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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

O večerních zprávách

Televizní noviny na Nově, Události ČT1, Zprávy FTV Prima, případně Hlavní zprávy na Barrandově.
Všichni tyto pořady velmi dobře známe, naplňují televizní stanice každý den něco před osmou hodinou
večerní a nabízí nám souhrn událostí z domova i ze světa, které se ten den staly. Spoustu informací
nasbíráme přes den z denního tisku, z internetu či rádia, ale večer stejně sedneme k televizi, abychom
vše zaznamenali také v podobě pohybových barevných obrázků. Pro mnohé je tato chvíle zakončením
celého dne, při které večeří, dělají různé drobnosti, nebo jen tak sedí na gauči a odpočívají. Každá stanice
má však tento typ pořadu trošku odlišný.
celý blok těchto zpráv včetně
sportu a mohu svobodně říct,
že mám zase na dlouho pokoj.
Vražda se tu střídá s přírodními
katastrofami a smutnými životními
příběhy. Dramatičnost a nadměrné emoce z těchto zpráv navíc
dělají něco, co se opravdu hodí
snad jen do bulvárního plátku.
Nejvíce mne „zaujala“ reportáž
o paní, která náhle zmizela a
hledají ji policisté. Podle reportéra neměla žádný důvod opustit
svůj domov, ale za tuto větu bylo
ihned dodáno, že tato paní je
ze sociálně slabší rodiny, vypije
několik litrů vína denně, má čtyři
děti a manžela, se kterým je v
rozvodovém řízení. Tento manžel, v rukou držíc jedno
z ratolestí, a jeho závěrečná výzva „Mámo, vrať se“,
podložená jako vždy dramatickou hudbou, udělala z
této reportáže určitě minimálně doják týdne. Zpět do
studia a z dramatických grimas přecházíme ihned na
veselé chichotání flirtujících moderátorů, ke kterým se
přidal mladý sporťák v teniskách, tesilkách a přiléhavé košili rozepnuté skoro až po pupek, aby v závěru
prázdných sportovních zpráv, které Brankám, bodům,
vteřinám nesahají ani po kotníky, těsně před „Borcem
na konec“ pustil reportáž, ve které je, nebo spíš není,
vidět klučina odkudsi z Kanady, kterak před zraky asi
200 diváků na charitativní akci vstřelil hokejkou z poloviny kluziště branku, ve které byl prostor jen asi 15
centimetrů. To je sice úctyhodný výkon, ovšem vše bylo
točeno z mobilního telefonu ze vzdálenosti slušných 60
metrů, takže si dokážete představit, co z oněch záběrů
asi bylo vidět…
Televizní noviny na Nově sledují denně necelé dva
miliony lidí, což je téměř padesátiprocentní podíl diváků
sedících u obrazovek. Je na každém z nás, zda se
na ně budeme dívat nebo přepneme na jiný kanál,
případně přístroj vypneme. Co člověk, to názor. Plně
respektuji výběr každého z nás, ale nikdo mne nepřesvědčí, že Nova má nejlepší zprávy, jak ostatně sama
prezentuje. A pokud bych neměl jinou volbu, s klidným
srdcem bych televizi vypnul a šel si koupit noviny. I u
těch je z čeho vybírat a ne všechny můžeme považovat
za důvěryhodné, ale o tom až jindy…
-mumma-

Možná nejsem ten správný typ diváka – seriály
mne moc neberou, občas se kouknu na nějaký pořad
o vaření, po deváté hodině večerní na nějaký ten film,
v poslední době u mne vede především nový kanál
Prima ZOOM, jenž vysílá jeden zajímavý dokument
za druhým. Zprávy sleduji průběžně celý den – hlavně
na internetu, večerní zprávy v televizi stíhám jak kdy –
většinou ne a když, tak si zapnu nejraději ČT1. Proč?
Je to jednoduché – těmto zprávám věřím a vyhledávám
zejména věcné a faktické zprávy. Moderátoři jsou
vždy hezky oblečeni a líbí se mi i jejich projev. Zprávy
neobsahují žádné zbytečnosti a dovolí, aby si o každé
konkrétní události divák udělal názor sám, což je pro
mne základní a klíčové, a měly by tak vypadat i zprávy
na ostatních stanicích. Bohužel tomu tak není.
Tak třeba Televizní noviny na TV Nova. Tento pořad
jsem přestal sledovat hlavně proto, že mne začala
neskutečně iritovat gesta a grimasy, které na nás z obrazovky vypouští komentátoři této stanice. Největšími
specialisty v tomto oboru jsou zejména Lucie Borhyová
a Reynolds Koranteng; jejich práce s obličejovými svaly
je neuvěřitelná a věřím, že na tuto činnost absolvovali
speciální školení. Chápu, že i to patří k profesi, ale
proboha, proč takto přehnaně? Jeden můj kamarád je
na mne dokonce naštvaný, že jsem mu to řekl – prý
si předtím ničeho nevšiml a teď se musí také dívat na
jinou stanici… Co se týče oblečení moderátorů Novy
– to je také případ sám pro sebe – připadá mi, že producenti ve spolupráci s vizážisty chtějí ohromit diváka
za každou cenu - některé modely dokonce vypadají,
jakoby předběhly dobu natolik,
že se nebudou nosit nikdy. Totéž
platí o líčení – občas to totiž vypadá, že moderátorky si odskočily
na natáčení nějakého lechtivého
filmu. Připadá mi, že styl oblékání
moderátorů, který zvolila Nova,
řadí Televizní noviny rovnou do
- DB 1+1 Blansko – Dvorská, 2.p., 33 m2, balkon, dům po revitalizaci...NC – 749.000 Kč
bulváru. Smutné je, že do této
- RD 3+kk Blansko – Horní Lhota, 105 m2, po rekonstrukci, + STP...NC – 1 729.000 Kč
kategorie se dá zařadit i svými
reportážemi.
- Byt 2+1 v OV Adamov – v RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
Nechci tvrdit, že na Nově vysí- Pozemek na zahradní RD - Ráječko, 1647 m2, výhled JZ, IS dostupné...NC – 499.000 Kč
lají v Televizních novinách jen lži
- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, menší chatka, voda a elektřina ...NC – 199.000 Kč
– jejich zprávy, alespoň některé,
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, dobrá investice ...NC – 750 Kč/m2
jsou jistě podloženy fakty. Ale styl,
- Podnájem 2+1 Blansko – Chlečického, 57 m2, 2.p., prázdný...NC – 4.400 Kč/měs.+ ink.
jakým jsou reportáže natočeny,
jsou někdy přímo k pláči. Nedáv- Užívání bytu 2+kk Blansko – Zborovce, 43 m2, 1.p., pěkný... NC – 4.000 Kč/měs.+ ink.
no jsem shlédnul po dlouhé době

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME NEMOVITOSTI
NA PRODEJ I PRONÁJEM

www.mikark.cz

Krátkodobý pronájem 2+1 v Blansku
52 m2, byt je velmi pěkně a kompletně
vybaven vkusným nábytkem
NC – DOHODOU

Byt 3+1 v OV Blansko – Pod Javory
5.p., 76,3 m2, výtah, revitalizace 2013,
úspora na FO 150.000 Kč
NC – 1 499.000 Kč

ZAJISTÍME OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ PRŮKAZY BUDOV
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Snad vám hrabe?!
Ne všichni, kdo na shrabání sněhu v Blanenských ulicích čekají, se totiž musí zákonitě v každé
situaci dočkat. Tato samozřejmě vypadající záležitost totiž nemusí být ani uprostřed města vždy
samozřejmá. Záleží na aktuální vytíženosti vozidel údržby, která se zase odvíjí od stávající situace
počasí a stavu vozovek.
Je pochopitelné, že v okresním městě nemůžete
upravit všechny ulice současně, úklid vozovek stojí
peníze, jako cokoli jiného, a rozpočet není bezedný.
Pokud má být úklid co nejefektivnější, musí být proveden ve správném sledu. Pro správnou orientaci,
kam mají jednotlivé stroje vyrazit má město Blansko
vytvořenou stupnici ulic podle důležitosti od 1 do 4,
čím menší číslo, tím dřívější úklid. Není ale správné
představovat si tuto stupnici jako pevně určené
pořadí, číslo určuje potřebnost komunikace pro zachování dopravního spojení. Takže pokud silnice s
vyšší důležitostí zapadne v prudkém sněžení znovu
před odklizením méně důležité silnice, má před ní
opět přednost.
Z hlediska udržitelného stavu dopravní sítě je tento postup jediný, který dbá na plynulost dopravy. V
tomto článku bych ale rád zmínil i negativní stránky
péče o silnice a chodníky.
Pokud srovnám podmínky v Blansku s okolními
obcemi, nemůžu si stěžovat na sjízdnost silnic. Na
ploše města se prakticky nesetkáte s omezením
způsobu úpravy komunikací, i když
se jedná o bezprostřední blízkost
řeky Svitavy. Po silnicích i chodnících se pohybuje technika různé
velikosti, která vše odklidí, posype
a posolí.
Solení technickou solí se v Blansku využívá hojně, a to i v soukromém užití. Oproti mechanickému
odstranění sněhu odpadá částečně
fyzická náročnost a výsledek je o
něco málo trvalejší. Málo lidí si ale
pravděpodobně uvědomuje, jak je
sůl v tomto množství v okolním
prostředí cizí. Takovou koncentrací
se každoročně vytváří velice agresivní směs, která se v našem okolí
částečně ukládá. Není přípustné
nechat každé jaro spláchnout vlaž-

ným deštěm několik nákladních aut technické soli
do zásob pitné vody. Zákaz solení v ochranných
pásmech vodních zdrojů není jenom výplodem
zarytých ekologů.
Blansko je také nazýváno Branou do Moravského
krasu. Toto označení je velmi trefné a velice důstojné. Ne náhodou je v celém Chráněném území
používání chemického posypu zakázáno, jelikož
splachy do krasového prostředí by působili nezvratné škody.
Způsob a míra užívání jsou takové, že v centru
města každému majiteli obchodu vznikají v provozovně solné pláně, psi nechtějí na chodníky ani vejít
a vy si přejete, aby se vám zimní boty nerozlepily
ještě po cestě domů.
Až půjdete příště upravit chodník před vaším domem, zkuste se poohlédnout po kbelíku s pískem.
Pokud vás neberou záda a máte pár minut navíc,
raději vypoťte kapku s lopatou v ruce. Ne vždy platí
"sůl nad zlato".
-jd-

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

Prodáváme už jaro!!!
Velké množství nových modelů
za SUPER CENY!!

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací bude přerušena dodávka elektrické
energie:

ADIDAS LK Trainer - černá, bílá, růžová
velikost 35-40

za skvělých

899,- Kč

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

V pátek 15. února se v sále Dělnického
domu v Blansku uskutečnil tradiční ples Nemocnice Blansko. Pro vyprodaný sál byl připraven bohatý program v podobě předtančení,
o které se postarala děvčata z FIT klubu Blansko a také mladý taneční pár, který roztleskal
všechny přítomné napřed klasickými tanci, aby
je později ohromil tanci latinskoamerickými.
Tombola byla velmi bohatá a pro všechny
přítomné bylo připraveno ještě půlnoční losování vstupenek o ceny nejhodnotnější - zájezd,
tablet, plastovou vanu a mnohé další. Večerem
provázela hudbou i slovem skupina Velvet.
Ples se vydařil a nezbývá než se těšit na
další ročník.
-mumma-

Vážení čtenáři, Cenová houpačka bývala pravidelnou a oblíbenou rubrikou Monitoru a mnozí z vás
se na redakci obracejí s dotazem, zda bude pokračovat. Je to pochopitelné - s rostoucí nezaměstnaností a zvyšujícími se cenami je mezi námi stále více těch, pro které snaha uspořit není rozmar, ale
nutnost. Rubrika Cenová houpačka tedy zůstane na stránkách tohoto periodika zachována, ovšem –
jak jinak, když se mění celý Monitor – v mírně obměněné podobě. Náš nákupní košík bude tematický,
vždy půjde o nákup vztažený ke konkrétní příležitosti. V tomto týdnu vás zveme na tradiční sváteční
oběd. Bude svíčková se smetanou a kuřecí polévka s vlasovými nudlemi.

Dne 08.03.2013 od 09:00 do 10:00
Těchov
- zástavba od Blanska od ulice odbočující k domu
č. 288 po domy č. 115 + 85 (ve středu obce) včetně
bočních ulic
Dne 08.03.2013 od 08:00 do 09:00
Těchov
- místní část Obůrka

Vydařený ples

Cenová houpačka

Dne 08.03.2013 od 10:00 do 11:00
Těchov
- zástavba od středu obce od domů č. 142 + 82
po konec obce směr Suchdol a Veselice včetně
bočních ulic

Dne 08.03.2013 od 11:00 do 12:00
Těchov
- zástavba před Těchovem ve směru od Blanskadomy č. 119, 128 až 295, d.č. 197 a lokalita výstavby
RD na odbočující ulici za domem 295
Dne 08.03.2013 od 12:00 do 13:00
Těchov
- chatová oblast a místní část Žižlavice
Děkujeme za pochopení.
-eon-

Jak se léčí
v Blansku
Matka mi zavolala 23.12.2012 ve 4 hodiny ráno,
že má mozkovou mrtvici a leží doma na zemi. Po
telefonátu na „155“ jsem jel za ní jen několik set
metrů otevřít byt a jaké bylo moje překvapení, že
před domem již čekala sanitka s Dr. Bosákovou a
třemi dalšími zdravotníky ze ZZS.
Převezli matku na blanenskou neurologii a tam Dr.
Horáček ihned zahájil účinnou léčbu. Do 14-ti dnů
byla matka přeložena na rehabilitaci k Dr. Krásenské
a zdravotní stav se se jí natolik zkonsolidoval, že
mohla být propuštěna již 8.2.2013 domů. Pravostranné ochrnutí je sice vážné, ale věřím, že se její stav
bude i nadále zlepšovat.
Chci tímto článkem poděkovat nejen všem zmíněným lékařům, ale také sestrám na nemocničních
odděleních a ošetřovatelům, za naprosto profesionální přístup a perfektně odvedenou práci. Jsem
rád, že žiji ve městě, jehož obyvatelé mohou být na
svoji nemocnici a její zaměstnance hrdí. Takže ještě
jednou: „Děkuji vám!“
Miloš Polák

PĚKNÁ MODRÁ
DOUBRAVICE
Plán aktivit na měsíc březen
určený i pro veřejnost
06.3. – Bowling a návštěva galerie Domino
13.3. – Vycházka do okolí Doubravice
20.3. – Poznáváme přehradu Křetínku
27.3. – Výhledy od Vranové

Do srovnání je vždy zahrnuta nejlevnější dostupná
varianta zboží. Cena je přepočítána na jednotné
množství, tzv. referenční balení tak, aby se daly
porovnat produkty různých výrobců prodávané v
odlišných baleních.
Zhodnocení únorového nákupu:
Nejlevnějším blanenským supermarketem se v

Každé úterý od 9 hodin probíhá kurz keramiky.
Budeme používat techniku odlévání, vykrajování,
glazování. Vytvoříme hrnky, misky, vázičky, konvice,
zápichy aj.
Změna programu vyhrazena. Na uvedené akce
srdečně zvou pracovníci a uživatelé zařízení. Pro
konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.
Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám 91
(budova fary). Tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.
blansko@charita.cz

únoru stal již tradičně Albert. Nízkou cenu bohužel
doprovází chaos v cenovkách. V jednom případě
cenovka úplně chyběla, často nebyl uveden přepočet
ceny na jednotkovou cenu, což zákazníkům komplikuje orientaci.
Nejpřehlednějším označením se naopak může
pochlubit Kaufland.
-kkuc-

S - PODLAHY
ODLAHY
PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
DLAŽEBNÍ
A OBLADAČSKÉ
PRÁCE

- Dětské pokoje, PC stoly
- Postele včetně roštů a matrací
- Montáž do 3 týdnů!

SEKR

Truhlářství

Tel. 731 463 795, 737 106 850
Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
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Bambiriáda poprvé Inzerujte v MONITORU!
inzerce
závítá do Blanska -- Efektivní
Bezkonkurenční ceny

Ve dnech 23. a 24. května 2013 se v zámeckém parku Blanska poprvé uskuteční celorepubliková
akce, pořádaná Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) Bambiriáda. Formou přehlídky volnočasových
aktivit pod širým nebem už 15 let nabízí tisícům dětí a mladých lidí možnost vybrat si pro sebe nejlepší
aktivitu.
V Blansku se její organizace ujalo junácké středisko Světla spolu s Kolpingovou rodinou, SDH Klepačov a Hnutím Brontosaurus. „Bambiriáda se koná ve
městech po celé republice, např. v Ivančicích má již
několikaletou tradici. My jsme chtěli tuto tradici přivést
do Blanska jako alternativu za Burzu volnočasových
aktivit.” vysvětluje jeden z organizátorů akce Lubomír
Rek.
Bambiriáda získala v Blansku i oficiální záštitu od
města a pana starosty Toufara. Na celostátní úrovni ji
zaštiťuje nejen ČRDM, ale i Armáda České republiky
nebo Zastoupení Evropské komise v ČR. Letošním
hlavním mottem je “Dětství v proměnách času”, které
navazuje na základní myšlenku Evropského roku
občanů 2013. Děti tak budou mít příležitost vyzkoušet si nejrůznější hry z dob mládí svých dědečků a
babiček.
I když do května zbývá spousta času, organizování
je v plném proudu. „V současné době, oslovujeme
všechny blanenské sdružení pro děti a mládež, abychom zjistili, zda budou mít zájem o svou prezentaci
na Bambiriádě. Tímto bychom rádi vyzvali všechny,
kteří budou mít zájem zapojit se, aby se nám ozvali
na email bambiriada2013@gmail.com do 15. března.” uvedla mluvčí Bambiriády Marie Jahodová.

Jubilejní Bambiriáda
se vrací do dětství
„Dětství v proměnách času“ – pod tímto mottem
se letos uskuteční Bambiriáda 2013. Patnáctý ročník
jedinečné celorepublikové akce, pořádané Českou
radou dětí a mládeže (ČRDM), se tentokrát zabývá
tématem dětství a navazuje na základní myšlenku
Evropského roku občanů 2013. Bambiriádu bude
možné navštívit od 23. do 26. května v některém ze

17 areálů situovaných do všech krajů naší republiky.
Bambiriádními městy jsou Blansko, České Budějovice, Český Těšín, Humpolec, Cheb, Chrudim,
Ivančice, Kyjov, Liberec, Náchod, Ostrava, Plzeň,
Praha, Rychnov n. Kn., Šumperk, Třinec a Zlín.
Hlavním cílem Bambiriády je každoročně prezentace celoroční, pravidelné činnosti rozmanitých
dětských organizací a spolků. Ty budou tvůrčím
způsobem rozvádět obsah motta letošní akce, například připomenutím podmínek, které měly děti ke
svému rozvoji kdysi a jaké mají dnes. Aleš Sedláček,
předseda ČRDM, vysvětluje: „Malí i větší návštěvníci
Bambiriády si vyzkouší nejrůznější kratochvíle svých
dědečků a babiček, mezi které patřilo cvrnkání kuliček, chůze na chůdách nebo skládání ježka v kleci.
Prohlédnou si i hračky a školní pomůcky dávno
zapomenuté.“
Ani v letošním ročníku Bambiriády nechybí celorepubliková soutěž, tentokrát s literárně vlastivědným
motivem. Soutěž „Odkud jsem“ vybízí děti k hlubšímu
poznávání míst, ve kterých žijí. Mají za úkol vypátrat a popsat pozoruhodnosti, které činí tato místa
výjimečnými – ať už jde o jejich historický či architektonický význam, vazbu na slavnou osobnost nebo
třeba něco docela jiného, možná méně zásadního,
ale stejně zajímavého.
Mezi partnery Bambiriády patří již historicky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Armáda
České republiky a Zastoupení Evropské komise v
ČR. Generálním partnerem je opět Pojišťovna České
spořitelny. V prostoru před Generálním štábem ČR
na Vítězném náměstí se dokonce v rámci slavnostního zahájení akce bude konat výstava mapující
patnáctiletou spolupráci s Armádou České republiky.
Podrobnosti o přípravách a průběhu Bambiriády
2013 se lze dovídat z projektového webu www.
bambirada.cz

Co nahradí nevzhledný
hotel Dukla?
V letitém problému s ne zrovna reprezentativním centrem Blanska se blýská na lepší časy. Vedení
města se rozhodlo pozemky v centru nabídnout investorům. Ve hře je i zbourání hotelu Dukla.
Radnice v Blansku vypsala oznámení záměru zveřejnit odprodej hotelu Dukla s navazujícími pozemky.
Tím otevřela možnost vyřešit problém s hotelem
Dukla, který tvoří nevzhlednou dominantu středu
města. Nejpříznivější variantou se jeví radikální
řešení – demolice objektu. Blansko si zaslouží hezčí
a příjemnější centrum. Mělo by být místem, kde se
budou soustředit nejen blanenští občané, kteří sem
třeba při odpoledních procházkách zavítají jen tak na
kávu nebo se zde budou moci potkávat při různých
společenských akcích. Střed města by měl být také
reprezentativní částí Blanska, která bude lákat turisty

a bude představovat důstojný obraz města. K tomu
hotel Dukla rozhodně nepřispívá. Vzhledem k tomu,
že se naskýtá možnost architektonicky zcela nově
uchopit střed města, je žádoucí, aby tato možnost
nebyla promarněna a investiční záměr byl velmi
pečlivě připraven a realizován.
V souvislosti s novým územním řešením stojí za
úvahu rozšíření klidové zóny centra a uzavření silnice
mezí Wanklovým náměstím a náměstím Republiky.
A to i vzhledem k plánované realizaci kruhového
objezdu u lázní, který odkloní dopravu ze samotného
centra. Prospěšným by byl záměr, který přispěje k
rozvoji občanské vybavenosti města Blanska a který
zároveň nenaruší urbanistický ráz dané oblasti, v
jehož širším měřítku by mohl vyniknout blanenský
kostel a blanenský zámek.
Poté co se podařilo městu Blansku nevzhledný
a chátrající hotel Dukla ve veřejné dražbě koupit,
mělo by být nové urbanistické řešení středu města
jednou z nejdůležitějších priorit Blanska. Centrum
investorům nabízí velkorysý prostor, který může být
zajímavě a přínosně využit. Vzhledem k rozsahu a
umístění nového záměru, který nahradí hotel Dukla,
by mělo město před konečným verdiktem zohlednit i
názory občanů.
Mgr. Radka Sitarová,
Věci veřejné Blansko

Nový katalog Carmen
S cílem dále zvyšovat uživatelský komfort svých
čtenářů a návštěvníků uvedla v těchto dnech Městská knihovna Blansko na svých webových stránkách
www.knihovnablansko.cz do provozu nový katalog
CARMEN.
Katalog CARMEN je jednoduchý a přátelsky koncipovaný vyhledavač na principu GOOGLU nebo Yahoo!, který přináší informace o knihách, časopisech
a dalších dokumentech, jež má blanenská knihovna
ve svém fondu.
Mezi jeho hlavní vlastnosti pro přihlášeného uživatele patří například: možnost hodnocení dokumentů
formou hvězdiček a jejich celorepublikové sdílení,
možnost vytváření uživatelských recenzí – slovních
hodnocení dokumentů, možnost hodnocení těchto
uživatelských recenzí dokumentů (oblíbené/neoblíbené), uložení designu (barev, panelů) konkrétního
uživatele bez ohledu na konkrétní PC. Podrobné
informace o tomto ryze českém produktu získá

zájemce na webu výrobce www.lanius.cz. Důležité
je upozornění, že katalog CARMEN bude fungovat
současně se stávajícím ONLINE katalogem. Uživatelé mohou tedy pracovat s oběma katalogy!
Instalaci nového moderního softwaru umožnila
výměna již zastaralého hardwarového vybavení
(serverů) v blanenské knihovně, ke které došlo díky
získané účelové dotaci z Ministerstva kultury České
republiky a vstřícnosti města Blanska jako zřizovatele.
V základním odkazovém řádku na úvodní stránce
webu blanenské knihovny čeká na všechny zvídavé
zájemce proklik Carmen.
Praktické uživatelské zkušenosti s CARMEN,
nejlépe formou e-mailu (knihovna@mk.blansko.cz),
rádi přijmou všichni pracovníci Městské knihovny
Blansko.
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

-

Individuální přístup
SLEVY AŽ 50%
na opakovanou inzerci
Grafický návrh ZDARMA
PR článek
jako BONUS k inzerci

Volejte ještě dnes na tel.

606 728 334
monitor@monitor-bk.cz

Oslava zimní růže
Kamélie japonská, chladnomilná kráska původně rostoucí na svazích japonských hor, se do
Evropy dostala pravděpodobně již v 16. století díky portugalským mořeplavcům.
Její skutečná zlatá éra však přichází až ve století
19., kdy se díky neobvyklé době květu stává doslova královnou plesů. Na šatech ji nosí nejen ženy,
ale i muži, a dámy z carského dvora si nechávají
tuto křehkou ozdobu dovážet rychlými kurýry až z
daleké jižní Francie a Itálie.
Spolu s oblibou květiny stoupá zájem o její pěstování a šlechtění. V polovině 19. století tak speciální
pěstírna pro kamélie patří k nezbytnému doplňku

zámeckých zahrad a kaméliové květy i větvičky s
lesklými listy zdobí biedermayerovské interiéry a
vzácné porcelánové misky.
Jedinečným dokladem slavné éry kamélií jsou
dodnes sbírky těchto rostlin udržované v řadě
zámeckých zahradnictví. Rozsáhlou sbírkou kamélií, čítající v současnosti na 250 klasických i
méně známých odrůd, se může pochlubit i rájecký
zámek, který krásu „zimních růží“v plném květu
opět představí veřejnosti jako
předzvěst blížícího se jara ve
Foto: kkuc
dnech 1. - 10. března 2013.
Jak už sám název výstavy
Camelia Jubilea napovídá, jde
o jubilejní dvacátý ročník, který
přináší souhrn těch nejlepších
aranžmá květin, která se za
uplynulá dvě desetiletí v rájeckých zámeckých interiérech
objevila.
V průběhu výstavy bude
rovněž otevřeno zámecké zahradnictví, a tak si návštěvníci
mohou domů odnést nejen příjemný zážitek, ale i mladé rostliny kamélií včetně podrobného
návodu na jejich pěstování.
Camelia Jubilea, 1.3.2013 10.3.2013 od 9.00 - 16.30 hod.,
zámek Rájec-Jestřebí
-kkuc-

Každý z nás se může
dostat na místo činu
Vracíte se ke svému autu na parkovišti a všimnete si, že je u něho rozbité okénko. Nebo zjistíte, že
máte poškozené dveře do vašeho bytu, domu, garáže, sklepa nebo třeba chaty nebo chalupy. Do této
nepříjemné situace se může dostat každý z nás. A je důležité nejen zavolat policisty přes tísňovou
linku 158, ale také uvědomit si, že jste se dostali na místo činu.
Pro pohyb na takovém místě platí několik základních pravidel. Jejich dodržováním umožníme policii,
aby mohla usvědčit pachatele:
1. Snažte se vše nechat v původním stavu, jak to
zůstalo po pachateli.
2. Nechoďte dovnitř, nezjišťujte, co bylo odcizeno,
neopravujte rozbité věci a neuklízejte po zlodějích do
doby, než Vám to policisté na místě dovolí.
3. Dovnitř nepouštějte ani jiné lidi.
4. Buďte opatrní, nikdy nelze vyloučit, zda pachatel
ještě není na místě. Pokud například voláte telefonem
o pomoc, ztište hlas.
5. Zvažte, kudy se pachatel na místo dostal a pokuste
se po jeho trase nechodit a neponičit případné stopy.
6. Pokud máte na vykradeném objektu kamerový sys-

tém, buďte policii nápomocni a záznamy jim vydejte.
7. Snažte se v maximální míře poskytnout policistům
výrobní čísla, doklady nebo fotografie odcizených
věcí. Pátrání po věcech bude efektivnější.
8. V případě, že byly odcizeny platební karty nebo
mobilní telefon, okamžitě je zablokujte u peněžního
ústavu nebo mobilního operátora.
9. Pokud Vám byly odcizeny klíče od domova a
osobní doklady, co nejrychleji učiňte opatření proti
vykradení domu či bytu.
10. Mějte po celou dobu na paměti, že i vaše počínání na místě, může výrazně ovlivnit výsledek
policejní práce.
por. Mgr. Iva Šebková,
tisková mluvčí Policie ČR
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JSME TU PRO VÁS!
* Právní servis, financování
* Výkup nemovitostí

Tel. 800 127 127
Tel. 725 512 600
www.ispp-reality.cz

Přijďte nás navštívit osobně v Blansku na ul. Čelakovského 6. Těšíme se na vás!

Ohlédnutí za rokem 2012

v souboru LIPKA
V roce 2012 jsme uskutečnili celkem 9 vystoupení, z toho 7 pro Městský klub důchodců (VČS zdravotně postižených, Velikonoční veselice, Svátek matek, Závěrečná veselice, Poslední leč a Silvestr),
dvě pro jiné organizace – Senior centrum Blansko a Svaz zdravotně postižených organizace Letovice.
Dnes se chci blíže zmínit alespoň o dvou vystoupeních ve 2. pololetí, tedy již po rekonstrukci jídelny
Městského klubu důchodců.

Konec masopusta
Zhusta chlapci, zhusta, konec masopusta, masopust sa krátí, už se nenavrátí.
Tak se zpívá v jedné fašaňkové písni z moravského Slovácka, a je to tak.
Masopust, období, které začíná po Třech králích
a končí Popeleční středou, je tento rok již definitivně za námi.
Masopust už odpradávna patří k nejoblíbenějším lidovým svátkům. Jeho historie pravděpodobně sahá až do pohanských dob, současnou
podobu však masopustu vtisklo křesťanství, které
liturgickým rokem jasně vymezilo jeho čas a dalo
vzniknout některým rituálům, jako je například
tradiční pochovávání basy coby symbolického
začátku předvelikonočního období půstu a rozjímání, kdy už hudba a světské radovánky nebudou
povoleny.
Neoddělitelnou součástí masopustního veselí
byl vždy průvod „maškar“, které chodí dům od
domu, původně v magickém, ochranném gestu
zahrnujícím celou vesnici, později však stále
častěji pro zábavu, radost a potěšení všech zúčastněných, maškar i hostitelů. Při průvodu nesmí
chybět zpěv, muzika a tanec, ale ani dobré jídlo
– typicky smažené koblížky plněné marmeládou,
povidly a tvarohem. V chladném zimním období
přijde vhod i „něco na zahřátí“, a tak platí, že čím
déle průvod jde, tím je veselejší.
Moderní uspěchaná doba tradice masopustních

průvodů leckde „vyhubila“, potřeba obecní pospolitosti a společných oslav však vede k tomu, že
masopustní průvody ve vesnicích znova ožívají,
čehož jsou důkazem i obce na Blanensku, kde se
role organizátorů ochotně ujímají místní dobrovolní
hasiči.
V naší fotoreportáži přinášíme několik záběrů z
posledního průvodu maškar na Blanensku, který
se konal v Dolní Lhotě 17. února. Jelikož Popeleční
středa letos připadla už na třináctého, pořádně si
fotografie prohlédněte. Stará pověra říká, že pokud
se masopustní veselí protáhne přes Popeleční
středu, objeví se mezi rozjařenými tanečníky skutečný ďábel. Pokud se vám tedy zazdá, že zpod
kostýmu vyčuhuje realisticky vyhlížející kopyto,
pak vězte, že Dolnolhotští letos měli opravdu
namále.
-kkucFoto: Radek Opatřil

V krásném listopadovém odpoledni k MKD mířily
kroky tolika seniorů, že je sotva pojmula i nově rozšířená jídelna s kapacitou cca 150 míst. Ano, návštěva
byla přímo rekordní, 186 hostů. Měli jsme radost, ale
i trošku strach, jak obstojíme před tolika diváky. Pódium – také rozšířené – vyzdobené obrázky lesních
zvířat, zelené větvičky, výrazný nápis „Hospůdka u
divočáka“, to vše navozovalo atmosféru „Poslední
leče“.
Začala hrát hudba, myslivci za zpěvu vešli na
pódium, ozývalo se: „Hospodo, co je s tím pivem?“
Hospodská se hbitě otáčí, roznáší pivo a chlapi se
hádají, jak uloveného divočáka nejlépe připravit –
šípková omáčka, či zelí. Hádku rozehnaly až sousedky, které za veselého zpěvu přišly na pódium.
Následuje myslivecká hymna - „Halali“ z opery
Čarostřelec od K. M. Webera. Program běží jako na
drátku, písničky se střídají s průpovídkami, vtipy i vyprávěním. Obecenstvo se dobře bavilo, pobrukovali
si s námi většinu známých písní a
potlesk téměř neutuchal. Myslím,
že to byl vydařený program.
Posledním našim vystoupením
v roce 2012 byl Silvestr. K naší
velké radosti byl sál opět plný
lidí, kteří měli na stolech spoustu
dobrot, přinesených z domova
a dobře naladěni očekávali, co
se bude dít. Celý program byl
tentokrát pojat jako kabaret.
Po nástupu souboru s písní
„Vánoce odcházejí“následovalo
úvodní slovo, navozující silvestrovskou náladu. Vtom zazněla
country hudba a už nastupují
tanečníci, aby předvedli bezchyb-

ně provedený country tanec. Za hlasitého potlesku
přistupují k mikrofonu „osvědčené“ konferenciérky,
které celý další program s humorem uváděly.
Potom už se střídaly vtipy s písněmi z různých
žánrů, např. Country, Voskovec + Werich, filmové
písně, operetní, evergreeny. Nechyběly ani vtipné
scénky. Během programu se stále ozýval smích a
potlesk, známé písně si zpíval s námi celý sál a tak
jsme všichni společně pomyslně ukončili rok 2012.
Na závěr chci za celý soubor Lipka poděkovat
našemu vedoucímu Vladimíru Šoupalovi i jeho
manželce Věrce za jejich starost a obětavost při
nácviku podzimních vystoupení, protože v této době
s námi nemohla z vážných důvodů být naše druhá
(umělecká) vedoucí. Ani v letošním roce nezahálíme
a pilně se připravujeme na další vystoupení, už opět
s oběma vedoucími, ale o tom zase až někdy příště.
Za soubor LIPKA
Ludmila Kotlánová

MASOPUSTNÍ FOTOREPORTÁŽ Z DOLNÍ LHOTY
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You Dream We Run
Blansko 2013
Blansko čeká první ročník charitativní sportovně-společenské akce You Dream We
Run, který se bude konat 14. – 15. 6. 2013 v prostorách sportovního areálu ASK Blansko.
Jedná se o charitativní 24 hodinový štafetový „běh“, který bude zpestřen zábavným
sportovně-kulturním programem. Výtěžek poputuje na splnění SNU osobě, jejíž životní
příběh je nějakým způsobem těžce poznamenán. Záštitu nad akcí převzali starosta
města Blanska Ing. Lubomír Toufar a poslanec Parlamentu ČR a předseda FK Blansko
p. Michal Babák.
Protože se jedná o výjimečný projekt, který vzhledem ke svému časovému rozsahu a způsobu výběru
předmětu charity nemá obdoby, s potěšením jsme
pro více informací vyzpovídali jednoho z hlavních
organizátorů akce pana Romana Jančiara.
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Co Vás přivedlo k myšlence podobnou akci
uspořádat?
V roce 2006-2009 jsem pracoval na Velitelství
spojeneckých sil NATO v Evropě v belgickém
Monsu. Zde každoročně probíhala podobná akce
nazvaná „Make A Wish“. Bylo to úžasné 24 hodinové setkání lidí různých národností, kteří chtějí
udělat něco navíc pro děti s životu ohrožujícím
onemocněním. O myšlence přijít s podobnou akcí
jsem přemýšlel již po návratu do Čech, ale narážel
jsem na slabou vůli okolí do něčeho takového jít.
Až na sklonku loňského roku jsme se nejdříve s
brněnskými kolegy a později i s trenéry přípravky
FK Blansko „nakopli“, proč něco takového v Brně,
respektive v Blansku, neuspořádat.
Jak bude akce probíhat, na co se můžeme
těšit?
Hlavní náplní akce je 24 hodinový štafetový
„běh“, který má pouze jedno závazné pravidlo, aby
každé družstvo udrželo štafetový kolík na atletickém
ovále nepřetržitě po dobu 24 hodin, a to i přes noc.
Jakým způsobem budou účastnící svou část štafety
absolvovat záleží však čistě na jejich možnostech
a nápaditosti! Po celou dobu bude probíhat doprovodný sportovně kulturní program, který, jak věříme,
přispěje k utvoření příjemné atmosféry po čas celé
akce.

JUDÀNDKRORXVRYDF]

Policisté kontrolují chaty
V období od podzimu do jara zaznamenávají policisté množství případů vloupání do rekreačních
objektů. Zloději využívají toho, že zejména chatové oblasti v zimě nikdo nenavštěvuje a mají tak
dostatek času na to, aby si vyhlídli vhodný objekt a z něj si odnesli věci, které se jim hodí pro jejich
osobní potřebu nebo je mohou zpeněžit a peníze pak následně utratit.
Například o tomto víkendu se tak dosud neznámý
pachatel vloupal po vypáčení mříže a rozbití okna
do chaty v chatové oblasti v Kunštátě - Sychotíně.
Vzal odtud domácí vodárnu a způsobil tak škodu za
téměř 3 tisíce korun.
Podobné případy nejsou ojedinělé. Na Blanensku
v loňském roce šetřili 21 vloupání do rekreačních objektů, na Vyškovsku dokonce do 27. V letošním roce
od ledna do současnosti evidujeme na Blanensku 4
případy vloupání do chaty, na Vyškovsku 6. Odhalit
se podařilo sedm pachatelů těchto vloupání. Vloni
v srpnu například kriminalisté dopadli dvaapadesátiletého muže, který kradl v chatách v Jedovnicích.
Kromě toho se také zaměřoval na vloupání do
osobních aut a jen od března do června způsobil
škodu za 370 tisíc korun. Na Vyškovsku se zase
podařilo odhalit pachatele, který měl na svědomí
vloupání nejméně do 14 chat a to zejména v Lulči,
Pístovicích a Nemojanech. Majitelům způsobil škodu
na odcizených věcech v hodnotě asi 50 tisíc korun a
poškozením chat za dalších asi 13 tisíc.
Pro odhalení zloděje hraje v neprospěch policie
fakt, že majitelé během zimy chaty téměř nenavštěvují. O tom, že jejich chata byla vykradena se tak
policisté dozvídají i s několika týdenním odstupem.

V té době už je problém se zajištěním dostatečného
množství stop.
Majitelé chat se ale v posledních letech snaží
zajistit lépe svoje objekty a také na zimu odvézt
cenné věci, starožitnosti, zahradní nářadí, sekačky
nebo motorové pily. Zloději tak mnohdy způsobí větší
škodu na poškození oken, okenic, mříží a dveří než
na věcech, které odtud odnesou.
Policisté se snaží majitelům objektů pomoci
častými kontrolami. Všímají si, zda jsou objekty
dostatečně zajištěny nebo zda se v jejich okolí
nepohybují podezřelé osoby. Minulý týden v pátek
tak společně s policejním psem procházeli chatové
oblasti v Bohdalicích - Pavlovicích, v Hvězdlicích v
místních částech Nové Hvězdlice, nad rybníkem a
části Zdravá Voda. Bylo zkontrolováno celkem 89
objektů, přičemž nebylo zjištěno napadení žádného
z objektů.
Kontroly posílené jízdní policií na koních a policejními psovody pak pokračovaly v úterý 19. února
v Jedovnicích na Blanensku.
por. Mgr. lva Šebková
tisková mluvčí
Fotografie z policejní kontroly v Jedovnicích si
můžete prohlédnout ve fotoreportáži.

Kdo se může akce zúčastnit a jakým způsobem
mohou lidé přispívat?
Akce se může zúčastnit kdokoliv, kdo se chce
pobavit, trošku si zasportovat, někomu pomoci,
nebo jen tak prožít zajímavý den. Účast není věkově
ani jinak omezena. Rádi bychom vzbudili zájem u
sportovců, školáků i rodičů, ale v podstatě kdokoliv
má možnost postavit své vlastní družstvo a aktivně
se štafety zúčastnit a symbolicky tak doběhnout pro
něčí sen. Každý účastník, ale i divák, si bude moci
zakoupit originální tričko s logem akce, výtěžek z
prodeje triček spolu s výtěžkem z doprovodné cha-

ritativní dražby, kdy bude dražen předmět známé
blanenské osobnosti, poputuje na splnění snu.
Pro koho je určen výtěžek z akce?
Naším cílem je splnit sen, přání, někomu, kdo má
nějákým způsobem pohnutý osud a jeho život je
o poznání těžší než nás, ostatních. Velmi rádi
bychom do výběru osoby, které bude splněn sen,
zapojili blanenskou veřejnost. Proto jsme uveřejnili
„Výzvu“, aby nám lidé posílali své tipy. Z nich potom
bude vybráno několik kandidátů, jejichž příběhy budou, samozřejmě s jejich souhlasem, zveřejněny a z
nichž pak opět blanenská veřejnost vybere jednoho,
kterému bude jeho sen splněn.
Co byste vzkázal lidem, které podobné projekty
oslovují, ale stále váhají?
Co bych jim vzkázal? Přijďte, prosím, podpořit
myšlenku této veřejné charity. Vytvořte družstvo z
kolegů na pracovišti či z kamarádů na sídlišti a přijďte. Zda-li splníme někomu sen záleží jen na vás! Vše
máte ve svých rukou! Objednejte si a kupte účastnické tričko a budete stoprocentně vědět, že částka,
kterou vydáte, nefinancuje chod a zaměstnance tzv.
charitativních organizací a že celý výtěžek v plné výši
poputuje tam, kde je to potřeba, tzn. ke splnění snu
někoho, v jehož tíživé situaci můžete být třeba zítra
i vy, nebo vaši blízcí a známí…
Jaké jsou ambice pořadatelů do budoucna?
Víte, tahle akce není o pořadatelích, ale o samotných lidech jako takových…První ročník bude mít
určitě své bolístky, ale my bychom byli moc rádi,
kdyby akce našla své místo v kalendáři lidí, kterým
udělat něco pro druhé není cizí a i v dalších letech
se spolu s námi budou snažit tuto akci vybrušovat k
úplné spokojenosti nás všech. A pokud by se myšlenkou „You Dream We Run“ „nakazila“ jiná města i
za hranicemi blanenského okresu či jihomoravského
kraje bylo by to super!
Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby akce měla
úspěch a pomohla splnit něčí sen! Pro více informací
sledujte webové stránky města Blanska, FK Blansko,
DDM Blansko, fb stránky You Dream We Run Blansko nebo pište na youdreamwerun@seznam.cz
-rj-

Světový den ledvin
Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily,
letos již po osmé, Světový den ledvin.
Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek
v měsíci březnu (tentokrát 14.3.2013) a jeho
cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné
diagnostice a možnostech léčby. V letošním roce
je Světový den ledvin zaměřen na problematiku
akutního selhání ledvin, jeho rozpoznání a prevenci.
V České republice je Světový den ledvin organizován společně Českou nadací pro nemoci
ledvin a Českou nefrologickou společností.
V rámci Světového dne ledvin, organizovaného v Nemocnici Blansko již čtvrtým rokem,
mohou zájemci zdarma absolvovat v Nemocnici

Blansko vyšetření, které může případné onemocnění ledvin odhalit. Vyšetření se sestává z
měření krevního tlaku, vyšetření moči, hladiny
odpadních látek a posouzení funkce ledvin.
Zájemci mohou ve čtvrtek 14. března 2013
navštívit Nefrologické oddělení Nemocnice
Blansko, kde budou bezplatné vyšetřeni v nefrologické ambulanci v době mezi 7:00 a 17:00
hodinou.
V tentýž den organizujeme Den otevřených
dveří hemodialyzačního střediska Nemocnice
Blansko pro příbuzné a přátele našich pacientů
a pro případné další zájemce.
-ko-

* POLICEJNÍ FOTOREPORTÁŽ *
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Pečené kuřecí čtvrtky
Slovní spojení, které přímo zavoní vzpomínkou na sváteční obědy z dětství. Blanenské Pečené kuřecí
čtvrtky však překvapivě nejsou pozváním ke stolu. Zvou k hostině kulturní.
Pod tímto mírně matoucím a přesto lákavým názvem
se totiž skrývá pásmo kulturních pořadů, divadelních
představení, autorských čtení, koncertů a performací,
které realizuje občanské sdružení Kolárka, samozřejmě
za vydatné podpory přátel, příznivců a početných hostů.
Po intenzivním říjnovém týdnu festivalu Kolotoč,
uváděného s douškou „nejen divadelní“, tak sdružení
Kolárka přichází s dalším kulturním projektem, pozoruhodným jak svým rozsahem, tak i skladbou.
„Projekt jsme nazvali Pečené kuřecí čtvrtky. Úmyslně jsme zvolili dvojsmysl – většina představení se
odehraje ve čtvrtek, i když to ve všech případech není
z organizačních důvodů možné. Přesto bychom byli
rádi, aby si veřejnost zvykla, že každý první čtvrtek v
měsíci může očekávat nějakou kulturní událost,“ říká
organizátorka a loutkoherečka Jolana Chalupová.
V multižánrovém programu, který o prvním
březnovém čtvrtku zahájil domácí soubor divadla
Kolárka svižnou, zábavnou a příjemně provedenou divadelní fraškou O věrném milování Aucassina a Nicoletty, tak figurují divadelní představení,
koncerty i autorská čtení. „K projektu jsme přizvali
nejrůznější hosty, všechny však spojuje láska k
umění a divadlu. V případě divadla to jsou výlučně amatérské soubory. Pokud jde o koncerty,
v dubnu vystoupí Yellow sisters, která už patří
mezi ty renomované. A také Kateřina Tučková,
která přislíbila autorské čtení, je už spisovatelkou
zvučného jména,“ vypočítává Jolana Chalupová.
Prozatímní rozpis Pečených kuřecích čtvrtků
sahá až do května, sdružení však má ambiciozní
plány. „Rádi bychom pokračovali i v létě, přes

prázdniny, ale to je stále ještě v jednání,“ upozorňuje
organizátorka.
A já sama mohu dodat: pokud udrží laťku nasazenou
o prvním únorovém čtvrtku, je se na co těšit.
Aktuální menu:
1. 3. 2013, autorské čtení Kateřiny Tučkové, Žítkovské
bohyně
7. 3. 2013, divadelní hra A. Goldflama Dámská šatna,
hraje Divadlo PRKNO
4. 4. 2013, divadlo, pantomima, tanec, Zo Zoo, hraje
Pavel Seriš
2. 5. 2013, vystoupení vokální skupiny Yellow Sisters
informace na www.divadlokolarka.cz
-kkucFoto: kkuc

Hotovostní půjčky
do domácností
*
*
*
*

Nová společnost
Měsíční splátky
Vyplacení do 24 hodin
Bez skrytých poplatků

Kontakt na obchodního zástupce:

Blansko a okolí – 773773124

Vás srdečně zve na:
pátek 1.3. a sobota 2.3.

ZVĚŘINOVÉ MLSÁNÍ
(zvěřinový gulášek, kančí kýta na
smetaně, medailonky, steaky...)

K PRONÁJMU
ZAVEDENOU

RESTAURACI
v Blansku s letní

zahrádkou

Bližší informace:

tel. 602 516 928

K víkendovému mlsání 11° pivo

za 20,-Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bližší informace a rezervace:

www.ubarona.cz

Do Rájce přijede
ARGEMA

Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko
678 01, tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, www.blansko.charita.cz

4.3.,11.3.,18.3. 2013 od 9,30 hod. Šikulky – výtvarná
dílna pro rodiče s dětmi.
4.3.2013 od 16 hodin zahájení kurzu pro těhotné ženy a
jich partnery „Příprava na život s miminkem“ Do kurzu se
můžete hlásit již nyní na telefonu či mailem.
4.,11.18.,25. 2.2013 od 9,15-10 hod. Mimináček
- podpora psychomotorického vývoje dětí od 2 měsíců
4.,11.18.,25. 2.2013 10,30-11,30hod. Mimináček
- setkávání maminek s kojenci od 6 měsíců s odborníky
5.3.,12.3.,19.3. a 26.2013 v 9 hod. Baby masáže
- s lektorkou Jitkou Pokornou
5.3.2013 od 10 hodin Sourozenecké vztahy
- Jak mohou rodiče zlepšit vztahy mezi svými dětmi - odborná přednáška s Mgr. Dagmar Kučerovou v rámci projektu SPONA- rodinná politika, poplatek 50,- Kč za vstup
pro děti je zajištěno hlídání s doprovodným programem
6.3. a 20.3. 2013 v 8,30 hod. Laktační poradna
(jinak dle domluvy na tel . 775986315)
7.3.2013 od 10 hodin Kde doma ušetřit?
- povídání s finanční poradkyní Ing. Luciií Opustilovou o
domácím rozpočtu a nakupování
12.3.2013 od 10 hodin Emoce v našich životech
- co způsobují emoce v rodinném soužití? Odborná

U BARONA

Nabízíme

602733921, 516411680

Klub Ratolest
Program na březen 2013

Restaurace

přednáška s Mgr. Dagmar Kučerovou v rámci projektu
SPONA- rodinná politika, poplatek 50,-Kč za vstup pro
děti je zajištěno hlídání s doprovodným programem
14.3.2013 v 10 hod. Začínáme povídat
- odborná beseda s logopedkou Mgr. Jaroslavou Bártovou o rozvoji řeči u batolat
16.3.2013 od 10 hodin Vítání jara
VSTUPNÉ: 30,- Kč - materiál na Moranu, párek, chléb,
hořčice, výroba Morany, vycházka s Moranou, grilování
párků na OKNI DOKOŘÁN
19.3. 2013 v 10 hodin - Nové trendy v přechodu z kojeneckého mléka na příkrmy. Vyvinuto ve spolupráci s Českou pediatrickou společností. Maminky obdrží skleničku
výživy Hamánek. Besedu zajišťují zdarma m - centra.
20.3.2013 od 16 hodin Zpívánky a dramatická výchova
- možnost vyzkoušení hudebních nástrojů, poslech a společné naučení písničky spojené s pohybem a možností
divadla muzikoterapie a dramatická výchova s Erikou
Hlouškovou a Mgr. V. Zachovalovou.
22.3.2013 od 10 hodin Jarní očistná kůra
- Odborná přednáška Mgr. Karly Večeřové odbornice na
výživu dětí i dospělých. Přijd´te se nechat inspirovat jak
pročistit své tělo po zimě a ochutnat velikonoční pokrmy
s novými recepty.
25.3.2013 od 9,30 hodin Velká velikonoční dílna s dobrovolnicemi, poplatek za vstup 50,- Kč nebo permanentka

Vedení účetnictví
a daňové evidence
* zpracování mezd
* daňová přiznání a styk s úřady

tel: 604900785
730144103
Vše zpracujeme
spolehlivě a včas!



Tak jako každý rok i letos se uskuteční rockový ples, v pořadí již osmý. Tato již tradiční společenská
akce se těší stále větší oblibě, ples je každý rok vyprodán a ne jinak tomu bude i letos. Po vydařené
premiéře se akce odehraje i letos v útulných prostorách sokolovny v Rájci – Jestřebí. Co všechno si
pořadatelé pro tento večer připravili? Program bude opět bohatý.
Celý večer zahájí a role předskokana se ujme známá
parta Kaštánci. Tuto skupinu není třeba v Blansku nijak
zvlášť představovat. Mladí rockeři, kteří dnes již hrají
téměř výlučně vlastní tvorbu, roztančí publikum během
první hodiny a půl a vzhledem k tomu, jaké výkony
předvedli na vánočním koncertě v Blansku, se jistě
máme na co těšit.
Po skupině Kaštánci vystoupí Roman Gemrot a
Denisa Kudláčková – mistři republiky v disciplíně,
které se říká PoleDance. Jedná se o dokonalé spojení
tance, umělecké a rytmické gymnastiky za využití tyče
v připravených choreografiích. Laicky řečeno – je to
tanec u tyče, ale brán jako sportovní disciplína. Dokonce se zvažuje, zda tento sport nebude zařazen na
olympiádu. Roman a Denisa jsou opravdu mistři svého
oboru a nad tím, co vám předvedou, bude přecházet
zrak. Jejich vystoupení bude jistě jedním z vrcholů
večera a zároveň bude také jediným nehudebním v
stupem.
Skupina Argema je hlavním hostem VIII. Rockového
plesu. Tato kapela oslavila v loňském roce významné
třicetileté jubileum a právem je považována za českou
rockovou legendu. Letos v dubnu dokonce zahraje svůj
3000. koncert a plánují, že na něj přijde několik tisíc
lidí. Vždyť kdo by neznal hity jako Všední den, Modrý
pondělí, Tohle je ráj nebo Jarošovský pivovar! A to
je jen malý výčet hitovek, který kapela za více
než tři desetiletí natočila a na svých více než
dvaceti albech vydala… Skupina nese název po
jednom africkém motýlovi a je o ní známo, že za
dlouhou dobu na scéně se v ní vystřídala spousta
muzikantů. Účastníci plesu v Rájci si Argemu
poslechnou ve složení: Ivoš Ledabyl (kytara),
Daniel Škrášek (klávesové nástroje), Jaromír
Hnilica (zpěv), Kamil Hanáček (basová kytara) a
Pepa Pavka (bicí nástroje), který je s Argemou
jako jediný úplně od začátku. Kapela sice nehraje
ten nejtvrdší rock, který v minulosti na Rockových
plesech zněl, zato její dvouhodinová produkce
bude strhující a chlapci slíbili, že na ně Rájec jen
tak nezapomene. Nechme se tedy překvapit.
Po skupině Argema bude celý večer dohrávat
skupina MOTOband. Vy, co jste byli loni, už víte,

že jde o partu blanenských muzikantů, kteří pro zvláštní
příležitosti vytvořili právě toto seskupení. Repertoár
složený zejména ze starých rockových nářezů, hezké
kostýmy, energie a kontakt s publikem z MOTObandu
dělají strhující záležitost, po které vás druhý den zaručeně budou od tancování bolet nohy a zabrat dostanou
také vaše hlasivky. Kapelu tvoří kytarista Miloš Pernica,
basák Martin Štěpánek, bubeník Jirka Boreš, zpěvák
Martin Müller a mladičký, teprve třináctiletý zpěvák
Martin Mates Štěpánek, který je zároveň frontmanem
skupiny Kaštánci, takže ho tu uvidíme hned ve dvou
rolích…
Ples se bude konat 2. března v sokolovně v Rájci –
Jestřebí a mimo bohatý program zde bude připravena
bohatá tombola, dva bary s širokým sortimentem alkoholu i lihuprostých tekutin, nebudou chybět výtečné
teplé večeře, skvělá zábava a po skončení večera
rozvoz autobusem. Předprodej zajišťuje rájecké informační centrum, můžete sem zavolat na tel. 516432191
a přeptat se, zda ještě nejsou volné vstupenky. Pokud
už lístky máte, uvidíme se tam. A pokud ne, nebuďte
smutní, za rok je tu rockový ples zase a vzhledem k
velkému zájmu pořadatelé dokonce zvažují i možnost
udělat plesy hned dva, aby se dostalo na všechny. To
je ale ještě daleko.
-mumma-

* FOTOREPORTÁŽ Z KNIHOVNY *
První výstava obrazů doposud neznámé regionální malířky Marie Furchové byla v Městské knihovně Blansko slavnostně zahájena v pátek 8. února 2013. Široká veřejnost se může přijít na vystavená díla podívat v provozních hodinách knihovny do 1. března 2013. Atmosféru během vernisáže přibližují fotografie Ladislava Krále.
Mgr. Jana Trubáková, Městská knihovna Blansko
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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
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč.
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů. Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz
* REALIZACE, ÚDRŽBA ZAHRAD. Tel.
723673625
* Stříhání psů Blansko, tel 732879309,
www.strihanibella.webnode.cz

Blansko podruhé
v přípravě zdolalo Kuřim
Fotbalisté FK Blansko se podruhé v rámci probíhající zimní přípravy utkali s Kuřimí. V rámci
4. kola Artízia Cupu porazili svěřenci trenéra Hajského po brankách Hansla, Zouhara, Pospíšila
a Vašáka poslední celek tabulky krajského přeboru 4:3.
Nejprve ve 32. min. po levé straně prošel Pospíšil
a po jeho pěkném centru vsítil Hansl hlavou branku - 1:2. Ve 37. min. se ve velkém vápně dostal
k odraženému míči Zouhar a přesnou střelou
překonal brankáře Kuřimi - 2:2.
Po změně stran, konkrétně v 60. min., kombinační akci gólově zhodnotil přesnou střelou
Pospíšil - 3:2.
O deset minut později se Kuřimi podařilo srovnat, když hattrick dovršil Kuldan - 3:3. Poté měli
Blanenští několik solidních možností zásluhou
Nečase, Pospíšila a Pokorného, ale scházela jim
lepší finální fáze.
Necelých deset minut před koncem opět po
kombinaci prošel po pravé straně Pospíšil, následný zpětný centr přetavil ve vítěznou branku
A. Vašák - 4:3.
Další výsledky 4. kola Artézia Cupu:
FK Blansko st. dorost - Moravská Třebová 0:2
(0:2)
Branky: vlastní, Kalus

PRODEJ
* Ford Mondeo 1.8i rok 95 bez eko daně za 10 tis.kč Tel.
731870603.
* OPEL FRONTERA 2.4 na LPG, 5 dveř, za 55 tis.Kč. Tel.
605529478.
* Originální podpisy 23 hráčů (fotbalistů) ČSSR na jednom
papíru, mistrů evropy z roku 1976 v Bělehradě. Tel. 602791034.
* Bezbarierový byt 1+1 v BK , tel. 731507714.
* Kotel Baxi Luna3 comfort max 240i s termostatem, stáří 5
let, cena 8000 kč, dále teplovodní žebřík do koupelny 80x190,
cena 1500 kč. Tel. 728082005.
* Dětské kolo zn. Olpran málo používané a pro nejmenší
cyklisty. Odnímatelná balanční kolečka, celokryt řetězu a protišlapací zadní brzdu. PC: 2500, nyní: 900 Kč. Tel. 723000391.
* Digitální fotoaparát Olympus SH-21 nový, pouze odzkoušený.
Záruka a veškeré příslušenství samozřejmostí. Cena 2000
Kč. Tel. 731419166.
* Velmi levně televizor Thomson, 53 cm, je možné i set-top box.
Cena dohodou. Tel. 721514882 nebo 602543044.
* Vysavač (bez sáčků) Senkor s hepa filtrem - jako nový, cena
dohodou. Tel. 604406510.
* Vyšívaný obraz 79 x 56 cm v krásně zdobeném rámu, cena
dohodou. Tel. 604406510.
* Levně novou autolékárničku, pneuměřič, nabíječku, dobíječku a mnoho dalších autodoplňků. Tel. 728419474.
* Levně harmoniku akordeon, 60 basů, po GO. Tel. 728419474.
* Patrovou postel včetně roštů a matrací. Cena 500 Kč. Tel.
607505031.
* Levně biolampu, nevhodný dar. Tel. 776253578.
* Levně výbavičku na miminko a veškeré kojenecké potřeby.
Postýlku, kočárek, vaničku a další. Tel. 723751573.
* Nepoužitý parní čistič, nový, v záruce. Nevhodný dar. Tel.
728740070.
* Litinovou vanu 170 x 70, umyvadlo 60 cm, hráškově zelené,
jako nové. Tel. 728740070.
* Renault Thalie, naj. 1200 km, 1,2 l, tažné zař., el. kola, letní
gumy. červený. Tel. 516414946 a 728740070.
* Skútr Juky 50 ccm, naj. 2000 km, červený. Tel. 516414946
nebo 728740070.
* Zahradu se zděnou podsklep. chatkou - v lok. Žlíbek. El.
příp., vzrostlé ovocné stromy. Tel. 737131683.

Začátek patřil Blansku. V 8. min. po přesném
pasu Müllera šel sám na bránu Bubeníček, ale
nepodařilo se mu prostřelit brankáře. O pět minut
později prošel do vápna Nečas, v zakončení se
mu však nevedlo podle představ.
V 18. min. po naší ztrátě uprostřed hřiště podnikl
soupeř rychlý brejk, který přetavil v úvodní branku
utkání Kuldan - 0:1.
Ve 28. min. se Kuldan opět střelecky prosadil,
tentokrát se mu pořadilo zužitkovat přesný centr
svého spouhráče z pravé strany - 0:2.
Do poločasu Blansko dokázalo skóre srovnat.

Boskovice - Rájec 3:5 (1:3)
Branky: J. Janíček 2, Müller - Klicpera 3, Hepp,
Hejč
Kunštát - Bořitov odloženo
Ohlasy trenérů
Miloš Vašák, asistent trenéra FK Blansko:
„Utkání bylo celkově vyrovnané, z naší strany
byl vydařenější druhý poločas. Škoda, že jsme v
něm nedotáhli několik povedených kombinací k
přesnějšímu zakončení.“
www.fkblansko.cz

Blansko ovládlo krajská
mistrovství jednotlivců
O víkendu 16. a 17. února měly ligové soutěže přestávku. Přesto blanenští kuželkáři a kuželkářky nezaháleli. Konala se totiž krajská mistrovství jednotlivců. Oddíl TJ ČKD Blansko vyslal své
zástupce do osmi kategorií a znovu může oslavovat skvělé úspěchy.

Stříbrná H. Daňková a zlatá L. Kalová na kuželně ve Vyškově.

RŮZNÉ
* Vyměním 1+1 na Severu s možností odkoupení do OV za
jiné bydlení v BK a okolí. Tel. 702452411.
* Hledám na přivydělání brigádu v oboru svařování metodou
MIG-MAG,TIG. Tel. 739618866.
* Prosím naléhavě, ujměte se opuštěných kočiček a kocoura,
Jsou kastrovaní a čistotní. Tel. 737452965.
* Nabízím k pronájmu 2+1 v Blansku na Písečné. Byt je částečně rekonstruován a kompletně vybaven. Pouze nekuřáci.
Volný IHNED! 6.500,- + služby 3000,- Tel. 602441632.
* Pronajmu Garáž v Blansku u hřbitova. Nejlépe dlouhodobě.
V bezpečné lokalitě. Tel. 773155484.
* Pronajmu garáže v Blansku. Tel. 602724073.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Blansku na ulici Údolní. 1000
Kč/měs., možno i na 3 měsíce dopředu. Tel. 605948898.
* Pronajmu 1+1 v RD v Blansku. Samostatný vchod, klidné
prostředí, ihned volný. Tel. 776469184, 776083980.
* Pronajmu byt 1+1, 63 m2 v centru Blanska na pěší zóně.
Volný od března. Solidní jednání. Tel. 605115463.
* Mladý pár hledá v Blansku pronájem 1+1 nebo garsonky
do 5.500,- Kč měsíčně. Tel. 606330935.
* Mladý muž hledá jakoukoliv manuální práci - brigáda na
víkendy. Tel. 606330935.
* Pronajmu garáž v Blansku u Sýpky - dlouhodobě. Tel.
775223137.
* Pohlídám dítě, jsem dětská sestra v důchodě. Tel.
737614918.
* Daruji koňský hnůj. Tel. 723751573.
* Za finanční výpomoc na krmení a kováře umožním zkušené, schopné, zodpovědné a spolehlivé jezdkyni jezdit na
sportovním koni. Ne začátečník. Tel. 723751573.
* Koupím Trabant kombi v dobrém stavu. Tel. 607157828.
* Koupím Barkas 1000, dodávku s prosklenou skříní se SPZ,
pojízdný - i mikrobus. Tel. 607157828.

PRODEJ, SERVIS A INSTALACE
TV A SATELITNÍ TECHNIKY
- aktivace placených programů
- prodej a servis karet
- servis společných TV antén v bytových domech

Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz

Z devatenácti blanenských
hráčů a hráček si sedm odvezlo
některý z cenných kovů. Ze všech
však zřejmě nejvíce vyniká zlato
Ondřeje Němce v kategorii mužů
a stejné umístění Lenky Kalové
v kategorii žen, neboť v obou
těchto kategoriích existuje vůbec
největší konkurence.
Mezi ženami se navíc schylovalo k senzaci. Do posledních
hodů to totiž vypadalo, že blanenské hráčky obsadí všechny tři
medailové posty. Nakonec jediná
kuželka navíc rozhodla o bronzu
pro hráčku Rosic. Zdeňka Ševčíková se tedy bohužel nezařadila
za své oddílové kolegyně Lenku
Kalovou a Helenu Daňkovou,
přesto si čtvrtým místem zajistila postup na Mistrovství ČR.
Na republikových šampionátech,
které se budou konat začátkem
května, se tak představí celkem
osm blanenských hráčů a hráček.
V žebříčku jihomoravských
klubů, který je sestaven podle
úspěšnosti na přeborech jednotlivců, Blansko opět obsazuje
nejvyšší příčku, letos však s rekordním náskokem. Olympijským
bodováním oddíl získal 42 bodů,
zatímco druhý Vyškov nasbíral
bodů 20.
Lukáš Hlavinka

Úspěchy blanenských kuželkářů a kuželkářek
na krajských mistrovstvích jednotlivců
Jméno

Kategorie

Výkon

Umístění

Ondřej Němec

muži

1156 (2x120 HS)

1. místo

Lenka Kalová

ženy

1119 (2x120 HS)

1. místo

Helena Daňková

ženy

1106 (2x120 HS)

2. místo

Martin Procházka

junioři

1160 (2x120 HS)

2. místo

Lucie Nevřivová

juniorky

552 (1x120 HS)

1. místo

Jakub Flek

dorostenci

544 (1x120 HS)

2. místo

Soňa Lahodová

seniorky

526 (1x120 HS)

2. místo

Víte
o něčem,
co by mohlo
zajímat čtenáře
Monitoru?

Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz
Blanka
oznamuje
Aktuální předprodej:
Láska a párečky – 28.2.2012 v 19.30 hod, Dělnický
dům Blansko. Cena 280,- Kč.
Kabát Turné 2013 – 9.5.2013 ve 20 hod, Pavilon P
Výstaviště Brno. Cena 450,- a 590,- Kč
Ticketpro:
23.7.2013 Depeche Mode – Praha, Synot Tip Arena
4.8.2013 Deep Purple – Slavkov u Brna
7.8.2013 Roger Waters – Praha, Synot Tip Arena
Ticketstream:
23.-25.8.2013 - Grand Prix Brno
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival
Ticket Art:
28.3.2013 Gregorian – The Epic Chants Tour, Hala
Vodova, Brno
Aida, Hudební divadlo Karlín, Praha
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín,
Praha
Aktuální nabídka:
Sborník Muzea Blansko 2012 – v letošní ročence
se najdete mimo jiné články Historie a vývoj horolezectví v Moravském krasu, Veteránské spolky na
Blanensku, Havárie letounu CS-199 u Kotvrdovic
nebo o Adolfu Podroužkovi, prvním fotografovi dna
propasti Macocha. Vydalo Muzeum Blansko 2013,
cena 65,- Kč.
Turistické vizitky Adamov a Alexandrova rozhledna
– oblíbený sběratelský artikl, cena 12,- Kč.
Turistická známka Alexandrovka – dřevěná plaketa
s vypalovaným motivem, cena 30,- Kč.
Publikace Italští uprchlíci v 1. světové válce – autorky Ivana Bojdová, Eva Šebková,vydala Městská
knihovna Blansko v edici KráLiK, 2012. Cena 65,- Kč
Novinka v předprodeji
Od 1.2.2013 se informační kancelář Blanka stala
oficiálním prodejním místem Národního divadla v
Brně. Vstupenky na všechna představení v Janáčkově divadle, Mahenově divadle a Redutě je možné
nyní koupit i v Blansku.
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-

Nabízíme

PRODEJ
velmi zajímavých

obchodních (provozních) prostor
v blízkosti centra Blanska. Příjezd,
přístup a vlastní parkoviště přímo z
hlavní silnice ul. Svitavská - bývalý
areál Adastu.
Naproti supermarket, obchody.

Plocha 144 m2 - přízemí.
Cena dohodou.
Bližší informace:

tel. 606734838
tel. 602516928
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Stolní tenis TJ ČKD Blansko Blanenská dvěstěpadesátka
1. liga ženy
Bez Marie Jirůškové odjely o víkendu na venkovní zápasy blanenské ženy a na výsledcích to
bylo citelně znát. Porážka v pražských Nuslích
ani tak mrzet nemusí. Soupeř bojuje o play off
a Blansko odehrálo zápas pouze ve dvou. Zato
porážka od oslabené Plzně je velkým zklamáním.
K výbornému výkonu Veroniky Ševčíkové se
bohužel ani Petra Suková, ani Klára Babáková
nedokázaly přiblížit a druhá víkendová porážka
tak blanenské áčko znovu uvrhla do tuhého boje
o setrvání v soutěži.
Sokol Nusle Praha A - ČKD GMC Blansko A 10:0
Union Plzeň A - ČKD GMC Blansko A 6:4
Body: Ševčíková 3,5 Suková 0,5 Babáková 0
2. liga muži
ČKD Blansko A - Sokol
Hradec Králové 2 B Atlanta 5:10
Body: Dudík 3, Přikryl
Aleš 1, Čák 1, Kvíčala
David 0

bu. Libor totiž před týdnem dosáhl životního
úspěchu, když vyhrál celostátní bodovací turnaj
staršího žactva v Jaroměři a posunul se již na 5.
místo celostátního bodovacího žebříčku v této
kategorii. A i ve své ligové premiéře mezi muži
dokázal svůj velký výkonnostní růst a celkem
jistě vyhrál dvě utkání ze tří, ke kterým nastoupil.
2. liga ženy
Sokol Líšeň A - ČKD GMC Blansko B 8:2
SK Jihlava A - ČKD GMC Blansko B 8:2
Divize muži
SK Slatina A - ČKD Blansko B 10:1
Sokol Brno I B - ČKD Blansko B 10:8
KS2 muži
ČKD Blansko C - Orel Silůvky B 10:6
ČKD Blansko C - TJ Hostěradice A 10:4
-vory-

Libor Kutil

Je tu opět neobvyklý záchranářský závod! Již po sedmnácté pořádá místní skupina Vodní záchranné služby Blansko českého Červeného kříže (VZS ČČK), Blanenskou dvěstěpadesátku. A co se pod
tímto názvem skrývá?
Především pestrost disciplín, například: plavání v
oděvu - 50 m, zanoření pro cihlu do 4 m, plavání s
cihlou - 50 m, „zachraňování“ barelu a další. 250, to
je celkový počet metrů, který závodníci musí uplavat.
Celé akci vládne přátelská atmosféra a to je ten
hlavní důvod, který láká účastníky – zaplavat si v
neobvyklých podmínkách a poznat nové přátele.
Kdy a kde se to celé koná? 23.2. v blanenských
lázních.
A jak vidí závod jeden z účastníků Michal
Vondráček?
„Je super, že ten závod není čistě jen o plavání, ale i jiných věcech. Třeba jak člověk zvládá
techniku házení záchrannými pomůckami, jak
se dokáže pohybovat ve vodě ve ztížených
podmínkách a podobně. A když člověk zvládá
tyhle věci, tak může kolikrát porazit i daleko lepší
plavce. Navíc sem lidi nejezdí čistě jen kvůli
tomu závodu, ale taky aby se potkali s kamarády
z jiných skupin a užili si fajn víkend. Účastním
se už popáté!“

Jménem místní skupiny vodních záchranářů Vás
zveme na závod ať už jako účastníky nebo jako
diváky!
Více info: www.vzs-blansko.cz

SQUASH

Rezervní tým extraligového Hradce Králové byl
nad síly domácích hráčů.
Vzdorovat dokázal pouze
Luboš Dudík, který jedinnou porážku utrpěl od
Miloše Šlapáka, hráče s
extraligovými zkušenostmi.

Již tuto sobotu, na pravidelném měsíčním turnaji
od 13 hodin uvidíme, zda vydrží zvýšený zájem
mladých a nastupujících hráčů o squash a naše
turnaje. Zatím je to velmi příjemné zjištění. Vytváří
se tak nenápadný, postupný tlak na hráče, kteří u
nás odehráli, jak se říká „nějaký ten pátek“.
Projevuje se to pozvolna také v dlouhodobých
soutěžích, které doprovodně vedeme všem turnajovým hráčům.
V soutěži „Turnajový leader“, kde bodujeme
umístění na 1-10 místě, po zatím třech odehraných
turnajích, bodovalo již 25 hráčů. K porovnání s
loňským rokem byl celkový počet bodujících hráčů 26. V současné sezóně se zatím nejvíce daří
Nabilu Laiovi 50 bodů, druhý Jindřich Čeladín má
36 bodů, třetí Jan Zezula 30 bodů. Za těmito hráči
se vytvořila skupina Jan Urban 28, Jiří Pánek 27 a
dvojice Jaromír Matal, Petr Ulrych 26 bodů.
V soutěži „Turnajový Mág“ po každém turnaji připisujeme hráčům každý odehraný set. V porovnání

ČKD Blansko A - Jiskra
Holice A 10:3
Body: Dudík 3,5, Přikryl
Aleš 2,5, Kutil Libor 2,
Kvíčala David 1,5, Čák
0,5 (hrál pouze čtyřhru)
Proti předposlednímu
týmu tabulky dostal možnost potvrdit svou aktuální formu Libor Kutil, nová
naděje blanenského klu-

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě 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:

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na tel. 777 887 700,
516 412 100

s loňským rokem, kde se za celou sezónu zapojilo
37 hráčů, je to nyní po odehraných třech turnajích
již 38 hráčů. Nejvíce setů zatím odehráli Nabil Lai
53, Jindřich Čeladín 52, Lenka Czakvaryová 51 a
Václav Pelant 50 setů. Dvojice Jiří Pánek, Luděk
Sehnal má na svém kontě 47 setů. Za zmínku ještě
stojí Libor Nevřiva 41 a Jaromír Matal 38 setů.
-rl-

INTERNET
PRO BLANSKO A OKOLÍ
- profesionální bezdrátový internet 5G
- žádné poplatky za instalaci a aktivaci
- žádné složité tarify ani smlouvy
- nabízíme Vám řešení, které hledáte
- VoIP telefonie

• 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

PODLAHA řství Slezák
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž

AKCE! - PVC
Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

- ě!
,
9
9měsíčn

od

Informace na tel. 511 119 115
info@ceska-informatika.cz

• www.ceska-informatika.cz • NOVĚ na Sladkovského 2a •

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

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

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

Již



10%
na všechno

PRÁDELNA, MANDL
Slevy platí
při předložení tohoto kupónu
a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

- nový interiér
- parkování u restaurace
- nové sociální zázemí
- dětský koutek
- nový jídelní lístek

Tel.

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

3+1 pizza ZDARMA!
- 3 pizzy, 4. pizza bude zdarma

2+1 Coca-Cola ZDARMA!
- 2 pizzy, litr Coca-Coly bude zdarma

2+ rozvoz ZRARMA!
- 2 pizzy, rozvoz bude zdarma

516 419 555

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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