu
bohatá tombola, široký výběr nápojů alkoholických
i lihuprostých a v kuchyni výběr hned několika druhů
teplých jídel. A jelikož do Rájce chodí také spousta
Blanenských, bude po skončení plesu připraven
rozvoz do Blanska a okolí autobusem, a to zdarma.
Předprodej zajišťuje rájecké informační centrum,
můžete sem zavolat na tel. 516432191 a přeptat
se, zda ještě nejsou volné vstupenky. O tento ples
bývá každoročně veliký zájem, proto s nákupem
neotálejte a nenechávejte jej na poslední chvíli.
-mumma-

NABÍZÍME :
- Byt OV 3+kk s garáží Blansko - Jasanová, 86 m2, 1.p., novostavba...NC- 2 289.000 Kč
- RD 2+1 Němčice - poz. 162 m2, IS, obyvatelný, zahájená rekonstrukce ...NC –339.000 Kč
- STP + 2 RD Spešov - centrum, 4 584 m2, IS dostupné, neobyvatelné...NC – 380 Kč/m2
- Nájem bytu 2+1 Blansko - NR, 54 m2, 2.NP., výtah, nevybavený...NC – 8.500 Kč/měs.
POPTÁVÁME :
- Pro rodinu lékaře nájem vybaveného bytu 3+1 Blansko centrum nebo Sever.
- Pro investora koupi bytu 2-3+1 v OV ve středu Blanska (i ve špatném stavu).
- Pro zahraniční firmu zájemce o koupi nemovitostí v rakouských horách a Itálii.
HLEDÁME BYTY A DOMY NA PRODEJ NEBO PRONÁJEM
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Ivo Polák: funkci starosty
jsem dlouho zvažoval
rekonstrukci průtahu Lažánkami, a dále průtahu
městem Blansko. O těchto akcích se uvažovalo
ještě v době, kdy jsem byl místostarostou, proto
jsem se nyní snažil posunout jednání dopředu, což
se, myslím, podařilo. Průtah Lažánkami by se měl
realizovat letos v létě s dokončením na přelomu
října a listopadu, oprava průtahu Blanskem by
podle všeho měla být zahájena už na podzim a
dokončena v příštím roce.

Nastupujícím ministrům bývá ve funkci dopřáno 100 dnů hájení. Nový blanenský starosta
Ivo Polák, který v křesle starosty města Blanska
vystřídal nynějšího poslance Lubomíra Toufara,
se však vzhledem k termínu blížících se komunálních voleb musel na novém postu zorientovat
o dost rychleji. Rozhovor Monitoru se tak točil
zejména kolem aktuálního dění na radnici i plánů
současného starosty pro rok 2014.
Jaký byl pro vás první měsíc v křesle starosty
města? Zaskočilo vás něco?
Nemohu říct, že by mě něco výrazně překvapilo.
Jako zastupitel jsem byl s problematikou správy
města poměrně dobře obeznámen, a jelikož jsem
dříve šest let působil ve funkci prvního místostarosty, věděl jsem, co práce starosty obnáší, i když má
dřívější náplň práce byla trochu jiná. V uplynulých
dnech jsem měl řadu schůzek s vedoucími odborů,
abych zjistil, jaký je v jednotlivých oblastech aktuální
stav věcí a tak říkajíc pronikl do detailů.
Nejvíce mi leží na srdci osud investičních akcí,
které by měly v letošním roce proběhnout. Rád bych
se postaral o to, aby byly zrealizovány.
Co významného vás v nejbližší době čeká?
Řekl bych, že první větší krok, a ten souvisí právě
se zmíněnými investicemi, se už uskutečnil. Jak
asi víte, hned 14. ledna proběhla oﬁciální návštěva
hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška. Pan
hejtman přijal mé pozvání, které jsem inicioval zejména kvůli chystaným investičním akcím, konkrétně

O opravách zmíněných komunikací se skutečně mluví už delší dobu – možná i proto veřejnost
v souvislosti s návštěvou hejtmana více zaujala
debata o chystaném převodu blanenského
muzea pod Jihomoravský kraj. Jak to tedy se
zámkem bude?
Aby nedošlo ke zkreslení, rád bych zdůraznil, že
se o převodu budovy zámku z majetku města na
Jihomoravský kraj vůbec neuvažuje. Nejenže by
bylo nemyslitelné převést budovu takové hodnoty
bezúplatně na jiný subjekt, ale podmínky dotací
poskytnutých na rekonstrukci zámku stanovují, že
objekt musí po dobu udržitelnosti projektu vlastnil
příjemce dotace, tedy město. Tady jde o něco jiného, o převod zřizovatelských práv k Muzeu Blansko.
Muzeum by už nebylo příspěvkovou organizací
města, nýbrž Jihomoravského kraje. Namísto města
by tak vyčleňoval prostředky na provoz muzea, platy
jeho zaměstnanců nebo rozšiřování sbírek kraj.
Prostory, v nichž muzeum dnes na zámku sídlí, by
Jihomoravský kraj pouze získal k bezplatné výpůjčce. Taková je v současnosti naše představa, ovšem
rozhodně to nebude rychlý proces. O konkrétních
podmínkách zamýšleného převodu budeme ještě
diskutovat s vedením muzea, s vedoucími dotčených
odborů a dalšími zainteresovanými subjekty. A teprve
pak se s naším výsledným návrhem můžeme obrátit
na orgány kraje a o konkrétních podmínkách převodu
jednat. Reálný horizont realizace tohoto kroku je
minimálně jeden rok.
Když mluvíme o čase, vaše funkční období je
výrazně kratší než u starostů, kteří začali působit
v řádném termínu – do jeho konce zbývá asi devět
měsíců. Budete se ucházet o znovuzvolení?
V komunální a regionální politice se pohybuji už
deset let. Když se ale v místní organizaci ČSSD
začalo mluvit o mé kandidatuře na funkci starosty za
odcházejícího Lubomíra Toufara, dlouho jsem svůj
postoj zvažoval. Dobře totiž vím, že politikem nemůže být člověk napořád. Nakonec jsem se rozhodl,
že kandidaturu na funkci starosty přijmu, jen pokud
budu zároveň lídrem kandidátky ČSSD v podzimních
komunálních volbách. Oba návrhy získaly v místní
organizaci stoprocentní podporu a proto mohu už
nyní prozradit, že do podzimních komunálních voleb
půjdu jako leader kandidátky sociální demokracie.
-kkuc-

Jak dostat dítě do školky?
Otázka, která v současnosti trápí nejednu rodinu s dítětem, jemuž se pomalu blíží třetí narozeniny a s nimi i nástup maminky do práce. Míst ve školkách se chronicky nedostává už několik let,
babičky a dědečkové často ještě pracují a rodiče jsou tak postaveni před nelehké rozhodování,
co dál.
Ačkoliv situace v Blansku není zdaleka tak kritická jako v některých jiných městech, i tak bylo při
zápisech v loňském roce odmítnuto cca 190 dětí, z
toho 70 ve „školkovém“ věku, tj. tříletých a starších.
Kapacita blanenských školek byla pak v průběhu léta 2013 navýšena zřízením pětadvaceti míst
ve školce v Dolní Lhotě s tím, že další změny se
neplánují. Přesto se rada města na svém zasedání
28. 1. 2014 k tomuto tématu opět vrátila. .
„Ano, mohu to potvrdit, o nedostatku míst v mateřských školách jsme skutečně jednali. Posoudili jsme
demograﬁckou křivku a je zřejmé, že zvýšený zájem
o umístění dětí do školek bude trvat ještě další tři až
čtyři roky,“ řekl Monitoru místostarosta města Blanska Jiří Crha, který má oblast školství ve své gesci.

Dle vyjádření místostarosty rada posoudila několik způsobů řešení dané situace. „V jedné variantě
jsme uvažovali o zřízení dvou dalších tříd pro
50-56 dětí, to by však městský rozpočet přišlo na cca
10 mil. Kč, a samozřejmě by nastal problém, co
s třídami, až dětí zase ubude. Nakonec jsme se
rozhodli jít cestou žádosti o výjimku u krajského
úřadu, která by nám umožnila navýšit počet dětí
ve třídách na 28. V rámci Blanska bychom tak
získali dalších 43 míst, čímž se společně s 25
novými místy v Dolní Lhotě dostáváme k téměř
stoprocentnímu uspokojení žadatelů majících
zájem o umístění dítěte staršího tří let,“ uzavřel
místostarosta Jiří Crha.
-kkuc-

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

SLEVY 10, 20, 30 %

Jarní výprodej skladových zásob sportovní
obuvi v týdnu
od 10.2 do 17.2.2014 !!!
ý

V nabídce
bíd 24 modelů
d lů zn. ADIDAS a REEBOK
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Způsob této zimy...
...zdá se mi poněkud nešťastným... Už se
nemůžu dočkat, až vyrazím na letní greeny
některého z golfových hřišť a budu se kochat
krásnou přírodou, protože kochat se mojí hrou
se zdá nemožné...
Golf je nádherná a ušlechtilá hra. Ne nadarmo k ní patří dodržování etikety v oblékání,
respektování pravidel a chování na hřišti.
Právě toto chování mi občas dělá starosti.
Využívám většinou tréninkových prostor v
nejmenovaném golfovém klubu a musím
chtě, nechtě strávit několik neduhů, které
snad golﬁstů, ale především snad slušných
lidí nejsou hodny...
Jednou jsem například chtěl trénovat hru z
písku a našel jsem tréninkový pískový bunker
ve stavu, který spíš odpovídá stavu pláže v
Normandii po vylodění spojenců. To je opravdu tak těžké potom, co dohraji své tréninkové
rány bunker uhrabat do podoby, kdy může
další člověk bez dalšího začít trénovat? Mělo
by být přece naprostou samozřejmostí bunker
po sobe upravit. A to se neděje, stalo se mi to
již několikrát.
Na stroji, který umývá míče je přilepena
VELMI VELKÝMI PÍSMENY psaná výzva, kde
je prosba o to, vracet prázdné košíky zpět na
místo ke stroji. Přesto se stává, že po celé
range jsou poházené prázdné košíky různých
velikostí. Přitom je výdej míčů snad 10 kroků
od branky, kterou při opuštění areálu musí
každý projít. Opravdu je tak těžké udělat těch
pár kroků a vrátit svůj prázdný koš zpátky?
Pokud po mě zůstanou na greenu pro
krátkou hru pitch marky, je takový problém
tu stopu vypíchnout? Nejsem přece sám, kdo
chce tréninkových prostor využívat...
Jak jsem psal výše, dodržování určitých
pravidel je výsadou PŘEDEVŠÍM slušných
lidí. Pokud se k takovým nechceme počítat,
pak s radostí nechávejme písek pískem,
greeny jako po náletu a košíky všude pod
nohama. Pak se ale nemůžeme divit, že
může mít občas golf nálepku snobského a
zbohatlického sportu, protože právě tyto dvě
skupiny se vyznačují tím, že pravidla jaksi
platí pro druhé, jen pro ně samotné ne...
Golf je nádherná a ušlechtilá hra... Nepokazme její myšlenku tím, že se neumíme
chovat.
Hezký den.
Freddie
(freddiemail@email.cz)

PRODEJ - POKLÁDKA

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

Přerušení dodávky EE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 18.02. a 20.2. 2014 od 07:00 do 15:00 - Hořice
- celá obec - obyvatelstvo i podnikatelská činnost.
Dne 18.02.2014 od 07:00 do 15:00 - Blansko
- rekreační oblast Obtížky
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika

Mami, tati, pojďte na čaj

S - PODLAHY
ODLAHY

Blansko
Blansk
s o

Víte?
nevíte?

tel. 724 564 866

Všichni spěcháme a nejvíc dospělí. Často se pak
stává, že nám při honu za zítřkem proteče přítomnost
mezi prsty. Proč se tu a tam nezastavit a nenadechnout, třeba nad šálkem čaje?
Čajovna Ulita se rozhodla vyjít vstříc všem tátům
a maminkám, ale také babičkám a dědečkům, kteří
by si přáli strávit odpoledne společně se svými dětmi,
a počínaje 6. únorem otvírá čajovnu každý čtvrtek
už v 15.30. Kromě nabídky čajů, co v zimě příjemně
zahřejí, jsou k dispozici desítky deskových her, u
kterých lze probrat všechny ty případné poznámky,
pětky i starosti s učitelkou v daleko větším klidu než
doma v kuchyni. Srdečně zve čajovna Ulita.
www.ulitablansko.cz

Tragická nehoda
V noci na neděli došlo na silnici mezi Šebrovem a
Blanskem k nehodě. Řidič kamionu si všiml chodce
na vozovce až na poslední chvíli a už nedokázal
zabránit srážce. Mladík na místě zemřel. Řidič byl
podroben dechové zkoušce i testu na grogy, oba vyšly
negativně. Další informace v tuto chvíli nejsou.
-skoZdroj: http://brno.idnes.cz

Na Blanensku roste
počet živností
Podle tiskové zprávy vydané na konci ledna se počet
podnikatelů v živnostenském rejstříku zvednul na 9727.
Oproti roku 2012 byl loni nárůst téměř o padesát nových
živností a více než tři sta sedmdesát živnostenských
oprávnění. Čísla se týkají všech obcí spadajících pod
rozšířenou působnost Blanska. Detailní přehled je
možné najít na webových stránkách města.
-sko-

Vzpomínka
„Tolik jsi miloval život a s námi
chtěl jsi být, ale osud byl tak
krutý a nenechal Tě žít“.
Dne 9. února 2014 uplyne první
smutný rok od náhlé smrti našeho drahého tatínka, manžela
a syna Marka Opatřila. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Za celou rodinu děkují dcera Michaela, syn
Marek, manželka Alena a rodiče.

Pozvánka
Vážení a milí příznivci Domu dětí a mládeže Blansko, dovoluji si Vás touto cestou pozvat na 1. bigbítový
ples DDM Blansko, který se uskuteční 14. 2. 2014 od
20:00 v Dělnickém domě v Blansku.
Zakoupením vstupenky v hodnotě 200 Kč podpoříte
naši celoroční práci ve volném čase dětí, mládeže a
dospělých v Blansku a okolí. Vstupenky si můžete
zakoupit v pokladně DDM Blansko, Údolní 2 nebo
prostřednictvím našich vedoucích kroužků. Čeká na
vás bohatá tombola a zajímavý doprovodný program
z činnosti našich kroužků. Velmi se na vás těšíme a
děkujeme za vaši podporu.
Bc. Blanka Kostková
ředitelka DDM Blansko

K - BAND
Hudební skupina pro každou příležitost
- široký repertoár
- zkušenosti
- rozumná cena

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
DLAŽEBNÍ
A OBLADAČSKÉ
PRÁCE www.k-band.cz
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Na kávě s Alanem Windsorem
byla exotická země. Zakázaná
země. Kdysi v 70. letech jsme
měli strašný strach, že bude
válka, protože vládlo napětí mezi
Sovětským svazem a Západem.
Samozřejmě jsme věděli, že Československo je něco jiného než
Rusko, ale ten pocit tady byl.
Neměl jsem ani tušení, co mě
tu čeká. A měl jsem vždycky rád
Kafku, tak jsem chtěl vědět, jaká
země stvořila takového člověka.
Tak už vím! Mimochodem byl
jsem minulý rok v Kafkově muzeu
v Praze – výborné.

„Já mluvím česky jakž-takž. Nestuduju češtinu už
několik let, protože gramatiku jsem se naučil sám, v
podstatě."
Alan Windsor, poddaný Jejího Veličenstva, i po
dvaceti letech života v českém prostředí používá
kulaté britské r a větnou stavbu, která zní ve spojení s
přízvukem osobitě a kouzelně, ale v písemné podobě
by přece jen trochu trčela. S jeho svolením jsem tedy
„učesala“ rozhovor do spisovné češtiny tak, aby – jak
alespoň doufám – zůstal zachován humor a pohoda,
která z Alana sálá.
Jak dlouho tady žijete?
Dvacet let. V roce 1992 jsem sem přijel autobusem, který se u Prahy pokazil – to byla zajímavá
zkušenost. Tehdy nebyl žádný komfort se Student
Agency, autobusy s televizí. Vezl jsem si s sebou
tehdy, tuším, jen jeden kufr.
Proč jste zamířil zrovna do tehdejšího Československa?
Měl jsem tady známého, ale hlavně to pro mě

Odkud pocházíte?
Narodil jsem se v městečku
blízko Londýna – jmenuje se
Kings Langley – Královo dlouhé
pole. Pak jsem studoval na vysoké škole nedaleko Stratfordu, kde se narodil William
Shakespeare. Potom jsem žil v Bathu, to je město v
západní Anglii, založené Římany, a na to asi sedm
let v Bristolu, což je nádherné město u moře. Pak
jsem žil rok Itálii, kde jsem studoval dějiny, renesanci. Po roce jsem se ale vrátil do Anglie, protože mi
chyběli přátelé. No, asi tak.
A potom jste se vypravil sem...
Přesně tak – autobusem, jak jsem říkal. Začal
jsem pracovat v Brně jako učitel angličtiny. V té
době byl naprostý nedostatek rodilých mluvčích, co
by byli zároveň kvaliﬁkovaní učitelé, najít práci nebyl
problém. Pak jsem přešel na soukromé gymnázium
v Rájci, ale ty děti měly na mě trochu moc energie.
Nakonec jsem si založil soukromou školu tady v
Blansku.
Máte přehled, kolik jste tak za tu dobu učil
lidí?
Pár tisíc a něco navrch. Jen v mé škole máme
100-200 lidí každý rok. Občas potkávám studenty,
které jsem učil první rok – na ty si stále pamatuji.

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
Miloš Polák, nebo-li, jak ho většina z nás oslovuje, Majk, je jedním z nejvyšších mužů v Blansku,
majitel realitní kanceláře MIKA a hlavně čerstvým majitelem čísla 60, jež od nedávna označuje jeho
věk. A jelikož se s Majkem známe již léta (MIKA inzeruje snad od prvního vydání našich novin!)
a vím, že rád občas něco napíše, oslovil jsem jej s prosbou, zda by nechtěl nějakým způsobem
zrekapitulovat svůj život v našem městě. Vím, že od narození žije v Blansku, a tak jsem si říkal, že
by nebylo špatné zavzpomínat a připomenout všem, jak to tady u nás vypadalo a co všechno se
změnilo. Majk nadšeně souhlasil a vytvořil koncept deseti malých článků, ve kterých se postupně
dostane od roku 1954 až do současnosti. V každé své "šestiletce" nejen že zavzpomíná na různá
místa a události v Blansku, ale vyjádří se i v některých souvislostech k současnému dění ve městě.
Seriál 10x6 let s Majkem budete v Monitoru nacházet každý měsíc vždy na tomto místě.

1954 – 1959
Bydlel jsem u babičky Anežky a dědy Rudolfa
blízko Klamovky v malém domku pod skálou.
Koza, králíci a slepice byli mí společníci každý den.
Jakmile mě začaly poslouchat nohy, hráli jsme si s
kamarády z Kameňáku a Klamovky u protékající
Svitavy a na loukách Bačiny, kde se teprve začínaly
přidělovat pozemky na budoucí zahrádkářskou
oblast.
Táborští, Hédlovi a hlavně Budínští byli skoro jako
moje rodina, alespoň jsem to tak cítil, a přesto, že
jsem byl téměř nejmladší, svět jsem začal poznávat
s jejich dětmi.
Když se začala budovat silnice na Brno, rozhodlo
se o demolici našeho domku a čekalo nás stěhování

do bytovek. To už se narodil i Jirka Hebelka (budoucí
brácha), se kterým jsme se prakticky denně u babičky, díky absenci předškolních zařízení, vzájemně
vychovávali.
Vše, co je nyní jen na dobových fotograﬁích
prakticky zmizelo. Zůstala však Bačina s více jak
stovkou chat a zahrádek.

Nyní
Zahrádkářských lokalit je kolem Blanska několik.
Tehdy sloužily zahrádky blanenským obyvatelům
hlavně k pěstování zeleniny a ovoce, protože na
pultech byl i tohoto zboží nedostatek. Dnes jsou
užívány hlavně k oddechu a někomu i ke stálému
bydlení. Trochu se však na
zahrádkáře zapomíná s budováním infrastruktury, přestože
platí daně z nemovitostí a
poplatky za odpady.
Na Bačině se mi podařilo, v
souvislosti se stavbou naddimenzované kompostárny,
prosadit asfaltovou komunikaci (i když nám ji občas
ničí náklaďáky z lesa), ale
ostatní zahrádkářské oblasti
jsou na pokraji zájmu zastupitelstva. Věřme, že se v
budoucích rozpočtech města
nějaké investice do těchto
lokalit objeví.
Miloš Polák

Z Itálie jste se vrátil domů, z České republiky
ne. Čím to?
V Itálii jsem žil v Piemonte, to je na severu, pod
horami. Lidé jsou společenští, žijí prakticky na ulici,
ale na prvním místě je tam rodina, ne přátelé. Nezvou vás domů a je složité si tam najít přátele. Cítil
jsem se tam trochu osamělý. Tady to bylo jiné. Hned
pvní den, co jsem byl tady, jsme šli na Myslivnu. Tam
byli tehdy všichni, hrála hudba... Byl jsem pro lidi
takový exot, všichni byli strašně přátelští, chtěli se
mnou mluvit, zvali mě, i když jsem neuměl česky a
oni mluvili anglicky jen málo. Lidé tady chtěli, abych
zůstal. Aspoň jsem měl ten pocit.
A zapustil jste tady kořeny. Pokud vím, máte
rodinu...
Ano, mám syna, Williama, rok a půl. A mám ještě
dvě nevlastní děti. Právě včera oslavil náš Ondrášek
11 let, už jsme rodina.
Jak na vás děti mluví?
Williamek ještě moc nemluví, je to pořád miminko,
tak uvidíme. Je mi jedno, jestli bude mluvit anglicky
nebo česky, hlavně aby byl šťastný. Starší děti...
já na ně mluvím většinou anglicky, rozumí až moc
dobře, ale odpovídají česky. S manželkou si povídáme anglicky.
V jaké řeči se vám zdají sny?
Myslíte, jak mluvím ve snech? Když jsem intenzivně studoval češtinu, tak se mi zdávaly krásné
sny, kdy jsem mluvil plynně česky. Sedmý pád mi
nedělal problém, všechno bez chybičky. Čeština se
mi vkradla do snů asi po třech letech života v Česku.
Teď je to tak půl na půl.
Máte vztah k literatuře, uvažoval jste, že byste
překládal? Máte nějaký tip na dílo, které by stálo
za překlad?
Uvažoval jsem o to, ale je to časově náročné. Ale
třeba taková Kytice, ta by určitě stála za překlad.
Je to lidové a děsivé... Určitě bych raději překládal
básníky, protože takové věci můžete nosit celý den
v hlavě a večer pak napsat. Mám taky rád Skácela,
ale to asi musí počkat. Začnu s tím, až mi bude
devadesát a děti už budou velké.
Kdybyste nezakotvil v Blansku, kde jinde v
České republice byste chtěl žít?
V Litomyšli. Protože je tam krásná krajina a není
tam moc turistů. Lákají mě menší, klidná města. V
Praze bych bydlet nechtěl. Mám ji rád, ale je tam
málo otevřeného prostoru, málo parků. Jako dítě
jsem strávil spoustu času na venkově, mám venkov
rád, vůbec by mi nevadilo žít na vesnici.

nová učitelka z Anglie, sliboval jsem jí krásnou zimu,
sníh, ale letos bohužel. Mám zimu rád, jen mi občas
připadne, že trvá moc dlouho. Když je konec března
a pořád sněží, tak si kolikrát říkám: už dost.
Máte ještě rodinu v Británii?
Ano, tatínek bude mít příští rok kulaté narozeniny,
80 let. Určitě pojedeme na oslavu. Je to zajímavý
člověk. Hraje na klavír, dříve působil v divadle...
Pamatuju, že jsem pro něj jako kluk míchával barvy
na kulisy. Maminka, ta bývala taky u divadla. I ta
ještě žije a má spoustu energie. Sestra pracuje ve
škole jako teaching assistant, má dva syny. Mladší
Alex je teprve osmiletý, což je skvělé. Doufám, že
přijedou na návštěvu. Musím ale přiznat, že přátel
mi v Anglii zbylo jen pár. Jak řekl spisovatel Samuel
Johnson, přátelství se musí neustále udržovat. Když
s přáteli nejste v kontaktu, vztah vymizí. Spíš už
mám přátele tady.
Co koníčky, jak trávíte volný čas?
Co dělám? Dávám dohromady nábytek z Ikey.
To jsem dělal minulý víkend. Jinak hraju na kytaru,
i když mi to moc nejde. Miloš Pernica by se mi
smál – býval jsem jeho žák. Ale snažím se – když
máme rodinnou oslavu, tak občas hraju. Taky se
starám o zahrádku. Zajímá mě ornitologie, chodím
pozorovat ptáky. Vždycky mám radost, když vidím
něco nového. A hlavně si čtu poezii. Poezii miluji
nade vše. Třeba Michaela Hamburgera a další.
A ještě jedno velké hobby teď mám – chovám
včely. Stal jsem se členem blanenského spolku
včelařů, což je pro mě velká čest. Mám dva úly na
Bačině. Ještě loni mi přátelé dost pomáhali, ale letos
už budu muset dělat všechno sám, tak uvidím, jak
to půjde. Vidíte, málem jsem na včely zapomněl,
ale to proto, že teď spí. Už mám krásný overal, a
dostal jsem k Vánocům knížku o včelařství, tak jsem
připraven a moc se na sezónu těším.
Často se svých hostů u kávy ptám, co by
změnili, kdyby měli čarovný proutek a stačilo
by jím jen mávnout. Co byste změnil vy?
Možná to, aby Blansko vypadalo jako dřív, když
středem města tekl potok, na náměstí byly statky
a nikde nestrašily žádné velké, ošklivé budovy. Už
jsem říkal, mám rád vesnici. Ale raději jinak: přál
bych lidem úspěch. Vidím, že tady lidé usilovně
pracují, budují malé ﬁrmy a obchody. Vidím, jak se
snaží a jak je to složité, a tak bych jim přál, aby se
jim dařilo.
-kkuc-

Sponzor rubriky:

Zkusme tradiční anglické téma: počasí. Jak
se vám líbí letošní anglická zima?
No to je špatné! Včera jsem viděl rozkvetlý
petrklíč. Tohle by být nemělo. Minulý rok mi přijela

S angličtinou
od kolébky do hrobu
S novým ministrem školství přicházejí opět nové změny. Marcel Chládek (ČSSD) v rozhovoru
pro server novinky.cz mluví o tom, že tuzemské školství potřebuje klid po všech těch letech, kdy
se ministři střídali jako na běžícím pásu. Jak to tady vypadalo, vědí asi nejlíp sami studenti, kteří
pár let zpátky nevěděli, jak budou vlastně maturovat. A státní maturity jsou jen špičkou ledovce.
Dnes to ovšem nebude o nich, ale o výuce jazyků.
„Dnes se začíná od třetí třídy, když to posuneme
do první třídy, tak by to bylo dobré,“ říká v textu
Marcel Chládek a dokončuje tak myšlenku o důležitosti cizích jazyků ve středu Evropy. Samozřejmě
má pravdu v tom, že naše zeměpisná poloha nás
nutí ke studiu jazyků. Dřív to byla němčina, pak
zase ruština, dnes je to univerzální angličtina.
V rozhovoru nicméně narážím na problém. Děti
anglicky neumí a to ani ve chvíli, kdy vycházejí
základní školu. Tedy po šesti letech studia cizího
jazyka. Pomůže posunout začátek výuky o tři roky
a dát dětem devět let?
Když v první třídě nastoupí dítě do školy, je to
pro něj něco úplně nového. Musí si na všechno
zvyknout, učí se číst a psát, a právě tyhle dva aspekty jsou pro zvládnutí jazyka poměrně zásadní.
Nechat angličtinu od třetí třídy by bylo podle mého
daleko rozumnější. Naopak bych možná upustil
od druhého jazyka, který se často vyučuje už od
šesté třídy. Buď bych dal na výběr mezi jazykem
a dalšími předměty, nebo bych nechal jazyk až na
osmou třídu, kdy už se i děti občas trochu proﬁlují
a ví, co by je mohlo zajímat nebo bavit. Například
němčina totiž může některým studentům způsobit
dost problémů. Množství slov zní podobně nebo

se píše podobně a pak už je to jedno k druhému.
Pokud si ale pan ministr myslí, že posunutí začátku pomůže, musím se potom zeptat. Kdo bude
učit? Profese učitele je u nás dlouhodobě mezi
těmi nejméně oblíbenými a ona skupina svědomitých učitelů je házena do stejného pytle s těmi
bez zájmu. Dítě je dnes ve škole nedotknutelné,
všude je volně dostupné připojení k internetu a
tak si milé dětičky koukají vesele do svých super
chytrých telefonů a nic dalšího je nezajímá. Pak se
učí dost těžko. Ani mladí učitelé, které se podaří
nalákat do škol, pak nemají dostatek možností, jak
s tímhle bojovat.
Z vlastní zkušenosti vím, že ani sebedelší studium nemusí znamenat úspěch. Dětem v první
třídě tak dost možná znechutíme světový jazyk
číslo jedna a opravdu netuším, jak se pak budou
dál vzdělávat. Nevyhnou se tomu na střední, na
vysoké, často ani v zaměstnání. Angličtina nás
už dnes provází na každém kroku a její znalost
rozhodně není pouze pro jazykovědce. Bude ji
někdy potřebovat každý a mučit s cizím jazykem
děti v první třídě opravdu nepovažuji za řešení, jak
zvýšit úroveň znalostí. Prosím dalšího ministra…
-sko-
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EXOTIKA – LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty
JAMAJKA, TANZÁNIE, KEŇA, SENEGAL, MALEDIVY

PRO NAŠE KLIENTY - JISTOTA VAŠÍ DOVOLENÉ:
1. MOMENT PRODLOUŽEN - JEŠTĚ STIHNETE:

Věrnostní až 21% * Rodiny15%+2 děti ZDARMA *
Senioři +55 = Bonus až 10.000 Kč!

Těšíme se na Vaši návštěvu v nové kanceláři!
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností

DO SVĚTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS!

Národní týden manželství
Národní týden manželství je celorepubliková
akce zaměřená na podporu manželství. Osmý
ročník NTM proběhne v týdnu od 10. – 16. února
2014. Tématem letošního ročníku jsou:
Ohromné maličkosti:
Malé kroky k velkým vztahům
Týden manželství je věnován významu drobností
v partnerském vztahu a manželství, tomu, že často i
malé věci mohou mít ohromný vliv na partnerský život
a mezilidské vztahy. Zaměřením se na každodenní
maličkosti můžeme mnohé ve vztahu zlepšit a mít
tak spokojenější život.
Týden bude zahájen tiskovou konferencí dne
10. února 2014 od 10:30 h na Ministerstvu práce a
sociálních věcí a proběhne pod záštitou náměstka
Jana Dobeše.
V době NTM probíhají zajímavé akce na podporu
manželství v rodinných a mateřských centrech, neziskových organizacích, občanských sdruženích, obcích atd. Zapojit se ale můžete i jako manželský pár
tím, že si např. uděláte čas na věci, které jste dělali
v dobách začátku vztahu, nebo můžete obnovit svůj
manželský slib, popř. dáte svému protějšku najevo,
co pro Vás znamená a jak si ho vážíte. Či uděláte
nějakou „maličkost“ pro potěšení druhého. Více tipů
a zároveň informací o připravovaných akcích v rámci
NTM 2014 naleznete na www.tydenmanzelstvi.cz.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku tuto iniciativu podporuje a připojuje se
k ní. V rámci týdne manželství vyhlašujeme anketu:
„Které maličkosti jsou vlastně veliké a důležité pro
vaše manželství?“ Svoje tipy a rady můžete zaslat na
email poradna@blansko.cz. Anonymita je zaručena.

Na závěr přidáváme několik tipů
na literaturu k tématu:
• Biddulph, S. a S.: Deset tajemství lásky. Portál,
2006
• Satirová, V.: Kniha o rodině. Základní dílo psychologie vztahů. Práh, 2006
• Venglářová, M.: Průvodce partnerským vztahem.
Grada, 2008
• Novák, T.: Asertivita v manželství a v rodině. Grada, 2011
• Praško, J.: Asertivita v partnerství. Grada, 2005
• Trélaün, B.: Překonávání konﬂiktů v rodině. Portál,
2005
• Willi, J.: Psychologie lásky. Osobní rozvoj cestou
partnerského vztahu. Portál, 2006
• Hellinger, B.: Skrytá symetrie lásky. Co podporuje
lásku v partnerských vztazích. Pragma, 1998
Podrobné informace o službách poradny naleznete
na internetové adrese www.blansko.cz/poradna.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko tel. 516 413 524,
775 870 667
tým pracovníků Poradny

NATIVI GARDEN s.r.o.
Bukovice 18, Lomnice u T.
Tel. 737779602
info@nativigarden.cz
www.nativigarden.cz

ZAHRADNICKÉ
SLUŽBY

E
N
D
Ý
T
E
AKC
* kácení i rizikové
* řez ovocných stromů
* řez okrasných keřů, živých plotů

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

- broušení a lakování parket

Fotoseriál:
Hromniční trápení
Účastníci tradičního blanenského závodu v orientačním běhu se 2. 1. 2014 opět prohnali sídlištěm
Písečná. Účast na letošním třináctém ročníku byla rekordní – na trať vyrazilo 172 závodníků od dvou
do sedmdesáti let. Pro nejmladší účastníky závodu byla připravena zvláštní obrázková trasa a sladké
odměny.
Stínem na jinak podařeném závodě byla krádež jedné z elektronických kontrol i se stojanem. Zloděj
však bude zřejmě zklamán, neboť jde o zařízení použitelné jen pro účely závodu, jiné praktické využití
nemá. V případě nálezu je možné odevzdat zařízení (viz foto vpravo) na DDM Oblázek.
-kkuc-

- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy
- vinyl comfort!

SERVIS



- čištění a pastování
- renovace parket

Foto: Klára Kučerová
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Výjimečný byt
v Blansku je k mání

Stavba nového bytového domu Erbenova jde podle plánu a téměř všechny byty již našly své
majitele. Pokud i vy toužíte po ekonomicky výhodném bydlení v novém, bez rekonstrukcí a dalších
nákladů, rozhodně čtěte dále. Ještě tři byty jsou k dispozici, jeden z nich je však zcela výjimečný a
bude patřit zcela určitě k nejhezčím bytům, které v Blansku vůbec jsou.
ale ti, kteří se necítí na bydlení v
rodinném domě a chtějí prakticky
bezúdržbový příbytek s nízkými
měsíčními náklady, zde najdou
skutečný kompromis mezi bytem
a domkem.
Další dva byty, které jsou na
prodej, jsou oba dispozičně 2+kk,
oba s předzahrádkou. Jeden z
nich je o výměře 40 m2 s terasou 5 m2 a stojí 1.370.000 Kč,
větší má rozlohu 47 m2, terasu
11 m2 a stojí 1.490.000 Kč. Jen
pro zajímavost – měsíční náklady u těchto bytů nedosahují
ani 2.000 Kč, a to včetně všech
energií! Takže jsou vhodné i jako
investice! Navíc jsou tu velká
francouzská okna, podlahové vytápění, obložkové dveře a další
nadstandardní vybavení.
Pro všechny byty platí pětiletá záruka, a pokud se
rozhodnete některý z nich koupit, zaplatíte zálohu
pouhých 10% a zbytek doplatíte až po kolaudaci.
Pokud se rozhodnete a podepíšete smlouvu, na nové
bydlení se můžete těšit ještě letos. Zavolejte panu
Musilovi ze společnosti HOPA Group na telefonní
číslo 776117788, který s vámi nezávazně projde
veškerou projektovou dokumentaci, probere detaily
a ukáže vám i hrubou stavbu. Můžete s ním řešit
také případné ﬁnancování nemovitosti.
Bytový dům Erbenova nabídne novým obyvatelům
krásné bydlení, které byste jinde v Blansku jen těžko
sháněli. Výhod je tu celá řada a ty, které se nevešly
do mého článku, vám jistě představí pan Musil při
osobní schůzce. V domě zbývají k prodeji také nebytové prostory pro komerční využití, o kterých si však
detailně povíme v některém z dalších čísel Monitoru.
Všem, kteří uvažují o změně bydlení, doporučuji
oslovit zástupce HOPA Group co nejdřív. Za zavolání
a eventuální prohlídku nic nedáte a kdo ví? Třeba se
za půl roku budete stěhovat.
-r-

Dá se říci, že projekt bytového domu Erbenova je
úspěšný. Spousta lidí dala přednost novému bydlení hlavně proto, že si spočítali, kolik práce, úsilí a
hlavně ﬁnančních prostředků by je stála rekonstrukce
starého bytu, nehledě na to, že pravidelné měsíční
poplatky jsou v těchto starších bytových domech
poměrně vysoké. Nový bytový dům Erbenova nabízí
skutečně nízké provozní náklady, pětiletou záruku,
nadstandardní vybavení, úklid společných prostor,
parkování a mnoho dalších výhod, kterým neodolalo
již čtyřiadvacet zájemců o nové bydlení. A protože
Erbenova nabízí 27 bytových jednotek, pak z výše
uvedeného vyplývá, že tři byty jsou ještě k dispozici.
Bezesporu nejkrásnějším a zároveň největším
bytem je zde střešní 4+kk o rozloze 110 m2, k němuž
náleží 82 m2 terasy, sklep a parkovací stání. Tento
byt je nadstandardně vybaven a z velké části je tvořen prosklenými plochami. Tím, že je umístěn až v
posledním patře budovy, nabídne novým majitelům
překrásný výhled téměř na celé město Blansko a
jeho zalesněné kopce v okolí. Jelikož je projekt ve
fázi hrubé stavby, lze vybavení ještě přizpůsobit přání
majitele, i co se týče
vybavení koupelny, deJeden z pohledů, který se naskytne budoucím majitelům luxusního 4 + KK.
korů obložkových dveří
nebo plovoucí podlahy
atd. Podlahové vytápění je jako i v ostatních
bytech samozřejmostí
a obří terasu, na kterou
bude přístup téměř z
každého pokoje, bude
zdobit moderní materiál GrimWood. Za zmínku rovněž stojí fakt,
že prostorná koupelna
v tomto bytě pojme
jak sprchový kout, tak
vanu. Cena nemovitosti samozřejmě odpovídá vyšším nárokům,
rozloze i poloze; pořídíte ji za necelé čtyři
miliony korun. Ano,
není to pro každého,

Fotoseriál: Jiří Polášek - tvorba posledních let

„Čím jsem starší, tím víc miluju barvy. Jako první položím někam do středu obrazu červenou plochu a ta už nedovolí kolem sebe vzniknout žádnému špinavému tónu. Kéž by to šlo přenést do života! A
proč tedy, ptám se v téhle souvislosti, jsou andělé bílí?“ Výstavu textů a nejnovějších prací Jiřího Poláška můžete v Galerii města Blanska shlédnout do 7. 2. 2014.
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VIII. ROCKOVÝ
PLES
1. března 2014
od 20 hodin

Rájec - Jestřebí

TURBO
legendární
česká kapela

* HD Acoustic

- akustickej rock

* MOTOband
- skvělej bigbít na závěr
Bohatá tombola, jídlo, pití a skvělá nálada.

Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!
Předprodej v IC Rájec - Jestřebí od 20. ledna.
Cena 320,- Kč. Rezervace od 15. ledna na tel. 516 432 191.

Bez diplomu ani ránu
Koncem ledna se na webovém serveru novinky.
cz objevil článek s poutavým titulkem. „Česko se s
podílem vysokoškoláků krčí na chvostu Evropské
unie.“ První reakce je asi taková, že jsme národ
blbounů, kteří nedokážou dosáhnout až na svůj vysokoškolský diplom a raději se dřou jak mezci. Jedná
se sice pouze o lidi ve věku třicet až čtyřiatřicet let,
což úroveň výzkumu v mých očích lehce kazí, ale
kdo jsem, abych se hádal s EU.
Osobně si myslím, že počet vysokoškoláků poroste, a byť sám vysokoškolák, v tom nevidím zdaleka
nic pozitivního. Studenti všemožných pseudovědních
oborů totiž lezou ze škol a hledají práci. Podle výše
zmíněného článku je u nás nezaměstnanost vysokoškoláků sice třetí nejnižší, ale při pohledu na stránky
úřadu práce je vidět, po jakých profesích a oborech
je největší poptávka. Stačí se podívat a zjistíte, že
na Blanensku je největší zájem o následující. Strojařina, kovoobrábění, obsluha CNC, elektrotechnici
a další podobné technicky zaměřené obory jsou v
seznamu nejčastěji nebo se vyskytují se železnou
pravidelností. Nikde nevidím sociální pracovníky,

A co vaše IQ?
Americký astrofyzik Carl Sagan ve své knize
Demon-haunted world popisuje historku, kdy amerického prezidenta Eisenhowera informovali o výsledcích inteligenčních testů. Eisenhower chtěl vědět,
jak velká část obyvatelstva měla podprůměrnou
inteligenci, a když se dozvěděl, že polovina, zděsil
se. Nevěřícně se optal znova a bylo mu potvrzeno,
že skutečně „plná polovina obyvatelstva Spojených
států vykazuje podprůměrnou inteligenci“. Eisenhower pak rozhodně prohlásil, že tento „problém“ je
třeba bezodkladně napravit zlepšením vzdělávacího
systému.
Snad málokoho překvapí, že současná situace
v České republice je podobně „děsivá“ jako v USA
padesátých let, byť se situaci nikdo nesnaží řešit tak
razantně jako onehdy prezident Ike.
Ano, i dnes platí, že polovina obyvatel se při inteligenčních testech ocitne pod průměrnou hodnou

výzkumníky životního prostředí, odborníky přes
problematiku pohlaví nebo ﬁlosofy.
Pokud se nepletu, valná většina z mnou zmíněných oborů se vyučuje na středních školách s
odborným zaměřením a kromě vyučení už se dnes
běžně nabízejí i obory s maturitou, což je jenom
dobře. V této chvíli se nabízí otázka. Opravdu potřebujeme tolik vysokoškoláků? Studentů sociálních
a gender studií, environmentalistů, ﬁlosofů a kdo ví,
čeho ještě. Myslím si, že by se v České republice
měl klást mnohem větší důraz na technické obory a
jejich věhlas. Třeba Metra byla svého času pojem.
Jak dopadla, všichni víme.
Stejně jako je potřeba dostat mladou krev do školství, je potřeba vzbudit v mladých zájem o technické
obory. Možná nejsme v čele EU co do počtu vysokoškoláků, ale někdo pracovat musí, a pokud jsme na
to sami příliš líní, musíme se smířit s tím, že k nám
budou proudit lidé ze zahraničí, kteří budou ochotní
pracovat. Podobný problém už teď někteří poznávají
na vlastní kůži, když hledají schopné řemeslníky. Asi
by to chtělo nějakou změnu. Filosof vám totiž dům
neopraví. Vždyť v minulosti některým stačil k životu
i obyčejný sud.
-skoa druhá polovina nad ní, což přirozeně vyplývá z
charakteru rozložení této veličiny v populaci.
Pokud vás zajímá, do které poloviny spadáte vy,
nabízí se vám příležitost to zjistit. Společnost Mensa,
která se testováním IQ zabývá v mezinárodním měřítku, ve spolupráci s blanenskou čajovou Ulita, pořádá
27.2. 2014 testování IQ určené nejširší veřejnosti.
Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Má vždy
písemnou podobu, trvá 40 minut a provádí se pod
dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro
všechny účastníky. Testovat je možné již děti od 5
let, účastníkům bude následně vydáno mezinárodně
platné potvrzení o absolvování testu s výslednou
hodnotou.
Čas: 27. 2. 2014 v 16.30 a 17.30
Místo: Čajovna Ulita, B. Němcové 2, Blansko
Cena: 190 Kč dítě a student, 290 Kč dospělý
Na test je třeba se předem přihlásit na stránkách
společnosti Mensa www.mensa.cz
-kkuc-

Očima občanů

Kultura za dvě stě

Kartičku máte? S touto obligátní otázkou se prodavačky obracejí k zákazníkům snad ve všech prodejnách v širokém i dalekém okolí. Kartičky zkrátka frčí,
mezi obchodníky je to hit, před kterým vás ochrání
jen dostatečná sveřepost. Ne, kartičku nemám, ne
kartičku nechci, opravdu nemám zájem, ne!
Důslednost je spása, povolnější a méně odhodlaní
jedinci totiž skončí s peněženkou či dokladovkou
narvanou kousky různobarevného plastu vhodnými
tak akorát pro podložení rozviklaného stolu. Obchodníkům se to však zřejmě vyplatí, protože kartičková
mánie nijak neutichá, naopak, šíří se stále dál a zasáhla dokonce i zařízení, u kterých by to jeden nečekal.
Třeba takové Kulturní středisko města Blanska.
„S klubovou kartou KSMB nejen levněji za kulturou,“
ševelí titulek na oﬁciálním blanenském webu a otrlý
zákazník, zvyklý odpálkovat ono přímočaré „kartičku
máte?“, znejistí. Inu, kam se hrabou hokynáři, to se
hned pozná kulturní instituce. Nabídka, jež se svou
formou nápadně podobá asijskému kóanu, nutí k
zamyšlení. S kartou nejen levněji... A jak tedy ještě?
Ano, drápek je zaťat, zvědavost vzbuzena, oči letí
po řádkách, mysl touží vědět víc. A skutečně, čtenář
není zklamán. Vzápětí zjistí, že KSMB je důstojným
pokračovatelem odkazu Šimka a Grossmana, kteří
jedné ze svých postav vložili do úst nesmrtelnou
frázi „Nechci slevu zadarmo.“ Ani blanenská kulturní
slevněnka – oﬁciálně klubová karta KSMB – neuráží
slevou zdarma a pro zájemce je k mání za lidových
200 Kč na rok.
Co za ně? Kromě naznačené nejenslevy na akce
pořádané KSMB jde o možnost zakoupit lístky dva dny
před řádným prodejem, a pak už jen samá pozitiva a
sociální jistoty, jako je pravidelné spamování neboli
zasílání informací ohledně novinek klubu, slevy u partnerů KSMB, jmenovitě taxislužby, vstup na klubové
dny a oblíbený bonbonek – losování o ceny, neboli
vstupenky na akce KSMB.
Herci říkají, že není malých rolí. Věřme tedy, že není
špatných nabídek a podívejme se na novinku KSMB
o něco blíže.
Sleva na akce pořádané KSMB? Dle stránek
kulturního střediska lze toto pololetí slevu uplatnit u
čtyř akcí. To není zas tak moc, navíc jde o akce dost
nesourodé. Milovníci Helenky Vondráčkové a Petra
Rezka zřejmě nebudou stát o Nezmary a Mikyho
Ryvolu, samostatnou kapitolou je pak sleva na Den
dětí, který byl jiné roky zdarma pro všechny.
Přednostní zakoupení vstupenek? Obávám se, že
ani největší chystané „pecky“ příštího pololetí, tedy
již zmíněná Helenka Vondráčková a Nezmaři, ba
dokonce ani slovenští herci s Marošem Kramárem v
čele, nepřinutí dychtivé zájemce stanovat před KSMB,
jen aby urvali ta nejlepší místa.
Sleva na klubové dny? Co klubové dny obnáší,
se nikde nedočteme, a jde tedy podle všeho jen o
zajímavě znějící sousloví. Podivnější je ona sleva.
Jsou-li to opravdu dny klubové, jsou určeny členům
klubu, nikoliv veřejnosti. Těžko si pak představit, vůči
čemu je ona přislíbená sleva vztažena.
Losování o (již jednou zlevněné) vstupenky a sleva
na taxík, pokud jedete dál než do Jedovnic (sleva totiž
platí od útraty nad dvě stovky) už zní skoro jako vtip.

Na otázku, zda lze klubovou kartu KSMB milovníkům kultury doporučit, tak musím bohužel odpovědět
velmi prostě: Ne. Není totiž proč. Jediný přínos spatřuji
v tom, že jsem byl konečně přinucen objektivně srovnat kulturní nabídku Blanska s Boskovicemi, kam jinak
běžně jezdím, načež jsem dospěl k názoru, že je... nesrovnatelná. Jen únorová nabídka mnohem menších
Boskovic totiž bohatě předčí blanenské kulturní menu
pro celé nadcházející pololetí včetně farmářských
trhů a zabíjačky, v Blansku poněkud makabrózně
zařazené mezi kulturu. A kdesi během toho procesu
ve mně uzrálo poznání, že pokud Kulturní středisko
města Blanska potřebuje nějakou novinku či změnu,
pak to rozhodně není kartička (nejen) na slevy, ale
cosi mnohem zásadnějšího a podstatnějšího. Co, na
to ať už si čtenář laskavě odpoví sám.
PZ
(příspěvek nebyl redakčně upravován)

Zvolte správnou firmu!
Několik roků jsme se snažili o revitalizaci našeho
bytového domu. Na podzim roku 2012 se nám podařilo splnit všechny zákonné požadavky, z nichž
byl NEJTĚŽŠÍ ÚKOL přesvědčit 40 rodin bydlících v
našem domě o výhodách a úsporách, které s sebou
nese zateplení domu. S úředními "formalitami" nám
vydatně pomáhali pracovníci SBD Macocha.
Do výběrového řízení se přihlásilo osm ﬁrem. Po
zralé úvaze jsme si vybrali blanenskou ﬁrmu IKM
s.r.o. Blansko a vězte, že to bylo šťastné rozhodnutí. Firma měla v tomto směru již určité zkušenosti,
dokonce se zapojila do soutěže Dům roku 2012, kde
se umístila na prvním až třetím místě v republice.
Úprava našeho domu započala 9. května 2013,
termín dokončení prací byl stanoven na 31. října
2013. Všechny práce se podařilo zvládnout v termínu a 12.12.2013 jme mohli vítězně kolaudovat bez
jakýchkoli výtek kolaudační komise - což, jak jistě
víte, se nestává často.
Ve vedení ﬁrmy jsou schopní, erudovaní, mladí lidé,
kteří byli vždy nakloněni k optimálnímu řešení všech
našich požadavků a zdolání neplánovaných překážek.
Zvláště pak oceňujeme komplexnost poskytnutých
služeb a vstřícný přístup všech pracovníků ﬁrmy.
Jsme rádi, že jsme zvolili dobře a přejeme i všem
ostatním, kteří stojí před podobným rozhodnutím,
aby i oni měli tak šťastnou ruku jako my.
Výbor Společenství pro dům Krajní 2, Blansko
(příspěvek nebyl redakčně upravován)

Dobrý člověk
ještě žije!
Následující řádky nebudou o románu francouzského prozaika Romaina Rollanda, ale o zdánlivě
obyčejné lidské vlastnosti – poctivosti. Už jsem
téměř přestávala doufat, že stále ještě jsou mezi
námi lidé, kteří jí oplývají a nebojí se s ní pochlubit.
Abyste rozuměli: v pondělí, 20. ledna 2014 jsem
v hudebním oddělení blanenské knihovny půjčovala
registrovanému čtenáři několik hudebních CD a
gramofonových desek. Je z řad seniorů, velmi
milý a příjemný pán. Nutno
podotknout, že slabozraký.
Den na to, tj. v úterý, přišel
do knihovny znovu – tentokrát
ale se smutným výrazem a
dotazem, jak se postupuje při
ztrátě výpůjčky. Po předchozí
návštěvě knihovny totiž absolvoval ještě nákup v supermarketu, tašku s vypůjčenými
hudebními nosiči si odložil
do nákupního vozíku a při
odchodu z obchodu na ni ve
spěchu zapomněl. Doufal,
že ji třeba poctivý nálezce
odevzdá na informace, leč
marně.
Dnes, ve čtvrtek 23. ledna 2014, krátce po otevření
knihovny, přišla sympatická
dáma (bohužel jsem se nezeptala na jméno) a uvedenou
tašku přinesla. Našla ji totiž
pohozenou kdesi u řeky a
podle obsahu pochopila, kam
patří. Já jsem svoji radost
sdílela se svým okolím, vč.
uvedeného čtenáře a nyní s
vámi, kteří čtete tyto řádky.
Ty, který jsi tašku našel jako
první – příště až objevíš něco,
co ti nepatří, neházej to prosím jen tak, kam tě napadne.
Poctivé nálezkyni touto cestou ještě jednou velice děkuji
jak za Městskou knihovnu
Blansko, tak především za
našeho čtenáře.
Bc. Iveta Pernicová, DiS.,
Městská knihovna Blansko
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Řádkovou inzerci posílejte
emailem na adresu
monitor@monitor-bk.cz,
případně pomocí SMS na tel.
606 728 334. Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna
podle ceníku, který najdete na stránkách www.monitor-bk.cz

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské 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: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, 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, prodej a servis mobilních telefonů, navigací a
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Hodinový manžel Blansko Milan Mikloš.
Tel. 601500498.

PRODEJ
* 1+1 na sídlišti Písečná bez účasti RK. Cena
850000,- Kč Tel. 721187004.
* Poslední loňský kvalitní med přímo od včelaře z
čisté přírody Blanenska. Cena: 120,- Kč/kg, po 5 kg.
Po domluvě dovezu do Blanska a Boskovic.
Tel.
723967473.
* ACER 11.6 notebook se slabší baterkou a přívodním kabelem od trafa, který někdy zlobí, 2500 kč.
MOBIL nový ALCATEL ONE TOUCH dotykový 903D
DUAL SIM s originál krabicí, nabíječkou, datovým
kabelem, sluchátky, vše nové a také s pouzdrem na
mobil, 1500 Kč. Tel 777079911.
* Opel Corsa, eko zaplaceno, nová STK do 2016,
1,4 benzin, 162300 km, rok 96, černé barvy, 17 tis.
Kč. Tel. 605529478.
* Mikrovlnnou troubu, cena 200,- Kč. Tel. 606574060.
* Téměř nové sáně, polštář a přikrývku z ovčí vlny,
starší video zn. Panasonic, zcela novou indukční
varnou desku a zcela nové nádobí Zepter. Tel.
737900946.
* Pozemek na pěstování a chov, 500 m2 za 39 tis.kč
u Kuřimi. Tel 605529478.

KOUPĚ
* Zachovalou Felicii, dobrý techn. stav, ne tmavé barvy. Prosím o bližší údaje - nejlépe SMS 732756634.

RŮZNÉ
* Pronajmu garáž od března u restaurace Sýpka.
Tel. 605165633.
* Pronajmu byt 3+1 – Blansko Sever. Velikost 79,8
m2, 1.NP, dvě lodžie, koupelna a wc zvlášť. Zrekonstruován - zděné jádro, pl. okna, podlahy a dveře.
Vybavení dohodou. Cena 9000,- Kč vč. inkasa. Tel.
601234556.
* Pronajmu 1+kk na Zborovcích (4.000,- + inkaso).
Volný od 1.3.2014. Tel. 733655674.
* Pronajmu byt 2+1 Písečná, volný ihned, cena nájmu
včetně inkasa 8000 Kč. Tel. 721944780.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.

Na webu noviny vždy
o dva dny dřív!!!
www.monitor-bk.cz

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.

Přípravný týden:
Tři výhry pro Blansko
Fotbalisté FK Blansko završili úvodní blok přípravných utkání, když během osmi dnů sehráli celkem
tři. V tom posledním přehráli účastníka krajského přeboru FC Kuřim po dvou brankách Jana Nečase
a jedné Jana Koudelky poměrem 3:2.
Třetí přípravné utkání (hrací doba 2x 40 minut) sehráli fotbalisté FK Blansko na umělé trávě VÚT Brno,
když jejich soupeřem byl tentokrát 12. tým krajského
přeboru FC Kuřim. V jeho sestavě chyběl mimojiné
i nejlepší střelec a bývalý hráč Blanska Jan Janda,
který na podzim vstřelil 12 branek. V pozici asistenta
hlavního rozhodčího č. 2 do utkání nastoupil Ondřej
Skoupý, který ještě na podzim oblékal dres A týmu.
Utkání hrané ve slušném tempu na kluzkém terénu nabídlo zajímavé situace před oběma brankami.
Blanenští mohli v krátkém sledu dvakrát skórovat v
rozmezí 25. a 26. minuty. Neprve po zblokovaném
pokusu Koudelky namířil z dorážky mimo tři tyče
Gromský. Vzápětí si Koudelka poradil s vybíhajícím
brankářem, ale odkrytou branku se mu treﬁt nepodařilo.
Vedení se tak ujal ve 28. min. soupeř, který pohotově využil střelecký pokus po získání odraženého
míče - 0:1. O čtyři minuty později si s další 100% šancí
tentokrát poradil Macháč, který včasným vyběhnutím
střelci zmenšil úhel a ten nastřelil pouze nohy blanenského brankáře. Poté
se jesličkami prezentoval
Kubec, po jehož pobídce
Koudelka rozvlnil boční
síť.
Stejná dvojice hráčů
si spolupráci zopakovala ve 40. minutě. Kubec
odcentroval těsně před
brankovou čárou a Jan
Koudelka levou nohou
koníčkem k pravé tyči
vyrovnal - 1:1.
Krátce po změně stran
odstoupil ze hry obránce
Robin Buchta (problémy s
tříslem), kterého nahradil
dorostenec Michal Zouhar. Ten několika povedenými akcemi naznačil, že
si ocenění nejlepší doros-

tenec za rok 2013 okresu Blansko právem zaslouží.
Ve 47. min. si Koudelka ve vápně připravil míč ke
střele, brankář Kuřimi si však s přízemním pokusem
na bližší tyč poradil. V 50. min. vybídl stejného hráče
uličkou Horáček, vzniklé nebezpečí uhasil dobře se
vracející obránce.
V 55. min. předvedla pohlednou spolupráci dvojice
Horáček - Koudelka, druhý jmenovaný oslovil Jana
Nečase, který po kličce brankáři zamířil do černého - 2:1. Herní převahu Blanska v této fázi utkání
potvrdil za dalších šest minut svoji druhou brankou
Jan Nečas, jemuž ideální střeleckou pozici připravil
Koudelka - 3:1. Na konečných 3:2 upravili Kuřimští
v 75. min. povedeným lobem, nutno ovšem říci, že
pomezní Lerch při tomto útoku přehlédl evidentní
ofsajd.
Další přípravný zápas čeká A tým FK Blansko v
neděli 9. února, kdy se od 14:00 střetne v TCM v
Brněnských Ivanovicích se 14. týmem krajského
přeboru Ivančicemi.
www.fkblansko.cz

Foto: Miloš Janda

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
CITRON – 21.2.2014 ve 20 hod, Dělnický dům.
Cena 250,- Kč.
Divadelní představení Klíče na neděli – 25.2.2014 v
19.30 hod, Dělnický dům. Cena 280,- Kč.
Ticketpro:
20.2. 2014 Vivaldianno 2014 – Brno, Janáčkovo
divadlo
4.-5.6.2014 Lucie 2014 – Brno, Kajot Aréna
18.6.2014 Bryan Adams – Brno, Velodrom
Ticketstream:
4.5.2014 Los Vivancos: Aeternum (Věčnost) – Brno,
Janáčkovo divadlo
2.8. 2014 Kryštof Kemp – Mikulov
15.8.-17.8.2014 - Grand Prix Brno
Ticket Art:
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
27.11.2014 Daniel Landa, Žito tour 2014 – Brno, BVV
Johanka z Arku – Praha, Divadlo Kalich
Mata Hari - Praha, Divadlo Broadway
Aktuálně v prodeji:
Publikace Zámek Rájec nad Svitavou – autor Michal
Konečný, vydal Národní památkový ústav. Publikace
zahrnuje nejen nejstarší dějiny zámku Rájce, ale je
také průvodcem po zámeckých interiérech, představí
čtenáři i zámecký park a proslulé kamélie. Kniha je
doplněna četnými fotograﬁemi, historickými obrázky
a plány. Cena: 185,- Kč.
Kalendář Proměny Blansko 2014 – nástěnný blanenský kalendář pro rok 2014. Nabízí srovnání podoby
konkrétních míst města Blanska pomocí historické i
současné fotograﬁe. Vydalo Město Blansko. Cena:
79,- Kč.
Publikace O Starém Blansku – autor Jaroslav Kočí,
vyšlo v neformální edici KRÁLIK Městské knihovny
Blansko. Cena 50,- Kč.
KLUBOVÁ KARTA KSMB – cena 200,- Kč. Karta
opravňuje držitele ke slevám a dalším výhodám na
akce KSMB a jeho partnerů. Držitelé mají možnost
zakoupit si vstupenky na akce KSMB dva dny před
zahájením oﬁciálního předprodeje.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. e-mail:infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz www.
blanensko.cz
-mat-

Oznámení o zápisu
Ředitelka Základní školy, Blansko, Nad Čertovkou
17 (škola pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami) sděluje, že zápis dětí, které zahájí ve
školním roce 2014/2015 povinnou školní docházku
– tzn. zápis dětí do 1. ročníku základní školy – se
v naší škole uskuteční ve čtvrtek 13. února 2014 v
době od 12,00 do 16,00 hodin. Případné informace
poskytneme na telefonním čísle 516 410 631.
Současně kolektiv zaměstnanců Základní školy,
Blansko, Nad Čertovkou 17 srdečně zve zájemce
každého věku k prohlídce školy, a to rovněž ve čtvrtek 13. února 2014 v době od 10,00 do 16,00 hodin.
-jb-

Linea s.v.d. Blansko,
provozovna Olomučany
přijme na hlavní
pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhláře
na výrobu nábytku.
Nástup možný ihned.

Tel.: 724859434
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Stolní tenis KST Blansko
1.liga ženy
KST GMC Blansko – Slovan Bohnice 5:5
Body: Slezáková 3 Ševčíková 1 Jirůšková 1
Proti vedoucímu celku tabulky se domácím vůbec
nepovedl vstup do utkání. Ševčíková se Slezákovou
prohrály úvodní čtyřhru 10:12 v pátém setu a když
své úvodní zápasy prohrála i Jirůšková se Ševčíkovou, nevypadalo to s domácími vůbec dobře.
Naštěstí se ve výborné formě předvedla Stanislava
Slezáková, která dokázala vyhrát všechna svoje
utkání a v celém zápase ztratila pouze jediný set.
Nejdříve korigovala stav utkání na 1:3 a za stavu 1:5
hladkou výhrou nad hostující Běhalovou zavelela k
nevídané stíhací jízdě domácích hráček, která vedla
až k dosažení velmi cenné remízy.
KST GMC Blansko - SKS Děčín 9:1
Body: Ševčíková 3,5 Slezáková 3 Jirůšková 2,5
Hosté přijeli k utkání pouze se dvěma hráčkami
což v podstatě rozhodlo o osudu utkání. Domácí
hráčky povzbuzeny vydřenou remízou s Bohnicemi
nedaly Děčínu vůbec žádnou šanci pomýšlet na
nějaký přijatelný výsledek.
2.liga muži
KST Ostrava C – KST Blansko 10:4
Body: Dudík 2 Čák 1 Svoboda 1 Přikryl Aleš 0
Přímý souboj o první příčku vyšel mnohem lépe
domácímu celku, který nastoupil v nejsilnější možné

sestavě, tedy i s mládežnickým reprezentantem
Klosem. Blansko prohrálo obě úvodní čtyřhry a od
té doby nebylo schopno velmi dobře připravenému
soupeři klást větší odpor. Porážka odsunula blanenské áčko na 3.místo velmi vyrovnané tabulky, jeden
bod za druhý Zlín a dva body právě za Ostravu.
Siko Orlová B – KST Blansko 4:10
Body: Dudík 3,5 Přikryl Aleš 2,5 Svoboda 2,5 Čák 1,5
Z nepříjemné porážky v Ostravě se dokázalo Blansko
naštěstí rychle otřepat a vybojovalo povinné vítězství
v Orlové.
3.liga muži
Ani jedna prohraná čtyřhra a neomylný Lukáš
Veselý, to byly hlavní příčiny dvou důležitých vítězství blanenského B-týmu v boji o zachování 3.ligy.
Blansko se tak posunulo již na 9. místo, ale jen pouhý
bod ztrácí na pátý Tišnov.
KST Blansko B – Baník Mikulčice 10:6
Body: Veselý Lukáš 3,5 Mikula Stanislav 2,5 Kvíčala
David 2,5 Kvíčala Josef 1,5
KST Blansko B – SKST Hodonín B 10:6
Body: Veselý 4,5 Mikula 2,5 Kvíčala Josef 1,5 Kvíčala
David 1,5
KS2 muži
TJ Vysočany – KST Blansko C 2:10
TJ Šošůvka – KST Blansko C 2:10
-vory-

Černý víkend mladých
basketbalistů
Družstva minibasketbalistů BBK Blansko mají
za sebou nepodařený víkend. Nejmladší minižáci
nestačili doma na vedoucí tým z Jihlavy. „Přestože
se daly porážky očekávat, má mužstvo na to, aby
nebyly tak vysoké. Zejména obrana byla tentokráte
velmi špatná,“ uvedl trenér BBK Blansko Antonín
Zezula.
Výsledky:
BBK Blansko : BC Vysočina 31 : 111 (16 : 54)
BBK Blansko : BC Vysočina 25 : 99 (12 : 50)

Body celkem:
Nečas 12, Křížová 10, Ševčík 9, Šmerdová 8, Streitová a Svěráková po 5, Malík 4, Špačková 2, Zouhar 1.
Jihlava byla i soupeřem starších minižáků, tentokrát
ale hrála doma. Průběh obou utkání byl ale podobný
jako u nejmladších žáků.
Výsledky:
BC Vysočina : BBK Blansko 68 : 9 (34 : 3)
BC Vysočina : BBK Blansko 74 : 39 (39 : 14)
Body celkem:
Musil 15, Müller 13, Stloukalová 8, Jirků a Petrů po
4, Orlíček, Richard Ševčík a Žáček po 2.
-kaj-

SQUASH

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:
777 887 700, 516 412 100

Po vánočním turnaji jsem byl trochu skeptický a
žehral jsem na malý zájem hráčů. O to větší radost
jsem měl z účasti 15 soutěžících na turnaji lednovém. 13 mužů a 2 ženy, z toho 5 zbrusu nových
zájemců projevilo zájem o náš turnaj.
Hráči se nalosovali do dvou základních skupin
o osmi, respektive sedmi účastnících. Vzhledem
k počtu hráčů všichni postupovali do vyřazovacího
pavouka. Všechny zápasy se hrály na dva vítězné
sety do 11 bodů. Prubířským kamenem vyřazovacího pavouka je osmiﬁnále. Vítězové postupují
nahoru, poražení dolů a děje se tak i v dalších
kolech pavouka. Po napínavých sportovních bojích se vítězem stal Jakub Sedláček po vítězství
2:1 (11:8, 10:12, 11:3) nad Janem Urbanem. V
utkání dvou poražených semiﬁnalistů obsadil třetí
místo Nabil Lai, který porazil Radovana Štumpu
2:0 (11:8, 11:7). V zápase o páté místo zvítězil
Jaromír Matal nad Karlem Hudcem 2:0 (11:8,
11:5). Každý účastník turnaje obdržel od vedení
squash centra zdarma 0,5 l iontového nápoje, což
byla milá a příjemná pozornost. ČAD Blansko a.s.
také připravila ceny pro všechny hráče bez rozdílu
umístění. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře a
sportovním duchu.
Únorový turnaj se uskuteční v sobotu 22. února
od 13 hodin. Startovné zůstává 200 Kč. Přihlášku
nenechávejte na poslední chvíli, ale z organizačních důvodů se hlaste v předstihu na recepci
squash centra u asistentek.
-rl-

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

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

podlahařství
SLEZÁK
Montáž a broušení parket,

PVC, VINYLU a plovoucích podlah
Tel. 724 738 924, bkms@seznam.cz

PRÁDELNA, MANDL
PEREME, MANDLUJEME,, ŽEHLÍME!

Samsung Galaxy S3mini
5999,AKCE!!!

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

5699,-

Nyní splátky bez navýšení
na 6 měsíců, platí do 14.února

Iva
va Müllerová
Dvorská 28,
Dv
Blansko
B
l

ROZVOZ ZDARMA!!!

 606 720 933
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