
Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832

 Jsem masožravec a denně musím sníst alespoň kus 
šunky. Maso miluji, a jelikož má rodina také, jíme ho 
často a rádi. Už několikrát jsem v Monitoru rozebíral 
svůj vztah k jídlu, ale nikdy jsem se zde nezmínil o tom, 
kde a co nakupuji. Skandál s prodejem masa – nemasa 
mi k tomu tak trochu nahrává, ale pro ty nezasvěcené 
vysvětlím ještě celou věc od začátku.
 Na internetovém portálu stream.cz se 13. března 
objevil další díl pravidelného pořadu Peklo na talíři, 
který připravuje Roman Vaněk, což je zakladatel Praž-
ského kulinářského institutu, porotce gastronomických 
soutěží, vydavatel kuchařek a cestopisů o kulinářství 
a také učitel kursů vaření. V tomto díle rozebíral maso 
a masné výrobky obchodního řetězce Albert, přičemž 
zjistil, že vepřová kýta obsahuje pouhých 80% masa 
– zbytek je voda a emulgátory. Vtip je pouze v tom, 
že Albert označí takovou kýtu za „masný výrobek“ 
a je z obliga. Označení „maso“ tudíž neplatí a lidé, 
kteří si jej za „výhodnou cenu“ koupí a domnívají se, 
že mají doma poctivé maso, jsou hlupáci. Etiketu si 
samozřejmě přečíst můžete, ale většinou je napsaná 
tak titěrným písmem, že s ní má problém i zdravý a 
mladý člověk, natož někdo s oční vadou.
 A to není vše - mleté vepřové maso z Alberta v jeho 
pořadu obsahovalo pouhých 50% masa! Zbytek byla 
voda, tuk, kostní moučka a dlouhá řada „éček“. Měl 
jsem na toto téma s pár kama-
rády rozpravu, aniž bych viděl 
tento pořad. Nízký podíl masa 
by nám možná až tolik nevadil 
– kůže a tuk se jí odjakživa v 
tlačenkách, jitrnicích i jiných vý-
robcích, ovšem cena, za kterou 
se mleté maso prodává v řetěz-
cích, je sprosté okrádání. Jedna 
ze známých argumentovala tím, 
že v supermarketu koupí maso 
levněji, ovšem ani to není pravda. 
Za 60% - 70% maso z řetězců 
dáte běžně 120,- Kč i víc, v akci 
kolem stovky za kilogram. Když 
půjdu do řeznictví v Blansku a 
nechám si namlít plecko přímo 
před očima, nedám víc než 110,- 

Tento úvodník bude o masu, takže ti, kteří je nejí, by měli ihned přestat číst. Také by jej měli 
dnes vynechat ti, kteří mají slabší žaludek. Naší zemí totiž otřásá další skandál a týká se 
většiny z nás. Z televize, internetu a dalších médií přišla zpráva o tom, že síť supermarketů 
Albert prodává maso, které nejen že není opravdovým masem, ale navíc jej s cedulkou 
„Výhodná koupě“ nabízí za peníze, za které byste rozhodně koupili lepší potravu. A jelikož 
v Blansku máme hned dva Alberty, tato tématika mne začala zajímat.

ZAJISTÍME  PRÁVNÍ  SERVIS  A  OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ

- DB 1+1 Blansko – Dvorská, 2.p., 33 m2, balkon, nízký nájem, výhled ...NC – 719.000 Kč
- 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 – 169.000 Kč
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4.658 m2, dobrá investice ...NC – 750 Kč/m2

- Nájem garáže Blansko – nad Sýpkou, 18 m2, elektřina, ihned volná ...NC – 900 Kč/měs.
- Nájem 2+1 Blansko – Chelčického, 57 m2, 2.p., prázdný... NC – 4.400 Kč/měs.+ inkaso

Byt 3+1 Blansko – Dvorská 3.p., 
68 m2, balkon, výtah, byt je nově zmo-
dernizován, nízký nájem, výhled na J-Z

NC – DOHODOU

RD 5+2kk Blansko - užitná plocha 634 
m2, novostavba, garáž pro 3 auta, zahra-
da 480 m2, vhodné pro bydlení i služby  

 NC – DOHODOU

www.mikark.cz

Kč za kilogram, v akci mne u řezníka libové vepřové či 
bůček přijde klidně i na 89,- Kč a mám jistotu, že tohle 
maso je ze 100% fl ákoty. Na rozdíl od „dobrot“ z Alberta 
bude navíc maso krásně vonět a hlavně chutnat…
 Albert den po odvysílání onoho dílu Pekla na talíři na 
sociální síti Facebook zveřejnil vyjádření, ve kterém se 
dušuje, že prodává sortiment splňující ta nejpřísnější 
kritéria kvality v souladu s českými zákony a že je 
pouze na zákazníkovi, zda utratí více peněz za kvalitu 
či naopak raději ušetří. V tom by šlo souhlasit, ovšem 
pokud budete trošku počítat, zjistíte, že i 50% mleté 
maso z Alberta, které stojí 80,- Kč/kg, vás nakonec 
přijde vlastně na 160,- Kč. Podle mě jde o docela 
velkou sprosťárnu a Albert na ni zcela jistě doplatí tím, 
že k němu bude chodit nakupovat méně zákazníků. 
A pokud se budeme dívat pozorně, zjistíme, že Albert 
není sám, kdo využívá nepozornosti svých zákazníků, 
tahá z nich nepřiměřené peníze a krmí je šmejdy. 
 Můžeme být jenom rádi, že existují pořady jako je 
Peklo na talíři, které se nebojí ukázat prstem na ty, kteří 
s námi nejednají poctivě. Pokud však chcete rapidní 
změnu, začněte u sebe. Je jen na vás, kde nakoupíte – 
možností je celá řada. Moje rada na závěr zní: nejezte 
šmejdy, stejně na nich neušetříte. A navíc – poctivému 
kusu masa od vašeho řezníka se nic nevyrovná…

-mumma-

NABÍDNĚTE  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM
MOŽNOST  PŘÍMÉHO  ODKUPU  NEBO  VYPLACENÍ  DLUHU

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je v pondělí 1. dubna 2013
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         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

 - 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

Poděkování

 Sekce seniorů při OROS Blansko připravila na 
13. březen jarní setkání učitelů - důchodců, které 
se uskutečnilo v prostorách Soukromé střední školy 
gastronomické v Blansku. Chtěla bych poděkovat 
organizátorům tohoto setkání i všem kolegům, kteří 
nezištně a velmi zodpovědně zajišťují cesty za po-
znáním pro nás ostatní. Poděkování patří také vedení 
gastronomické školy, že poskytlo možnost uskutečnit 
toto setkání v příjemném prostředí své školy.

Jindra Večeřová

Sběrný den
 Oblastní charita Blansko a Středisko vzájemné 
humanitární pomoci pořádá ve středu 10.4.2013 
od 10:00 do 15:00 hod. v charitním středisku pěkná 
modrá - fara Doubravice nad Svitavou Sběrný den. 
Uvítáme ošacení, obuv, hračky, kuchyňské nádobí a 
vše, co je možné ještě použít. Věci prosím noste čisté, 
nepoškozené, v pytlích nebo krabicích. Darované věci 
budou použity pro uživatele služeb oblastní charity 
Blansko a sociálně potřebným občanům Blanska a 
okolí.  Informace: Anna Baláková, tel. 603291388.

-pěm-

Pěkná Modrá

Plán aktivit na měsíc duben
určený i pro veřejnost

3.4. – Kinematografi cký kvíz
10.4. – Sběrný den
17.4. – Výstup na rozhlednu J. Cimrmana
28.4. – Fotografujeme jarní přírodu

 Každé úterý od 9 hodin probíhá kurz korálkování. 
Budeme dělat zvířátka, přívěsky na klíče, náušnice, 
náramky, řetízky a jiné.
 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 (bu-
dova fary), tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.
blansko@caritas.cz

-pěm-

Přerušení dodávky EE

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 
soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních 
prací- bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 10.04.2013 od 12:00 do 13:00
 Blansko - Klepačov - ulice Dlouhá od domů č. 41 
a 70 po domy č. 8 a 51, ulice Polní.

E.ON

Den otevřených dveří

 Základní umělecká škola Blansko pořádá DNY 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve dnech 9. a 10. 4. 2013 
od 13.30 do 17 hodin. Otevřené budou obě budovy 
ZUŠ, tj. Zámek 3 (hudební, taneční a výtvarný obor) 
a Kollárova 8 (literárně dramatický obor). Zájemci 
si mohou prohlédnout školu, aktivně se zúčastnit 
výuky v oboru, který je zajímá, a dostanou veškeré 
informace o studiu.

-ich-

Noc s Andersenem 2013

 Letos připravujeme v dětském oddělení Městské 
knihovny Blansko už jedenáctou NOC S ANDER-
SENEM. V rámci tradičního projektu Klubu dětských 
knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovní-
ků České republiky čeká děti v pátek 5. dubna 2013 
večerní program plný čtení, her a soutěží. Tentokrát 
jsme na zahájení večera pozvali regionálního autora 
Jiřího Šanderu, jehož knihou „Naše třídní je mimo-
zemšťan“ jsme se inspirovali.
 Víc neprozradíme, děti čeká řada překvapení! 
Přihláška na akci je odměnou ze strany blanenské 
knihovny pro nejaktivnější čtenáře a současně před-
nost byla dána těm, kteří se dosud Noci s Anderse-
nem nezúčastnili.

Drahoslava Křivánková, Městská knihovna

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

Outdoorová obuv Outdoorová obuv ADIDASADIDAS
s GORE-TEXovou membránous GORE-TEXovou membránou  
-  ta nejlepší volba pro vaše dobrodružství -  ta nejlepší volba pro vaše dobrodružství 
 i za nepříznivých podmínek.

Gore-Tex® -  membrána pro maximální voděodolnost 
a prodyšnost, udrží Vaše nohy stále v suchu.

VYZKOUŠEJTE A UVIDÍTE SAMI!!!

i za nepříznivých podmínek.i za nepříznivých podmínek.
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Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Poplatek a „poplatek“
 V poslední době mne zaujala taková 
„maličkost“. Mým rodičům, kteří vlastní 
kousek od Blanska chatu bylo oznámeno, 
že i k této nemovitosti se vztahuje poplatek 
za svoz odpadu, což v předchozích letech 
nebylo zvykem.
 Budiž, řekl jsem si, pokud je produkován 
i na tomto místě odpad, který pochází z 
běžné lidské činnosti a ten musí být svážen 
a likvidován, pak je jistě takový poplatek v 
pořádku.
 Má to ale jistý háček. Příslušná místa 
označila přístup k nemovitostem tohoto 
druhu za problematický a tím pádem se 
pravděpodobně odpad svážet nebude. 
Opravdu by mne tedy zajímalo, za co chtějí 
vybírat peníze? Nejde mi ani tak o tu část-
ku, jde mi především o princip. Jsem totiž 
místní vyhláškou nucen platit ne za něco, 
co nevyužívám, ale za něco, co využívat 
při nejlepší vůli nemohu, protože ta služba 
prostě neexistuje. To se mi zdá, mírně ře-
čeno, absurdní.
 Za chvíli to nejspíš dopadne tak, že za 
chůzi po chodníku bude vybíráno ošlapné, 
za vzduch vzdušná daň, další daň by mohla 
být vybírána z deště, který nám „zadarmo“ 
kropí zahrádku a tím nám vlastně šetří pe-
níze a měli bychom mimo jiné platit stočné.
 Nějaký génius z ministerstva fi nancí pak 
přišel na to, že z dálniční známky by se 
napříště mohla platit DPH. I přesto, že se 
vlastně jedná o takovou malou náhradu pro 
prostý lid za dálniční daň. Takže budeme 
platit daň z daně. To už můžou zavést další 
daň z daně z příjmů, zdroje přece jsou.
 Nedělám si už dávno iluze o naší „pravi-
cové“ vládě, nicméně iluze ještě menší si 
dělám o nastupující (protože bezpochyby 
volby vyhrají) levicové garnituře. Zvlášť 
po té, co se jeden z oranžových soudruhů 
tak „pěkně“ vyjádřil o drobných živnostní-
cích. Je mi jedno, že se omluvil, takovou 
nehoráznost o parazitech nemůže veřejně 
vůbec vyslovit. Pokud je někdo parazitem, 
pak jsou to lidé, kteří mají k práci vesměs 
negativní vztah a mnozí z nich pohříchu 
zasedají i v naší poslanecké sněmovně, či 
senátu.
 Takže pánové, brzděte. Mohlo by se 
skutečně stát, že se někdo najde a oživí 
tu blahé paměti zajímavou tradici, tedy 
defenestraci. Možná už je na čase.
Hezký den. 

Freddie
(freddiemail@email.cz)

 Budeme hovořit o pozemcích města, které 
město vlastní a chtělo by je využít jiným způso-
bem, než jakým slouží dosud. Jde o dvě lokality: 
jednak pozemky u Svitavy, které v současnosti 
využívá Zera Rájec pro své skleníky, a také po-
zemky související s Duklou. Jaká je tedy situace?
 Začněme Zerou Rájec. V prvé řadě je třeba říct, 
že zmíněné pozemky využívá už dlouhou dobu a 
jejich nájemní smlouva přetrvávala v nezměněné 
podobě mnoho let. Situace v Blansku se však za 
tu dobu diametrálně změnila. Proto rada města 
jednohlasně rozhodla – a to bych rád zdůraznil, že 
šlo o jednohlasné rozhodnutí rady – o výpovědi. Bylo 
to už nevyhnutelné. Nájemné, které platili, bylo tak 
nízké, že by město mohlo být nařčeno ze špatného 
hospodaření se svěřeným majetkem. 70 000 Kč 
ročně za využívání 38 000 m2 pozemků na území 
města jednoduše neodpovídá současným cenám. K 
31. 10. 2013 jim tedy nájemní smlouva končí a bude 
třeba rozhodnout, co s pozemky dál. 
 Město s nimi určitě má nějaké plány...
 To samozřejmě ano, především bych však rád 
zdůraznil, že Zera Rájec není ze soutěže vyloučena. 
Nikdo jí nebrání přihlásit se s vlastním záměrem. 
Dovedu si třeba představit, že na pozemcích vy-
roste funkční zahradnické centrum, což by zrovna 
spadalo do oblasti podnikání Zery Rájec. Město 
vždy bude posuzovat nejen přínos pro městskou 
kasu, ale i pro samotné město. Nový územní plán 
však umožňuje širší využití, je zde možné vybudovat 
občanskou vybavenost a nebudu nijak zastírat, že to 
byl hlavní záměr města. V Blansku chybí obchody 
s oblečením, hobbymarket... Někdo by možná řekl, 
že tyto obchody už jsou v Brně a blanenští si zvykli 
za nimi jezdit, ale já to nechci vzdát. Proč bychom 
měli za vším jezdit do Brna, místo abychom rozvíjeli 
naše město? To je hlavní motivace města k prodeji 
pozemků – něco vybudovat. Druhým důvodem je 
pak samozřejmě získání fi nancí do městské po-
kladny. Možností, jak získané prostředky využít, je 
plno. Mezi ně spadá i druhá lokalita, o které jste se 
zmínila: náměstí Svobody a hotel Dukla. Pokud se 
hotel a přilehlé pozemky nepodaří výhodně prodat, 
musí se o ně postarat město. 
 Dukla a přilehlé parkoviště – to je druhý pro-
stor, o kterém se bavíme. Tam už město dokonce 
vypsalo výzvu. Přihlásil se někdo? 
 Zatím bohužel ne. Pokud se nenajde kvalitní 
zájemce v prvním kole, budeme hledat dál. I tak je 
ale možné, že se v dohledné době vhodný projekt 
neobjeví. Já sám bych v takovém případě prosazo-
val demolici stávající budovy a ponechání volného 
prostoru, ať už v podobě parkové úpravy nebo 
dláždění. Hodně blanenských si stěžuje, že Blansko 
nemá žádné pořádné náměstí. Toto je příležitost. 
Není přece nutné tam rychle něco postavit a pak si 
dalších sto let vyčítat, že jsme měli lépe přemýšlet. 
Proč nenechat ten prostor otevřený a počkat si, co to 
udělá? Třeba se časem objeví nějaký zajímavý pro-
jekt, který bude stát za realizaci, a třeba si blanenští 
oblíbí i nové náměstí, tak jako si oblíbili průhled od 
Komerční banky přes Wanklovo náměstí na kostel 
sv. Martina. Budování města je běh na dlouhou trať. 
Není třeba spěchat. 

-kkuc-

Rozhovor s místostarostou Ing. Jiřím Crhou o rozvoji města Blanska v nejbližších letech.

Není třeba spěchat

Novinář na maloměstě

 Kdy si novinář uvědomí, že píše pro maloměs-
to? Když lidé znají obsah jeho článku dřív, než ho 
napíše. Zní to jako vtip, ale je to blanenská realita. 
 Nevěřila jsem vlastním očím, když jsem v Blanen-
ském deníku narazila na otevřený dopis jistého pana 
Emila Vašíčka určený místostarostovi města Blanska 
Ing. Crhovi. 
 Pan Vašíček, který sice „nevěnuje místním tis-
kovinám velkou pozornost“, ale „nežije izolovaně 
od společnosti“, se nějak dozvěděl o obsahu zatím 
nepublikovaného rozhovoru s místostarostou Crhou 
a aniž jej četl, rozhodl se na něj reagovat. Už to samo 
o sobě je poněkud kuriózní, nicméně nepodléhejme 
jízlivosti – i kuriózní přístup v sobě může skrývat ryzí 
zrnko pravdy. 
 Věcně shrnuto, pan Vašíček nesouhlasí se stav-
bou občanské vybavenosti (obchodů) na pozemcích 
města, které v současné době využívá Zera Rájec pro 
své skleníky. Rád by na této ploše zachoval zeměděl-
skou činnost, popřípadě by ji chtěl využít pro zřízení 
parkové a odpočinkové zóny. „Ve hře je přece hotel 
Dukla a tam je přece možné váš nabízený obchod 
s kvalitními oděvy a kutilskými potřebami prosadit,“ 
pokračuje ve své argumentaci vůči zastupiteli města 
a celý dopis uzavírá zajímavým návrhem: „Není od 
věci požádat občany, aby se k tomuto problému sami 
vyjádřili v solidně nastavené anketě.“
 Inu, od věci to jistě není, otázka je, kdy se toho ob-
čané ze strany města dočkají. Zatím se nedočkali ani 
slíbeného obnovení zrušených Otázek a odpovědí na 
webových stránkách města. Monitor vás však, pane 
Vašíčku, rád vezme za slovo. Anketu o způsobech 
využití obou zmíněných prostranství najdete na face-
bookových stránkách Monitoru www.facebook.com/
MonitorBlansko, budeme jen rádi, když se zúčastníte. 

-kkuc-

www.facebook.com/

MonitorBlansko
 Facebook? Stále! Facebook? Nikdy! Asi tak by 
se daly shrnout nejčastější postoje lidí vůči této 
sociální síti.
 Monitor dlouho váhal, zda na Facebook vstoupit, 
ale na konec jsme se rozhodli tento krok uskutečnit. 
Vedla nás k tomu zejména potřeba být našim čtená-
řům blíž a navázat s nimi těsnější kontakt. Budeme 
upřímně rádi, pokud se stanete spolutvůrci Monitoru 
a budete se podílet na jeho náplni a podobě. Rádi 
proto uvítáme Vaše postřehy, nápady i komentáře, 
vřele vás zveme k diskuzím i anketám, které budeme 
průběžně na facebookovém profi lu zveřejňovat. 
 Věříme, že díky tomuto kroku – a zejména díky 
Vám, našim čtenářům – se Monitor stane pestřejší, 
zajímavější a ještě aktuálnější než dřív. S Vaší po-
mocí chceme držet prst na tepu města Blanska a 
vychutnat si jeho život. 
 Zveme Vás tedy na náš facebookový profi l a 
prosím – lajkujte, sdílejte. 

-kkuc-
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Těšíme se na Vaši návštěvu.
Bližší informace a rezervace:

602733921, 516411680

www.ubarona.cz

Restaurace

U BARONA

Vás srdečně zve na:
čtvrtek 28.3.

ZELENÉ PIVO
Přijďte se k nám
velikonočně naladit!

Cenová houpačka

V Blansku by se mohlo podařit 

vybudovat hřiště s umělou trávou

Bilance Světového dne ledvin 2013

Léčit nebo podnikat?
 Jako národ jsme známí podnikavci, horliví po maximálním zisku a to za každé situace. Tahle 
vlastnost se objevuje u všech odvětví a v každém rozsahu. Je jedno, jestli jde o nesmyslné poplatky 
velkým nadnárodním společnostem nebo snaha řemeslníků živnostníků o nenápadné podvody nebo 
šizení. Jestli je to způsobeno povahou českého národa nebo pohnutou historií minulých režimů, je 
tématem na diskuzi, která má možná stejný význam jako hádat se, zda byla dříve slepice nebo vejce.
 Je ale pro dobro nás všech se zamyslet nad 
vlastním konáním, nad svými hodnotami. Maximali-
zovat zisk za každou cenu bez morálních zábran je 
většinou lidí v tomto státě odsuzováno s odkazem 
na politiky, vysoké úředníky nebo neprůhledné 
podnikatele. Při vlastním jednání na to ale hodně 
lidí zapomene. Nějakou tu lež nazveme neúplnou 
pravdou, podvůdek si ospravedlníme sami před 
sebou velmi snadno. Považujeme se za civilizova-
nou zemi, ale chováme se primitivně, schovaní za 
tenkou vrstvou společenských pravidel, která se 
nám nechce vždy dodržovat.
 Společnost potřebuje morální vzory, v této 
době možná více než kdy předtím. Jsou potřeba 
osobnosti, které půjdou svým jednáním příkladem 
mladým lidem, kteří svou roli ve společnosti teprve 
hledají. 
 Existují však skupiny lidí, kteří v naší společnosti 
představují jakýsi světlý bod. Skrz jejich povolání 
pomáhají denně lidem, cizím lidem. Vedle hasičů 

nebo záchranářů jsou to hlavně lékaři, co přímo 
působí na lidské životy v jejich základní formě.   
 Očekáváme od nich automaticky, že mají odlišný 
přístup k jejich zaměstnání oproti běžným profesím. 
To co dělají je určitě pro mnohé z nich posláním, 
protože zodpovědnost, kterou na sebe denně berou, 
je nesrovnatelná s jakoukoli jinou profesí.
 Bohužel jsem se nedávno setkal s odlišným přístu-
pem lékařů, než který zde zmiňuji. Jeden člen naší 
rodiny je vzhledem ke svému věku a zdravotnímu 
stavu odkázaný na stálou domácí péči. Ke zhoršení 
stavu došlo během několika měsíců, následovalo 
přestěhování k příbuzným do jiného města a tím i 
nutnost změny obvodního lékaře, načež se hledání 
nového doktora stalo velkým oříškem. Takový typ 
pacienta vyžaduje osobní návštěvy a velké množství 
léků a zdravotních pomůcek.
 Právě množství předepisovaných prostředků je 
trnem v oku mnohým obvodním lékařům. Každý z 
nich má od pojišťovny stanoven limit, kolik materiálu 
může za rok předepsat. Limit se stanovuje podle 
předchozího období. Lze ho samozřejmě navýšit v 
závislosti na zvýšení počtu registrovaných pacientů. 
Jeden starý a nemocný člověk má ale často vyšší 
spotřebu léků a pomůcek než několik zdravých do-
spělých lidí dohromady a navýšení limitu nezvládne 
odběr vyvážit. V případě, že lékař limit přesáhne, 
podílí se s pojišťovnou na úhradě přesahující částky.
 Lékaři se báli, že by byl pro ně náš příbuzný příliš 
nákladný, jak jeden z nich nahlas usoudil. Můžu 
si tak nemocného člověka znovu představit jako 
položku ekonomické rozvahy. V mnohých situacích 
se dá zvyknout na tento neosobní přístup, ale že 
moje představy utrpí takovou ránu zrovna v případě 
ošetřujícího lékaře, to jsem opravdu nečekal.

-jd-

 Město Blansko je jedno z mála větších měst, kde 
nemají fotbalisté k dispozici hřiště s umělým povr-
chem. Hřiště s umělou trávou přitom může vybudovat 
s využitím dotace samo město Blansko. Vedení FK 
Blansko se dlouhodobě zasazuje o to, aby město tuto 
možnost využilo. Má zpracovaný projekt a veškeré 
podklady pro to, aby se mohlo zažádat na MŠMT o 
dotaci na vybudování takové hrací plochy. Nyní se 
začaly věci vyvíjet pozitivně. Jihomoravský poslanec 
a předseda FK Blansko Michal Babák předložil za-
stupitelům ke zvážení realizaci projetu Victor. Tento 
projekt připravila a podporuje Fotbalová asociace 
ČR. Jde o vybudování hřiště s umělým povrchem 
3. generace o rozměrech 60 x 42 metrů, na kterém 
může hrát soutěžní i přípravné zápasy mládež a 
samozřejmě může sloužit i k přípravě ostatních 
družstev. 
 „Vedení Města tomuto projektu předběžně vyjádři-
lo podporu, takže na tom nyní společně pracujeme. 
Pokud vše dobře dopadne, mělo by se vybudovat v 
areálu na Údolní. Snažíme se přispět k tomu, aby 

fotbalisté mohli na nové hřiště vyběhnout co nejdří-
ve.“ říká manažer FK Blansko Bohuslav Jedinák. 
 Dojíždění za vhodnou tréninkovou plochou je totiž 
pro blanenské fotbalisty nejen fi nančně, ale i časově 
náročné a také velmi nepraktické z hlediska možnosti 
určit si, kdy bude trénink nebo přípravný zápas probí-
hat. „Nové hřiště tak výrazně přispěje ke zkvalitnění 
zimní přípravy všech družstev, mohlo by sloužit pro 
menší kluby v okolí, které stejně jako blanenští jezdí 
do Boskovic nebo do Brna. Pro samotné město by 
pak nové hřiště mohlo mít ekonomický přínos v podo-
bě případných pronájmů ze strany mimoblanenských 
zájemců,“ dodává Jedinák.
 Výhledově pak vedení města Blanska podpořilo 
vybudování hřiště s umělou trávou standardních 
rozměrů na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.
 V rámci fotbalového klubu FK Blansko v současné 
době působí 10 družstev od přípravky po muže. 
Jenom v mládežnických družstvech hraje fotbal cca 
120 dětí. 

Bohuslav Jedinák

 Pokud chtějí blanenští fotbalisté trénovat v zimních měsících, musí platit nemalé částky za proná-
jem hal v Blansku nebo hřišť s umělým povrchem mimo své město. Blansko totiž žádné adekvátní 
zázemí nenabízí. Nyní se však blýská na lepší časy.

 Pro dnešní měření sil tří největších blanenských 
supermarketů, jsme vybrali suroviny pro přípravu 
tolik oblíbeného jídla – smažený sýr plněný šunkou, 
bramborové hranolky a tatarská omáčka. Záměrně 
jsme zvolili bezmasé jídlo, abychom našim výrobcům 
potravin dali čas na to, aby si ujasnili, kolik budeme 
v budoucnu kupovat masa s vodou nebo vody s 
masem. 
 Imaginární nákup jsme provedli v úterý 19. 3. mezi 
18. a 19. hodinou. Po podrobnějším prozkoumání 
tabulky zjistíte, že ji lze tentokrát jen těžko nazvat 
cenová houpačka. Vypadá to, že si obchody neče-
kanou sněhovou nadílku vyložily jako bílou vlajku, 
složily zbraně a odtroubily cenovou válku. Rozdíly 
v cenách potravin jsou zcela minimální, ačkoli jsme 

pro zpestření jídelníčku a doplnění vitamínů do 
pomyslného košíku přihodili pár jablek a trochu 
zeleniny. Ani ty v celkovém součtu neukázaly žádné 
velké rozdíly. 
 Prostě je to asi projev toho líně se převalujícího 
počasí, ani světlo ani tma, ani zima ani jaro, jen 
vyčkávání, kdy už to zase všechno vypukne a na-
stane ten pravý šrumec, oteplí se, vysvitne sluníčko, 
odhodíme bundy a kabáty a vyrazíme na všechny 
ty zahrádky, procházky, návštěvy, grilování a hlavně 
velké nákupy. A tak jsme na závěr přikoupili ještě na 
zahřátí půllitr rumu, toho pravého, českého – Bož-
kov. Ten konečně pohnul s žebříčkem hodnocení a 
ukázal jasného vítěze. 

-im-

produkt Množství Albert Billa Kaufl and
sýr 30% 1 kg 129,- 139,- 149,-
šunka duš. 1 kg 149,- 149,- 149,-
vajíčka 10 ks 34,90 26,90 34,90
mouka hl. 1 kg 12,90 12,90 9,90
strouhanka 500 g 11,50 8,90 10,90
hranolky 1 kg 23,90 24,90 24,90
olej 1 l 32,90 33,90 31,90
tatarka 225 g 27,50 29,90 28,90
Celkem 421,60 425,40 439,40
rajčata 1 kg 45,90 29,90 47,90
okurek Kus 17,90 19,90 17,90
jablka 1 kg 14,90 29,90 19,90
Celkem 78,70 79,70 85,70
rum Božkov 0,5 l 139,- 134,90 94,90

 Ve čtvrtek 14.3.2013 proběhl v blanenské nemocnici již čtvrtý ročník kampaně ke Světovému dni ledvin. 
Zájemci o bezplatné nefrologické vyšetření zaplnili čekárnu i přilehlé prostory hemodialýzy a fronta od 
ranních hodin nepovolila až do skončení akce. Letos byl vyšetřen rekordní počet pacientů, a to v počtu 
170! Někteří přišli poprvé, jiní chodí pravidelně a tuto aktivitu nefrologického oddělení kvitují s velkým 
povděkem.
 Ze 170 vyšetřených pacientů bylo bez nálezu k další-
mu sledování cestou preventivních kontrol u praktického 
lékaře odesláno 89 vyšetřených.
 Celkem 53 pacientům byla pro různé rizikové faktory 
(např. pro patologii v močovém sedimentu, neurčité 
bolesti v oblasti ledvin aj.) doporučena další kontrola u 
praktického lékaře, diabetologa, urologa, internisty či 
ultrazvukové vyšetření. 
 Pro záchyt snížené funkce ledvin bylo 29 vyšetřených 
odesláno přímo do nefrologické ambulance. Jednalo se 
15 osob ve věku 60 – 90 let, 11 osob ve věku 40 – 60 
let, o dva vyšetřené ve věku 30 – 40 let a dokonce o 
jednoho pacienta ve věku méně než 30 let.
 Svůj účel tato kampaň splnila v každém případě! 
Každý včasný záchyt onemocnění je velmi podstatný 
pro léčbu a následnou kvalitu života. Jsme velice rádi 
za stoupající zájem o tyto preventivní a současně 
informační akce a věříme, že zájem každého z nás o 
své zdraví a aktivní starost o něj je už běžnou praxí. 
 Všem, kteří se podíleli na realizaci letošního roční-
ku - pracovníkům nefrologického oddělení a oddělení 
klinických laboratoří, zejména pak paní primářce MUDr. 
Brabcové, patří velké poděkování.
 V nejbližší době plánuje Nemocnice Blansko násle-
dující akce:

 13.5.2013 Evropský den melanomu - bezplatná 
kontrola pigmentových znamének 
 28.5.2013 Boj za zdravá prsa 2013 - v partnerství s 
Avon pochodem, prodej předmětů s růžovou stužkou, 
jejichž výtěžek putuje na Ligu proti rakovině prsu, ukáz-
ka samovyšetření, konzultace problematiky rakoviny 
prsu s lékařkami RDG oddělení Nemocnice Blansko, 
možnost rezervace poukázky na mamograf/ ultrazvuk 
 30.5.2013 Světový den bez tabáku - poradenství 
v oblasti odvykání kouření, spirometrické vyšetření 
zájemců, konzultace s lékaři aj.

-ko-
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Přijďte nás navštívit osobně v Blansku na ul. Čelakovského 6. Těšíme se na vás!
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První farmářské trhy zmrzly

Jiná doba, jiný výcvik

 Šedivé nebe, zima a ostrý vítr zalézající pod nehty. Prvním letošním farmářským trhům v Blansku 
skutečně nepřeje počasí. Je čtvrtek devět hodin ráno, zákazníkům se ven podle všeho nechce a 
prodavači tak hrají na place přesilovku. 
 Na otázku, jak jdou obchody, tak dostávám kyselou 
odpověď: „No vidíte sama, ne?“ utrousí prodavačka 
choulící se v malém stánku a její kolega, který se právě 
zahřívá hrnkem horkého čaje, dodává: „Však Blansko 
nikdy nebylo žádné terno. V Líšni se prodá daleko víc.“ 
 Jen mladý Slovák na stánku jednoho z brněnských 
pekařství neztrácí dobrou náladu. „Rohlíčky, a k tomu 
chlebík, niečo sladké netreba? Šesť kaček, ďakujem 
pekně.“ Dobrá nálada z něj srší na všechny strany. „Je 

to prvý krát, veľa se neočekávalo, ale neočekávala 
sa ani takováto zima,“ směje se. Jeho optimismus je 
přitažlivý, lidé se zastavují a zboží z pultu přece jen 
mizí. To už je skoro před desátou a náměstí se plní 
lidmi, kteří podle všeho usoudili, že tepleji už nebude, 
a vyrazili na nákupy. Farmářské trhy v Blansku byly 
tedy zahájeny. Na další kolo se můžeme těšit 28.3., 
tentokrát snad už v trochu jarnější náladě.

Text a foto: -kkuc-

 Pozor, po Blansku se pravidelně pohybuje skupina lidí se psy a vykazuje známky sjednoceného 
chování. Nemusíte mít strach, jde o sdružení Feneček, jehož členové se rozhodli provádět všední věc 
nevšedním způsobem. Lidé jsou v něm rozmanití jako jejich svěřenci a jejich počet touto dobou ještě 
zdaleka nebude konečný.
 Určitě jste je mnozí potkali v centru města, průvod 
psů s jejich majiteli. Různé velikosti, rasy, stáří, takový 
bleší trh, žádná výstava. Tyto dvojice se navzájem učí 
poznávat a naučit se chovat společně v městském 
prostředí ve všech jeho podobách, jaké můžete v 
Blansku najít. A i když je Blansko město spíše menšího 
charakteru, je podle mého názoru pro tento způsob 
výcviku velice vhodné. Psi se nesmí nechat rozpty-
lovat provozem, musí zůstat v klidu i na vlakovém 
nástupišti a současně si zvykají na všudypřítomné 
rušno a hluk. Na běžném cvičišti si pes nemůže 
takové návyky osvojit, přitom jsou to nejčastější situ-
ace, které ho potkávají denně, když doprovází svého 
pána. Normálně se při výcviku z něj ani nedostane a 
pohybuje se pouze v uzavřeném prostoru, a když má 
pak poslechnout například na rušném parkovišti, když 
majiteli vyklouzne z auta, nastává problém.
 Výcvik je sestaven s velikou různorodostí. Při plnění 
povelu se běžně vytváří nějaký rušivý zvuk, aby se jím 
psi nenechali v budoucnu rozptylovat. Pak následuje 
část, kdy si psi zvykají jeden na druhého, potlačují 
se tak střety výbušnějších jedinců a snižuje se stres 
u těch bojácných. V zámeckém parku se zase kupří-
kladu trénuje přivolání nebo aportování.
 Jednotlivé lekce jsou rozdělené na dospělé psy a 
na štěňata, začátečníky a pokročilé. 

 Cílem je zároveň vychovávat majitele psů, a toho 
nelze dosáhnout bez osobního přístupu ke každé 
dvojici. Lidé se musí naučit mnohým věcem před-
cházet, musí se chovat s ohledem na vlastnosti jejich 
svěřenců. Každý pes je originál a jeho pán by ho měl 
do detailu znát, protože je to pořád šelma a i při malém 
vzrůstu může napáchat škodu.
 Stupeň tolerance lidí ke společenským zvířatům 
je různý, osobní prostor je dnes jedním z měřítek 
životního standardu a je žádoucí předcházet i malým 
konfl iktům. Vstup se psy třeba do restaurace nebo do 
vinárny už dnes není ničím výjimečným. Z toho pak 
logicky vyplynou momenty, kdy je socializace psa 
nutnou samozřejmostí. Zároveň je vlastnictví psa 
jedna z mnoha věcí, které lidi názorově rozdělují.  
Tento bezesporu originální způsob výcviku se snaží 
rozdíl co nejvíce zmenšit nebo nejlépe smazat. Pokud 
lidé, kteří psa řadí na úroveň hospodářského zvířete, 
budou o jeho přítomnosti vědět co možná nejméně, je 
to nejlepší cesta. Sdružení Feneček se touto cestou 
snaží jít.
 Organizátorka pořádá další akce, výlety nebo 
rovnou víkendové výcvikové pobyty. Z této činnosti 
tak kromě vychovaných psů vznikají i nová přátelství, 
kterých není v životě nikdy dost.

-jd-
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Zvoní. Pro radost i pro zlost
 Zavěšení nových zvonů do věže dřevěného kostelíka bylo pro sbor Československé církve husitské 
velkou a radostnou událostí. Přestože jde o zvony malé – dvacet a třicet kilogramů je mezi zvony doslova 
dětská velikost – sbor je na ně náležitě pyšný. Doposud totiž kostelík zvony neměl a za svou šestase-
dmdesátiletou blanenskou historii tak využíval pouze zvonění reprodukované. „Hlas zvonů hladí duši 
a do srdce vlévá tichou radost,“ zaznělo také v sále dřevěného kostelíka na slavnostním shromáždění 
při příležitosti instalace nových zvonů. 

 Nadšení nad vylepšením svatostánku však nesdílí 
obyvatelé ulic v okolí kostelíka. Právě jich se přitom 
novinka dotkla nejvíc a po duši je rozhodně nehladí. 
 „Je to zhruba osm, devět dní, co jsme zjistili, že 
zvony byly instalovány, dopředu nás nikdo neupozornil, 
ani s námi nejednal. Když pominu, že jejich zvuk je dost 
nepříjemný a připomíná signál vyhlášení chemického 
poplachu, vadí i samotná hlučnost,“ říká jedna z oby-
vatelek domů v okolí kostelíka. Zvonění je totiž údajně 
tak silné, že se v domácnostech chvěje neupevněné 
zařízení. Obavy v lidech vzbuzuje také samotné zavě-
šení zvonů. „Před dvěma lety jsme v rámci Noci kostelů 
byli nahoře a museli jsme podepisovat papír, že tam 

jdeme na vlastní nebezpečí, protože 
statika věže je narušena. Teď tam osadí 
tři zvony. Mají na to vůbec povolení?" 
obává se obyvatelka jednoho z posti-
žených domů. 
   Lidé z okolí kostelíka vnímají ne-
příjemně i samotné schéma zvonění, 
čemuž se nelze divit – víkendový 
budíček v sedm ráno nemusí každému 
přijít vhod. Písemná prosba o posunutí 
doby zvonění alespoň o sobotách a ne-
dělích adresovaná faráři kostela panu 
Martinu Kopeckému se však nesetkala 
s pochopením. „Až se podaří lidem v 
naší zemi vyhladit poslední zbytky křes-
ťanství, aby je nerušilo zvonění, bude 
z minaretu u mešity ´zpívat´ muezín a 
ženy si zahalí tvář,“ hřímal pan farář ve 
své odpovědi, kterou redakce Monitoru 
dostala k dispozici. 

 Zatím to tedy na nalezení kompromisu nevypadá, 
postižení obyvatelé se však nevzdávají. „Chceme 
kontaktovat stavební úřad, hygienu kvůli hlučnosti 
a samozřejmě také radu starších sboru,“ vypočítává 
žena, která stále doufá ve vzájemnou dohodu a 
smírné řešení. Bez ústupků z obou stran to však 
zřejmě nepůjde. Obyvatelé domů v okolí kostelíka k 
nim ochotni jsou, zda vstřícnost projeví také zástupci 
církve, to se teprve uvidí. Doufejme tedy, že prohlá-
šení o pokoji a požehnání, která se v souvislosti se 
zavěšením nových zvonů objevila v médiích, nejsou 
jen prázdné fráze. 

-kkuc-

Zákaz pouličního

prodeje v praxi

 V sobotu 9. 3. se odehrál jubilejní 10. ročník Dra-
konečka – odpoledne plného her a soutěží, který 
opět uspořádalo skautské středisko Srdce na dlani. 
 Pro sedmdesát soutěžících bylo připraveno sedm-
náct stanovišť včetně letošní novinky – herní konzole 
Xbox se senzorem Kinect. 
 „Chceme veřejnosti ukázat, že skauti umí být i 

Děti soutěžily

na šedesátimetrové autodráze
moderní, že to nejsou jenom zálesáci,“ říká Ondřej 
Dyčka, jeden z hlavních organizátorů akce.
 Pro vítěze hlavní soutěže – jízdy na velké autodrá-
ze – byly připraveny nejrůznější odměny, hlavní výhra 
však byla skutečně speciální – opravdový volant ze 
skutečného auta. 
 A co sami organizátoři, kterých se na celé akci 
podílelo přes třicet? „Pro nás je největší odměnou, 
že to všechno krásně klape a děti jsou spokojené. 
Jak říká jeden z našich členů: děláme to kvůli těm 
ksichtíkům,“ prohlásil zapáleně Ondřej Dyčka.

-kkuc-

 „Přispějte na nemocné rakovinou!“ Nakrátko ostříhaná postarší paní se zrzavými vlasy nastavuje 
košík s drobnými plyšáky. Člověk by i rád přispěl mít jistotu, že přispívá skutečně nemocným a jejich 
rodinám. Několik medializovaných případů, kdy oním výběrčím na dobročinné účely byl podvodník, 
nebo dokonce nic netušící brigádník podvodníkem najatý, však nutí k obezřetnosti. 

 Jde skutečně o veřejnou sbírku schválenou kraj-
ským úřadem, nebo o pouhý pouliční prodej tretek „s 
příběhem“, kdy výtěžek zmizí v bůhví čí kapse? Toto 
dilema lze díky novému tržnímu řádu města Blanska 
snadno vyřešit: veřejné sbírky jsou na území města 
povoleny, pouliční prodej je zakázán, a od toho, aby 
odlišila jedno od druhého, je tady městské police. 
Proč tedy neotestovat, jak s dodržováním nového 
nařízení pomáhá? Zvednu telefon, vytočím 156, 
vysvětlím operátorovi situaci a čekám. 
 Vůz městské policie přijíždí 9 minut po zavolání. 
Pánové vystoupí a jsou k prodejkyni natolik zdvořilí, 
že mě přejdou i ty po-
slední výčitky svědomí. 
Zásah městské policie 
jako vystřižený z manu-
álu. A závěr? 
 „Šedesátiletá žena z 
Brna nebyla na výzvu 
strážníků schopna dolo-
žit zmocnění ke konání 
sbírky ani jinak prokázat 
oprávněnost svého jed-
nání, a proto bylo její 
jednání kvalifikováno 
jako pokus přestupku 
proti majetku, který byl 
vyřešen na místě do-
mluvou ve smyslu záko-
na o přestupcích. Žena 
byla z místa vykázána,“ 
referuje Ing. Martin Lep-
ka, ředitel Městské poli-

cie Blansko a dodává, že za dobu platnosti zákazu 
pouličního a podomního prodeje řešili strážníci další 
3 případy porušení tohoto nařízení, z toho jeden 
předali k řešení přestupkové komisi a dva vyřešili 
na místě uložením blokové pokuty.
 Nové nařízení i jeho vymáhání tedy v praxi funguje 
perfektně a Blansko tak má jako jedno z prvních 
měst v republice možnost zbavit se podomních 
obchodníků a pouličních výběrčích. Zda se tak 
opravdu stane, záleží už jen na aktivitě a přístupu 
jeho občanů. 

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

Kontakt na obchodního zástupce:
Blansko a okolí – 773773124

UZÁVĚRKA DALŠÍHO 
MONITORU JE 1.4.

POTŘEBUJETE INZERCI?

VOLEJTE
606 728 334

22. března 20136

Klub Ratolest

Blanenská knihovna

z pohledu statistiky

Cena hejtmana putuje i do Blanska

Program na duben 2013
8.4.,15.4.,22.4. a 29.4.2013 od 9,30 hod. 
Šikulky - pro rodiče s batolaty
8.4.,15.4.,22.4. a 29.4. 2013 od 9,15-10 hod.
Mimináček 
- podpora psychomotorického vývoje dětí, cvičení, 
masáže, strava pro kojence atd. od 2 měsíců - vy-
tváříme novou skupinu
8.4.,15.4.,22.4. a 29.4. 2013 10,30-11,30 hod. 
Mimináček
- setkávání maminek s kojenci od 6 měsíců s od-
borníky
2.4.,9.4.,16.4.,23.4. a 30.4. od 9 hod. 
Baby masáže s lektorkou Jitkou Pokornou
3.4.,10.4.,17.4. a 24.4. 2013 od 8 do 10 hod. 
Laktační poradna
- jinak dle domluvy na tel . 775986315.
5.4. a 6.4. 2013 od 9 hod.
Víkend pro rodiny s dětmi po jednotlivých blocích 
- bude upřesněno
3.4.,10.4.,17.4. a 24.4.2013 od 16 hodin
Svépomocná skupina pro předškoláčky
- zpívání, tančení, prvky dramatické výchovy, mož-
nost vyzkoušení hudebních nástrojů, poslech a 
společné naučení písničky spojené s pohybem a 
možností divadla muzikoterapie a dramatická vý-
chova s Erikou Hlouškovou a Mgr. V. Zachovalovou
11.4.2013 od 10 hodin
Školní zralost 
- odborná beseda s Mgr. E. Kovářovou na téma 
praváctví, leváctví, jemná motorika a co vše by mělo 
dítě umět před vstupem do 1. třídy z PPP Blansko 
16.4.2012 od 10 hodin
Setkání nad problematikou umístění dětí do MŠ 
na uzemí města Blanska
- s odborem školství Městského úřadu Blansko a 
ředitelkami MŠ v Blansku - dotazy zasílejte předem 
do 12.4. 2012 na email: ratolest.blansko@charita.cz
23.4.2013 v 10 hod.
Jak vypěstovat hygienické návyky u nejmlad-
ších dětí
- odborná přednáška, kdy vysazovat dítě na nočník, 
čistění zoubků, umývání nabídka přednášek od M-
-centra
25.4.2013 od 10 hodin
Jak lépe porozumět svému dítěti?
Odborná přednáška Mgr. B. Bendové o zákoutích 
dětské duše a neverbální komunikaci dětí. Co nám 
dítě říká, i když nemluví. 
29.4.2013 od 16 hodin
Zahájení kurzu „Příprava na život s miminkem“ 
- pro těhotné ženy a jejich partnery do kurzu se 
můžete hlásit již nyní na tel. nebo emailem

Vzdělávací aktivity:
- Kurzy pro těhotné ženy + partnery - příprava na 
život s miminkem: pondělí 16-18 hodin   
- Mimiklubík - pro rodiče s kojenci od 6 měsíců čtvrtek 
od 9-10 hodin 
 
Tréninkové aktivity:
- Podpora psychomotorického vývoje dětí - dle jed-
notlivých skupin st, čt a pá 
- Plavání dětí s rodiči 1 - 6 roků Panorama, malý a 
velký bazén Městské lázně. Informace: V. Zachova-
lová, tel. 731646774. 
 
Svépomocné skupiny:
- Klub dvojčat- úterý 16-18 hod.
- Setkávání rodičů s dětmi - intuitivní rodičovství 
po,út,st a pá 12,30-16,00 a pátek 16-18 hod
- Svépomocná skupina předškoláčků s Mgr. Vendu-
lou Zachovalovou každá středa 16-17 hodin

 Konzultační a informační činnost: 
- Centrum podpory dětí + rodin - rodinné poradenství 
s odborníky
- základní poradenství s možností domluvy odborníka 
po, út, st, pá 8,30 -11,30 hodin
- Poradenství psychologa a spec. pedagoga dle 
domluvy na tel. 731428369
- poradenství pro celiaky a bezlepkovou dietu 

      Víkend pro rodiny s dětmi
      Výchova a vztahy v rodině

V rámci nadregionálního projektu MPSV odbor 
rodiny
 
I. Blok 5.4.2013 od 9 do 11,30 hodin 
Rodinné konstelace a sourozenecké vztahy
- vznik a soudržnost rodiny, zvládání změn v oblas-
tech manželské a rodičovské role, příchod nového 
člena do rodiny s Mgr. Dagmar Kučerovou - lektorkou 
Efektivního rodičovství

II. Blok: 5.4.2013 od 15 do 17,30 hodin 
Rozvoj senzorických a motorických dovedností 
dětí od narození včetně batolecího věku
- workshop s Bc. Zdeňkou Šrámkovou. Jak dítě 
rozvíjet po všech stránkách s názornými ukázkami, 
přijďte si vyzkoušet nové techniky rozvoje psycho-
motoriky vašich dětí.

III. Blok: 6.4.2013 od 9 do 11,30 hodin
Vzájemná komunikace mezi rodičem a dítětem 
aneb jak pečovat o dítě a o sebe s Ing. Marcelou 
Blažkovou - psychoterapeutkou 
1. část: zážitkový program, kdy budou rodiče se 
svými dětmi vytvářet obraz za pomoci látkových 
šátků a přírodních materiálů. Společně vytvořené 
dílo symbolicky znázorňuje komunikaci ve vzájem-
ných vztazích.
2. část: seminář pro rodiče, kde bude rozebíráno 
téma konfl iktu a způsoby jeho řešení se zaměřením 
na verbální i neverbální komunikaci. Každý účastník 
si bude moci zmapovat bio-psycho-socio-spirituální 
potřeby. Společně s lektorem budou hledat možnosti 
sladění potřeb dítěte a rodiče. 

IV. Blok: 6.4.2013 od 15 hodin do 17,30 hodin 
Zvyšování rodičovských kompetenci s prvky 
speciální pedagogiky s Bc. Pavlínou Bačovskou
- speciální workshop na zapojení jemné a hrubé 
motoriky dětí batolecího věku za pomoci rodičů. 
Vytvoříme si netradiční ozdoby s netradičních mate-
riálů. Doneste si s sebou barevné PET láhve, budete 
překvapení, co vše se z nich dá vytvořit. 

V. Blok: 11.4.2013 od 18 hodin
Rozvoj otcovského chování
- svépomocná skupina pro tatínky s psychologem 
Mgr. M. Šamalíkem - sraz v 18 hodin u bowlingu 
v Blansku
¨
 Hlídání dětí během programových bloků zajiště-
no - pro děti bude zajištěn doprovodný pohybový a 
výtvarný program. Závazné přihlášky na víkend pro 
rodiny nebo možnost přihlášení na jednotlivé bloky 
a hlídání dětí na níže uvedených kontaktech mimo 
facebook.
 Poplatek za jeden blok 30,-Kč, poplatek za 1 den 
50,-Kč, poplatek za oba dny 80,-Kč, včetně ceny za 
hlídání dětí.
      -kr-

 Každý rok se celostátně statisticky zpracovávají výsledky činnosti všech knihoven v České republice. 
Rozmanitá statistická data za rok 2012 shromáždila i Městská knihovna Blansko. Informace nejprve pu-
tovaly do Moravské zemské knihovny v Brně a následně do NIPOSu (Národní informační a poradenské 
centrum pro kulturu), kde se dočkají dalšího souhrnného vyhodnocení. 

 Z velmi podrobných údajů vybíráme některá pro 
veřejnost zajímavá data. 
 Stav knihovního fondu Městské knihovny Blansko 
činil k 31. 12. 2012 126436 titulů (naučná a krásná 
literatura, zvukové dokumenty a další knihovní jed-
notky).
 Přírůstky do knihovního fondu knihovny ve sledo-
vaném roce 2012 tvořilo 3190 knihovních jednotek 
(zejména knihy a zvukové nosiče).
 Používaný elektronický knihovní systém Clavius 
zaznamenal v roce 2012 2849 aktivních registrova-
ných čtenářů, přičemž v celkové databázi eviduje 9080 
čtenářů.
 Vysokými čísly disponujeme v oblasti návštěvnosti 
knihovny. V roce 2012 přišlo do naší kulturní instituce 
57089 lidí (v této sumě je i 4481 přímých návštěvníků 
kulturních akcí a 24532 virtuálních návštěv). 
 Značný je počet výpůjček za sledovaný rok 2012, 
a to celkem 183165 jednotek (nejvíce – 100808 titu-
lů - se půjčovala krásná literatura dospělými čtenáři, 
30538 knih z oblasti krásné literatury si odnesli čtenáři 
do patnácti let z dětského oddělení).
 Městská knihovna Blansko realizuje pro své klienty 
také meziknihovní výpůjční službu (MVS), která zajiš-
ťuje požadovanou literaturu z jiných knihoven v celé 
České republice. MVS se týká hlavně odborných knih. 
Službu jsme v loňském roce poskytli 178 zájemcům z 
blanenské knihovny. Jiné knihovny se s touto službou 
na naši knihovnu obrátily ve 200 případech. 
 V rámci činnosti regionálního oddělení Městské 
knihovny Blansko jsme knihovnám ve zhruba polovině 
bývalého okresu Blansko půjčili z výměnných fondů 
(VF) 221 souborů, přičemž soubory obsahovaly do-
hromady 15167 knih.
 V uplynulém roce zorganizovali pracovníci knihovny 

167 kulturních akcí pro veřejnost a 204 ryze vzdělá-
vacích akcí (semináře, kurzy, přednášky apod.).
 Blanenská knihovna má pro své návštěvníky ve 
všech odděleních k dispozici celkem 48 studijních míst.
 Poslední pozoruhodné číslo, které uvádíme, je 
31236 návštěv webových stránek blanenské knihovny 
za rok 2012. 
 Potěšitelné je konstatatování, že většina výše 
uváděných ukazatelů má v porovnání s rokem 2011 
vzrůstající tendenci.
 Všechny shora předložené informace těší a záro-
veň zavazují pracovníky Městské knihovny Blansko k 
aktivní a stále kvalitnější práci ve prospěch uživatelů 
a návštěvníků jednoho z tradičních kulturně vzděláva-
cích zařízení v Blansku.

Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

 Na konci února tohoto roku se v Brně setkali představitelé jednotlivých krajů u příležitosti Národní 
konference kvality ve veřejné správě, jejímž spoluorganizátorem byl právě Jihomoravský kraj. Na 
tomto by nebylo nic tak mimořádného, kdyby se v rámci slavnostního zahajovacího večera konference 
nepředávaly Ceny hejtmana Jihomoravského kraje jako symbol ocenění jednotlivým institucím veřejné 
správy.
 Jedním z oceněných zařízení bylo i blanenské SE-
NIOR centrum, jehož zřizovatelem je právě Jihomorav-
ský kraj. V Blansku tento sotva desetiletý poskytovatel 
pobytové sociální služby Domov pro seniory a Domov 
se zvláštním režimem získal toto ocenění vůbec 
poprvé. Navíc v době, kdy byla čerstvě uvedena do 
provozu nová přístavba navyšující kapacitu o čtyřicet 
osob na celkových sto čtyřicet čtyři. Zajisté k tomu 
přispěl i ten fakt, že SENIOR centrum Blansko získalo 
v loňském roce jako první organizace zřizovaná kra-
jem certifi kát Vážka, navíc s nejvyšším počtem bodů 
dosud v republice udělených. Certifi kát je udělovaný 
organizacím věnujícím se práci se seniory postiženými 
Alzheimerovou chorobou jako ohodnocení, že kvalita 
jejich práce je na skutečně vysoké úrovni. Přitom v 
celé ČR jsou držiteli certifi kátu Vážka jen necelé dvě 
desítky organizací.
 Samotnou cenu převzala osobně z rukou náměstka 
hejtmana Bc. Romana Celého ředitelka domova Mgr. 
Lenka Dražilová. „Velmi si tohoto ocenění vážím. Je 
to morální ohodnocení práce všech zaměstnanců, 
kterým bych touto cestou ráda poděkovala. Naše 
zařízení je známo po celé republice a díky doporučení 
České alzheimerovské společnosti k nám jezdí nabírat 
zkušenosti organizace ze všech koutů republiky. Směr, 
kterým jsme se vydali, je ten správný,“ řekla Dražilová.

 V SENIOR centru Blansko zkrátka funguje služba 
opravdu na jedničku. Udělená cena je symbolickým 
oceněním dlouhodobé práce se seniory postiženými 
onemocněním demencí. Na skutečnou praxi se můžete 
přijít podívat osobně. Vždy budete vítáni.

PeN

Počkejte chviličku!
 Je březen, dříve měsíc knihy, v době moderní měsíc 
daní a skřípání zubů.
 Beru tedy podklady připravené účetní a vyrážím na 
úřady, abych splnil svou hrdou povinnost živnostníka. 
 Finanční úřad. Dvě úřednice v pilném hovoru. „Po-
čkejte si chviličku!“ mávají na mě. 
 Nemám chviličku. Utíká mi čas, který bych měl 
věnovat práci, aby bylo co odvádět a danit. 
 Mířím tedy na další úřad – okresní správu sociálního 
zabezpečení. Židle „mé“ úřednice je prázdná. „Po-
čkejte si chviličku!“ vybízí mě její kolegyně. Odmítám 
lelkovat a mířím do zdravotní pojišťovny. Tam skutečně 
chviličku čekám, tentokrát výjimečně z pochopitelného 
důvodu: věnují se jinému pánovi na holení (doslova), 
co přišel přede mnou. 
 Poklusávám, mířím zpět k úřadu číslo jedna a v 
duchu si blahopřeji ke správné volbě obuvi. Trekové 
boty jsou pro dnešek to pravé. 
 Rozhovor s kolegyní skončil, paní na fi nančním má 
čas. Sláva! Vyřídím potřebné a spěchám na poslední 
„stanoviště“. Židle umístěná pod nebezpečně přeplně-
ným regálem plným spisů je stále prázdná, ale mám 
štěstí. Pilotka usedá do křesla vzápětí a já na své kopie 
konečně získávám třetí a poslední razítko. 
 Počkat si chviličku, možná jsem hotový už dávno, 
takhle se chvilička protáhla skoro na hodinu, ale co – za 
ten orientační běh zasněženým Blanskem to stálo.

-kkuc-

Glosa

Příjemný pochod s pěti P
 Připnout pedometr, přitáhnout pásek, přibalit pršiplášť, pohledat pumpky, podkolenky, pohorky, 
připít panákem Praděda, pak pochodemvchod! 

 Tato zdánlivě podivná výzva nabude smyslu v 
neděli 7. dubna, kdy se koná 7. ofi ciální zahájení 
turistické sezony v destinaci Moravský kras, opět 
pořádané ve společné režii měst Blanska a Boskovic 
a Pivovaru Černá hora. 
 Stejně jako jiné roky, bude i letos zahájení turistic-
ké sezony spojeno se slavnostním nakroje-
ním turistického salámu a hlavně pokusem 
o vytvoření nového kuriózního rekordu pod 
bedlivým dozorem komisařů z Agentury 
dobrý den. 
 Letošní ročník je určen pro turisty perfekt-
ní, tedy takové, kteří mají pět turistických P, a 
snahou pořadatelů je, aby se jich na nádvoří 
pivovaru shromáždilo co nejvíc. 
 Pokud tedy máte 7. dubna čas, najděte ve 
své domácnosti pět předmětů na P nezbyt-
ných pro turistiku a vyrazte do Černé hory. 
Odměnou vám bude jak příjemná procházka 
jarní přírodou, tak i občerstvení v podobě 
párku a piva (či limonády) podávané na 
nádvoří pivovaru. 
 Pro turisty vyrážející z Blanska jsou k dis-

pozici dvě pěší trasy a tři cyklotrasy různé obtížnosti, 
pro ty neméně zdatné je připravena cesta vskutku 
vycházková o délce 9 km, s organizovaným odvozem 
na Hořice. Registrace účastníků a start proběhne od 
8.00 do 10.00 na nádvoří zámku (Muzea). 

-kkuc-

Foto: kkucFoto: 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
* Stavební práce i menšího rozsahu, omítky, 
hrubé stavby podle domluvy. Tel. 606311560, 
www.rerucha.cz.
* REALIZACE, ÚDRŽBA ZAHRAD. Tel. 
723673625.

 Podnikatelská

Řádková Inzerce

* Motocykl JAWA Pionýr 21 po celkové opravě. TK do 
9/2016. Tel. 607589641.
* Jablka z domácího sadu, stále dobrá, dobře usklad-
něná, bez chemického ošetření, 1 kg za 15 Kč, přivezu 
v rámci okr. Blansko. Tel. 603945673.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Blansku na Podlesi.
Tel. 776786833.
* Kočárek Chicco Trio S3, červeno-černá sportovní troj-
kolka, hluboká korba, autosedačka, sporťák, nánožník, 
sluneční stříška, batoh. PC 16.000,-, nyní 3.500,-. Plně 
funkční. Tel. 776290975.
* Kompletně zrekonstruovaný 4+1 na Písečné, 95 m2. 
Nadstandardní byt  je v 7. patře zrevitalizovaného domu 
a poskytuje nádherný výhled na město. Cena 2,1 mil. 
Kč. Tel. 773499015.
* Zádový zahradní  postřikovač MATABI Super Green 
12 l. Nový, zakoupený 19.2.2013. PC ve slevě 907 Kč, 
prodám za 800 Kč.Tel. 602569424.
* RD se zahrádkou ve Spešově, vhodný k rozšíření. Bez 
RK! Tel. 739121336.
* Cyklotrenažér Delta v záruce, koupený 12/2012. 
Nosnost do120kg. Původní cena 7000 Kč, nyní 4000 
Kč. Skoro nejetý. Blansko. Tel. 725440454.
* Kulatý stůl bílý, průměr 105 cm. Sporák se skloke-
ramickou varnou deskou zn. Mora. Perfektní stav. Tel. 
732779990.
* Nerezový dřez, odkládací plocha nalevo, velmi zacho-
valý, cena 500,- Kč, okr. Blansko. Tel. 737884996 nebo 
danakr@email.cz.
* Vyšívaný obraz květy v krásném rámu 76x56 cm, cena 
dohodou. Tel. 604406510.
* Vzduchovku s dalekohledem Slávie ČZ 630, 100% 
stav. Cena dohodou. Tel. 604406510.
* Parní čistič nový, nepoužitý, velmi levně. Dále soupra-
vu kuchyňských švýcarských nožů v koženém kufříku. 
Levně. Tel. 775309258.

* Mladý pracující pár, hledá pronájem bytu v Blansku 
1+1, 2+kk nebo 2+1. Prosím nabídněte. Slušné jednaní. 
Ne RK!!! Tel. 606889867.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Bk u Sýpky. Tel. 
775223137.
* Pronajmu prostorný dvoupokojový byt v klidné části 
centra Blanska. Nezařízený. Nekouřit a nechovat psa.
Volný od června. 6795 Kč/měs.  celkem. Tel. 728923222.
* Pronajmu větší byt 1+1 v Blansku. Tel. 737900946.
* Pronajmu garáž ve Sloupečníku - Zborovce. Tel. 
602724073.
* Kdo daruje jakýkoliv funkční počítač? Tel. 602724073.
* Nabízím pronájem garáže v BK na sídlišti Zborovce. 
Tel. 723828080.
* Pronajmu 1+1 v RD v Blansku, blízko nádraží. Sa-
mostatný vchod, částečně zařízený. Volný ihned. Tel. 
776469184, 776083980.
* Pronajmu 1+1 v centru Blanska 63 m2, volný od dubna. 
Tel. 605115463.
* Pronajmu 3+1 zařízený ve Skalici nad Svitavou, volný 
ihned. Tel. 607231294.

* Trabant kombi v dobrém stavu. Tel. 607157828.
* Barkas 1000, dodávku s prosklenou skříní se SPZ, 
pojízdný - i mikrobus. Tel. 607157828.

Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
Pozvání na slovíčko – hosté M. Holanová a P. Trávní-
ček – 27.3.2013 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. 
Cena 170,- Kč.
Tři bratři v nesnázích – 17.4.2013 v 19.30 hod, Děl-
nický dům Blansko. Cena 280,- Kč.
Michal Nesvadba – Michalův salát – 20.4.2013 ve 
14.30 hod, Kino Blansko. Cena 155,- Kč. 
Kabát Turné 2013 – 9.5.2013 ve 20 hod, Pavilon P 
Výstaviště Brno. Cena 450,- a 590,- Kč
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
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
4.4.2013 Kvalifi kační utkání ME 2014 v házené mužů 
– Brno, Městská hala míčových sportů
30.4.2013 Čarodějáles 2013 - 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
28.3.2013 Gregorian – The Epic Chants Tour – Brno
20.5.2013 Bratři Ebenové – Brno, 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
Aktuální pozvánka
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY V REGIONU 
MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
7. 4. 2013 vyrazí turistické pochody po trasách 9 a 12 
km z Blanska do Pivovaru Černá Hora, kde bude ve 
14 hod slavnostně zahájena letošní turistická sezona. 
Pro pěší trasu 9 km odjezd autobusů na Hořice z 
parkoviště u bowlingu v 8:30, 9:00 a 9:30 hod.
Letošním recesistickým tématem akce je Setkání 
všech, kteří mají 5P pohromadě aneb Pivovarští pout-
níci přinesou předmětů pětici! Pokusíme se ustanovit 
český rekord v počtu lidí, kteří mají u sebe 5 věcí, které 
jsou využitelné pro turistiku a začínají na písmeno 
P (např. pláštěnka, peníze, pas, pohorky, placačka, 
pohlednice a mnohé další, fantazii se meze nekladou). 
Sčítání bude probíhat v době 11:30 – 14:00 hod.
V průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak, 
v doprovodném programu se seznámíte s novinkami 
v oblasti cestovního ruchu na Blanensku a Boskovic-
ku, zhlédnete ukázku tance se psem nebo si můžete 
vyzkoušet vozítka Segway nebo skákací boty. Pro děti 
je připraveno množství soutěží a her a nebude zde 
samozřejmě chybět i dobré jídlo a pití!
Všichni jste srdečně zváni!
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 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
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Tel. 602 575 333Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz

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

Víte
o něčem,
co by mohlo

zajímat čtenáře
Monitoru?

Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz

Nabízíme

K PRONÁJMU
ZAVEDENOU

RESTAURACI
v Blansku s letní zahrádkou
Bližší informace:

tel. 602 516 928

Foto: Boris HasaFoto: Boris Hasa

Blansko v generálce podlehlo 

třetiligovým Rosicím
 Fotbalisté FK Blansko v posledním přípravném utkání před startem jarní části krajského pře-
boru prohráli na umělé trávě v TCM Zbrojovky Brno s třetiligovými Rosicemi 1:4. Čestný úspěch 
Blanska zaznamenal čtvrthodiny před koncem Jan Nečas.
 Fotbalisté FK Blansko sehráli generálku před 
sobotním startem krajského přeboru na umělé 
trávě Tréninkového centra mládeže Zbrojovky 
Brno v Brněnských Ivanovicích s 12. celkem MSFL 
Slovanem Rosice. Slovan v rámci projektu FARMA 
spolupracuje s druholigovým týmem 1. SC Znojmo, 
které pro toto utkání dodalo Rosicím 5 hráčů - Do-
lečka, Šilingera, Odehnala, Švarce a Lukáše. V 
základní sestavě soupeře nechyběl ani záložník 
Michal Šenk, na podzim ještě opora Blanska. 
 Trenér FK Blansko Jiří Hajský nasadil do základní 
sestavy všechny tři nově příchozí hráče - obránce 
Petra Gromského (hostování SK Jedovnice), 
útočníka Ladislava Hansla (hostování Rakovec 
Kotvrdovice) a obránce Davida Müllera z Boskovic, 
který by měl v Blansku rovněž hostovat. 
 Blansko v utkání s papírově silnějším soupeřem 
sázelo na pozornou defenzivu se snahou vyrážet 
do protiútoků. Soupeř již v úvodu prvního poločasu 
několikrát prověřil kvality brankáře Davida Jurana. 
Ten si však se střelami Šilingera, Lukáše i bývalého 
spoluhráče Šenka poradil. V 15. min. se kanonýr 
Rosic Malata dožadoval odpískání penalty, když 
nejdříve dostihl těsně před brankovou čarou téměř 
ztracený míč, následně vnikl do vápna a po kon-
taktu s Maškem upadl, píšťalka rozhodčího Chabiči 
však zůstala němá. 
 O pět minut později provětral obranu Slovanu Jan 
Trtílek, jehož povedenou individuální akci zastavili 
obránci soupeře na poslední chvíli. Na opačné 
straně neuspěl se střelou ze střední vzdálenosti 
Lang a o mnoho lépe se nevedlo ani Lukášovi, 
jehož pokus zneškodnil Juran. 
 Ve 40. min. se Rosicím přeci jen podařilo najít 
klíč k obraně Blanenských. Po akci Šenka tečoval 
nepovedenou střelu Selingera do odkryté branky 
Malata - 1:0. Malata poté 
zahrozil ještě dvakrát. Nej-
prve jeho štiplavá střela z 
20 metrů skončila těsně 
vedle pravé tyče. Posléze 
stejná část brankové kon-
strukce pomohla brankáři 
Juranovi, když na ní míč 
skončil po vystižení chyb-
né rozehrávky Malatou. 
 Druhý poločas odstar-
tovala velká šance na vy-
rovnání v podání útočníka 
Hansla, který si po auto-
vém vhazování Trtílka ob-
hodil obránce Odehnala, 
jeho střela o vlásek minula 
pravou tyč. Vzápětí před-
vedla podařenou kombina-
ci dvojice Trtílek - Nečas, 
druhý jmenovaný však ve 
výhodné pozici nedokázal 
pohotově zakončit. Síť se 

naopak vlnila v 56. min., pro předchozí faul se však 
Malata radoval zbytečně. O dvě minuty později 
soupeř odskočil na dvoubrankový rozdíl, to když 
pobídku Šilingera zužitkoval přesnou střelou Chlup 
- 2:0. 
 V 64. min. hledal Malata ve vápně nabíhajícího 
obránce Živného, před nímž si míč v tísni nešťastně 
srazil do branky obránce Daněk - 3:0. 
 Blanenští se korekce výsledku dočkali v 75. mi-
nutě. Po faulu na Nečase nasměroval trestný kop 
do břevna Trtílek a odražený míč uklidil do sítě do-
bíhající Jan Nečas - 3:1. V 78. min. se Trtílek zbavil 
obránce Vítámváse, prosadil se až do pokutového 
území, kde však obrana Rosic blanenského útoční-
ka zpacifi kovala. Konečnou podobu výsledku dal v 
80. min. Kubec, když se dostal ke střele po centru 
Havláska a zbytečné ztrátě míče Bubeníčka - 4:1. 
 Blanenští tak letošní zimní přípravu končí s bi-
lancí 3-1-5, skóre 16:29. Její skutečnou úspěšnost 
však zhodnotí až boje o mistrovské body, které 
startují tuto sobotu okresním derby v Boskovicích, 
které se hraje od 15:00 na umělé trávě boskovické 
Červené zahrady.
Ohlasy trenérů
 Jiří Hajský, FK Blansko: „S prvním poločasem 
jsem byl spokojený. Nastoupili jsme se dvěma 
předstopery a působilo to na mě jistějším dojmem. 
Inkasovali jsme až těsně před koncem prvního polo-
času. I proti větru jsme si vytvořili tři slibné brejkové 
akce, které jsme bohužel nepřetavili v branku. To 
byl rozdíl oproti soupeři, který své šance dokázal 
proměnit. Ve druhém poločase jsme prostřídali, 
hráli v rozestavení 4-4-2 a obrana už byla více 
průchozí. Z mého pohledu škoda, že to neskončilo 
třeba 4:2, což by odpovídalo proběhu utkání.“

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    
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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

,

SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko

objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Až na malé výjimky se předešlého squashového 
turnaje zúčastnili všichni hráči z předních míst 
našich doprovodných, dlouhodobých soutěží. Není 
proto divu, že nedošlo k nějakým větším přesunům. 
Došlo naopak k vyrovnání v celkovém pořadí. Výjim-
ku snad tvoří jen Nabil Lai, který po svém vítězství a 
zisku 20 bodů v soutěži „Turnajový Leader“ trochu 
ostatním poodskočil. Sezóna je však ještě dlouhá, 
stíhací skupina silná a tak uvidíme. Nabil má nyní 73 
bodů a pronásledovatelé v pořadí Jindřich Čeladín 
50, Jan Zezula 46, Jaromír Matal 38, Jirka Pánek 
35 a Jan Urban 34 bodů. V soutěži již bodovalo 25 
hráčů, mají méně jak 30 bodů a tak je neuvádíme.
V druhé dlouhodobé soutěži „Turnajový Mág“, kde 
vedeme všechny odehrané sety v rámci pravidel-
ných turnajů, je to na čele soutěže doslova natřís-
kané. Vede trojice Lenka Czakvaryová, Jindřich 

Čeladín, Nabil Lai se 75 odehranými sety. Na záda 
jim dýchají čtvrtý Václav Pelant 73 a pátý Jirka 
Pánek 72 odehraných setů. Na dohled za touto 
pěticí je trio Libor Nevřiva 65, Jaromír Matal 61 a 
Jan Urban 58 setů. V této soutěži je zatím vedeno 
a zapojeno 40 squashových hráčů.

-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
 Dvě porážky na stolech soupeřů posunula naději 
na záchranu blanenských děvčat v 1. lize do oblasti 
teorie. Ani případná dvě vítězství v posledních zá-
pasech nemusí na záchranu stačit. Navíc tato dvě 
utkání odehraje Blansko opět venku.
Slovan Bohnice A - ČKD GMC Blansko A 7:3
Body: Suková 1,5 Trávníčková 1 Ševčíková 0,5
Slavoj Praha A - ČKD GMC Blansko A 7:3
Body: Ševčíková 2 Trávníčková 1 Suková 0

2. liga muži
 Na výbornou zvládlo blanenské áčko velmi důle-
žitá utkání v boji o první čtyřku a tím i o play-off. K 
jistotě účasti v závěrečných bojích o první ligu Blan-
sku stačí za 14 dnů doma porazit poslední Tišnov.
Slezan Opava A - ČKD Blansko A 5:10
Body: Dudík 4,5 Přikryl Aleš 2,5 Čák 2,5 Kvíčala 
David 0,5 
 Domácí byli oslabeni o svého nejlepšího hráče 
Dzidu a hosté toho dokázali plně využít. Blansku 
se velmi povedl vstup do utkání, v jehož průběhu 
vedlo dokonce 7:1. Pak se Opava sice trochu zvedla, 
ale skvěle hrající Luboš Dudík žádné komplikace 
nepřipustil a svýmy čtyřmi body dovedl Blansko k 
bezpečnému vítězství.

OMYA KST Jeseník A - ČKD Blansko A 5:10
Body: Dudík 4,5 Čák 2,5 Přikryl Aleš 1,5 Kvíčala 
David 1,5
 I proti Jeseníku, který v této sezoně na domácích 
stolech prohrál pouze jednou, Blansko potvrdilo 
vynikající formu posledních týdnů.
Utkání bylo vyrovnané až do stavu 4:4, pak ale 
hosté šňůrou pěti vyhraných utkání v řadě zápas 
prakticky rozhodli.

Divize muži
ČKD Blansko B - Sokol Moravský Krumlov A 10:5
Body: Mikula 3,5 Kutil Libor 3, Kvíčala Josef 2,5 
Voráč 1
ČKD Blansko B - TTC Znojmo B 6:10
Body: Mikula 2,5 Voráč 2 Kvíčala Josef 1,5 Kutil 
Libor 1

2. liga ženy
ČKD GMC Blansko B - Sokol Neředín A 1:9 ČKD 
GMC Blansko B - TJ Ostrava KST A 0:10

KS2 muži
SK Kuřim A - ČKD Blansko C 10:3
Orel Boskovice A - ČKD Blansko C 10:5

-vory-

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

    SLEVA    SLEVA

10%10%
        na všechnona všechno

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 Česká atletika zažila před několika dny dva halové vrcholy. Prvním bylo MČR v halových vícebo-
jích, druhým bylo halové MČR jednotlivců. Z vícebojařského šampionátu si odváží stříbrnou příčku 
Michaela Hrubá, celkovým ziskem 3438 bodů (60 m př. - 9,2 s , výška - 167 cm, dálka – 518 cm, koule 
– 10,36 m, 800 m – 2:37). 
 Dalším českým vrcholem bylo MČR jednotlivců, 
kde tato vícebojařka získala titul MČR ve skoku 
vysokém výkonem 169cm a třetí místo v dálce (545 
cm). Mezi šampionáty proběhlo ještě Mistrovství 
Moravy a Slezska, kde Hrubá vyhrála ve čtyřech 
disciplínách (výška, dálka, 60 m př. a 150 m). 
 Následně po těchto úspěších dorazil přestupní 
lístek do brněnských klubů, a to nejen na Michaelu 
Hrubou, ale i na další naše odchovance (Zamazal, 
Fialová…).
 V průběhu několika let jsme čtenáře průběžně 
informovali o úspěších blanenských atletů. 
Nejčastěji se v těchto článcích skloňovala 
právě jména Hrubá, Zamazal, Fialová…, 
atleti z AK Blansko Dvorská, kteří vyhrávali 
jednu soutěž za druhou. Jedná se o atlety, 
které jsme trénovali po několik let a zdobí je 
několik titulů. 
 Naštěstí umíme atlety vychovávat a máme 
další pokračovatele naší vícebojařské a bě-
žecké školy. Například aktuálně z 16.3. si z 
halových vícebojů odváží první místo mladší 
žák Max Beránek a třetí příčku o rok mladší 
Míša Staňková. Dominik Zouhar, rovněž ml. 
žák, drží nejrychlejší čas nejen z našeho re-
gionu na 60 m př. a v posledním přeboru Olo-
mouckého kraje nenašel přemožitele jak na 
této trati, tak ani ve výšce a v dálce (zápisem 

497cm). Rovněž naše drobotina nám dělá radost, 
kdy ač nevytrvalci úspěšně sbírají nejen závodní 
zkušenosti, ale i medaile např. v Brněnském běžec-
kém poháru (Kalincová, Manová, Nečas, Kroupa…). 
 Nezbývá než odchozím pogratulovat k úspěchům 
a popřát mnoho zdraví, kterého budou jistě potřebo-
vat. Pro stávající členy platí to stejné a věřte – dráha 
je stejně rovná v Blansku, jako třeba v Brně. Konec 
konců se o tom přesvědčíme v půli dubna tradičně 
na dráhovém soustředění :-)

AKBD

Foto: AKBDFoto: AKBD

Stolní tenis TJ ČKD Blansko

Blansko mělo svého mistra

22. března 20138
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