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

 Vezměte si třeba předpověď počasí. Téměř denně 
můžeme slýchat nebo zahlédnout větu: „Meteorolo-
gové varují…“ Před čím? No přece před vším. Před 
mrazem, větrem, horkem, suchem, sněhem, vichřicí, 
bouří, deštěm, tlakem, náledím, námrazou, vlhkem, 
rosou, přízemními mrazíky a rosným bodem. Možná 
se vám to zdá k smíchu, ale jsou lidé, kteří z médií 
bezpečně ví, že to dneska venku klouže, ve stresu 
usednou za volant a svojí vyloženě opatrnou až 
nervózní jízdou způsobí dopravní nehodu. Kdyby 
nebyli VAROVÁNI několikrát denně, zřejmě by si 
stačili všimnout toho, že led už dávno roztál…
 Co mi vyloženě vadí, je propagace „hubeňourů“. 
Ano, spousta z nás má nadváhu a já netvrdím, že je 
to zdraví prospěšné, ale velmi odstrašující je fakt, že 
denně slýcháme z rozhlasu rady, jak zhubnout, ano-
rekticky vyhlížející vyhublé modelky na fotografi ích v 
časopisech se cpou dorty a tvrdí, že nepřibírají díky 
zázračnému stroji „FAT 3000“, jenž spálí všechny 
jejich tuky za 20 minut, a reklamy na doplňky stravy 
zaručující úbytek váhy 12 kg do 4 týdnů se zárukou 
vrácení peněz se na nás hrnou ze všech stran. Mé-
dia nás masírují a přesvědčují o tom, že naše tělo 
není v pořádku a musíme s ním 
něco udělat. Taky z toho máte 
občas deprese? Potom „Zhub-
něte zdravou stravou pohybem 
na čerstvém vzduchu,“ radí se-
riózní internetové stránky, které 
ovšem najdete na internetu, jen 
když budete dobře hledat – po 
zadání klíčového slova „Dieta“ 
na vás totiž vybafnou jen rekla-
my.
 Bulvár je zcela zvláštní kapi-
tolou. Neobjektivitu, hyenismus 
a lži dnes nechme stranou… 
Osobně nechápu, koho může 
v dnešní době zajímat, která 
modelka si nechala našít nová 
prsa, který herec se stal zase 

Dnešní doba se vyznačuje přemírou vyspělých komunikačních zařízení, internet využívá 
většina národa, televizi má drtivé procento naší populace, můžeme si naladit několik 
desítek rádiových i televizních stanic, o nepřeberném množství tiskovin ani nemluvě… 
Nedávno jsem v úvodníku hořekoval nad televizními novinami plnými polopravd, popu-
lismu a emocí, ovšem skutečnost je daleko horší, než si možná uvědomujeme. Média 
jsou velice mocná a dokážou s námi pořádně manipulovat.

ZAJISTÍME  PRÁVNÍ  SERVIS  A  OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ

- Byt 1+1 v OV Blansko – Údolní, 32 m2, 3.p., kompletní rekonstrukce ...NC – 745.000 Kč
- Byt 2+1 v OV Adamov  – RD se zahr., 1.p., 72 m2, vlastní plyn. kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- RD se 2 byty Blansko – D. Lhota, 634 m2, velká garáž, zahrada 480 m2 ...NC – DOHODOU 
- 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

- Podnájem 2+1 Blansko – Chelčického, 57 m2, 2.p., prázdný..NC – 4.400 Kč/měs.+ ink.
- Nájem 2+1 Blansko – Sadová, 55 m2, 2.p., část. vybavený... NC – 4.000 Kč/měs.+ ink.

DB 1+1 Blansko – Dvorská, 2.p., 
33 m2, balkon, dům po kompletní 
revitalizaci, nízký nájem, výhled J-Z

NC – 709.000 Kč

Apartmány 2+1 až  4+kk Blansko – 
Sever, 110 m2, garáž + parkovací stání, 
2 balkony, výstavba během 12 měsíců...

NC – DOHODOU

www.mikark.cz

alkoholikem, jaké zpěvačce vykouknul na večírku 
bůhvíkoho okraj růžových kalhotek, kdo koho zbil, 
pomluvil či zesměšnil atd. Existuje někdo, koho to 
SKUTEČNĚ zajímá?! Nedávno dávali v televizi re-
klamu na Českou Miss a já ji nepochopil. Herečku 
Ornellu Muti pochopitelně znám, ovšem nechápal 
jsem rádoby vtipnou kombinaci s jakousi českou 
Ornellou, která, jak jsem si později zjistil, není zají-
mavá vůbec ničím, přičemž ji i přesto všichni znají. 
Doporučení pro všechny z vás proto zní: Pokud 
chcete být slavní, nemusíte nic umět, stačí být v 
pravý okamžik na pravém místě. Mediální masáž 
pak udělá své…
 Vyjmenoval jsem jen několik příkladů, o kterých z 
vlastní zkušeností vím a kterých si denně všímám. 
Nevěřte všemu, co slyšíte a vidíte. Zdravý lidský 
rozum je daleko silnější než všechna média světa, 
jen je třeba si pečlivě vybírat, čemu věřit a co brát s 
rezervou. Pokud mediálním masážím podlehnete a 
začnete jimi žít, může se vám také stát, že jednoho 
dne se váš zdravý úsudek vytratí. A pokud do této 
kategorie už patříte, můj úvodník teď stejně nečtete.

-mumma-

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

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je v úterý 16. dubna 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

Pozvánka na koncert

 Základní umělecká škola Blansko zve všechny 
příznivce na Koncert klavírního oddělení, který se 
bude konat 18. dubna 2013 v 17 hodin v hudebním 
salónku blanenského zámku. Vstup volný.

-ich-

Bohatší nabídka časopisů 

 S novým rokem 2013 nabízí oddělení studovna 
a čítárna Městské knihovny Blansko obohacenou 
nabídku časopisů. Jejich výběr a následný nákup 
vyšel z požadavků čtenářů a uživatelů knihovny v 
dotazníkovém šetření, které proběhlo na podzim 
loňského roku. V čítárně si můžete přečíst a také 
vypůjčit domů, kromě již „zavedených“ časopisů a 
deníků, také tyto nové tituly, například: Architekt, 
Enigma, Euro, Art + antiques, Meduňka, Koktejl aj.
 Pracovníci knihovny věří, že nová rozšířená na-
bídka přispěje k větší spokojenosti čtenářů.

Mgr. Jana Trubáková, Městská knihovna

Malí recitátoři

 Přes nečekanou sněhovou nadílku se snad koneč-
ně nesmělými krůčky blíží jaro. A právě o jaru zaznělo 
hned několik básniček na recitační přehlídce pro žáky 
1. – 3 tříd blanenských základních škol. Za 14 let, 
co přehlídku Městská knihovna Blansko pořádá, si 
už vydobyla své stále místo mezi kulturními akcemi. 
Proto, když pošleme do škol oznámení, kdy bude 
přehlídka probíhat, básnické sbírky kvapně mizí 
z regálů a my tušíme, že můžeme očekávat opět 
vysokou účast. Ani letos tomu nebylo jinak. 
 Celkem 28 malých recitátorů se představilo svým 
rodičům, prarodičům, sourozencům a kamarádům ve 
středu 20. března 2013. Zase jsme mohli strávit pří-
jemné odpoledne ve společnosti veselých dětských 
básniček autorů J. Žáčka, M. Kratochvíla, J. Havla, 
V. Provazníkové, L. Štíplové a dalších. 

Bc. Pavlína Gargošová, Městská knihovna 

Za sněženkou do krasu

 TJ ČKD Blansko ve spolupráci s TJ Obůrka pořádá 
35. Ročník dálkového pochodu Za sněženkou do 
krasu, který se bude konat dne 20.4.2013.
 Registrace: Kuželna TJ ČKD Blansko, 1. poscho-
dí, ul. Údolní 10. Trasy: 35 – 25 – 10 km.
 Start: 35 – 25 km 6,30 – 8,30 hodin, 10 km - 8,00 
– 9,00 hodin. Startovné jednotné 20,-Kč na osobu. 
Popis tras:
35 km: Blansko – Těchov - Nové Dvory – Macocha 
- Ostrov u Macochy – Holštejn – Šošůvka – Sloup – 
Vavřinec – Veselice – Obůrka – Blansko.
25 km: Blansko – Macocha - Ostrov u Macochy – 
Sloup - dále jako u trasy 35 km
10 km: Blansko – Obůrka - Blansko
 Občerstvení: možnosti budou upřesněny při 
prezenci. Na Obůrce bude možnost opékání uzenin 
z vlastních zdrojů.
 Moravský kras je chráněnou krajinnou oblastí, 
je zakázán pohyb mimo značené cesty a trasy na-
učných stezek, trhání květeny apod. Na trasách je 
možno navštívit otevřené jeskyně Moravského krasu, 
případně rozhlednu Podvrší ve Veselici. Mládež do 
15 roků v doprovodu rodičů nebo vedoucích. Každý 
účastník jde na vlastní nebezpečí.
 Kontakty: telefon 516 414 485, e-mail: infotjckd@
seznam.cz

-mm-

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

PROKLATĚPROKLATĚ
NÍZKÁ CENA!!!NÍZKÁ CENA!!!
ADIDAS Duramo ADIDAS Duramo   

Celý týden od 10.4. do 17.4.2013
ve velikostech 41-48

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Oteplování jak má být
 Tak máme již pár dní astronomické jaro, načali 
jsme druhý měsíc jara kalendářního a přesto 
jaro nikde. Přiznám se, že už mi z nedostatku 
sluníčka a opakovaného přívalu bílého svinstva 
začíná docházet zásoba enzymu štěstí a ještě 
více než kdy jindy jsem podrážděný a unavený.
 Když jsem minulý týden vyrážel na služební 
cestu, museli si, pakliže mne slyšeli, náhodní 
svědkové myslet, že ten týpek v obleku je blá-
zen. Cestou ke garáži jsem kritizoval počasí a 
obecně nadával na ty bílé s****y, které mi nedají 
pokoj. Cestovat v takovém počasí není žádný 
med, navíc, když jsem předpokládal, že silničáři, 
kteří zbývající štěrk minulý měsíc dopočítali a 
sůl zvážili a uskladnili, prostě nebudou tam, kde 
bych je čekal.
 Musím se upřímně omluvit. I přesto, že dálnice 
byla jedna velká, bílá spoušť, až do cíle mé cesty 
byla tato upravená a sjízdná. Samozřejmě s nej-
vyšší opatrností, což někteří „řidiči“ mají za cizí 
slovo, jehož význam nejsou schopni pochopit. 
Budiž, ohrožují-li sami sebe, dejme jim k tomu 
příležitost, ale ohrožovat ostatní by už neměli 
vůbec.
 V této souvislosti musím s povděkem kvitovat 
i práce v Blansku. Téměř okamžitě po tom, co 
zapadaly ulice sněhem, jsem mohl registrovat 
malá blikající vozítka, která se o úklid starala. 
Pro některé pracovníky úklidových čet musí být 
ta změna počasí jistě frustrující, vždyť již minulý 
měsíc jsem řadu z nich viděl v ulicích, jak zame-
tají zbytky posypového materiálu ze zimy a teď 
zase sypou materiál zpět. Ale jsem rád, že se po 
městě dá chodit, ne vždy tomu tak bylo.
 Již před několika lety jsem v narážce na 45. 
viceprezidenta Ala Gorea prohlásil, že je taková 
zima, že nemůže pro samý mráz odletět na 
konferenci o globálním oteplování. Od té doby 
se ale stal výrazný posun. Globální „tepelníci“ 
již drahnou dobu nemluví o oteplování, ale o 
klimatických změnách. Jaká to rafi novanost.
 Jakýkoli fanatismus škodí. Mnozí mají za fa-
natika, či radikála i mne. Nechť. Každý má právo 
na svůj názor a já jej mým kritikům neberu.
 Jen je zajímavé, že příznivci klimatických 
změn jsou bráni jako fi lantropové a zachránci 
světa, zatímco lidé s opačným názorem právě 
jako fanatici. To je měření dvojím metrem, které 
se hodí do politiky, kterou se pomalu enviromen-
tální hnutí stává.
 Pak se stane, že nám pole „zamořují“ solární 
panely a větrníky, aniž by se kdokoli zamyslel 
nad jejich reálným přínosem pro lidstvo. Reálným 
přínosem jsou totiž jen pro úzký okruh lidí, kteří 
bez jakýchkoli ohledů zkouší, co všechno ještě 
dokážeme unést.
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Dějství první
Spešov zachraňuje školu
 Na samém začátku stálo zrušení spešovské ma-
lotřídky. Obnovení školy se stalo hlavním tématem 
místního referenda, v němž občané rozhodli o odtr-
žení obce od Blanska. Na základě výsledků referenda 
vydává v říjnu 1999 Ministerstvo vnitra rozhodnutí, 
podle nějž k 1. 1. 2000 vzniká samostatná obec Spe-
šov. V přílohách tohoto rozhodnutí je uveden soupis 
majetku, který nová obec při rozdělení získá, a také 
její podíl na dluzích města Blanska ve výši 804316,50 
Kč. Svůj podíl na dluzích však Spešov odmítá uznat.

Dějství druhé
Blansko se dožaduje splacení dluhu
 Město Blansko trvá na zaplacení dluhu a podává k 
tehdejšímu Okresnímu úřadu Blansko (tedy místnímu 
zástupci státu) návrh na výkon rozhodnutí minister-
stva, neboli na exekuci. Okresní úřad v květnu 2002 
vydává příkaz, na jehož základě je příslušná fi nanční 
částka převedena na účet Blanska. O několik měsíců 
později Okresní úřad Blansko zaniká.

Dějství třetí
Spešov se brání
 Spešov se proti exekuci brání soudní cestou a 
ještě v roce 2002 podává ke Krajskému soudu v Brně 
žalobu o přezkoumání zákonnosti postupu okresního 
úřadu. Krajský soud tuto žalobu v roce 2004 zamítá. 
Spešov však trvá na svém a podává tzv. kasační 
stížnost, neboli mimořádný opravný prostředek, k 
Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšším správním 
soudem je tak původní rozsudek zrušen a věc byla 
vrácena krajskému soudu, aby se jí opětovně zabýval.

Dějství třetí
krajský soud mění názor
 V září 2008 krajský soud rozhodne, že se exekuce 
nařízená okresním úřadem ruší pro nezákonnost. 
Hlavním důvodem zrušení je podle soudu skuteč-
nost, že původní rozhodnutí Ministerstva vnitra z 
roku 1999 je velmi nekonkrétní a nestanoví Spešovu 
jasně povinnost zaplatit, ani lhůtu, do kdy má platbu 
provést.
 Na základě tohoto rozhodnutí vyzývá Spešov 
Blansko k navrácení částky získané neoprávněnou 
exekucí. Blansko však nepovažuje tento nárok za 
oprávněný, neboť povinnost nově vzniklé obce podílet 
se na pasivech vyplývá přímo ze zákona o obcích, a 
požadovanou částku odmítá uhradit. Spešov tedy v 
roce 2010 podává na Blansku žalobu na zaplacení 
této částky s příslušenstvím z důvodu bezdůvodného 
obohacení – Blansko dle této žaloby zadržuje fi nanční 
prostředky získané neoprávněnou exekucí.

Blansko zaplatí 

Spešovu milion
Tisková zpráva o fi nále soudního sporu mezi Spešovem a Blanskem nevolala větší pozornost médií 
ani občanů, přestože cca milion korun, o které v jeho důsledku Blansko zchudne, není zanedbatelná 
částka. Jednou z příčin onoho podivného nezájmu může být skutečnost, že celý spor je natolik vleklý, 
spletitý a nepřehledný, až je téměř nemožné se v něm vyznat. Pokusme se jej tedy rozplést alespoň 
na stránkách Monitoru.

Dějství čtvrté
Blansko v defenzivě
 Město Blansko soudu navrhuje zamítnutí žaloby 
s tím, že Spešov se po oddělení musí podílet také 
na pasivech obce, od které se oddělil, a trvá na tom, 
že povinnost zaplatit dluh vyplývá přímo ze zákona 
o obcích, neboť nelze nabýt na základě jednoho 
rozhodnutí majetek, ale zároveň nenabýt závazky.
Dějství páté - fi nále
 Okresní soud v Blansku vydává v květnu 2011 roz-
sudek, kterým ukládá Městu Blansko uhradit žalobci 
částku 804316,50 Kč i s úrokem z prodlení (celkem 
se částka blíží k 1 mil. Kč) od konce února roku 2010 
až do zaplacení. Soud zároveň zamítá návrh Spešova 
na zaplacení úroku z prodlení za dobu od května 
2002, neboť Město Blansko bylo až do roku 2010 v 
dobré víře, že věci jsou v pořádku. Město Blansko 
podalo proti tomuto rozsudku odvolání, ale odvolací 
soud prvoinstanční rozsudek potvrdil a věc nabyla 
právní moci. Městu Blansku nezbylo, než požádat 
Spešov o sdělení čísla účtu.

Shrnutí
 Pokud tomu stále nerozumíte (a nebylo by divu), 
věc se má asi tak, jako by se dva podnikatelé, kteří 
léta podnikali spolu, nepohodli, a jeden z nich trval 
na tom, že chce fi rmu rozdělit. Odnesl by si část 
výrobních strojů s hodnotou odpovídající podílu na 
fi rmě, ale k podílu na závazcích fi rmy vůči věřitelům, 
vzniklých za dobu společného podnikání by se už 
znát nechtěl.
 Jeho bývalý partner by se u soudu dožadoval ná-
pravy, soud by však jeho žalobu odmítl s tím, že ve 
smlouvě o rozdělení fi rmy není způsob vypořádání 
dostatečně přesně defi nován – tedy zabýval by se 
pouze formálními záležitostmi smlouvy, nikoli logikou 
věci samotné.

 Je zkrátka už jasné, že Blansko v onom sporu tahá 
za kratší konec provazu a jediné, co teď může udělat, 
je dožadovat se náhrady u státu, který na samém za-
čátku, skrze Ministerstvo vnitra, vydal zpochybnitelné 
rozhodnutí.
 Zda tento krok město učiní – podle prohlášení 
starosty města Ing. Toufara to má v plánu – a jaký 
bude výsledek, to teprve uvidíme. Jisté je, že i kdyby 
uspělo, bude trvat několik let, než se onen kulatý 
milion na účet Blanska zase vrátí.
 Třeba do té doby bude konečně obnovena i ona 
spešovská malotřídka, na kterou se při tom všem tak 
nějak pozapomnělo. Anebo – kdo ví, jak tak vidím 
celou tu téměř patnáctiletou peripetii, možné je téměř 
všechno – se Spešov opět vrátí pod křídla Blanska.

-kkuc-

Co na místo Dukly?
V anketě na stránkách www.facebook.com/MonitorBlansko zatím vítězí „demoliční“ varianta. A jaký 
je váš názor na to, co by mělo stát na místě Dukly? Hlasujte v anketě na facebookových stránkách 
Monitoru. Průběžné výsledky ankety k 1. 4. 2013 (vyjádřeno v absolutním počtu hlasů).
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přestavba na městské byty

rekonstrukce stávající budovy 
- zachování funkce hotelu 

zřízení parku a virtuální expozice
o prehistorii Moravského krasu

demolice budovy a výstavba občanské
vybavenosti,  obchodního centra

demolice budovy a vytvoření volného 
prostranství - náměstí nebo parku

899,- Kč899,- Kč



35. dubna 2013 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Bližší informace a rezervace:

602733921, 516411680

www.ubarona.cz

Restaurace

U BARONA

Vás srdečně zve na:
pátek a sobota 12. a 13.4.

ZABÍJAČKOVÝ
TALÍŘEK
+ pivo za 20,- Kč  !!!

Stojí za povšimnutí

Nerudovská otázka 

po blanensku

 Když na něco nezbývá energie, odhodlání, anebo se člověku už jednoduše nechce, můžeme se 
uchýlit k náhradnímu řešení a problém „Vyhnat kozí brankou“. Je to typický jev pro pondělní rána, 
pátky, kolem Vánoc a obecně v případech, kdy není dozor nad vykonávanou činností. Samozřejmě 
se lze k tomuto postupu přiklonit i mimo pracovní proces a ušetřit tak trošku času a vynaložených 
prostředků, kdekoli nás napadne. Tím se ale můžeme dostat naopak k přísloví „Jak se línej přetrh“, 
kdy se následně navyšují náklady na opravu neúměrně k předchozímu vynaloženému úsilí. 

 V případě, že jsou opravy hrazené z vlastní 
kapsy, mají mnohdy nenahraditelný poučný účinek 
pro následující činnost. V případě, že jsou hrazeny 
z kapsy cizí nebo konkrétně veřejné, může se vše 
opakovat, což se také pravidelně děje. Velký vliv 
na důslednost provedení má také skutečnost, 
zda zhotovitel bude výsledek své práce nějakým 
způsobem užívat nebo ne. 
 Uvedu příklad. Budete si chtít na zahrádce 
vydláždit pěšinu úhlednými kameny, ale zjistíte, 
že jste podcenili požadované množství a máte 
jich málo. Náhle přichází spásná myšlenka, že 
vše vyřeší řidší spon a plocha se tak pokryje 
celá. Následně zjistíte, že se po pěšině nedá ani 

chodit, natož jet s naloženými kolečky. Příště raději 
necháte přivést ještě jednu fůru a tím, co zbude, 
nazdobíte skalku.
 Velmi neprofesionálně vypadá, když se nějaká 
práce odbyde na veřejně přístupném místě a 
ještě k tomu z veřejných peněz. V Blansku máme 
možnost potkat pár příkladů, nad kterými člověk 
kroutí hlavou.
 Kdo z Vás se někdy odhodlal vyrazit na koleč-
kové brusle kolem baseballového hřiště, dá mi za 
pravdu, že lépe se krouží po uzavřené elipse než 
po úseku ve tvaru podkovy.  Kolem hřiště byla před 
několika lety vyasfaltována krásna cyklostezka 
spojená s pěší zónou, ale kousek jí k dokona-
losti chybí. Pokud si chcete nerušeně zakroužit, 

potřebujete kolečka na šotolinu. Je ale výhoda, 
že si dobře nacvičíte brždění a nebude se vám z 
jednoho směru točit hlava.
    Na hlavu pozor, když budete přecházet silnici 
od Komerční banky směrem do Palavy na auto-
busovou zastávku, někdo nechal stát uprostřed 
chodníku lampu pouličního osvětlení. Je precizně 
olemovaná dlažbou pro nevidomé, což může být 
krapet nebezpečné.
    Pokud někdo nevíte, jak taková dlažba vypadá, 
je to ta s výstupky, které jsou snadno rozpoznatel-
né, když na ně vstoupíte. Pomáhá při orientaci a 
směruje lidi například při přecházení silnice nebo 
na zastávkách hromadné dopravy. Na severní stra-
ně náměstí Svobody jí ale není radno důvěřovat. 

Kdyby nevidomý člověk chtěl přejít parkoviště od 
květinářství směrem do parku, pravděpodobně 
by nejprve zametl hůlkou z chodníku vystavené 
macešky, načež by ho dlažba na straně parku 
navedla přímo do silnice.
   Může se stát, že vás chvilková ztráta pozornosti 
dovede až do blanenské nemocnice. Zde pozor 
na parkovací stání na ulici K.H.Máchy, která jsou 
opravdu minimalistická. Je dobré si rozmyslet, 
jestli jste schopní případně vyšplhat okýnkem.
   Člověk opravdu často žasne, co se dá dokončit, 
používat a na co se dá zvyknout.

Text a foto: -jd-

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

Kontakt na obchodního zástupce:
Blansko a okolí – 773773124

Úvodní modlitba spisovatelova:  Všemohoucí nebe! Chraniž dnes milostivě myšlenky 
mé i ostříhejž vtipy moje, aby nevzbudily nelibost mocností této země, aniž ublížily na 
mravnosti a jiné čistotě mým milým spoluobčanům, nebo na zdraví číslu našemu příš-
tímu – Amen!

 Tak! 
 Byl čtenář už někdy na ulici? Já nechci čtenáře 
urazit, já vím, že čtenář je nóbl a nemá zapotřebí po 
ulici chodit a lépe se mu projížděti automobilem – no 
ale, náhoda!
 Byl-li tedy čtenář na ulici, jistě mu neuniklo množ-
ství nádob k odložení odpadu určených. Ó ano, jest 
jich mnoho, všemožných barev a tvarů rozličných, 
určených k odložení věcí, jež dosloužily svému účelu 
a ke konci svého života se dobraly, dychtivě čekají, 
až je kolemjdoucí naplní.
 A také kompostárna – i tu máme. Dnes již není 
nutno nositi po kapsách kornouty se starou slámou a 
trousiti je všelikde, jak jsem to kdysi dělával v marné 
snaze zbaviti se slámy z mého starého slamníku, 
netřeba vystavovati sousedy nebezpečí požáru při 
pálení věchtů, a upláceti smetaře. Ne. Máte-li starý 
slamník – chutě s ním do kompostárny. Tam vědí, co 
s ním.
 Doba moderní, vymoženosti velké, a člověk rád za 
službu zaplatí, je-li dobrá a spolehlivá.
 A taky ty složenky – tuhle zrovínka jedna do schrán-
ky přišla.
 „Ančo?“
 „Račte?“
 „Kolikpak platím za odpady?“
 „Inu, to já nevím – co jsem tady, tak nějaké čtyři, 
pět stovek…“
 Anča je u mne šest let. Vzpomínám zpátky až za 
těch šest let – marné vzpomínání! Tisícovka, co se 
na mě vychloubačně šklebí ze složenky, to nebyla 
nikdy.
 „Ančo!“
 „Račte?“
 „Tady máte tu složenku a jděte se pozeptat na 
městský úřad, proč platím tolik. Ihned, povídám.“
 Anča odběhne a vrátí se za hodinu.
 „Nový předpis, povídali. Prý se teď platí nejen z 
bytů, ale i zahrádek. Ta další pětistovka, ta je prý za 
chaloupku.“
 Chatička, jež slouží jen k uschování věcí nezbyt-
ných pro mé zahradnické snažení, tedy povýšila na 
úroveň domu. Takové cti se jistě ani nenadála.
 Tak tedy nařízení. Proč bych ale nedal na všechny 
předpisy úpěnlivě pozor, když jsou a) k mému zdraví, 
b) když plnění předpisů ouřadních člověka zároveň 
plní rozkoší nevýslovnou!?
 „Ančo,“ povídám. „Jděte na ten úřad znova a 
řekněte, jak to celé zajistit. Vždyť vůz tam nahoru 
neprojede? A co vůbec chtějí svážet, když trávu ze 
sadu házím na hnůj a jiných odpadků tam není? Jděte 
a přeptejte se – snad je v tom nějaká mýlka.“
 Anča letí o zlomkrk. Když se vrátí, má v očích 
obavy.
 Prý si mám coby řádný občan poříditi na zahrádku 
popelnici a sypati odpad do ní. Pokud vůz k chaloupce 
neprojede, je mou povinností popelnici na hřbet vzíti a 
kamsi pod kopec, na místo kdovíkým určené, zavčas 
donésti, by mohla býti vyvezena.
 Ani věřiti se mi nechtělo!
 Bafal jsem mrzutě do stropu a hodně mrzut ulehl 
jsem. Ovšem následující jitro mne zase osvěžilo. 
Vstal jsem a usedl k vyhláškám městským, abych v 
nich pátral.
 A tady se již píše: „Vlastník nemovitosti zajistí do-
statečný počet sběrných nádob na zbytkový odpad.“
 Dobrá, to by se snad zaříditi dalo. Pár tisícovek je 
malá cena za vymoženosti moderní doby.

 „Umístí sběrné nádoby na zbytkový odpad v ne-
movitosti.“
 Ani to snad není potíž. Zahrádka je malá, ale jedna 
popelnice se tam nějak vejde.
 „Určí po dohodě se svozovou společností svo-
zové stanoviště sběrných nádob a zajistí přístup ke 
sběrným nádobám. V případě, že k dohodě nedojde, 
určí svozové stanoviště sběrných nádob městem 
pověřený odbor.“
 Tak počkat – když vůz k chaloupce neprojede, zna-
mená to, že svozové stanoviště bude někde jinde? 
A jak se popelnice na svozové místo dostane? Nohy 
nemá, křídla také ne, tak snad... že by ta Anča přece 
jen říkala pravdu a já měl popelnici vzíti na svůj hřbet 
a kamsi donésti, aby pro ni obecní vůz přijeti mohl? 
A vidím, nejen to: „Zajistí čistotu a pořádek v okolí 
sběrných nádob stálého a svozového stanoviště“. 
Mám tedy opustit profesi spisovatelskou a státi se 
smetařem?
 Pátrám v nařízení dále, listuji stránku za stránkou, 
již horečnatě. „Úleva na poplatku v poměrné části se 
poskytne poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt ve měs-
tě Blansko a pobývají po dobu minimálně tří po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců mimo město Blansko 
(v pobytových zařízeních sociálních služeb, ve vazbě, 
ve výkonu trestu odnětí svobody, v zahraničí).“
 Snad přece jen svítá naděje? Snad přeci jen najde 
se cesta? Ale jaký to osud mi kyne? Mám do chudo-
bince odejít? Či snad do exilu, jako Karel Havlíček 
blahé paměti do Brixenu byl odvezen? Ach miluji svou 
zemi a odejíti by mi bylo zatěžko!
 Co kdybych raději provedl věc jakousi strašlivou? 
Snad kohosi zabil? Myšlenka rozhodně nepěkná – 
nepořádná – protizákonní – ale přiznám se: mně se 
líbila! Člověk se ach tak snadno stane špatným!
 Zamířím do kuchyně a poprvé, co živ jsem, místo 
pera béřu do ruky nůž.
 „Ančo!“
 „Račte?“

Závěrečná modlitba spisovatelova:
 ”Všemohoucí nebe! Děkuju ti vroucně, že jsi 
mne dnes přede všemi myšlenkami milostivě za-
chránilo a ostříhalo vtipy moje, takže jsem nevzbu-
dil ani nelibost mocností této země, aniž ublížil na 
duševní čistotě milým spoluobčanům svým, nebo 
na zdraví našemu příštímu číslu – Amen!”

K poctě a s přispěním Jana Nerudy sepsala
Klára Kučerová

(Byly časy, kdy lidi trápilo jen to, kam vyhodí slámu 
ze starého slamníku.)

Nabízíme

K PRONÁJMU
ZAVEDENOU

RESTAURACI
v Blansku s letní zahrádkou
Bližší informace:

tel. 602 516 928

 Chtěl bych v tomto čísle nastínit charakter úřednické práce, jak ji většina lidí nezná. Tato pozice 
je veřejně spíše neoblíbená a to mnohdy neoprávněně.

Osud úředníka

 Termín podat daňové přiznání začíná již v lednu, 
tudíž je na celou záležitost více jak čtvrt roku času. 
Sám se řadím k lidem, kteří hodně věcí nechávají na 
poslední chvíli, tudíž chápu přístup většiny poplatníků 
a nedivím se, že i tuto zásadní záležitost nechávají 
na poslední dny, které jim zákon poskytuje. Není pak 
ale na místě stěžovat si na nějaké to zdržení, když 
se pracovníkům úřadu sejdou všichni poplatníci v 
několika málo dnech. Je také naivní myslet si, že 
státní instituce fungují pouze v pondělí a ve středu. 
Je to pouze doporučená doba osobních návštěv. V 
ostatní dny se zpracovává veškerá agenda a ve vět-
šině případů je možná osobní návštěva po předchozí 
dohodě kterýkoli den. Mimochodem, od půlky března 
až do prvního týdne dubna včetně je na Finančním 
úřadě otevřeno každý pracovní den do 18h.
 Sám jsem několik let pracoval ve státní správě. 
Teplé místečko, jak se rádo říká pozici úředníka, se 
ničím neliší od běžné administrativy v soukromé fi r-
mě. Pokud podáváte nedostatečné výsledky, jste pro 
nadřízeného a kolegy spíše přítěží, snižujete efek-
tivitu celku a ta se dnes běžně hodnotí i ve státních 
institucích. Platy jsou tabulkové, s proměnlivou mírou 
osobního ohodnocení a v drtivé většině u zaměstnan-
ců, kteří nejsou ve vedoucích pozicích, nedosahují 
zdaleka výše průměrné mzdy a to i u vysokoškolsky 

vzdělaných lidí. Jedním nařízením vlády se snadno 
ruší celé oddělení, je tak možné přijít o místo stejně 
snadno, jako když krachuje fabrika. Samozřejmě s 
tím rozdílem, že platy úředníků jsou přerozdělovány 
z daní vybraných ze soukromých zdrojů. Tento fakt 
nedokážou mnozí přenést přes srdce a jsou vždy 
při komunikaci se státním zaměstnancem řádně 
naladěni. Současná média se v podpoře těchto nálad 
navíc pravidelně vyžívají.
 Nechci zde na těchto stránkách obhajovat veřejný 
sektor jako celek, ale přiblížit často nelehkou roli 
úředníka jako řadového zaměstnance. Považovat 
úředníky za přebytečnou složku státních zaměstnan-
ců je velmi neobjektivní hodnocení. Chybu nesmíme 
hledat u jedinců, které zastihneme povídat si na 
chodbě úřadu, ale v celkové koncepci a rozložení 
administrativních sil skrze celou hierarchii státní 
struktury. Z ní pak vyplývá nerovnoměrné zatížení 
různých odvětví státní správy. To s sebou nese ne-
populární průtahy řízení, neefektivní rozhodování a 
vyšší nároky na soukromý sektor.
 Je vždy jednoduché zchladit si žáhu na paní z 
podatelny, ale ta za situaci v České republice nese 
zanedbatelnou zodpovědnost. Stejně tak si můžeme 
stěžovat na kteroukoli jinou profesi. 

-jd-
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Velikonoční jarmark na Švýcárně

Kácení městské zeleně

Žijeme tu společně

Studenti pomohli 

při charitativní sbírce

 V sobotu 23. 3. uspořádalo ekologické centrum 
Švýcárna další ze svých ze svých akcí, na nichž 
pravidelně zve veřejnost. Velikonoční jarmark nabídl 
ukázku lidových řemesel, pletení pomlázek, pečení 
jidášů, plstění z pravé ovčí vlny a také Zpívánky 

pro nejmenší. Morana vynášená na závěr se však 
zachytila na kameni a ne a ne odplout. Bylo to snad 
znamení, že se zima své vlády ještě nevzdává? 
Počasí v posledních dnech by tomu nasvědčovalo.

-kkuc-

Ve čtvrtek 28. 3. padlo na ulici K. J. Maška několik jehličnanů rostoucích v těsné blízkosti budovy, v 
níž sídlí městská knihovna a vývařovna Wolf.

Fotoreportáž z velikonočního jarmarku na Švýcárně

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Fotoreportáž z kácení městské zeleně v Blansku

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

 Na odstranění stromů, k němuž musel být přivolán 
specializovaný odborník, osobně dohlížel ředitel 
Technických služeb, s. r. o. Emanuel Svěrák. „Osob-
ně zastávám názor, že strom by neměl ve městě 
růst déle než nějakých dvacet let a pak pryč s ním,“ 
prohlásil ředitel Technických služeb s tím, že vzrostlé 
stromy, jako byly právě ty skácené, přináší problémy 
i bezpečnostní rizika a jejich odstranění je navíc 
ekonomicky nákladné a riskantní, zvlášť když práce 
komplikují neukáznění řidiči, jako tomu bylo právě v 
tomto případě.
 Kácení na ulici K. J. Maška bylo běžnou údržbou 

městské zeleně, občané města Blanska si však zřejmě 
brzy všimnou rozsáhlejších zásahů realizovaných v 
rámci projektu Regenerace vybraných ploch zeleně 
v Blansku, z větší části hrazeného z Operačního 
programu Životní prostředí.
 Ačkoliv zlé jazyky tvrdí, že za kácením vzrostlé 
městské zeleně by mohla být snaha naplnit kapacitu 
blanenské kompostárny, která se stále potýká s ne-
zájmem okolních obcí i blanenských občanů, věřme, 
že skutečným důvodem je pouze a jen zvýšení kvality 
a bezpečnosti životního prostředí v našem městě.

-kkuc-

 Tak se jmenoval projektový den, kterého se zú-
častnili žáci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská. Nejdříve děti 
přemýšlely, z kolika zemí vlastně pochází jejich spo-
lužáci – cizinci. Společně jsme zjistili, že u nás studují 
děti z Mongolska, Kyrgyzstánu, Ukrajiny, Slovenska a 
příští školní rok nastoupí i prvňačka z Vietnamu. Žáci 
pracovali s nově vytvořeným programem na interaktivní 
tabuli. Zjišťovali polohu států, počet obyvatel, hlavní 
město a další zajímavosti o ze-
mích původu našich studentů. 
Vyplňovali pracovní listy a svoje 
poznatky si ověřili v zábavném 
kvízu. Podívali se na fi lm o Mon-

golsku, prohlédli fotografi e z Kyrgyzstánu, Ukra-
jiny, Slovenska. Snažili se porozumět některým 
slovenským slovům. Pouze někteří, co sledují 
slovenské televizní programy, rozuměli. V diskuzi 
se spolužáky - cizinci jsme se dozvěděli mnohé 
o některých zvyklostech. Jedna ze zvyklostí nás 
ovšem šokovala. Unášení dívek na vdávání v 
Kyrgyzstánu. Rozdílnost práv žen v různých ze-
mích si děti připomněly i 8. března, kdy se slaví 
Mezinárodní den žen. Aby potěšily všechny ženy, 
upekly jsme perníková srdce, která si dítka sama 
nazdobila a předala s vlastnoručně vyrobeným 
přáníčkem maminkám, sestrám, tetám nebo 
babičkám.
   Projekt Za vzděláním společně CZ.1.07/1.2. 
09/04.0008 je spolufi nancován Evropským so-

ciálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Jedním z cílů projektu je prevence rasismu a xenofobie. 
Strach z cizinců, jejich tradic a odlišné kultury mají 
zejména rodiče žáků a prarodiče. U žáků naší školy 
přispívají tyto projekty k lepšímu pochopení důvodů 
cizinců žít v naší zemi a k poznání rozdílností kultur 
a tradic.

Mgr. Eva Gregorová

Zima zalézá za nehty a fouká tak šikovně, že Rožmitálka funguje jako aerodynamický tunel. Srdíč-
kovým dnům, sbírce pořádané občanským sdružením Život dětem, počasí obvykle přeje, ale letos 
si jaro dává načas a dvě studentky postávající před Albertem viditelně mrznou.

 Lucka Dosedlová a Katka Hájková, dvě budoucí 
zdravotní sestřičky, tu jsou však dobrovolně. „Že je to 
lepší než učení? Ani bych neřekla, ve škole bychom 
seděly v teple,“ směje se Lucka Dosedlová. Na rozdíl 
od počasí jsou však prý lidé docela vlídní a o sponky 
a magnetky s logem sbírky je zájem – přece jen jde o 
sbírku s tradicí. „Jen někteří nás ignorují nebo dělají, 
že telefonují,“ dodává Katka lehce ironicky.
 Úspěšnost sbírky, jíž se Obchodní akademie a 
Střední zdravotnická škola Blansko účastní pravidel-
ně, potvrzuje i ředitelka školy Ing. Svatava Dvořáko-
vá. „Sbírky pro sdružení Život dětem se účastníme 
pravidelně už několik let, vždy několikrát do roka. 
Pomáháme také se sbírkou Svátek s Emilem a Bílá 
pastelka. Ostatní žadatele o spolupráci, a není jich 
málo, už striktně odmítám,“ říká ředitelka.
 Škola má na výtěžku sbírky nepatrný podíl. „Pod-
mínkou je, aby šlo o věc pro žáky a pro výuku. Letos 

chceme koupit cd přehrávač pro angličtiná-
ře,“ říká Svatava Dvořáková.
    Hmotný přínos pro školu je však podružný. 
„Žáci díky sbírkám ví, že existují aktivity, kte-
ré nemohou být závislé jen na tom, co dá stát 
nebo velcí sponzoři. Vždy znají účel sbírky 
– ostatně po jejím skončením nám nadace 
zasílá dopis s poděkováním, který zveřejní-
me. U studentů zdravotnických oborů tyto 
dobročinné sbírky přímo korespondují s 
jejich oborem, studenty ekonomických oborů 
pak učí jisté solidaritě a jinému pohledu na 
věc,“ shrnuje ředitelka školy.
    Nejbližší sbírkou, jíž se Obchodní aka-
demie a střední zdravotnická škola Blansko 
znova zúčastní, bude dubnový Svátek s 
Emilem, jejíž výtěžek je určen na vytvoření 
sportovního zázemí pro hendikepované děti. 
Pokud tedy potkáte studentky a studenty 
školy opět v ulicích, nebojte se přispět. U 

těchto sbírek máte jistotu, že vaše peníze skutečně 
doputují, kam mají.

Text a foto: -kkuc-
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 Petra Stříbrckého znám jako výtečného sportov-
ního fotografa. Ve svých snímcích dokáže zachytit 
klíčové okamžiky sportovního utkání, radost z vítěz-
ství i zklamání z prohry.
 Práce, které představuje na své poslední výstavě, 
jsou však zcela jiného charakteru.
 „Je spousta věcí kolem nás, ale my si jich ve 
spěchu ani nevšimneme a míjíme je. Někdo třeba 

Fotograf mizejícího mikrosvěta

Klub nadaných dětí v iQparku Liberec

Fotoreportáž z vernisáže fotografií Petra Stříbrckého

nemá čas, někdo třeba nemá tu 
schopnost vidět. Tak jsem se je 
pokusil s pomocí techniky zachytit 
také pro druhé,“ pronesl fotograf 
při vernisáži nad makrosnímky 
zachycujícími křehkost motýlích 
křídel, blyštivou krásu ranní rosy 
či pomíjivý okamžik odlesků slu-
nečního světla na vodní hladině.
 Každá fotografi e má svůj příběh 
vzniku. Bohužel jsou to často 
příběhy o mizících mikrosvětech 
travního či vodního života, které 
vznikají léta, ale zničeny mohou 
být během chvíle. „Když vidím, jak 
špatně s tou krásou zacházíme, 
říkám si, jestlipak by třeba mé fot-
ky nebyly cesta, jak s ní zacházet 
líp,“ říká fotograf, které veškeré 

své snímky pořídil v nejtěsnějším okolí Blanska.
 Snímek, který Monitor přetiskuje, má název Po-
břežní hlídka. Poznáte, jaká rostlina je na ní zachy-
cena? Pište na facebookový profi l Monitoru: 
www.facebook.com/MonitorBlansko
 Na výstavu Petra Stříbrckého srdečně zve Galerie 
Jonáš v Centru Ježek.

-kkuc-

V pátek 29. 3. byla v Galerii Jonáš zahájena nová výstava – jsou zde k vidění fotografi e Petra 
Stříbrckého, amatérského fotografa s profesionální úrovní, který se rozhodl podělit o své práce s 
blanenskou veřejností.

Foto: archivFoto: archiv
galerie Jonášgalerie Jonáš

Sadová 50, Blansko, rk.mika@post.cz, www.mikark.cz
 Již mnoho let Vám pomáháme na trhu s realitami, specializujeme se na Blansko 
a blízké okolí a známe dokonale cenovou mapu našeho regionu.
 Kromě standardních služeb realitní kanceláře, také stále častěji využíváte naší služby 
vyhotovení tržního odhadu nemovitostí pro účely dědického řízení. TRŽNÍ ODHAD 
NEMOVITOSTÍ však využijete také jako podklad při úvaze o prodeji své nemovitosti, při 
vypořádání majetku nebo při vkladu nemovitosti do základního jmění společnosti. Tento 
odhad Vám udává přesně reálnou hodnotu nemovitosti na trhu (tzv. „cenu obvyklou“) 
v dané lokalitě k určitému datu. Nestojí Vás několik tisíc jako je tomu u znaleckého 
posudku, ale jen pár stovek. Na duben jsme navíc pro Vás připravili akci - 10 % sleva 
na tuto službu. Oceníme Váš dům, byt či pozemek za velmi příjemnou cenu.
 Pokud budete potřebovat vyhotovení znaleckého posudku pro fi nanční úřad, spolu-
pracujeme s osvědčenými a spolehlivými soudními znalci v oboru. Dáme Vám na ně 
doporučení a kontakt. 
 Nabízíme Vám novou službu: REALITNÍ AGENT, který pomůže nejen s výběrem 
nemovitosti pro kupující, ale prověří i jejich právní čistotu a technický stav. Zájemce o 
prodej má zase jistotu, že „nenaletí“ různým letákům, které se mu objevují v dopisní 
schránce.
 Rádi bychom, abyste nadále naši kancelář vnímali především jako pomocnou 
ruku při prodeji, koupi, pronájmu či správě nemovitostí!

Pobřežní hlídka.Pobřežní hlídka.
Foto: Petr StříbrckýFoto: Petr Stříbrcký

Pro velký úspěch v loňském roce jsme letos zopakovali v rámci Klubu nadaných dětí, který na naší škole 
již druhým rokem pracuje, celodenní exkurzi do libereckého iQparku. V počtu asi třiceti dětí ze druhých 
až šestých tříd jsme vyrazili v sobotu 23. března 2013 brzy ráno směrem Liberec na návštěvu Centra 
Babylon, jehož součástí iQpark je. Některé děti provázeli rodiče.

 IQpark je ojedinělé zábavně naučné science cent-
rum, kde základními prostředky vzdělávání a pozná-
vání jsou herní pomůcky. Dětem i dospělým se tak 
nabízí nenucenou formou poznávání prostřednictvím 
zábavných prvků v rámci myšlenky „škola hrou“. Na plo-
še asi 3000m2 je umístěno více než 200 interaktivních 
vzdělávacích zábavných a atraktivních exponátů. Je 
jich tolik, že na jejich prozkoumání by nestačilo několik 
dní. 
 Nejprve jsme se všichni zúčastnili velikonoční 
science show plné experimentů s vajíčky, tekutým 
dusíkem, ohněm a elektřinou. Pak si každý mohl najít 
oblasti, které jej zaujaly. Například ve vodním světě 

experimentování s vodou, pumpami, vodojemy 
i modelem vodní elektrárny. Děti se mohly projít 
zrcadlovým labyrintem jako na Petříně, navštívit 
šikmou místnost, kde ani jeden úhel není pravý. 
V další expozici si mohly vyzkoušet své fyzikální 
schopnosti, zabalit se do mýdlové bubliny, sjet po 
požární tyči, vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, 
princip kladky nebo si vyrobit elektřinu. Zajímavou 
částí byla také expozice věnovaná lidskému tělu. V 
dalším prostoru je čekalo fyzikální hraní s úkoly, jako 
například vyzkoušej stisk ruky, vyzkoušej silné mag-
nety, zjisti prostřednictvím termokamery teplotu částí 
svého těla atd. Děti se mohly seznámit s fi lmovými 
triky a stát se na chvíli moderátorem počasí České 
televize, ulehnout na fakírovo lůžko nebo udržet v 

různých situacích rovnováhu. Atraktivní byla také část 
s exponáty z oblasti světla a barev. Velkým zážitkem 
bylo ocitnout se na palubě potápějícího se Titaniku, to 
je na nakloněné rovině. Všude je doprovázely desítky 
hlavolamů, logických úkolů a her. To zdaleka není vše, 
co si mohly děti v iQparku vyzkoušet. Experimentovaly 
s nadšením, exponáty zaujaly i dospělé. 
 Odjížděli jsme plni nových zážitků a poznatků. Tuto 
návštěvu se nepodaří absolvovat mnohým za celý život, 
dává chuť dětem i jejich rodičům těšit se na podobné 
netradiční akce.

Mgr. Jaromíra Hřebíčková
vedoucí Klubu nadaných dětí

Konference malých obcí 
 Blanenské vzdělávací centrum bylo v předposledním 
březnovém týdnu, místem konání konference věnova-
né zejména problematice ekonomických informačních 
systémů obcí a příspěvkových organizací okresu 
Blansko, kterou pořádala společnost Česká informatika 
s.r.o. Více než dvacítka zástupců malých obcí okresu 
Blansko si vyslechla příspěvky přednášejících odborní-
ků z oblasti informačních a komunikačních technologií. 
Podle předsedy organizačního výboru PhDr. Ing. Mgr. 
Jana Hrnčíře, MBA se podařilo zúročit dosavadní po-
znatky k problematice a přinést další zajímavé podněty 
pro praxi. „Vzhledem k záměrům konference byl značný 
prostor věnován také diskusi,“ uvedl Hrnčíř.

-jh-



Nabízíme

PRODEJ
velmi zajímavých

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

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

tel. 606734838
tel. 602516928
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Paní profesorce s láskou

Turisté si vyšlápli na Bleduli

 Do městské sportovní haly se sjela družstva 
především z Brna, Vyškova, Boskovic, Letovic, ale 
také třeba z České Třebové, Znojma nebo Břeclavi. 
Tentokráte proběhl poprvé také za účasti nejmenších 
volejbalistů a volejbalistek oddílu TJ 
ČKD. Celkem 5 našich týmů soutěžilo 
v oranžové a červené kategorii. 
Barevný minivolejbal je určen pro za-
čínající volejbalové adepty ve věku 
od 7 – 12 roků a hraje se ve dvojicích 
nebo trojicích. Pro naše hráče a hráčky 
to byla v podstatě první zkušenost s 
volejbalem na takové úrovni. A nutno 
říci, že napoprvé se podařilo dosáhnout 
několika kvalitních výsledků a celkově 
jsme obsadili v jednotlivých kategoriích 
jedno 5., dvě 3. a jedno 2. místo. 
Pravidelná činnost skupiny mládeže 
voeljbalového oddílu TJ ČKD Blansko 
probíhá ve sportovní hale na Údolní uli-
ci v Blansku každé pondělí a středu od 
18,00 hodin. Rádi mezi námi přivítáme 
další zájemce o tuto krásnou a inteli-

gentní kolektivní hru, narozené v letech 1999 – 2002.
Činnost volejbalového oddílu podporují město Blan-
sko a fi rma FPO Blansko.

Mgr. Bc. Michal Souček

Volejbalové žákyně v Brně
 V neděli 24.3.2013 se konal v městské sportovní hale na Vodové v Brně další ze serie turnajů tzv. 
Barevného minivolejbalu žactva. Tohoto již 6. turnaje se celkem zúčastnilo 132 týmů, čímž byl vytvořen 
nový rekord této série. 

Jubileum Amundsen Cupu 

trojím pohledem

Tradiční Okolo s kolem 

v novém kabátě!

 Jak jsme uváděli v dřívější pozvánce, konal se 19. března 2013 desátý ročník juniorské barman-
ské soutěže AMUNDSEN CUP. Hlavní pořadatel – Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko si za 
podpory spolupořadatelů, Kulturního střediska města Blanska a společnosti Stock Plzeň – Božkov, 
s.r.o., dal o to více záležet, aby se jubilejní ročník vydařil. Byla připravena celá řada novinek a také 
doprovodný program byl patřičně obohacen, aby si všichni, kdo se ten den objevili v Dělnickém 
domě, mohli „narozeniny“ Amundsen cupu co nejvíce užít.

 A právě těmto lidem dejme nyní slovo. Neboť 
každý z oslovených přináší do hodnocení 10. roč-
níku oblíbené soutěže svůj vlastní úhel pohledu a 
ten může pomoci ve snaze dále zlepšovat průběh 
a atmosféru celé akce, jejíž organizace nepatří k 
nejjednodušším.

 Na úvod několik poznatků ze samého centra ko-
ordinace příprav a realizace – od ředitelky Střední 
školy gastronomické Mgr. Marty Truhlářové:
* pozitivní vývoj vidím v soutěžních drincích – zejmé-
na ozdoby a názvy jsou stále nápaditější 
* líbila se mi výstava mapující všechny ročníky - 
vím, že není jednoduché dohledat 10 let staré fotky 
nebo články a co je podstatné - pro návštěvníky je 
to příjemná vzpomínka a pro mě údiv, co vše už je 
za námi…
* potěšila mě barmanská show od našeho bývalého 
soutěžícího – je znamenité vidět, jakou profesionální 
dráhu může pomoci nastartovat náš Amundsen cup!
* velice oceňuji pomoc našich partnerů – institucí a 
fi rem v regionu. Dávají tím najevo, že si nás váží a 
chápou význam toho, co děláme
* těší mě zpestření v podobě ochutnávky nové pro-
dukce fi rmy Stock – poznat aktuální chuťové trendy 
kvalitních produktů je zajímavé nejen pro návštěv-
níky, ale rovněž pro soutěžící v dalších ročnících
* oceňuji fakt, že naši studenti 
soutěž sami moderují – možná 
to není ta nejvyšší kvalita, ale 
ono není lehké stoupnout si v 
tomto věku na pódium a mluvit 
4 hodiny…

 Dále jsme o krátké zhodnocení 
požádali zástupce soutěžících, 
studenta 1. ročníku nástavbového 
oboru Gastronomický manage-
ment na pořádající škole, Miro-
slava Švestku:
 Soutěžil jsem již dříve a letošní 
ročník považuji za vůbec nejlepší 
Amundsen cup, jaký jsem zažil. 
Organizace byla propracovanější 
a bylo to znát už na propozicích 
soutěže, na základě kterých jsem 

se od ledna připravoval. Významným 
posunem při tvorbě mého soutěžního 
drinku byla možnost volného výběru 
nealkoholických složek. Umožnilo mi 
to zvolit si kvalitnější nápoje zcela 
podle mých představ a myslím, že na 
výsledku to bylo znát. 
     Celkově se mi akce líbila a určitě 
bych každému, kdo se zajímá o bar-
manství, doporučil se jí v budoucnu 
zúčastnit. Je to dobrá zkušenost, akce 
mi hodně dává, dozvím se víc o nápo-
jích i o barmanské technice. Pomáhá 
mi to i ve výuce, protože Amundsen 
cup navazuje na teorii a praktické 
činnosti, které se na naší škole učíme 
a navíc je to opravdu zábava! 

 Závěrem připojí za návštěvníky akce své hodno-
cení Mgr. Libuše Magniová:
 Blahopřeji organizátorům 10. ročníku soutěže 
ke skvělé organizaci, která upřednostňuje priority 
odborného vedení studentů. Maximální snaha pe-
dagogického sboru a všech zúčastněných studentů 
jednotlivých oborů školy svědčí o vzorném repre-
zentování v rámci Jihomoravského kraje. Ředitelství 
školy takto naplňuje konkrétní cíle vzdělávacího a 
výchovného programu.

 Bylo by asi nadbytečné cokoliv dalšího dodávat. 
O tom, že si Amundsen cup vydobyl své stabilní 
místo v kalendáři blanenských akcí, svědčí ostatně 
i to, že na jeho návštěvu si vždy najde čas nejeden 
významný host – každoročně je to například otec 
Jiří Kaňa, farář blanenského kostela sv. Martina, 
nebo starosta města Blanska, pan Lubomír Toufar, 
který letos pozdvihnul i číši a popřál ke zdaru akce 
v dalších letech. Přejme tedy i my, aby se jediné 
akci tohoto druhu v Blansku i v další dekádě dařilo a 
aby i v následujících ročnících odcházeli ze soutěže 
organizátoři, soutěžící i návštěvníci stejně spokojeni, 
jako tomu bylo tentokrát – při desátém ročníku.
 S použitím účastnické ankety a Knihy hostů sou-
těže Amundsen cup zpracoval

Martin Jaglář

Hloučky lidí s batůžky, hůlkami a psy míří ke klepačovské hospodě. Jejich cílem však není orosený 
půllitr, ale malý stolek v předsálí, kde se registrují účastníci pochodu Klepačovská bledule, který 
i letos uspořádala KOHA – Klepačovská občanská hyperaktivita.

 K dispozici jsou letos čtyři trasy 
– 7, 10, 17 a 25 km. Největší zájem 
je kupodivu o ty delší – kupříkladu 
na sedmnáctikilometrový pochod 
vyrazila před devátou už skoro 
třicítka lidí.
 „Chodíme pravidelně, jednou, 
dvakrát za měsíc. Hlavně se trochu 
protáhnout a nesedět doma,“ říká 
Mirek Drápal, který ze Křtin dorazil 
i s manželkou a švagrovou. I oni 
zvolili sedmnáctikilometrovou tra-
su a po registraci vyrážejí. „Je to 
snazší na vymýšlení – organizátoři 
nám připraví trasu, která vede zají-
mavými místy,“ vyzdvihuje výhody 
organizované turistiky paní Hana 
Drápalová.
 O oživení pochodu se organizá-
toři postarali i u té nejkratší trasy, určené rodinám s 
menšími dětmi. Jde se sice jen ke Křivé borovici a 
zpátky, zato děti čekají po cestě úkoly a také „malé 
překvápko na Velikonoce“, jak říká pořadatelka 

Zuzana Fedrová, a krabice s tatrankami a lízátky 
za jejími zády dávají tušit, že se malí turisté dočkají 
také sladké odměny.

-kkuc-

Blanenské gymnázium disponovalo vždy mimořádně kvalitním profesorským sborem. Jednou z jeho 
členek byla Marie Habešová. Studovala na dívčím Masarykově gymnáziu v Brně, po jeho zrušení a 
převedení do Blanska na něm pokračovala. 

 Na fi lozofi cké fakultě absolvovala obor český a 
ruský jazyk, který pro ni zvolila přijímací komise. 
Do zaměstnání, jež se stalo jejím celoživotním 
posláním, nastoupila na blanenské gymnázium a 
zůstala mu věrná. Byla třídní v deseti třídách. Díky 
empatii, citlivosti a ochotě naslouchat se svými 
žáky řešila nejen studijní záležitosti.
 Své hodiny ozvláštňovala o atraktivní informa-
ce, které v učebnicích nenašli a najít ani nemohli. 
Vedla 30 let recitačně hudební soubor Carmina, 
který se veřejnosti představil 60 pásmy. Zájem a 
láska k poezii ji přivedl do poroty Literární soutěže 
Františka Halase. Po odchodu do důchodu ještě tři 
roky vyučovala na boskovickém gymnáziu (češtinu, 
francouzštinu a dějiny umění), na střední zdravot-
nické a ekonomické škole. Zde vedla studentské 
časopisy, organizovala pro své žáky zájezdy do 
divadel, napsala skripta „Pohledy do dějin umění“. 
Že může i důchodce zůstat aktivní, předvedla jako 
členka občanského výboru, kde se s ostatními v 
devadesátých letech zasadila o zastavení rozšiřo-
vání Lachemy.
 Měla štěstí při výběru partnera, s nímž už oslavili 
více než padesát let společného života. Miroslav 
Habeš ji podporoval ve všech aktivitách, stál jí po 
boku v dobách dobrých i zlých. Společně vedli od 
konce 80. let do r. 2000 Klub přátel hudby, dodnes 
– především na půdě blanenského muzea, před-
nášejí o svých zajímavých cestách do zahraničí, 
organizují zájezdy na koncerty vážné hudby v Brně.
 Život paní profesorky by vydal na román. Nikdy 
se nepřízni osudu nepoddala. Stále si se svým 
manželem zahrají – ona na klavír, on na housle – 
oblíbená dueta, čte, překládá, cestuje, pravidelně 
navštěvuje divadelní studio JAMU Marta, kde je 
známá svými kritikami. Potkáte-li ji, divíte se, kde 
se v té drobné ženě tolik energie bere. Žene ji láska 

k lidem, schopnost naslouchat jim, ochota věnovat 
svůj čas pro dobrou věc, touha neustále se učit. Přeji 
s obdivem a za všechny studenty, známé a přátele 
paní profesorce k jejím dubnovým osmdesátinám 
hodně zdraví, elánu a touhy po poznávání.

L. Čepová

Poslední květnový víkend se blíží a s ním již tradičně i cyklistickospolečenskyrelaxační nezávod Okolo 
s kolem. Letošní již jeho 19. ročník se koná 24. - 25. května 2013 v Letovicích v areálu koupaliště.

 A právě v letošním ročníku dochází k zásadním 
změnám v organizaci, které ocení zejména sportovně 
založené rodiny. Tou nejdůležitější je možnost účasti 
nezletilých cyklistů do 12-ti let věku dokonce zdarma. 
Ti starší od 13-ti do 17-ti let zaplatí 100,- Kč, tedy po-
lovinu startovného dospělého účastníka. U neplnole-
tých cyklistů je samozřejmostí prohlášení zákonného 
zástupce a cyklistická helma. Tato zvýhodněná cena 
startovného platí při úhradě do 5. května. Do 
tohoto termínu lze také objednat i originální 
tričko za 150,-Kč. Oblíbenou součástí nezá-
vodu je letos již 8. ročník vložené vrchařské 
prémie „O pohár OK BAG“ pro ty, kteří si 
chtějí změřit síly ve čtyřech kategoriích.
 A co letos čeká účastníky? Program již 
od pátku, 8,2 m vysoká horolezecká stěna, 
oldies párty, v sobotu žonglérská dílna Vojty 
Vrtka i jeho vystoupení a samozřejmě i tanec 
a tombola. Novinky čekají i po trase – turis-
ticky atraktivní místa za zvýhodněné vstupné 
nebo zdarma a pro milovníky Geocachingu 
speciální multikeš „Okolo s kolem“. 

 Pokud přemýšlíte o aktivně stráveném víkendu 
s celou rodinou nebo partou přátel, neváhejte se 
přihlásit na www.okoloskolem.cz nebo v prodejně 
Cyklosport Hynek v Letovicích. Ty z vás, kteří ne-
vlastní kolo, nebo v sobotu nemohou jet s námi, zvu 
alespoň na páteční program, na který je vstup volný.
 Srdečně vás zve 

Ivoš Vinkler, pořadatel
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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

* Zahradu v Šebrově. 370 m2, vzrostlé ovocné stromy, 
budka na nářadí, Možnost zavedení el. energie. Cena 
60000,- Kč.  Tel. 605576267.
* Š 120 L , r.výr. IX/1978, najeto 135000 km, TK do 
03/2015, garážovaná, 1. majitel, barva bílá. Cena 
2000,- Kč. Tel. 737576941.

* Pronájem 1+1 Blansko, Dvorská, po rekonstrukci, 
částečně vybavený, internet UPC Fiber Power 10. 
Tel. 608965363, info@salonrischa.cz
* Pronajmu garáž v Blansku na ul. 9.května. Elektřina 
zavedena. Cena 950,-Kč/měsíc, dohoda možná. Volná 
ihned. Tel. 606607596.
* Hledám pronájem bytu 1+1 v Blansku, slušné jedná-
ní. Nejlépe kolem 6000 tis. včetně inkasa. RK prosím 
nevolat!!! Tel. 776744547.
* Čtyřčlenná rodina se psem hledá podnájem v BK v 
RD nebo v bytě 3+1 do 9 tis. měs. vč. inkasa. Prosím 
pomozte v nelehké životní situaci. Tel. 773134233.
* Pronajmu částečně zrekonstruovaný byt 1+1 v 
Blansku. Tel. 737900946.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Nabízím pronájem garáže v BK na sídlišti Zborovce 
na ul. Okružní. Tel. 723828080.
* Máte doma zachovalý kufříkový psací stroj? Prosím 
nabídně. Děkuji. Tel. 777263698.

* Trabant kombi v dobrém stavu. Tel. 607157828.
* Barkas 1000, dodávku s prosklenou skříní se SPZ, 
pojízdný - i mikrobus. Tel. 607157828.
* Ruční hřebenový lis LRH 3. Tel. 725392750.
* Garáž v Blansku u zastávky (nádraží) ČD. Bez RK. 
Platím hotově. Tel. 774189682.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Dívčí válka – 10.4.2013 v 19 hod, Kino Blansko, 
cena 290,- 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
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
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, Praha
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!

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. e-mail:infocent-
rum@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

Stolní tenis TJ ČKD Blansko

Obrovský úspěch mladé 

lyžařky z Blanska

1. liga ženy
 Blanenská děvčata byla před posledním hracím 
víkendem ve velmi složité situaci. Pokud chtěla 
pomýšlet na udržení v 1. lize, musela vyhrát s po-
sledním SK Dobré B a alespoň remizovat na stolech 
sedmého Hradce Králové. V Hradci však prohrála 
vysoko 1:9 a obsadila tak desátou, sestupovou, 
příčku.

SVS Hradec Králové A - ČKD GMC Blansko A 9:1
Body: Slezáková 1, Ševčíková 0, Trávníčková 0
 
SK Dobré B - ČKD GMC Blansko A 3:7
Body: Ševčíková 2,5 Trávníčková 2,5 Slezáková 2

2. liga muži
V posledních týdnech ve výborné formě hrající bla-
nenské áčko i o tomto víkendu potvrdilo, že může v 
play-off směle bojovat o postup do 1. ligy. Povinné 
vítězství nad posledním Tišnovem a přesvědčivá 
výhra nad do té doby prvním Hodonínem přisoudili 
Blansku v konečné tabulce 2. místo. Play-off tak za-
čne A tým na domácích stolech proti Hodonínu. Hraje 
se v sobotu 6. dubna, přesný čas ještě není určen.

ČKD Blansko A - Koral Tišnov A 10:5
Body: Dudík 4,5 Přikryl Aleš 3,5 Kvíčala David 2 
Kutil Libor 0

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

Divize muži
I blanenské béčko bylo před víkendem ohroženo 
sestupem, navíc zajíždělo na stoly stejně ohrožených 

soupeřů. Po sobotní těsné výhře nad Oltec Brno 
bylo jasné, že v neděli v Hlubočanech stačí B-týmu 
remíza. Zápas v Hlubočanech se od začátku vyvíjel 
velmi dobře. Blansko se dostalo do vedení 6:2 a 
zdálo se, že již nic nemůže dosažení vytoužené 
remízy zabránit. Domácí se však vzepjali ke skvě-
lému výkonu a srovnali na 8:8. Rozhodující devátý 
bod vybojoval ve velmi dramatickém zápase Josef 
Kvíčala, když svého soupeře udolal 11:9 v pátém 
setu. Výhra Pavla Voráče v posledním utkání již byla 
jen takovou třešničkou na dortu. Velkou pochvalu 
za celý víkend zaslouží Stanislav Mikula, který z 8 
dvouher zaváhal pouze jednou.

KST Otlec Brno A - ČKD Blansko B 8:10
Body: Mikula 3,5 Kutil Libor 3 Kvíčla Josef 2,5 Voráč 1

TJ Sokol Hlubočany A - ČKD Blansko B 8:10
Body: Mikula 4 Kvíčala Josef 3 Voráč 1,5 Kutil Libor 
1,5

2. liga ženy
Nepovedenou sezonu, značně ovlivněnou zraně-
ními a tím pádem nedostatkem hráček, zakončila 
blanenská děvčata dvěma porážkami v Dubňanech. 
Poslední místo v tabulce znamená sestup z 2. ligy.

SKST Dubňany B - ČKD GMC Blansko B 10:0
SKSt Dubňany C - ČKD GMC Blansko C 10:0

KS2
I přes 2 porážky v posledních zápasech obsadil C-
-tým konečné 7. místo.
ČKD Blansko C - Sokol Otnice A 4:10
ČKD Blansko C - MS Brno E 1:10

-vory-

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    
Darina Zbořilová, patnáctiletá studentka gymnázia v Rájci Jestřebí, vyhrála 2. místo na mistrovství 
České republiky amatérských lyžařů ve Špindlerově Mlýně. Byla v této soutěži zcela nejmladší 
účastnice, navíc z Blanska, kde nemáme ani svah ani hory, přesto dokázala porazit mnohem starší 
a zkušenější lyžaře – celkem 2300 závodníků, z nichž mnozí současně fungují jako instruktoři lyžo-
vání a bydlí v horských střediscích. (viz. www.sctsportnavrchol.cz – přehled výsledků obří slalom). 

 Jednalo se o projekt pod záštitou České televize, 
vysílaný na programu ČT SPORT nepřetržitě 57 dní 
pod názvem „S ČT sport na vrchol“. Poslední dva 
dny patřily fi nálovým závodům. Finále se jelo v rámci 
mistrovství ČR v disciplíně „obří slalom“. Opět tedy 
došlo k zajímavé konfrontaci těch, kteří se lyžováním 
živí, s nejlepšími lyžařskými „hobíky“ v zemi.
Jak celá soutěž probíhala:
 V několika lyžařských střediscích po dobu 30 – ti 
dní byly zorganizovány závody, do kterých se mohl 
přihlásit kdokoliv, kdo není držitelem závodního FIS 
kódu v alpských disciplínách, freestylovém lyžování 
ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktiv-
ního), celkem letos 2300 závodníků.
 Každý den 3 muži a 3 ženy s nejrychlejšími časy 
postoupili do „denního fi nále“, z nich vzešel jeden 
„denní vítěz“ a zároveň semifi nalista soutěže (Darča 
- videoarchiv: www.sctsportna-
vrchol.cz – 24.den obří slalom 
20.2.2013)
 Celkem 30 vítězů (12 žen 
a 18 mužů) z jednotlivých dnů 
postoupilo do semifi nálového 
kempu ve Špindlerově Mlýně, 
kde byli ubytovaní v hotelu Horal 
a pod patronátem našich špič-
kových fyzioterapeutů, trenérů 
a lyžařů (Tomáš Bank – bratr a 
trenér našeho nejlepšího lyžaře 
Ondry Banka, Lucie Pešánová 
– Hrstková a další), se tvrdým 
tréninkem připravovali na fi ná-
lový závod (vidoarchívy : www.
sctsportnavrchol.cz – fi nálový 
kemp). 
 V pátek 15. 3. 2013 se konal 

první eliminační závod, kde Darča 
obsadila 2. místo. V neděli 17. 3. 
2013 se jel 2. eliminační závod, zá-
vodnice ho absolvovaly na našem 
nejtěžším svahu zvaném „STOH“, 
ze kterého 5 nejlepších mužů a 5 
žen postupovali do fi nále - Darča 
postupovala opět z 2. místa (Vi-
deoarchiv: www.sctsportnavrchol.
cz – 48. den).
 V ženském fi nále tedy bojovalo 
pět hrdinek. Z dlouhé trati na červe-
né sjezdovce ve Svatém Petru se, 
jak se říká, „nepodělaly“ a všechny 
závod dokončily. Velký zážitek při-
tom měly ještě před samotným zá-
vodem. Prohlídku tratě s nimi totiž 
absolvoval Phil McNichol, bývalý 
dlouholetý kouč Bodeho Millera, 

Darona Rahlvese a Teda Ligetyho. Sám Phil upřím-
ně žasnul nad projektem České televize a potvrdil, 
že něco podobného neexistuje prakticky nikde. Pár 
pokusů se uskutečnilo v „jeho“ Spojených Státech, 
ale tamní soutěž rozhodně neměla parametry celo-
národní televizní reality show. Podobně o projektu „S 
ČT sport na vrchol“ mluvil v průběhu letošní sezóny 
také Alberto Tomba. …
 Ženské fi nále se jelo v rámci MČR v alpských 
disciplínách proti reprezentaci ČR v alpských disci-
plínách, a to v disciplíně obří slalom 23. 3. 2013, viz. 
videoarchív. Darča v tomto závodě po napínavém 
souboji o první místo nakonec obsadila krásné druhé 
místo a zanechala za sebou spoustu velice dobrých 
amatérských lyžařek, což považujeme za obrovský 
úspěch a blahopřejeme!!!

-ad-

Sport Club Jany Kuncové
leden-duben 2013

Zhubněte do plavek!
Nový kurz pro Vás - Kalanetika

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 tram-
polínami
lektorka Jana Kučerová

Čtvrtek: 17:30-18:30 Kalanetika
lektorka Jana Kučerová
18:30 – 19:30 Zumba s Marcelou

Večer s psycholožkou aneb...

 Přijměte pozvání Městské knihovny Blansko na 
nový cyklus populárně-naučných přednášek z ob-
lasti společenských věd, především z psychologie, 
nazvaný Večer s psycholožkou aneb…
 Uskuteční se celkem čtyři přednášky, které pro-
běhnou od dubna do června 2013. Každá přednáška 
bude mít svoje vlastní téma a dotkne se aktuálního a 
někdy i palčivého problému a situace lidského života. 
Lektorování se ujala blanenská rodačka, psycholož-
ka PhDr. Kateřina Vrtělová.
 První setkání na téma ASERTIVITA se uskuteční 
v pátek 12. dubna 2013 od 18 hodin v dětském 
oddělení knihovny. 
 Je známo, že asertivita patří mezi možnosti, které 
mohou vést k předcházení stresových situací a zmír-
ňovaní jejich důsledky. Asertivní jednání umožňuje 
myslet na sebe sama a ve stejném okamžiku respek-
tovat druhé lidi. Asertivita nabízí svobodu volby. 
 Jak být asertivní, empatičtí, ale také jak být úspěš-
ní a se svým životem spokojeni, se dozvíme na výše 
zmíněné přednášce.

Mgr. Jana Trubáková, 
Městská knihovna Blansko
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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

 V březnovém squashovém turnaji jsme si opět 
udrželi velmi dobrý zájem o náš pravidelný turnaj. 
Tentokrát přišlo 19 hráčů a tak jsme utvořili čtyři 
základní skupiny A, B, C, D. Zde jsme hráli podobně 
jak v celém turnaji na dva vítězné sety do 11 bodů 
dle mezinárodních pravidel. Z těchto skupin postu-
povali vždy čtyři hráči do fi nálového vyřazovacího 
pavouka. První kolo v tomto pavouku, tedy osmifi -
nále, je prubířským kamenem pro všechny, určuje 
úspěch anebo zklamání. Vítězové se dostávají 
do horní poloviny startovacího pole a poražení do 
spodní poloviny. Výhodou však tohoto systému je, 
že ať zápas skončí jakkoli, hrají všichni stále dál, až 
do zápasu o každé jednotlivé místo, dle momentální 
výkonnosti.

 Hráči, kteří se ze základních skupin nedostali do 
vyřazovacího pavouka, utvořili skupinu
 E o 17-19 místo. Hráli dvoukolově tak, aby i oni 
mohli odehrát obdobný počet zápasů. Je to nutné z 
toho důvodu, aby měli stejnou možnost jako ostatní 
a neztráceli odehrané sety do dlouhodobé celoroční 
soutěže.
 Vítězem turnaje se tentokrát stal, opět v plné síle 
hrající Jindřich Čeladín, který ve fi nále porazil po 
urputném boji Jana Zezulu 2:1 (11:9, 8:11, 11:9). V 
utkání o třetí místo, které si nic nezadalo s urput-
ností výše uvedeného utkání, porazil Jaromír Matal 
znovunavrátilce Pavla Blažka také 2:1 (9:11, 11:9, 
11:8). Na dalších místech od pátého do osmého 
místa se umístili Milan Prudil, Jirka Pánek, Jirka 
Vybíhal a Nabil Lai. Ceny do turnaje pro všechny 
hráče věnovalo opět ČAD Blansko a.s.
 Po vyhodnocení hráči ocenili, kvalitnější světlo 
na kurtech, posílení organizátorů a obsluhu baru v 
centru. Turnaj proběhl mimořádně již od 9,30 hodin. 
Příští turnaj bude opět od 13,00 hodin v sobotu 13. 
dubna 2013. Opět jste všichni zváni. Věříme, že i 
tentokrát udržíme váš zájem.

-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

- 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 sehráli místo odloženého derby s Boskovicemi přátelské utkání s Líšní, která 
nastoupila v kombinované sestavě. Svěřenci kouče Hajského zvítězili po dvou brankách Ladislava 
Hansla a jedné Tomáše Jarůška 3:2.

 Utkání začalo aktivněji Blansko. Již ve 3. min. 
musel domácí brankář zasahovat proti štiplavé střele 
Zouhara. Po čtvrhodině se Blanenským podařilo 
útočnou snahu korunovat vedoucí brankou. Dlouhý 
výkop Jurana brankář Líšně podcenil, čehož využil 

Ladislav Hansl a díky svému důrazu poslal míč do 
opuštěné branky - 0:1. 
 Ve 25. min. po pohledné kombinaci Sedláčka a 
Gromského druhý jmenovaný odcentroval do vápna, 
Zouhar následně prošel přes dva protihráče a jeho 

skvostnou přihrávku uklidil do prázd-
né branky Tomáš Jarůšek - 0:2. 
    Poté Blansko přenechalo iniciativu 
soupeři, který nejprve ohrozil Jurana 
střelou ze střední vzdálenosti. Deset 
minut před koncem poločasu pak 
potěšil oko fotbalového diváka Šudo-
ma, jehož umě zahraný trestný kop 
se od břevna odrazil za čáru - 1:2. 
    Po změně stran se Blansku poda-
řilo vedení opět navýšit, když v 57. 
min. Gromského centr napálil z vo-
leje do branky Ladislav Hansl - 1:3. 
    Poté se zápas proměnil ve festival 
neproměněných šancí Blanenských, 
kteří nejméně 5 krát pohrdli možnos-
tí své vedení navýšit. Soupeř toto 
zaváhaní potrestal z brejku v 86. 
min. zásluhou Wally - 2:3.

www.fkblansko.cz

Foto: Boris HasaFoto: Boris Hasa

Místo derby vítězství

nad kombinovanou Líšní

5. dubna 20138
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