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 Dne 1.1.2013 celý národ zůstal u tradičního proje-
vu prezidenta republiky s ústy dokořán a nejeden z 
nás žádal vysvětlení. Dílčí amnestie, kterou vyhlásil 
Václav Klaus, byla pro mne jednou z nejnepocho-
pitelnějších věcí, které jsem u hlavy státu kdy viděl. 
Proč to vlastně prezident udělal? Ofi ciální odůvod-
nění bylo velice jednoduché – k dvacetiletému výročí 
samostatného českého státu. Málokdo tomu však 
uvěřil a nejoblíbenější politik v zemi rázem klesl až 
na samotný konec tabulky. Amnestie nám podle 
mne nepřinesla nic dobrého, spíše naopak – mnoho 
lidí přišlo o své peníze, jelikož řada velkých kauz, 
které se dlouhé roky táhly, byla rázem ukončena a 
propuštění kriminálníci v mnoha případech začali 
zase páchat trestné činy. Aby ne – pokud něco 
ukradnete nebo někoho přizabijete a nejste potres-
táni, proč byste to nemohli udělat znova? Pokud tu 
platí presumpce neviny, potom jsou nevinni všichni, 
kteří nebyli odsouzeni. V mnoha případech jsou proti 
nim stovky důkazů, ale za to, že ujdou trestu, může 
nakonec podle všeho tedy policie a soudy, protože 
jim to tak dlouho trvá…
 Když tedy pomineme spra-
vedlnost, ptám se, proč tedy 
stát utratil peníze za soudy, 
které se táhly i několik let, když 
potom prezident mávne rukou a 
klidně osvobodí více než sedm 
tisíc lidí? Je to výsměch všem 
spořádaným občanům, kteří 
se snaží dodržovat zákony a 
platit daně. Osobně bych se 
přikláněl k jednomu z názorů, 
který proběhl médii, že měl 
Klaus nějaké kamarády, kterým 
hrozil velký průšvih, a tímto jim 
zajistil svobodu. Pravdu se však 
asi nikdy nedozvíme.
 Ať tak nebo tak – prezident 

 Naší zemí v posledních dnech otřásá ústavní žaloba prezidenta Václava Klause za velezradu. Za-
tímco jedni ji odsuzují, druzí ji naopak vítají. Tak jako tak má naše republika opět z ostudy kabát a je 
celému světu pro smích, i když celá věc je spíše k pláči. Za všechno může skandální dílčí amnestie, 
kterou na Nový rok vyhlásil Václav Klaus. Asi těžko mohl počítat s tím, jakou vlnu nevole u občanů 
českého státu jeho zásadní krok zvedne.

ZAJISTÍME OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ PRŮKAZY BUDOV

- Byt 1+1 v OV Blansko – Údolní, 32 m2, 3.p., kompletní rekonstrukce ...NC – 745.000 Kč
- Byt 2+1 v OV Adamov v RD se zahr. – 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- RD 3+kk Blansko  – Horní Lhota, 105 m2, po rekonstrukci, + STP…..NC – 1 729.000 Kč
- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, menší chatka, voda a elektřina ...NC – 199.000 Kč
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, dobrá investice ...NC – 750 Kč/m2

- Nájem garáže Blansko – nad Sýpkou, 18 m2, elektřina, ihned volná …NC – 900 Kč/měs.
- Podnájem 2+1 Blansko – Chlečického, 57 m2, 2.p., prázdný… NC – 4.400 Kč/měs.+ ink.
- Měsíční pronájem 2+1 v Blansku – 52 m2, byt je  perfektně  vybavený ...NC – 12.000  Kč

DB 1+1 Blansko – Dvorská
2.p., 33 m2, balkon, dům po revitaliza-
ci, nízký nájem, krásný výhled.

NC – 729.000 Kč

Část objektu pro podnikání Blansko
přízemí, 156 m2, revitalizace, vhodné
pro služby a zdravotnictví 

NC – DOHODOU

www.mikark.cz

má na udílení amnestií 
ze zákona nárok, a tak 
udělal, co udělat chtěl. 
Zarážející je fakt, že 
za zavřenými dveřmi 
amnestii bez mrknutí 
oka a bez jakéhokoli 
projednání s ústavními 
činiteli kontrasignoval 
jak předseda vlády, 
tak ministr spravedl-
nosti. Pro mne je to věc 
stejně nepochopitelná 
jako celá amnestie – 
vzdělaní pánové přece 
mohli tušit, že se to 
občanům líbit nebude. 
Nebo že by měli také 
nějaké hříšné kamará-
dy?
 V době, kdy budete 
číst tyto řádky, bude 
asi o všem rozhod-
nuto. Každopádně k 
dnešnímu dni je zatím 
jen jasné, že Senát 
schválil ústavní žalobu 
prezidenta republiky 
za velezradu. Pro ně-

které je to krok zbytečný, pro jiné důležitý. Co se 
změní? Asi nic – pro Klause to bude znamenat jen 
hořkou tečku za jeho vladařením v České republice, 
neboť podle zákona mu nehrozí nic horšího než 
zbavení a znovunabytí funkce prezidenta, což je na 
samotném konci jeho druhého vládního období věc 
zcela bezpředmětná. Senát tím chce prý dát najevo 
Milošovi Zemanovi, že prezident ČR si nemůže 
dělat vše, co se mu zachce. Klausovi amnestie 
tak jako tak prošla a obávám se, že i kdyby byl na 
začátku svého volebního období, žádná žaloba by 
se nekonala a drtivá většina českých politiků by si 
raději bez velkého humbuku hřála své teplé pražské 
místečko.
 Asi jako většina z nás jsem si prezidenta Klause 
vážil a ačkoli jsem k němu občas měl nějaké výhrady, 
byl jsem s ním jako občan naší země docela spo-
kojený. Díky naprosto nepochopitelné dílčí amnestii 
však pro mne bude prezidentem, který nás nakonec 
všechny zklamal.

-mumma-

PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME NEMOVITOSTI
NA PRODEJ I PRONÁJEM

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je v úterý 19. března 2013Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je v úterý 19. března 2013
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Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

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

TruhlářstvíTruhlářství

Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhyKuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
Tel. 731 463 795, 737 106 850Tel. 731 463 795, 737 106 850

SEKRSEKR

Zmizely...Zmizely... ?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
64. ples Gymnázia Blansko

 Tradiční ples se uskuteční v pátek 22.3.2013 od 
20,00 hodin v Městském klubu Blansko. Program 
zahájí slavnostní polonéza, dále proběhne dekorování 
maturitního ročníku šerpami, půlnoční program před-
vede AD‘S crew Blansko. Hrají Prorock a DJ Sweet. 
Ples nabídne i bohatou tombolu a občerstvení.
 Vstupné 200,- a 220,- s místenkou. Z důvodu 
omezené kapacity Městského klubu je ples určen pře-
devším současným žákům vyšších ročníků Gymnázia 
Blansko. Zbylé vstupenky v předprodeji na Gymnáziu 
Blansko od 18.3. u dr.Kopřivy. Doba předprodeje bude 
upřesněna na www.gymbk.cz.

GB

Malujeme na sklo
 Pro tvořivé dívky a ženy se ve středu 20. března 
2013 uskuteční již páté pokračování projektu KOUZ-
LÍME S BARVAMI, tentokrát opět s paní Květou 
Pokornou. 
 Budeme jednak malovat na sklo (tabulky, vajíčka, 
skleničky…), ale také se naučíme další technice 
malování na hedvábí. Kapacitně je tato dílna zcela 
obsazena! Ale je možné se přijít podívat, jak se tvoří 
a jak vznikají jedinečná originální dílka.
 Velmi nás těší zájem veřejnosti o tuto oblast volno-
časových aktivit, ovšem z prostorových důvodů nelze 
otevřít výtvarné dílny pro větší počet osob. Děkujeme 
za pochopení.

Mgr. Jana Trubáková, Městská knihovna

Velikonoční dárek
 Městská knihovna Blansko i v letošním roce nabídne 
zájemcům z řad návštěvníků knihovny dárek v podobě 
BIBLE – NOVÉHO ZÁKONA.
 Tato kniha ve dvojím provedení (malý a střední 
formát) bude k dispozici ve velikonočním týdnu, tedy 
v době od 25. do 29. března 2013, v oddělení pro 
dospělé čtenáře a v hudebním oddělení knihovny, kde 
ji každý zájemce na vyžádání zdarma obdrží.
 Akci pořádá Městská knihovna Blansko společně 
s blanenským sdružením LAVINA jako součást 5. 
ročníku projektu Celonárodní čtení Bible. Při této 
příležitosti poskytla LAVINA, reprezentovaná panem 
Josefem Mertou, blanenské knihovně 50 výtisků No-
vého zákona, což si zaslouží upřímné poděkování.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

Paličkovaná krása                             
a něžný dotyk hedvábí

 Tak se jmenuje březnová výstava Ivy Vanžurové a 
jejích žaček. Iva Vanžurová vytváří krajku ve všech 
podobách od prostírání přes oděvní doplňky a bižu-
térii až po krajku obrazovou. Malbou na hedvábí se 
začala zabývat v roce 2001. Od roku 2005 pravidelně 
vyučuje paličkovanou krajku na mnoha místech České 
republiky i v zahraničí. Za svou kariéru výtvarnice se 
účastnila mnoha společných, ale i autorských výstav.
 Místo klasické vernisáže výstavy se při zahájení 
uskuteční přednáška o paličkované krajce s praktický-
mi ukázkami této techniky, na které se zájemci dozví 
o jejím vzniku, zvláštnostech a zajímavostech.
 Široké veřejnosti se Iva Vanžurová a blanenské dív-
ky a ženy z kurzu při DDM Oblázek Blansko představí 
se svými krajkami a malbami na hedvábí v pátek 8. 
března 2013 od 18 hodin v Městské knihovně Blansko. 
 Výstava potrvá do 29. března 2013 a bude k vidění 
v obvyklé provozní době knihovny.

Mgr. Jana Trubáková,  Městská knihovna

Poslechová odpoledne pokračují!
 Hudební oddělení Městské knihovny Blansko pořá-
dá další akci z nového projektu Poslechové odpoledne/
České odpoledne (zaměřené na české hudebníky). 
 Zveme vás do hudebního oddělení knihovny k 
poslechu českých zpěváků, zpěvaček nebo skupin. 
V pátek 8. března 2013 od 16,30 hodin se představí 
PETR MUK.
 Pořad bude trvat zhruba hodinu a během něho si 
pustíme několik zpěvákových CD. Přicházet a od-
cházet můžete dle své potřeby. Poslechnete si třeba 
jen na několik písniček. Záleží na tom, jak budete mít 
čas.
 Rádi bychom touto cestou získali i nové návštěvníky 
hudebního oddělení a rozšířili nabídku hudebních 
nosičů podle jejich návrhů a přání. 

Marie Slaničková, Městská knihovna

 Chceme podporovat podnikání. To hlásají blanenští radní už řadu let. A zdá se, že se jim to 
daří, přinejmenším když se podíváme na statistiky živnostenského úřadu. Počty živnostenských 
oprávnění rostou rok za rokem a podle dostupných čísel to vypadá na hotový podnikatelský kvas. 
Poněkud jiný obrázek si ovšem udělá ten, kdo se projde ulicemi.
 V maličkém Blansku si otevřely pobočky snad 
všechny v Česku působící banky. To sice není samo 
o sobě špatné – prostory alespoň nejsou prázdné 
a nějaké to pracovní místo se za přepážkou taky 
najde. Banky však odvádí své daně v centrále, roz-
počtu města tedy nijak nepomohou, a co si budeme 
vyprávět – výběr ze šesti bank není věc, kterou by 
běžný občan v každodenním životě potřeboval.
 Co nabízí blanenské centrum dál? Obchod s lev-
ným textilem a obuví. Několik drogerií – díkybohu za 
ně – pár drobných prodejen elektro, lékárnu, vinoté-
ku, pekárnu… ale také čím dál tím více zaslepených 
výkladů na místě, kde ještě včera byla sympatická 
prodejna, krámek či kavárna. Během posledních tří 
let zmizelo ze svého místa nejméně deset provozo-
ven. Proč asi? Klesla kupní 
síla? Utíkají zákazníci do 
Brna?
 Skoro se mám chuť ze-
ptat: kde tedy jsou ty tisíce 
blanenských živnostníků? 
Kde podnikají, zvlášť když je 
podle statistik velkoobchod 
a maloobchod na prvním 
místě v počtu vydaných li-
cencí?
 Radní jen krčí rameny. 
„Město nebrání zájemcům, 
kteří mají představu, že by 
chtěli investovat ve městě 
– pomocná ruka ze strany 
úřadu tady vždycky je,“ říká 
starosta města Lubomír Tou-
far. „Mně osobně se skladba 
podniků ve městě nelíbí, ale 
samotné město má jen je-
den komerční prostor, který 
může ovlivnit. Sám bych si 

taky představoval, že bude víc zahrádek na ulicích. 
Když jedu jednou za čas do svých oblíbených končin, 
Švýcaři sedí na zahrádkách, i když je mráz,“ dodává 
starosta v narážce na stížnosti některých blanen-
ských, že jim vysedávání na venkovních zahrádkách 
na pěší zóně není příjemné. Co k tomu dodat?
 Blansko je malé, milé, krásné město schoulené 
v klínu údolí Svitavy. Byla by škoda, kdyby se pro-
měnilo na noclehárnu bez duše a bez atmosféry, 
a tou se stane, pokud zmizí lidé z ulic. Važme si 
proto každého krámku, který někdo statečně otevře, 
každé kavárny, která zřídí zahrádku na pěší zóně, 
a podpořme je svou návštěvou a útratou. Díky nim 
Blansko žije.

-kkuc-

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

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

Svěží a na nápadité jaro v obuvi Svěží a na nápadité jaro v obuvi 
JANA se systémem ANTISHOKK

Antishokk
- tlumí v opatku až 50% nárazů, výrazně eliminuje nárazy a otřesy 
- chrání páteř, klouby a meziobratlové ploténky
- přináší větší pohodlí při všech činnostech denního života

A i h kk

Foto: -kkuc-Foto: -kkuc-

20 let s Prorockem20 let s Prorockem
 Zjara letošního roku tomu bude již 20 let, co kapela Prorock brázdí sály kulturních domů a letní 
výletiště Blanenska a širokého okolí. Řadí se tak mezi nejstarší dosud fungující hudební tělesa 
tohoto formátu v našem regionu. Dvacet let je poměrně dlouhá doba, proto si dovolím jen velmi 
malé ohlédnutí – od svého vzniku kapela odehrála více než 1000 akcí, v sestavě kapely se vystřídaly 
desítky muzikantů. Působiště kapely se rozšířilo z blanenska až za hranice přilehlých okresů a dnes 
není výjimkou, že kapela vyjíždí často na štace domovskému Blansku velmi vzdálené. V širokém 
repertoáru kapely se objevily stovky hitů české i zahraniční produkce.

 Život muzikanta zpravidla znamená dobrovolné 
vzdání se velké části volného času a neustálé hle-
dání kompromisů. Jednoho dne však asi u každého 
dojde na lámání chleba a kvůli zásadním životním 
událostem se pak jeho životní cesta rozchází s ces-
tou kapely. Je to přirozený vývoj a jeden z hlavních 
důvodů, proč už dnes v Prorocku nepůsobí nikdo ze 
zakládající sestavy. Posledním původním členem 
byl její dlouholetý kapelník Miloš Pernica. S jeho 
laskavým svolením pokračuje kapela nadále pod 
stejným jménem i po jeho odchodu v roce 2007. 
 Letošní kulaté výročí nevybízí pouze k ohlednutí, 
ale i k oslavám. Dovolte mi tedy pozvat vás tímto 
na společenský večer k oslavě výročí 20 let kapely 
Prorock, který se uskuteční 
v pátek 19. dubna 2013 ve 
20 hodin v sále blanen-
ského kulturního střediska 
v Dělnickém domě (bývalý 
klub ČKD).  Akce se po-
nese v duchu oblíbených 
plesů Prorocku. Během 
večera se můžete těšit ne-
jen na současnou sestavu 
kapely, ale především na 
mnoho bývalých členů, 
kteří přijali naše pozvání 
a přislíbili svoji účast – 
většina z nich i aktivní. Na 
pódiu tak pohromadě za-
hlédnete osobnosti, které 
otiskly svoji nesmazatel-
nou stopu na blanenské 
hudební scéně v uplynu-
lých dvou dekádách. Není 
náhodou, že mnoho z nich 
se dodnes aktivně muzice 

věnuje, někteří se jí dokonce úspěšně živí. Přijďte 
s námi zavzpomínat na Prorock, který se zaryl do 
vašich srdcí. Kromě vystoupení kapely samotné 
pro vás bude připraven i další neméně zajímavý 
program – vystoupení hudební skupiny Kaštánci a 
zbrusu nové blanenské kapely HD Acoustic. V obou 
těchto kapelách působí bývalí členové Prorocku či 
jejich nadějné ratolesti. 
 Věrným fanouškům kapely děkujeme za zacho-
vání přízně a těšíme se na viděnou a na slyšenou 
na některé z našich akcí.
 Za kapelu Prorock Blansko

Martin Matfa Kovář, 
toho času kapelník

AMUNDSEN CUP                       
SLAVÍ KULATINY!

 Zdá se neuvěřitelné, že barmanská soutěž Amund-
sen cup, která se ještě zdánlivě nedávno prosazovala 
mezi stálice kalendáře akcí v Blansku, oslaví letos 
své jubileum. Je to totiž už podesáté, co Vás Střed-
ní škola gastronomická a Kulturní středisko města 
Blanska zvou k návštěvě Dělnického domu, tentokrát 
v úterý 19. března. Hlavní program proběhne mezi 
10. a 15. hodinou, doprovodný program od 9:00 do 
17:00. Toto datum by si měl poznamenat každý, 
kdo chce společně s námi zažít neopakovatelnou 
atmosféru gastronomické zábavy, shlédnout umění 
budoucích profesionálů a posoudit, jakým směrem 
se moderní barmanství ubírá. 

 10. ročník si však zaslouží i něco navíc. Proto bude 
pro návštěvníky připraveno několik novinek, které 
umožní tyto narozeniny oslavit v trošku větším stylu. 
Vedle expozice o historii soutěže a promítání záběrů 
z dřívějších ročníků se budou návštěvníci moci se-
známit s jejími výstupy způsobem nejopravdovějším 
– prostřednictvím vítězných drinků minulých let a 
to za výrazně zvýhodněné ceny! K tomu připravil 
generální garant soutěže, Stock Plzeň – Božkov, 
zdarma ochutnávku svých novinkových produktů, 
takže o zajímavé chutě určitě nebude nouze.
 Bohatší bude rovněž program. Kromě samotných 
barmanů z různých odborných škol se na pódiu před-
staví v několika formacích taneční kroužek Mambo 
z Karviné a také mistr v umění „létajících lahví“ z 
Brna, který všem divákům připraví díky své ohnivé 
koktejlové show jistě nevšední zážitky. Ke shlédnutí 
bude i krátký fi lm o dalším známém produktu generál-
ního garanta, Fernetu Stock, a každý z návštěvníků, 
který se zúčastní malé ankety, se navíc dostane do 
slosování o ceny. 
 Jubileum se zkrátka chystáme oslavit, jak se sluší 
na takovou příležitost. Proto neváhejte vy, kterým ná-
pojová gastronomie a soutěživost mladých něco říká, 
přijít se na desátý Amundsen cup podívat. Vstupné 
se neplatí a vítáni jsou diváci každého věku. 
 Za Střední školu gastronomickou, s.r.o. Blansko

Martin Jaglář
ředitel soutěže Amundsen cup 2013
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Zločin v Blansku? Zločin v Blansku? 
Většinou krádeže a vloupáníVětšinou krádeže a vloupání

Hrdina Jaroslav ŠtěrbáčekHrdina Jaroslav Štěrbáček

Inzerujte v MONITORU!
 - Efektivní inzerce
 - Bezkonkurenční ceny
 - Individuální přístup
 - SLEVY AŽ 50%
  na opakovanou inzerci
 - Grafi cký návrh ZDARMA
 - PR článek
  jako BONUS k inzerci

Volejte ještě dnes na tel.

606 728 334
monitor@monitor-bk.cz

Webová krátkozrakost
  „Do háje, co to mám s očima?“ Ano, první pohled na nový blanenský web je tak trochu šok, než 
si člověk uvědomí, že to rozplizlé, na co se dívá, je jen panoramatická fotka upravená v grafi ckém 
editoru. Člověk pak, rozradostněn skutečností, že mu smysly přece jen nepřestávají sloužit, novému 
ofi ciálnímu webu města Blanska leccos promine. A bohužel se zdá, že toho k promíjení není málo.

 Po více než roce čekání, kdy web údajně vznikal, 
představilo město stránky nadepsané „zkušební 
provoz“. Od předchozí verze se liší pouze tím, že 
jsou chaotičtější a chudší o možnost oboustranné 
komunikace s občany – dříve oblíbené „Otázky a 
odpovědi“ totiž defi nitivně zmizely, byť s vágním 
příslibem, že se časem vrátí. Nového na stránky 
nepřibylo nic.
 Uznávám, vytvořit městský web je věc nelehká. 
Měl by být informační křižovatkou občanů města a 
pozvánkou pro ty, kdo přicházejí zvenčí. V mnoha 
případech představuje první kontakt s úřadem nebo 
městem obecně. Měl by být vlídný a přístupný pro 
všechny, i pro osoby se zdravotním postižením. Měl 
by podávat zajímavé informace o dění ve městě, ale 
i ty suché a nezáživné, které však musí uvádět ze 
zákona.
 Je toho zkrátka moc, co musí městský web splnit 
a kritizovat je vždy snazší než chválit. Monitor tedy 
povolal několik nestranných hodnotitelů, kteří se 
na web podívali očima Občana, Novinářky, Turisty 
a Webdesignera.
 
Pavel Zouhar 
Občan, technik, Blansko
 Stránky používám nejčastěji k zjišťování nových 
informací o tom, co se ve městě děje. Z tohoto 
pohledu vidím jasné zhoršení stavu. Zprávy vydrží 
na hlavní stránce příliš krátce, možná i proto, že 
jsou uvedeny hned dvakrát. Jednou v rozšířené 
verzi, podruhé jen nadpisy. Potřetí to vše pak najdu 
v archivu. To je asi hlavní potíž webu – informace 
jsou uváděny několikrát v různém formátu, čímž 
objem morbidně narůstá. Nepříjemné je i členění 
jednotlivých stránek do sloupců – některé se dělí 
do sloupců čtyř, jiné dvou, další tří. Celkově to zhor-
šuje orientaci. Obecně můžu říct, že jsem novými 
stránkami zklamaný. Na starých stránkách jsem se 
orientoval lépe – možná proto, že jsem je už znal 
a že lépe vyhovovaly mé potřebě číst převážně 
zprávy – nevím. Doufám, že se mouchy ještě podaří 
vychytat. Zároveň si však kladu otázku, proč vůbec 
nový web vznikl, když viditelně nepřináší nic nového.

Květa Gebauerová
Novinářka, redaktorka ČT, Krnov
 Stránky jsou na první pohled příjemné, ladí oku. 
Na druhý pohled ovšem vidím přehršel informací, 
které mě trochu děsí. Nepotřebuji vědět vše najed-
nou, potřebuji se spíš rychle zorientovat. V tomto 
případě méně je někdy více a očekávala bych na 
titulní stránce spíše jednoznačný rozcestník. Líbí 
se mi prostorové rozvržení, kdy část stránky je 
věnována úřadu, část informacím. Právě ty jsou 
ale pro mě z nepochopitelných důvodů rozděleny 
do mnoha kategorií a na první pohled se neustále 
opakují. Aktuality, úřední deska, další články, to vše 
jde spojit do jedné podoby a následně rozlišit podle 
kategorií. Na titulní stránku až příliš podrobné.
 Chválím seznam, kdy se konají jednotlivá zase-
dání zastupitelstev, ale určitě bych je čekala výš 
– řekněme pod základními údaji o obecním úřadu.
 Kladně hodnotím hlavní lištu – stručná, přehledná, 
rychle se v ní mohu zorientovat.
 Celkově je titulní strana příliš dlouhá – čím víc 
roluji dolů, tím více ztrácím pozornost i přehled, co 
jsem kde viděla. Také zakončení je na můj vkus dost 
výrazné – tmavě modrá lišta přímo vrazí do očí a je 
nepříjemná. Navíc zakončuje každou stránku, nejen 
titulní, což je po čase otravné.
 Jako první rozklikávám lištu „média – servis 
pro novináře“ – na první pohled vidím kontakt na 
tiskového mluvčího, což je velmi důležité. Stejně 

tak přehledné uspořádání tiskových zpráv podle 
data, termíny tiskových konferencí. Chybí mi jen 
předposlední tisková zpráva – odkaz z nějakého 
důvodu končí varovnou hláškou. Možná bych u 
tiskového mluvčího očekávala kontakt i na mobilní 
telefon, nikoli jen pevnou linku.

RNDr. Tomáš Obšívač
Webdesigner vyučující na fakultě 
informatiky MUNI, Brno
 První dojem byl trošku zklamáním, trend je 
stránky dělat grafi cky jednodušší a zvažovat, které 
informace je nutné uvádět a co je zbytečné.
 V pozadí designu je dobrá šablona, ale mohla by 
být použita o dost lépe, např. kromě svislého dělení 
obsahu na sloupce taky využít vodorovné předěly.
 Je dobře, že je pamatováno na uživatele různých 
mobilních zařízení, většinou s omezeným rozliše-
ním. Těm se zobrazí zjednodušený design. Měl by 
se zmenšovat také úvodní obrázek, hlavní menu s 
vyhledáváním a velké verze fotografi í.
 Hlavním menu není ideální, chybí odkazy na jed-
notlivé sekce webu, resp. chybí příslušné stránky, 
např. blansko.cz/media, kde by byla dostupná třeba 
jen navigace na podstránky, protože bez ní nemusí 
být možné rozbalovací menu použít, např. to nejde 
z klávesnice bez myši.
 Na mobilu s dotykovým displejem to naštěstí jde, i 
když se zbytečným odskočením na začátek stránky.
 Fotografi ím, např. na stránce o nemocnici, chybí 
alternativní text, takže běžný návštěvník může jen 
hádat, co za přístroje je na nich vyfoceno, uživatel 
se zrakovým handicapem se z nich nedozví nic.
 Základní písmo je drobné a např. starší osoby 
si jej nemusí umět zvětšit. Souvisí s tím i to, že je 
na titulní straně velmi mnoho informací, takže je 
obtížnější zorientovat se.
 Můj dojem tedy je, že základ mají stránky dobrý, 
lepší by mohl být grafi cký design, hlavní menu, 
zpřehledněna a zjednodušena titulní strana a další 
detaily, některé jsem naznačil.
 Obecně ovšem platí, že mám pro stránky obcí 
níže postavenou laťku, kdyby to byl web komerční 
fi rmy, tak bych možná napsal, že se má bát konku-
rence a udělat pro své zákazníky víc, pokud nechce 
zkrachovat.

Radim Hasalík
Turista, konzultant on-line marketingu, 
www.parminut.cz, Praha
 Nové internetové stránky města Blansko jsou 
vytvořeny běžným způsobem a odpovídají tomu, 
na co jsou občané zvyklí na jiných stránkách měst 
a obcí. Městu bych doporučil zkrátit texty a více je 
zlidštit, ale to je obecně problém všech státních 
webů.
 Mám-li hodnotit hlavní stranu, pak bych tvůrcům 
stránek doporučil její výrazné zjednodušení. Hlavní 
strana by měla obsahovat jen nejdůležitější informa-
ce. Tady mi to bohužel přijde, že se na hlavní stranu 
město Blansko snažilo přidat příliš mnoho informací, 
což následně vede k zahlcení návštěvníka.
 Z pohledu nadšeného cestovatele chválím dobře 
zpracovanou sekci pro turisty – blanensko.cz.
 Dává mi smysl udělat samostatný turistický web, 
protože se na něm lidé budou chovat jinak než na 
klasickém obecním webu. Na druhou stranu: po-
kud by Blansko.cz mělo turistický web pouze pod 
blansko.cz, dosáhlo by jednak úspory za správu 
webu a za druhé by zřejmě posílilo svůj web ve 
vyhledávačích. Na stejném principu funguje třeba 
známá encyklopedie Wikipedia.

-kkuc-  Dne 12. února tohoto roku uplynulo rovných 100 let 
od narození Jaroslava Štěrbáčka, který jako pilot RAF 
bojoval s německými protivníky o vládu nad oblohou 
Velké Británie. Svým rozhodnutím opustit rodnou zem 
a bojovat v britské armádě pomohl odvrátit plánovanou 
Německou invazi do Anglie. 
 Narodil se v Dolní Lhotě, kde má na svém rodném 
domě umístěnou pamětní desku, po ukončení Vyšší 
průmyslové školy v Brně vystudoval Vojenskou aka-
demii v Hranicích na Moravě a poté prodělal pilotní 
výcvik v Prostějově. V letech 1938-1939 působil jako 
letec v hodnosti poručíka ČSR. 
 Po zřízení protektorátu Čechy a Morava tajně opustil 
Moravu a nejprve létal ve Francouzské armádě, dokud 
ta nebyla defi nitivně poražena a donucena ke kapitu-
laci. Podařilo se mu však dostat do Anglie spolu s asi 
tisícovkou dalších Čechů. Štěrbáček byl zařazen do 
310. Čs. stíhací perutě, kde létal ve stíhačce Hurricane.
 Osudnou se mu stala patrola 31. srpna 1940, při 
níž jeho letka napadla blížící se skupinu německých 

bombardérů chráněnou stíhacími letouny. Tato zteč 
jednoznačně vyšla vítězně pro letce pod anglickou 
vlajkou, ale ztráta jediného muže na straně RAF 
(britské královské letectvo) byla tou jedinou, kterou 
už nemohl Jaroslav Štěrbáček odčinit. Jeho letoun 
byl naposled spatřen při prudkém střemhlavém letu 
a pravděpodobně havaroval do ústí řeky Temže. Byl 
prvním českým letcem, který padl v letecké bitvě o 
Anglii.   
 Oproti současným bojovým pilotům se tito muži 
střetávali na malé vzdálenosti a slovo souboj zde 
nabíralo svého ohromujícího významu v plné síle. Při 
střetu mohli vidět jeden druhému do tváře.  Málokdo z 
nás si něco podobného dokáže byť jenom představit.  
 Vzdát úctu těmto lidem, kteří mnozí ještě žijí, je 
to nejmenší, co pro ně naše generace může udělat. 
Musíme se opět naučit si vážit toho, co máme a co 
můžeme snadno ztratit. Spousta věcí se pro nás stala 
samozřejmostí a zapomínáme, že naši prarodiče a 
rodiče museli za tyto samozřejmosti leccos obětovat. 
 Nakonec bych chtěl zmínit citát T. G. Masaryka: 
„Národ, který si neváží svých hrdinů, je bude brzy 
potřebovat."

-jd-
Zdroj historických dat:
Stíhač RAF Jaroslav Štěrbáček, Mgr. Vladimír Polák, 
vydalo Muzeum Blansko v roce 2002.

K víkendovému mlsání 11° pivo   
                                          za 20,-Kčza 20,-Kč  
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Bližší informace a rezervace:

602733921, 516411680

www.ubarona.cz

Restaurace

U BARONA

 Aniž si to mnozí z nás uvědomují, stojí za naší životní situací naši předchůdci, kteří formovali a ovliv-
ňovali prostředí, do kterého jsme se narodili. Jen zřídka si uvědomujeme, které důležité věci pro nás 
v minulosti nakonec skončily kladně. Život v této době nás nemilosrdně žene vpřed rychleji než kdy 
předtím. Je ale velkou chybou neohlížet se zpět na naši vlastní minulost. Dáváme tak tím najevo, že si 
nevážíme lidí, kteří se obětovali pro ostatní na úkor vlastní budoucnosti a upřednostnili životy ostatních 
před tím svým. 

Vás srdečně zve na:

pátek 22.3. a sobotu 23.3.

PEČENÁ KOLENA
UZENÁ ŽEBRA 
domácí - přímo z udírny

Foto: fcafa.wordpress.comFoto: fcafa.wordpress.com

 295 trestných činů z toho 132 objasněných. Taková je statistika trestné činnosti v městě Blansku 
za rok 2012.

 „Nejvíce nás trápí krádeže a vloupání, to jsou 
opravdu nejčastější trestné činy,“ říká Mgr. Šebková, 
podle níž jsou nejnebezpečnějšími místy v Blansku 
právě areály nákupních center. Apeluje proto na ob-
čany města Blanska, aby si dávali pozor na kabelky a 
věci. „Nově se nám objevily případy pachatelů, 
kteří vyčkají na okamžik, kdy si nakupující 
přendává věci z vozíku do svého vozidla a při 
této příležitosti ho okrade o nákup nebo o ka-
belku. Určitě se vyplatí dávat si pozor,“ varuje 
mluvčí policie ČR.
 Za významný problém označila mluvčí 
sprejerství, tím spíš, že je obtížné dopadnout 
pachatele při činu – v samotném Blansku se 
loni podařilo odhalit jen jediného pachatele 
navzdory tomu, že nové nápisy přibývají neu-
stále.  „Tady bych jednoznačně ráda vybídla k 
aktivitě občany. Pokud si všimnou někoho, kdo 
sprejem poškozuje cizí majetek, může ihned 
zavolat linku 158,“ řekla mluvčí Šebková a zdů-
raznila přitom význam kamerového systému 
pro odhalování tohoto typu trestné činnosti.

 Za významnou pomoc v prevenci trestné činnosti 
označila mluvčí omezení podomního prodeje. „Byla 
bych ráda, kdyby touto cestou šly i další města a 
obce,“ uzavřela mluvčí policie ČR.

-kkuc-

Iva Šebková. Foto: -kkuc-Iva Šebková. Foto: -kkuc-
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Blanenská dvěstěpadesátkaBlanenská dvěstěpadesátka

DOPRODÁVÁDOPRODÁVÁ

POZEMKYPOZEMKY
ZBOROVCEZBOROVCE
BLANSKOBLANSKO

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

JSME TU PRO VÁS!
* Právní servis, fi nancování
* Výkup nemovitostí

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

550m

 V Blanenském krytém bazénu se už po několikáté konalo klání vodních záchranářů v kombinovaném závodu zvaném „Blanenská dvěstěpadesátka“. Co o něm a Vodních záchranářích říkají jeho 
zakladatelé, oba členové Vodní záchranné služby Blansko, se můžete dočíst níže.

Byla použita Korektura textu pro zestručnění:

Luboš Pokorný
 Jde o mladší podnik nebo můžeme Blanen-
skou dvěstěpadesátku označit za klasiku?
 Letos se už jedná o 17. ročník. Závod vznikl jako 
spojená simulace záchrany člověka, proto se hází 
ze začátku záchranná podkova na vzdálenost 10m, 
maximální vzdálenost pro použití záchranné pod-
kovy se obvykle udává na cca 15m. Pak následuje 
50m v oblečení, což je hodně obtížné, po vysvlečení 
navazuje klasických 50m plavání. Dalších 50m zá-
vodník absolvuje s brýlemi, šnorchlem a ploutvemi, 
kdy se zanoří do čtyřmetrové hloubky pro cihlu, se 
kterou tuto vzdálenost urazí. Čtvrtou padesátku 
se tahá barel, který simuluje tonoucího člověka. 
Po připevnění barelu zpět na místo následuje 
poslední trasa, na které se musí vybrat puk z koše 
připevněného pod bojkou, odložit ho v půli trasy a 
dosprintovat posledních 25m. Toto dohromady má 
hlavně fyzicky připravit záchranáře pro všestrannost 
nutnou k záchraně člověka.
 Jak si závod vede z hlediska počtu účastníků?
 V dřívějších ročnících byl nejvyšší počet 106 
závodníků. Dnes jich závodí zhruba 70. Je to z 
důvodu výrazného zhoršení fi nančních podmínek. 
Dříve byla podpora tří ministerstev, dnes ani koruna 
a navíc je potřeba placená registrace, aby sdru-
žení právně nezaniklo, a potom je potřeba zajistit 
prostředky pro vlastní provoz. Máme štěstí, že se 
nám daří spolupracovat s blanenským červeným 
křížem a čerpat dotační peníze od Města Blanska 
a Jihomoravského kraje. Díky tomu můžeme ještě 
přijímat a vést mladé zájemce. Bohužel hodně 
místních skupin v České republice zaniklo. 
 Může se zúčastnit každý nebo je potřeba být 
členem záchranářského týmu?
 Loni poprvé jsme vyhlašovali kategorii Open, 
kterou máme zájem do budoucna zachovat. Závod 
je koncipován jako velmi náročný. Například i podle 
australských záchranářů, kteří patří ke světové špič-

ce a jsou prakticky zakladateli tohoto odvětví, patří 
tento závod k nejtvrdším individuálním podnikům 
vůbec. Důkazem je i to, že mnoho lidí ho nedo-
končilo. Vedle fyzického vypětí je to i velká zátěž 
na psychiku. Z hlediska náročnosti a z hlediska 
právního jsme spodní věkovou hranici stanovili na 
15 let. 
 Jaký je zájem o záchranářství na Blanensku?
 V Blansku je vcelku široká základna plavců. 
Záchranářství ale vyžaduje vážný zájem a profesi-
onální postoj. Spousta lidí od něj nakonec ustoupí, 
protože je to neskutečná dřina se všemi nástrahami, 
které mohou v reálné situaci nastat. Navíc jsou vy-
žadovány znalosti první pomoci, resuscitace apod.

Mojmír Vágner
 Do jakých kategorií se zde mohou zájemci 
hlásit?
 Od 15 do 18 let, od 18 do 40 let a poslední nad 
40 let, všechny rozdělené ještě na muže a ženy.

 Předpokládám, že se nejedná o Vaši první 
účast, kolikrát jste se závodu zúčastnil?
 Zatím jsem ještě ani jeden ročník nevynechal.
 Jaký je Váš největší úspěch v tomto závodě?
 Několikrát jsem ho vyhrál a to v kategorii do 40 
let i nad. Tento závod jsme vymysleli společně s 
Lubošem Pokorným, když jsme o zimních veče-
rech neměli, co dělat. Hlavní důvod byl, že mezi 
listopadovým závodem v Sokolově a Mistrovstvím 
republiky v červnu je dlouhá pauza, aby si mohli 
záchranáři přes zimu zazávodit, tak proto únorový 
závod.
 Je to vlastně složenina disciplín Mistrovství re-
publiky, které se plavou na volné vodě. My jsme je 
dali všechny dohromady.

 Dá se tedy říct, že nemá tento závod u nás 
obdoby?
 Ne, opravdu nemá. Musí se při něm správně 
rozložit síly, protože když člověk například moc 

zabere v oblečení, pak už se zbytkem závodu moc 
nenadělá. Předpokladem pro dobrý výsledek je ze 
startu dobře naházet, jinak můžete ztratit až půl 
minuty a pak už nemá cenu ani plavat. 
 I když má závodník natrénováno, tak v tomto 
závodě už kategorie nad 40 let ve většině případů 
oproti mladší ztrácí. Výjimkou je ale například Mi-
chal Špaček z Blanska, který se zúčastnil již řady 
světových závodů a pravidelně vítězil v kategorii do 
40 let a letos poprvé je ve skupině s námi.
 Ještě otázka pro záchranáře, musel jste už 
užít některou z disciplín v praxi?
 Ve vodě jsem zachraňoval pouze jedenkrát 
mladou ženu v Plzni, která se naštěstí rychle roz-

dýchala. Jinak jsem zachraňoval život vždycky na 
suchu, například chlapce sraženého autem nebo 
zkolabovaného člověka při spinningu. Situace ve 
vodě se mi zatím vyhýbají.
 Myslím, že některé profese, ať už amatérské 
nebo dobrovolné, zaslouží plně naši pozornost, 
aby se nám například u vody nestalo, že nás v 
nebezpečné situaci bude místo zachraňování 
někdo natáčet chytrým mobilem.
 Přijďte se podívat příští rok na tento unikátní 
závod. Blanenští záchranáři nejsou skoupí na 
slovo, tak si můžete alespoň odnést užitečnou 
radu, protože nikdy nevíte, kdy se může hodit.

-jd-
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Přij�te k Baronovi!Přij�te k Baronovi!

* SNĚHOVÁ KALAMITA V BLANSKU ** SNĚHOVÁ KALAMITA V BLANSKU *

* FOTOREPORTÁŽ Z VÝSTAVY TULIPÁNŮ A ORCHIDEJÍ ** FOTOREPORTÁŽ Z VÝSTAVY TULIPÁNŮ A ORCHIDEJÍ *
23. února byla v šebrovském zahradnictví U Kopřivů zahájena výstava Orchideje a tulipány. Návštěvníci, kteří se nezalekli posledního náporu zimy, si mohli užít příslibu jara v podobě 
překrásných aranžmá tulipánů, primulí, narcisek a orchidejí. Výstavu doplnila i expozice masožravých a tropických rostlin a vazeb s použitím jarních květů.           Text a foto: -kkuc-

„Chtěl jsem jít stavět sněhuláka na přehradu, ale jak jsme tam došli, tak jsem měl boty durch. Ale za procházku to stálo,“ říká nadšený 
fotograf Monitoru Radek Opatřil. Jeho záběry zachycují poslední rozloučení paní Zimy z 23. února.

 Málokteré restaurační zařízení ve mně vyvolá takovou řadu vzpomínek jako právě restaurace U Barona. Zažil 
jsem tu spoustu vydařených rodinných akcí, byl jsem tu na svatbě a nesčetněkrát na obědě či na večeři. Dobře 
tu vaří a vždycky se mi tu líbila rodinná atmosféra, která se všude kolem rozprostírala, a díky které jsem se tu 
cítil opravdu dobře. Mám to tu prostě rád a s chutí se sem vracím za dobrým jídlem a pohodovým prostředím.
 Restaurace U Barona leží na Starém Blansku na 
kopci, na poměrně odlehlém koutku města, což už samo 
o sobě má něco do sebe. Hospůdka není velká – pojme 
tak 40, maximálně 50 hostů, a proto je oblíbeným a vyhle-
dávaným podnikem zejména u těch, kteří se rozhodnou 
oslavit narozeniny, křtiny, uspořádat pohřební hostinu 
nebo třeba svatbu. Interiér sice nevyniká hypermoderním 
nábytkem a vybavením, ale všude je tu čisto a útulno, 
pěkné ubrusy a milý personál, přesně tak, jak to má být. 
 Jak už jsem zmínil, velmi dobře se tu vaří. V jídelním 
lístku najdete léty prověřená jídla především české 
kuchyně, a když si sem zajdete s rodinou na oběd, ne-
musíte se obávat, že byste čekali dlouho. Jídelníček je 
sestaven z pokrmů, které nejsou náročné na přípravu, 
takže než si dáte aperitiv, polévku a prohodíte pár slov, 
nese se druhý chod. Na jídelním lístku najdete jak jídla 
z kuřecího, tak z vepřového i hovězího masa, nechybí 
bezmasá jídla a samozřejmě saláty. Zeleninu a maso 
majitelé kupují od místních farmářů, takže se nemusíte 
bát, že by vám tu podali něco nekvalitního. Ceny jsou 
více než lidové – najíte se za pár korun.
 Za zmínku stojí také jídla na objednávku, která sice 
nejsou na běžném jídelním lístku, ale pokud tu budete 
oslavovat, můžete je ochutnat. Na výběr jsou místní 
speciality v podobě různých úprav masa, pečená kolena, 
žebra, kachny, husy, obložené mísy, miniřízečky, tatarák, 
plněná panenská svíčková a další lahůdky. Pokud byste 
měli zájem, mohou vám tyto dobroty U Barona připravit 
a následně je přivézt až k vám domů. Není žádným 
tajemstvím, že si sem jezdí i zákazníci z Brna, jelikož 
ceny jsou opravdu více než příznivé, sestavované indivi-
duálně. Pokud tedy máte třeba chuť na pečenou husu k 

nedělnímu obědu a netroufáte si ji zpracovat doma nebo 
nemáte patřičné vybavení, žádný problém – zavolejte k 
Baronovi a křupavá husička pro vás bude připravená 
přesně na čas. Samozřejmostí jsou také cateringové 
služby – Baron vám připraví a přiveze jídlo pro jakýkoli 
počet osob přesně tam, kam budete chtít, a připraví 
bohatý raut, na který hned tak nezapomenete.
 K Baronovi jezdí štamgasti také na denní menu, které 
je podáváno každý den od 11 do 14 hodin a na výběr 
je vždy alespoň pět pokrmů. Za 70 korun tu dostanete 
polévku a poctivou porci hlavního jídla. Menu se odtud 
také rozváží do několika fi rem; rozvoz jídla je jednou ze 
specializací tohoto podniku.
 Velmi úspěšné jsou víkendové akce, které tady nyní 
probíhají skoro každých 14 dní a jsou vždy zaměřené 
na určitý typ kuchyně. Jednou jsou to steaky, jindy 
zase zvěřina, chystá se i velmi sympatické velikonoční 
menu. Mezi vyhlášené speciality patří zejména pečená 
kolena a uzená žebra, která majitelé připravují ve své 
vlastní udírně. Jejich uzené maso je vůbec vyhlášené a 
objednávají si jej tu fi rmy i domácnosti. Stačí ochutnat a 
poznáte sami.
 Jak možná někteří víte, k restauraci patří malý pen-
zion, což se hodí, zejména když si pozvete na rodinnou 
oslavu příbuzné z daleka. Nemusíte pro ně složitě hledat 
ubytování ani jim nafukovat matraci u vás v obýváku – U 
Barona se o všechno postarají. Pokoje jsou hotelového 
typu - útulné, čisté, v celém objektu je wi-fi  připojení, 
každý pokoj má své sociální zařízení i televizi.
 Restaruraci U Barona najdete na adrese Hořická 
32, Blansko. Otevřeno je tu od pondělí do čtvrtka mezi 
11. a 14. hodinou na denní menu a o víkendech dle 

aktuálních akcí. Je dobré sledovat webové 
stránky www.ubarona.cz, kde najdete aktuální 
otevírací dobu, informace o akcích a další 
věci týkající se provozu restaurace. O každé 
akci se také dozvíte na stránkách Monitoru – 
zrovna v tomto čísle je pozvánka na víkendové 
mlsání v podobě domácích uzených žebírek 
a pečených vepřových kolen. Pokud budete 
potřebovat rezervaci, zavolejte na tel. 516 411 
680 nebo 602 733 921. 
 Tak co, jste připraveni udělat si hezkou 
vycházku na Staré Blansko do restaurace U 
Barona? Budete tu vítanými hosty. Pokud jste 
milovníci dobrého jídla, restauraci vám vřele 
doporučuji. Rodinná hospůdka na vás jistě 
přenese pohodovou atmosféru, jakou mám 
já zarytou hluboko v paměti už léta…

-mumma-
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Očima občanůOčima občanů

* Hudební skupina z Blanska
* Originální show
* Mnohaleté zkušenosti v oboru
* S námi se nudit nebudete!

www.velvetblansko.cz www.velvetstars.cz

tel. 606 728 334

* FOTOREPORTÁŽ Z KNIHOVNY ** FOTOREPORTÁŽ Z KNIHOVNY *
Více než stovka zájemců se v pátečním podvečeru 1. března 2013 zúčastnila autorského čtení jedné z nejzajímavějších současných spisovatelek Kateřiny Tučkové. Řadou literár-
ních cen ověnčená a současně komerčně velmi úspěšná autorka přijala pozvání Městské knihovny Blansko. Její vystoupení před blanenským publikem bylo pilotní akcí blanenské 
knihovny v rámci celonárodního projektu Březen – měsíc čtenářů 2013. Příjemnou atmosféru v sále ZUŠ Blansko na Kollárově ulici zachycují fotografi e Ladislava Krále. 

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

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

Hotovostní půjčky
do domácností
* Nová společnost
* Měsíční splátky
* Vyplacení do 24 hodin
* Bez skrytých poplatků

Kontakt na obchodního zástupce:
Blansko a okolí – 773773124

Nemocnice se prý o názory Nemocnice se prý o názory 
pacientů zajímá. Opravdu?pacientů zajímá. Opravdu?

  „O názor lidí máme zájem a chceme, aby vyplněných dotazníků bylo co nejvíce.“ Těmito slovy 
mě přesvědčovala ředitelka nemocnice MUDr. Danihelková, když jsme společně hovořili o procesu 
reakreditace systému kvality a o všem, co tento proces obnáší.

 Od našeho rozhovoru uplynul právě měsíc, když 
jsem náhodou měla možnost projít nemocnicí znova. 
Jedna schránka na dotazníky. Druhá. Třetí. Čtvrtá. 
Všechny prázdné. V zásobnících nebyl ani papírek 
od žvýkačky. Tohle na velký zájem o zpětnou vazbu 
skutečně nevypadá.
 Ještě že je tisková mluvčí nemocnice paní Ostrá 
dostupná na mobilu – přinejmenším po této stránce 
funguje komunikace nemocnice s veřejností bezvad-
ně. Volám tedy a ptám se, co je příčinou tak náhlého 
obratu v postoji nemocnice.
 „Zvažovali jsme, zda pro letošní rok pokračovat v 
průzkumu formou našich vlastních dotazníků, nebo 
zkusit něco jiného. Nakonec jsme se rozhodli zapojit 

do celostátního projektu ́ Nejlepší nemocnice České 
republiky´. Organizátor bohužel dodal dotazníky 
se zpožděním, kopírovali jsme je teprve včera,“ 
omlouvá se tisková mluvčí nemocnice a slibuje, že 
ještě ten den zásobníky u schránek naplní. Zdá se 
tedy, že zpětná vazba přece jen funguje a prostor k 
vyjádření postřehů a pocitů pacientů zůstane zacho-
ván. Pokud jste měli tu smůlu a do nemocnice přišli 
zrovna v době „prázdna“, stále máte možnost vyplnit 
elektronický formulář na adrese www.hc-institute.
org.
 Nebo se obraťte přímo na Monitor – ten hlasům 
občanů vždy rád popřeje sluchu.

-kkuc-

UZÁVĚRKA DALŠÍHO 
MONITORU JE 19.3.

POTŘEBUJETE INZERCI?

VOLEJTE
606 728 334

Jistá známka jara

 „Á, už je jaro!“ glosovával můj tatínek první výskyt 
dopraváků u krajnice. To bylo ještě za minulého 
režimu, kdy nešlo o policii, ale o příslušníky Veřejné 
bezpečnosti.
 Název se změnil, ke státní policii přibyla policie 
městská, ale to jaro na ně působí pořád stejně. 
Stačilo pár teplých dní a muži v černém s kufrem 
plným bot opět vyrazili do ulic.
 Monitor je zastihl hned první březnový den na ná-
městí Republiky, jak sázejí botičky těm, co nezaplatili 
parkovací lístek.
 Činnost jistě záslužná – za parkování na vyhra-
zených parkovištích se zkrátka platit má a každá 
koruna do městské kasy dobrá. Přesto se nemohu 
zbavit pocitu, že síla a elán městské policie by šly 
využít lépe než pokutováním řidičů za parkování 
na parkovišti. Třeba u nákupních středisek, kde se 
srocují gangy snažící se oloupit nakupující, nebo 
třeba i na sídlištích, kde se trávníky díky neukáz-
něným majitelům psů mění v minová pole. Nebyly 
by bezpečí a čistota ve městě větším přínosem pro 
občany než pár kaček v parkovacím automatu?

-kkuc-

Zima vydává své poklady
 Tak už je to tady. Únor skončil a s ním zřejmě i 
zima. Slunce se začíná vynořovat zpoza mraků a 
sníh ustupuje z trávníků. Bohužel však nezmizí vše, 
co na nich zima zanechala. Tedy – ani ne tak zima, 
jako pejskaři a jejich mazlíčci, po nichž zůstávají 
vedle chodníků četné památky.
 Zatím co v létě se většina majitelů snaží udržovat 
ve svém okolí relativní čistotu, v zimě se raději otáčí 
ke svým psům zády. Taky komu by se v mrazech 
chtělo ohýbat se, zatím co Vám mrazivý vítr fouká 

na záda a sníh padá za krk. V té fujavici Vás přeci 
nikdo neuvidí a sníh do druhého dne všechny stopy 
ukryje. Je snazší zahledět se do dálek, jemně škub-
nout vodítkem a pokračovat ve vytyčené cestě.
 Teď už je ale jaro a sníh je pryč. Zrovna před pár 
dny jsem viděl maminku, jak svým dětem zakazovala 
chodit mimo cestu a i na ní si dávat pozor. A bude 
hůř. Dokud to čas nevyřeší, budou se vedle zimních 
zbytků objevovat ještě nové, jarní. Někdo může 
navrhnout cedule s upozorněním či pokuty, ale ruku 
na srdce, cedule se přehlédnou, hlídačům se lze 
vyhnout. Můžeme jenom děkovat všem těm, co se 
starají o své okolí stejně jako o své miláčky, protože 
v dnešní době se to nezdá být samozřejmostí.

-mik-

Nemocnice z jiného pohledu
 V posledních dnech jsem četla několik článků 
včetně toho v Monitoru z pera vedení nemocnice 
v Blansku o úžasném renomé této nemocnice do-
kladovaném všemi možnými hodnoceními ISO. S 
bolestí v duši musím napsat smutnou zkušenost, 
že plakáty s „ISama“, kterými je nemocnice vytape-
tována, a dokonce ani všelijaké vybavení z různých 
fondů a dotací pacienty nevyléčí a samy o sobě jim 
nepomůžou. Realita je odlišná.
 Můj příbuzný byl přijat do blanenské nemocnice 
jako vitální člověk na několikadenní nastavení léků 
na srdce. Po týdnu pobytu chytil na interním oddělení 
(i úklid je tu prý posvěcen certifi kátem ISO) vysoce 
odolnou ryze nemocniční bakterii, která způsobila 
celkovou otravu organismu, a skončil na oddělení 
JIP. Znovu byl poslán na běžné oddělení, jenže infek-
ce se s větší razancí opakovala. Po asi sedmitýdenní 
„léčbě“ se z normálně fungujícího pána s řadou plánů 
do budoucna stal díky nemocničním infekcím člověk 
slabý, učící se mluvit, který sotva došel na toaletu. 
Krátce poté zemřel. Doma, kam ho propustili přímo z 
oddělení JIP s optimistickým sdělením příbuzným, že 
infekce je potlačena a snad se stav bude zlepšovat. 
Každopádně nepokazil nemocnici statistiku úmrtnosti 
na jejím oddělení.
 Má-li člověk někoho blízkého v nemocnici, měl by 
mít i zklidňující pocit, že je nemocný v péči odbor-
níků, kteří udělají to nejlepší pro pacientovo dobro. 
Bohužel, pocit bezpečné nemocnice s maximální 
péčí o pacienty ve mně za dobu svého působení 
blanenská nemocnice nikdy nevyvolala a zkušenosti 
z posledního období můj negativní dojem jen utvrzují. 
A co je ještě horší, tento případ není zdaleka jediný. 
Lidí nešťastných až zoufalých z poměrů panujících 
v blanenské nemocnici mám ve svém okolí mnoho. 

-mz-

Foto: -kkuc-Foto: -kkuc-
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, 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 Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz
* REALIZACE, ÚDRŽBA ZAHRAD. Tel. 
723673625
* Stavební práce i menšího rozsahu, omítky, 
hrubé stavby podle domluvy. Tel. 606311560, 
www.rerucha.cz.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* 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.
* Rovinatý STP v Jedovnicích. IS na okraji pozemku. 
Plocha 400 m2. Tel. 776575653.
* RD na náměstí v Jedovnicích vhodný k bydlení i pod-
nikání. Tel. 776575653, 608326109.
* Ford Escort 1.6, rv 92, dobrý tech.stav, cena dohodou. 
Tel. 723467604.
* Přívěs plachtový 2-osý (2 tuny), ložná 4x2m, r.92, za 
33 tis. Kč. Tel. 605529478
* Opel Frontera 2.4 na LPG, 4x4, SUV, spotřeba do 1,8 
Kč na km, zelený, bez koroze, r. 93, centrál, 4x el. okna, 
tažné na 2t, za 55 tis. Kč. Tel. 605529478.
* Přesné  potahy  béžové  barvy na  škodu  roomster.  
Mohou  se  prát.  Cena 1000 - 1500 Kč. Tel. 728914401.
* Vodní vojenské čerpadlo a velmi pěkný jídelní stůl. 
Tel. 737900946.
* Starší obývací stěnu za 800,- Kč. Tel. 731174236.
* Rozkl. pohovku s úložným prostorem, ve výborném 
stavu. Koupeno 2011. Cena 1500 Kč. Tel. 607502497.
* Jablka z domácího sadu, dobře uskladněná, bez 
chemického ošetření, 1 kg za 15 Kč, přivezu. Tel. 
603945673.
* 3+kk v Jedovnicích, částečně zařízený, OV, vlastní 
plynové topení, plastová okna, 3 sklepy, zahrádka se 
skleníkem a posezením. Tel. 777225724. RK nevolat.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Studentka z Německa s českým pasem doučí němčinu 
a latinu. Tel. 728013222.
* Pronajmu 2+1 po rekon. v centru BK, ihned. Tel. 
608351147.
* Daruji štěně angl.špringršpaněla - pes. Nar. 6.1., 
očkován.
Tel. 604936736.
* Pronajmu byt 2+1 v Blansku na sídlišti Písečná. Byt je 
v domě po revitalizaci. Tel. 721663335.
* Pronajmu 1+kk na Zborovcích, částečně vybavený, 
výtah, balkon. 6800,- vč. inkasa a internetu. Volný od 
dubna 2013.Tel. 737146008, 732389414.
* Nabízím levné a pěkné ubytování (7 lůžek) v centru 
BK. Vhodné pro dělníky, i jiné využití. Tel. 775933888.
* Pronajmu garáž v centru Blanska, dlouhodobě. Tel. 
775933888.
* Nabízím k pronájmu suterenní, částečně zařízenou 
garsonieru v centru Blanska.  Topení v krbových 
kamnech, koupelna, teplá voda, mírná zemní vlhkost. 
Nájemné 2500,- Kč + drobné povinnosti správce domu. 
Tel. 775933888.
* Pronajmu nebytový prostor v domě na ul. Dvorská o 
ploše 31 m2, vhodný pro kadeřnictví, pedikůra apod. 
Tel. 720172888.
* Pronajmu 1+1, Dvorská 36, ihned volný, částečně 
vybavený, internet. Tel. 608965363.

* Trabant kombi v dobrém stavu. Tel. 607157828.
* Barkas 1000, dodávku s prosklenou skříní se SPZ, 
pojízdný - i mikrobus. Tel. 607157828.
* Byt 2+1 i ve špatném stavu k rekonstrukci, širší centrum 
Blanska, vlastní kotel výhodou. Platba v hotovosti. Tel. 
773/030788.

Blanka                                   
oznamuje

Aktuální předprodej:
Tři bratři v nesnázích – 17.4.2013 v 19.30 hod, Děl-
nický dům Blansko. Cena 280,- Kč.
Kabát Turné 2013 – 9.5.2013 ve 20 hod, Pavilon P 
Výstaviště Brno. Cena 450,- a 590,- Kč

Ticketpro:
21.3.2013 Lucie Bílá – Brno, Boby centrum
24.4.2013 Bratři Nedvědovi + Spirituál kvintet – Brno, 
Boby centrum
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:
4.4.2013 Kvalifi kační utkání ME 2014 v házené mužů 
– Brno, Městská hala míčových sportů
30.4.2013 Čarodějáles 2013 - Brno, Riviera Brno 
(BVV)
6.6.2013 Partička na vzduchu Tour 2013 - Boskovice, 
Letní kino Boskovice
23.-25.8.2013 - Grand Prix Brno
Léto 2013 - Hrady.cz – letní kulturní festival

Ticket Art:
22.3.2013 Arakain DVD Tour 2013 – Brno, KC 
Semillaso
28.3.2013 Gregorian – The Epic Chants Tour – Brno, 
Hala Vodova, 
20.5.2013 Bratři Ebenové – Brno, Tenisové kurty 
Lužánky
6.6.2013 Michal David a Lucie Vondráčková Hit Tour 
2013 – Brno, Kajot Aréna
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 horo-
lezectví 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 – au-
torky 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 
ofi ciálním prodejním místem Národního divadla v 
Brně. Vstupenky na všechna představení v Janáč-
kově 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-

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKUZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
 - kuchyňské linky
 - vestavné skříně
 - kancelářský nábytek atd.

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

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

Víte
o něčem,
co by mohlo

zajímat čtenáře
Monitoru?

Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz

I ty můžeš být princeznaI ty můžeš být princezna

Nabízíme

K PRONÁJMU
ZAVEDENOU

RESTAURACI
v Blansku s letní zahrádkou
Bližší informace:

tel. 602 516 928

Sedmnáctiletí basketbalisté 
porazili vedoucí Třebíč

 Vedoucí celek oblastního přeboru basketbalistů do 
17 let z Třebíče nestačil na hráče BBK Blansko. Dvě 
výhry tak blanenský celek přiblížily obhajobě 1. místa 
z loňského roku.  Blansko je zatím v tabulce druhé, ale 
má o dva zápasy méně. „Výborně zahráli především 
hráči základní pětky Šmerda, Zemánek, Juříček, Otisk 
a Jimramovský. Do konce sezony ale zbývá ještě 8 
zápasů, které družstvo musí vyhrát a tak dostanou 
příležitost i ostatní hráči, aby dokázali, že jsou platnými 
členy týmu,“ uvedl trenér mužstva Michal Navrátil.
Výsledky:
BBK Blansko - TJ Třebíč 70:48 a 85:48
Body celkem:
Šmerda 58, Zemánek 29, Jimramovský 24, Navrátil 
13, Otisk 12, Juříček 11, Mazáč 4, manoušek a 
Záruba po 2.

-kaj-

Nejmladší basketbalisté                  
si přivezli dvě výhry z Brna

 Nejmladší basketbalisté BBK Blansko získali do ta-
bulky oblastního přeboru čtyři body po dvou výhrách 
na palubovce Žabovřesk. „První zápas jsme zvládli 
suverénně, ten druhý už byl mnohem vyrovnanější, 
nakonec se šťastnější koncovkou pro nás,“ uvedl 
trenér Antonín Zezula. Dvě vítězství znamenají po-
tvrzení páté příčky v tabulce.

Výsledky:
SK Žabovřesky Brno : BBK Blansko 30 : 70 (12 : 34)
SK Žabovřesky Brno : BBK Blansko 43 : 52 (14 : 30)

Body celkem:
Musil 31, Orlíček 23, Müller 16, Petrů 12, Ševčík 
Richard 9, Streit 8, Ševčík Ondřej 7, Šmerdová 6, 
Čermáková 4, Zeman 3, Patera, 2.

-kaj-

SPORT CLUB JANY KUNCOVÉ
Plavání s aquaerobikem
20.3.2013 (středa)
17 – 18 hodin
Kryté lázně Blansko- velký bazén

Vstupné: 
- Dospělí 60 Kč
- Děti do 15 let v doprovodu rodičů zdarma 
- Děti bez doprovodu 40 Kč 
Program: 
- 30 min aquaerobic pro všechny s Katkou
- 30 min volné plavání a hry
Dozor: 
- školený plavčík a pedagogický dozor dětí 
 v době cvičení maminek

Power jóga
Zš Dvorská – malá tělocvična, 1 x týdně 
každou středu, 16,30 – 17,30 hod

Vhodné pro ty, kteří nechtějí chodit do posi-
lovny ani na aerobik, ale chtějí udělat něco pro 
sebe. Power jóga je jeden ze cvičebních stylů, 
který čerpá inspiraci v klasické józe. Konkrétně v 
pozicích klasické jógy, které se plynule opakují 
v průběhu cvičení se zaměřením na dýchání. Cí-
lem je dosažení uvolnění a relaxace. Při cvičení 
zatěžujete souměrně svaly celého těla.

S sebou: 
- podložku na cvičení, volný cvičební oděv,
 dobrou náladu
Cena: 60 Kč/ lekce
Cvičitelka: Iva HrnčířováLéto s pohybem

Baška Voda (Chorvatsko)
5.7. – 14. 7. 2013
Program: aktivní odpočinek, 2x denně možnost kondič-
ního cvičení, power jógy, body formingu a orientálního 
tance u moře. Pro děti je též připraven program. Můžete 
si vybrat z výletů: Fisch picnick, večerní prohlídka Splitu, 
výlet k vodopádům Krka, vyjížďky na kolech, skútru atd…
Ubytování: vila Grabovac ve 4, 3, 2 lůžkových apartmá-
nech s klimatizací a TV/ SAT s českými programy. K dis-
pozici lednice, rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba.
Stravování: polopenze (snídaně, švédské stoly, a polévka 
s pečivem, teplá večeře), jídlo se podává v přízemí vily. 
Večer možnost posezení a zakoupení piva a limonád za 
české koruny. 
Doprava: z Blanska, Brna příp. i dle osobní dohody
Cena: 6 390 Kč/ dospělí, 5 890 Kč/ děti 6 - 11 let, 
5 390 Kč/ děti 3 - 5 let, 2 190 Kč/ děti do 2 let – úhrada 
dopravy
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, polopenzi, po-
bytovou taxu, služby delegáta, povinné pojištění CK, 
závěrečný úklid, cvičení dospělých a program pro děti 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, fakultativní výlety
Záloha: dle možností již od 1 000 Kč a dle osobní dohody 

Cvičení v malé tělocvičně ZŠ Dvorská
Rozvrh leden - duben 2013

Pondělí: 17:30 – 18:30 Bodyforming 
lektorka Jana Kučerová
Úterý : 18:30 – 19:30 Zumba s Marcelou
Středa: 16:30- 17:30 Power jóga 
lektorka Iva Hrnčířová 
17:30-18:30 Bodyforming
lektorka Jana Kučerová 
18:30-19:30 Kondiční cvičení s trampolínami 
lektorka Jana Kučerová 
Čtvrtek: 17:30-18:30 Bodyforming
lektorka Marcela Klevetová 
18:30 – 19:30 Zumba s Marcelou 

Informace: 
776 140 953 Mgr. Jana Kuncová

 V pátek 22. února večer si v sále Dělnického domu dali dostaveníčko všechny princezny a králo-
vé, prostě všechny pohádkové bytosti ze širokého okolí. Konal se totiž maškarní ples Občanského 
sdružení „Počítáte s námi?“ z Blanska.

 Tyto maškarní plesy organizuje sdružení, které 
pracuje při Základní škole speciální v Blansku, již 
řadu let. Výtěžek z plesů je používán na pořízení 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro žáky 
s vícečetným postižením, kteří školu navštěvují. Le-
tošní ples se opravdu vydařil. Navštívilo ho více jak 
tři stovky pohádkových a fi lmových hrdinů, neboť jen 
několik přítomných se „opovážilo“ přijít bez masky. 
K tanci jim hrálo úžasné duo Velvet, které bylo letos 
doplněno o vystoupení Mar-
tina Štěpánka mladšího, kte-
ré účastníky přímo nadchlo. 
Nesmím zapomenout ani na 
další superstar, které prostřed-
nictvím obou pánů, Martina 
Müllera a Martina Štěpánka 
staršího, přivedli účastníky 
plesu do varu. Především 
show skupiny Velvet: Hvězdy 
podle ABECEDY. Plesový rej 
masek oživilo i vystoupení 
děvčat z blanenského Orla a 
švihadlové vystoupení skupiny 
Skipping Boys z Prahy.
 Spousta plesajících se ur-
čitě těšila na nějakou tu výhru 
z pestré tomboly. Snad se 
dostalo na všechny. Jménem 
pořadatelů bych tímto chtěla 
poděkovat všem dárcům, kteří 
do tomboly přispěli. Nemohu 

je tu vyjmenovat, jelikož seznam jmen a fi rem by 
byl velmi dlouhý. Děkuji samozřejmě všem vystupu-
jícím, také všem, kteří se starali o průběh plesu i o 
občerstvení a zejména všem, kteří se přišli pobavit 
a svou účastí tak pomohli dobré věci. Doufám, že se 
tradice našich plesů vepsala do povědomí blanenské 
veřejnosti natolik, že se za rok opět sejdeme prožít 
další pohádkovou noc.

Za pořadatelské sdružení M. Kocmanová 

Foto: Pavel BoudaFoto: Pavel Bouda
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

Stolní tenis TJ ČKD BlanskoStolní tenis TJ ČKD Blansko

Blansko na závěr soustředěníBlansko na závěr soustředění

zdolalo rezervu Svitavzdolalo rezervu Svitav

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

 Velmi příjemné zjištění v letošním stoupajícím 
zájmu o squash a naše pravidelné měsíční turnaje 
se potvrdilo i na únorovém squashovém turnaji. Ne-
udrželi jsme sice dvacetičlennou hráčskou hranici, 
ale i tak 16 zúčastněných hráčů bylo super.
 Nevlídné sněhové počasí znemožnilo účast něko-
lika přespolním hráčům, kteří svoji účast byli nuceni 
telefonicky odvolat. Objevili se zde však na zkušené 
noví hráči, uvidíme příště, zda je turnaj oslovil nebo 
ne. Účast 16 hráčů na našich squashových turnajích 
je přímo magických. Nejsou zbytky a stále se dá 
dělit a dělit až do závěrečné fáze, to jsou fi nálová 
utkání o každé jedno místo. Zahájili jsme turnaj ve 
dvou základních skupinách po osmi hráčích, kde 
dle daného klíče hráli hráči každý s každým na dva 
hrané sety do 11 bodů.
 Je pravdou, že zde se dá tak trochu kalkulovat, 
leč osmifi nálový pavouk, kde se hraje na dva vítězné 
sety, v další fázi turnaje všechny kalkulace záhy 
zmaří. Vítězové postupují směrem nahoru a pora-
žení směrem dolů. Hrají tak všichni stále a nikdo 
předčasně nekončí. V tom je to fér, startovné je 
lidové a tak pětihodinové měření sil je dostatečnou 

odměnou pro všechny hráče. Ceny do těchto turnajů 
zabezpečuje ČAD Blansko a.s. a obdrží je všichni 
hráči bez rozdílu, ať jsou první nebo poslední. 
Nějakou tu pozornost navíc obdrží jen vítěz turnaje 
a tím se v únorovém klání stal Nabil Lai, který ve 
fi nále porazil svého švagra Jana Zezulu 2:0 na 
sety. V utkání o třetí místo zvítězil Jindřich Čeladín 
nad Jaromírem Matalem také 2:0. Páté místo patří 
znovunavrátilci Jakubovi Sedláčkovi, který porazil 
ambiciózně nadupaného Jirku Pánka.
 Příští, březnový turnaj proběhne již v sobotu 16. 
března, ale pozor - výjimečně již od 9.30 hod.! Jste 
všichni opět zváni.

-rl- 

PODLAHA PODLAHA řstvířství  SlezákSlezák
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž* Prodej - montáž

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

- nový interiér

- parkování u restaurace

- nové sociální zázemí

- dětský koutek

- nový jídelní lístek

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

Slevy platí
při předložení tohoto kupónu

a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

Tel. 516 419 555 516 419 555

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

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

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

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:

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

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

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

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

1. liga ženy
Důležitá utkání o setrvání v 1. lize blanenská děvčata 
bohužel nezvládla. Na domácích stolech hostila 
bezprostřední sousedy v tabulce. Bohužel remíza 
a těsná porážka znamenají velké snížení šance na 
záchranu, obzvlášť když už je jasné, že až do konce 
sezony nenastoupí Marie Jirůšková.

ČKD GMC Blansko A - SKST Děčín 5:5
Body: Ševčíková 3,5 Slezáková 1 Suková 0,5
ČKD GMC Blansko A -SF SKK El Nino Praha A 4:6
Body: Ševčíková 2 Slezáková 2 Suková 0

2. liga muži
Blanenské áčko stále úspěšně bojuje o první čtyřku a 
tím i o účast v play-off. O víkendu si celkem snadno 
poradilo s týmy ze Vsetína a Přerova. Tato 2 vítězství 
znamenají, že Blansko ve velmi vyrovnané tabulce 
stále drží čtvrtou příčku. Zřejmě rozhodující zápasy 
se odehrají za 2 týdny, kdy Blansko zajíždí na stoly 
svých největších konkurentů v boji o play-off - do 
Opavy a do Jeseníka.

ČKD Blansko A - KST Vsetín A 10:4
Body: Dudík 3,5 Přikryl Aleš 2,5 Čák 2,5 Kvíčala 
David 1,5

ČKD Blansko A - SK Přerov A 10:4
Body: Přikryl Aleš 3,5 Dudík 2,5 Čák 2 Kvíčala 
David 2

2. liga ženy
Pro velkou marodku bohužel B tým žen ke svým 
zápasům nemohl odcestovat, takže ve Frýdlantu 
nad Ostavicí a v Havířově prohrál kontumačně 0:10.

Divize muži
Slovan Hodonín A - ČKD Blansko B 6:10
Agrotec Hustopeče B - ČKD Blansko B 6:10

KS2 muži
ČKD Blansko C - Sokol Brno I C 3:10
ČKD Blansko C - TTC Komořany B 10:2

-vory-

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

    SLEVA    SLEVA

10%10%
        na všechnona všechno

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 Fotbalisté FK Blansko na závěr soustředění v Hamrech u Svitav sehráli na umělé trávě ve Svitavách - 
Lánech přátelské utkání s rezervou TJ Svitav. Svěřenci kouče Hajského v tomto utkání zvítězili 4:2, dvě 
branky vstřelil navrátilec do sestavy Jan Trtílek.
 V utkání se jako první prosadili hosté z Blanska. Na 
rohový kop Zouhara si na přední tyči naběhl Paděra a 
přesnou hlavičkou na vzdálenější tyč nedal gólmanovi 
šanci - 0:1. 
 Vedení našeho týmu trvalo asi do 20. minuty, kdy 
se přes levou stranu prosmýkl Brandejs a jemným 
obloučkem srovnal stav utkání - 1:1. 
 Jednobrankový rozdíl vrátil našemu mužstvu Nečas, 
který dostal přesnou kolmici za obranu a střelou podél 
gólmana stanovil stav první půle na 2:1. Branek mohlo 
padnout na naší straně více, ale Hansl ani Nečas ve 
svých šancích neuspěli. 
 Do druhé půle trenér Hajský prostřídal sestavu, ob-
raz hry se výrazněji nezměnil. Utkání bylo vyrovnané, 
každé mužstvo mělo intervaly, kdy bylo lepší. Svitavy si 
svoji lepší chvilku vybraly kolem 60. minuty. Stejně jako 
u první, tak i u druhé branky byl přítomen Brandejs, 
který tentokrát v roli nahrávače naservíroval míč před 
odrytou branku Stenzelovi, ten se nemýlil - 2:2. 
 Za několik okamžiků mohl strhnout vedení pro svůj 
tým Jarůšek, ale v dobré pozici neprostřelil brankáře. 
 Poslední slovo v utkání měli ale Blanenští, konkrétně 
Trtílek. Na 3:2 zvyšoval po čistě dohraném souboji se 
svitavským gólmanem a následně pohodlně rozvlnil 
síť. Svoji druhou branku zaznamenal z trestného kopu 
z velkého vápna. Ač pravák, exekuci provedl levou 

nohou, ale ani tak se nemýlil a míč poslal neomylně 
za brankovou čáru - 4:2. 
 Další přípravné utkání čeká fotbalisty FK Blansko v 
sobotu 9. března, kdy se od 14:00 střetnou s druhým 
celkem divize D HFK Třebíčí na jejím hřišti s umělým 
povrchem na ulici Manž. Curieových 734.

www.fkblansko.cz

Foto: Boris HasaFoto: Boris Hasa
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