
- Prodej bytu 3+1 Blansko – Zborovecká, 2.p., možný převod OV...NC – 1 580.000 Kč

- DB 2+1 Blansko – 9. května, 58 m2, 1. NP, dobrý stav, ihned volný...NC – 1 099.000 Kč

- Zahrada Blansko – D. Lhota, 1819 m2 + chata  v zast.území, IS...NC - DOHODOU

- Nájem objektu Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí, pěkné...NC – 12.000 Kč/měs.+ ink.

- Nájem DB 1+1 Blansko – Dvorská, 34 m2, 2.p.,nevybavený...NC – 4.000 Kč/měs.+.ink.

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 12.500 Kč/měs.

- Nájem RD 3+1 Blansko - Obůrka, 103 m2, 1.p., volný...NC – 6.000 Kč/měs.+ inkaso

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ BYTY A DOMY K  PRODEJI

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

Před pár měsíci jsme si u známých pouštěli videozáznam starý už hezkých patnáct 
let. Byli jsme na něm všichni nějací mladí a hezcí, o váze ani nemluvě… A vtom jsem 
si uvědomil, že už nejsem nejmladší. Rána už nebývají tak zcela bezbolestná, tu a tam 
se ozve plotýnka i přes den a nehezky vypadající měch zdobící moji oblast břicha mi 
v zavazování tkaniček zavazí čím dál tím víc. Inu – věk nezastavíš, řekl jsem si a chtěl 
celou záležitost hodit za hlavu. Ale ono to nešlo. Dospěl jsem k názoru, že bych se o 
svoji tělesnou schránku měl začít více zajímat a hlavně starat.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

ultrazvuk prsou (v závislosti na tom, kdy naposledy 
navštívily mamografi i).
 Suma sumárum jsem onkologickým vyšetřením v 
nemocnici strávil zhruba 100 minut. Služba je to place-
ná, ale na druhou stranu alespoň člověk ví, za co platí. 
Veškerý personál se mnou zacházel velmi zdvořile, 
nikde jsem nemusel čekat déle než dvě minuty a vů-
bec jsem se cítil jako nějaký VIP pacient. Dokonce mi 
bylo přiděleno i speciální stání pro automobil v areálu 
nemocnice, což jsem vzhledem k situaci, která tu ve 
všední dny vládne, uvítal s velkým nadšením!
 Na základě odborného vyšetření na místě zjistili, 
že mi nic není, na výsledky krevních a dalších testů 
zatím ještě čekám. Už teď ale vím, že jsem udělal 
dobře. Pevně věřím tomu, že jsem zdráv a není nic 
lepšího, než se to dozvědět od lékařů. Na druhou 
stranu – pokud by mne měla nějaká ošklivá nemoc 
postihnout, ať se to dozvím co nejdřív. Jen tak budu 
mít slušnou šanci na úplné uzdravení.
 Člověk nemusí být nutně hypochondr, aby chodil 
zdravý k lékaři. Myslím si, že tohle je věc, kterou 
spousta lidí podceňuje. Každý z nás by se měl u 
svého obvodového lékaře objevit alespoň jednou za 
dva roky na preventivní prohlídku, totéž by se dalo říci 
o preventivním onkologickém vyšetření. Slíbil jsem si, 
že za dva roky absolvuji celou proceduru znovu. Fakt, 
že nyní jsem zdravý, se může velice rychle změnit. 
A já bych nerad, aby mi moje tělo za pár let ukázalo 
svoji odvrácenou stranu.

-mumma-

 Nejsem člověk, který chodí 
rád k doktorovi, ale znáte to – tu 
a tam je to zcela nevyhnutelné. 
Stalo se však, že jsem do bla-
nenské nemocnice přišel zcela 
dobrovolně, aniž by mě něco 
trápilo. Ale vezmu to pěkně od 
začátku.
 Koncem minulého roku jsem 
se dozvěděl, že Nemocnice Blan-
sko provádí preventivní onko-
logické vyšetření. Věděl jsem, 
že podobnou službu pacientům 
nabízí také na Žluťáku v Brně, 
ale proč jezdit do Brna, když u 
nás v Blansku pro mne udělají 
to stejné? A ještě navíc levněji 
než v Brně, jak jsem se poté, co 
jsem se o celou věc začal více 
zajímat, dozvěděl. Rakovina je 
největší strašák, který chodí denně kolem nás a 
zcela upřímně a bez mučení se přiznávám, že z ní 
mám velký strach. U mnoha lidí sice přetrvává názor, 
že o této nemoci raději nebudou vědět vůbec, ale to 
je nesmysl. Pokud se má něco objevit, chci to vědět 
hned. Procento vyléčitelnosti je potom mnohem vyšší 
než v případech, kdy se o onkologickém onemocnění 
dozvíte pozdě. To je prostý fakt.
 A tak jsem se objednal na preventivní onkologickou 
prohlídku do blanenské nemocnice. Zhruba týden 
před samotným vyšetřením mi domů přišla obálka s 
instrukcemi a se dvěma nádobkami na vzorky, které 
jsem měl vzít s sebou. V samotný den D jsem byl leh-
ce nervózní, ovšem veškeré obavy se rozplynuly po 
prvních větách s vyšetřující lékařkou. První půlhodinu 
jsme strávili uvolněným rozhovorem, ve kterém se 
mne vyptala na onemocnění, které máme v rodině, 
také na to, čím vším jsem prošel v uplynulých letech 
svého života a v neposlední řadě i na současný zdra-
votní stav. 
 Po sestavení této anamnézy jsme přešli k samot-
nému vyšetření. Sestra mi změřila tlak, natočila EKG, 
odebrala vzorky krve a lékařka mi následně důkladně 
prohlédla a prohmatala celé tělo. Potom jsem v do-
provodu sestřičky zamířil na rentgen plic, odkud jsem 
byl odveden na ultrazvuk břicha a svoje putování jsem 
zakončil na kožním oddělení, kde se paní doktorka 
koukla na znamínka, zda nehrozí kožní melanom. 
Z prospektů, které mi přišly domů, jsem zjistil, že 
ženy mají navíc ještě mamografi cké vyšetření nebo 

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

Pro mladý pár, který má 

schválenou hypotéku, hle-

dáme ke koupi byt 1+1 s bal-

konem nebo lodžií v cenru 

města Blanska, popř. Sever. 

mob.: 605 785 653

HLEDÁME!

HLEDÁME!

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 10 500,- Kč vč. ink.

Pronájem velice pěkného, prostorného 

bytu 3+1 s lodžií. Volný ihned. 

mob.: 777 857 739 

Blansko - Sever Blansko

cena: 7 800,- Kč vč. ink.                         

Pronájem nadstand. bytu 1+kk (35 m2) vč. 

parkovacího stání.

mob.: 605 163 333 

cena: 956 000,- Kč

Jedinečný stav. pozemek o výměře 

1195 m2, jižní orientace, všechny IS.

mob.: 777 857 739 

Olomučany

Foto Klára KučerováFoto Klára Kučerová

Pro klientku s připrave-

nou hotovostí hledáme ke 

koupi byt 2+1 v Blansku.

Za nabídky předem dě-

kujeme! 

mob.: 605 163 333
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K - BANDK - BAND
 - široký repertoár
 - zkušenosti
 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz

734 514 325
734 514 325

Víte?
nevíte?

Zápis dětí
 Ředitelka Základní školy, Blansko, Nad Čertovkou 
17 (škola pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami) sděluje, že zápis dětí, které zahájí ve 
školním roce 2015/2016 povinnou školní docházku 
– tzn. zápis dětí do 1. ročníku základní školy – se 
v naší škole uskuteční ve čtvrtek 12. února 2015 v 
době od 12,00 do 16,00 hodin. Případné informace 
rádi poskytneme na telefonním čísle 516 410 631.
 Současně kolektiv zaměstnanců Základní školy, 
Blansko, Nad Čertovkou 17 srdečně zve zájemce 
každého věku k prohlídce školy, a to rovněž ve  
čtvrtek 12. února 2015 v době od 12,00 do 16,00 
hodin. 

Knihovna představí 
radnici

 Tento rok i rok 2016 budou v Blansku zasvěceny 
významným oslavám. 
 Historicky důležitější jubileum se vztahuje k první 
písemné zmínce o Blansku, jež se datuje do roku 
1136 a váže se k zápisu v kronice tzv. kanovníka 
vyšehradského kostela, který se týká sporu mezi 
biskupem Jindřichem Zdíkem a brněnským knížetem 
Vratislavem. Příští rok od této události uplyne již 880 
let.
 Letos pak slavíme 110. výročí povýšení Blanska 
na město. Když 10. dubna 1905 tehdejší starosta 
Karel Ježek oznámil obecní radě, že obdržel císařské 
rozhodnutí o tomto aktu, scházívala se rada v zase-
dací síni radnice z roku 1885. A právě této budově 
je věnována výstava Městské knihovny Blansko s 
názvem „Blanenská radnice 1905 – 2015“.
 Dokumentární výstava, která vnikla ve spolupráci 
se Státním okresním archivem Blansko, Městským 
úřadem Blansko a Muzeem Blansko, se zaměřuje 
na budovu blanenské radnice od jejího postavení 
v roce 1885 do současnosti, dalším tématem jsou 
blanenští starostové v tomtéž časovém období, 
prostor je věnován i budově bývalého okresního 
úřadu. Prezentované obrazové materiály zahrnují 
pohlednice, fotografi e, propagační materiály, mapy, 
plány a nákresy.
 Vernisáž výstavy proběhne 13. února 2015 od 18 
hodin v oddělení pro děti a mládež a uvede ji ředitel 
knihovny Mgr. Pavel Přikryl.

Lenka Jančová, DiS., Městská knihovna

Nejkrásnější báseň 
o lásce 2015

 Únorový svátek sv. Valentýna jsme už i v naší 
zemi přijali za svůj. Jedním z krásných a neobvyk-
lých dárků při této příležitosti může být i zamilovaná 
básnička. A bylo by škoda se o ni nepodělit.
 Proto i letos, již pošesté, vyhlašujeme Svatova-
lentýnskou soutěž - „Nejkrásnější báseň o lásce“.
 Básně libovolné formy v počtu maximálně tří kusů 
přijímá od 1. 2. do 28. 2. 2015 oddělení pro dospělé 
čtenáře Městské knihovny Blansko, a to e-mailem 
(gargosova@mk.blansko.cz), poštou (MK Blansko, 
Rožmitálova 4, 678 22 Blansko, obálku označit 
heslem SVATOVALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ) nebo 
osobním doručením.
 Po skončení soutěže vybere odborná porota tři 
nejlepší básně, které budou zveřejněny na webu 
knihovny a jejich autoři odměněni knihou.

Bc. Pavlína Gargošová, Městská knihovna

Přerušení dodávky 
elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 
soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a reviz-
ních prací - bude přerušena dodávka el. energie:
Dne 18.02.2015 od 07:30 do 12:30
Blansko - Horní Lhota: náves od domů č. 7 a 130 po 
dům č. 77 a 110 včetně odbočujících ulic
Dne 20.02.2015 od 07:30 do 15:00
Blansko - Hořice: dům č.p. 4, jižní část obec- při silnici 
od Olešné po domy č. 22 a 14 včetně odbočujících
místních komunikací.

Freddieho sloupek
Cestujeme vlakem...

 V poslední době jsem se při svých několika 
pracovních cestách do hlavního města rozhodoval, 
jakou variantu dopravy zvolit. V několika případech 
jsem potřeboval být naprosto nezávislý a fl exibilní, 
a proto jsem zvolil dopravu vlastním vozem, ale v 
případech, kdy jsem pociťoval jistý luxus (alespoň) 
iluze volného času, zkusil jsem jízdu vlakem.
 O cestách po D1 snad nemá cenu se zmiňovat. 
Po naší nejvytíženější dopravní tepně jezdím velmi 
často a pravdu mají ti, co ji označují za tankodrom, 
i když (díky probíhající rekonstrukci) se již některé z 
úseků začínají podobat dálnici civilizované země, za 
kterou, i přes četné výhrady, stále svoji vlast považuji.
 Jízda vlakem má nádech nostalgie za dětskými 
léty, i když už dávno vagóny netahají železní oři, 
jenž by poháněla pára. Navíc, ne, že bych si takové 
časy pamatoval :-)
 Ale jinak je vlak dobrá volba. Nemusíte řídit, vol-
ný čas vyplnit něčím užitečným, při služební cestě 
třeba prací, při vlastní čímkoli jiným. To není tak 
úplně špatná varianta. Zkusil jsem do Prahy různé 
vlaky. Od těch, co zastavují i v našem střediskovém 
městě po ty, co se tudy jen mihnou. Ty totiž nestaví, 
jak se lidově říká „u každé meze“, ale prosviští si to 
až do naší kouzelné metropole s pouhými dvěma, 
či třemi zastávkami. Musím říci, že se doprava 
rozhodně zlepšila. Snad díky tomu, že všechny ty 
RailJety, EuroCity, InterCity a SuperCity slouží jako 
mezinárodní spoje, je úroveň pohodlí a služeb o 
řádný kus vepředu před „obyčejným“ rychlíkem, či 
courákem. K dispozici máte WiFi připojení, cestování 
připomíná spíše dopravu letadlem, k mání je i ob-
čerstvení. Můžete si dát to, na co máte chuť. Třeba 
(jako novinka, kterou inzerovali) i „zdravá“ strava, 
což mne při pohledu na jednu položku v nabídce 
docela pobavilo. Občerstvovací fi rma nabízí krásné, 
čerstvé jablko (jedno). Bratru za 32 Kč. Proto mě 
to taky tolik rozesmálo. Z takové ceny by se mohly 
nejednomu spoluobčanovi protočit panenky, či se 
o něj pokusit mdloby. Ale samozřejmě chápu, že i 
vlakově-gastronomičtí podnikatelé musí z něčeho 
žít a nutně se to odráží na cenách. Chcete-li tedy 
zůstat zdraví a silní, nikdo vám (na rozdíl od letadla 
mířícího třeba do Kanady) neutrhne obrazně hlavu 
za to, že si do vlaku přinesete jablko svoje, přičemž 
je naprosto lhostejno, zda pochází z vlastního sadu, 
či jste je zakoupili u nějakého kupce. Mám dojem, že 
ostatním spolucestujícím to je taky jedno.
 Za co ale musím našeho dopravce pochválit je, 
že se výrazně k lepšímu posunula úroveň služeb 
mimo jedoucí vlak. Slečny i pánové v pokladnách 
se usmívají, většinou jsou schopni a ochotni poradit, 
najít, či doporučit. A pokud si náhodou rady neví, 
pak vás s úsměvem někam pošlou. A rozhodně to 
není do míst, kde záda ztrácejí své slušné jméno, 
prostě vás pošlou za někým, kdo poradit schopen je. 
K okénku blanenského nádraží jsem před dávnými 
léty přistupoval s pokorou, obrněn železnou trpěli-
vostí (což zvláště v mém případě vyžadovalo notnou 
dávku sebeovládání) a obavou, kam mě zase kdo 
s mým dotazem pošle (a tentokrát opravdu myslím 
TAM, co už teď neposílají).
 Naopak. Slečna mi dokonce ušetřila nějaké fi -
nanční zdroje a nabídla výhodnější jízdenku, než tu, 
kterou jsem si původně přišel zakoupit. S úsměvem, 
grácií a přáním pěkné cesty. Chce se mi věřit, že 
je to nový standard našeho národního přepravce 
a doufám, že mě někdo brzy nepřesvědčí o opaku. 
Rozhodně bych Vám, slečny a pánové za okýnkem 
(nejen) blanenského nádraží, chtěl vyseknout ob-
rovskou poklonu a poděkování. Úsměv a ochota nic 
nestojí, ale druhého může štědře obdarovat. Vám se 
to podařilo a já vám za to děkuji, protože potom se 
cestuje daleko lépe a radostněji!!!
 Hezký vlakový den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

 Akreditační šetření se uskutečnilo v říjnu loňské-
ho roku přímo v nemocnici za účasti tří externích 
auditorů akreditační komise, mezi nimiž byly zastou-
peny profese lékař, zdravotní sestra a odborník na 
provozně-technickou oblast. Podle starosty města 
Ivo Poláka bylo nutné splnit asi dvě stě indikátorů, 
od vstupu pacienta do nemocnice přes vyšetření a 
léčbu až po jeho propuštění k praktickému lékaři. „S 
jednotlivými indikátory mají potíže i velké a fakultní 
nemocnice, o to více je třeba ocenit nemocnici takové 
velikosti,“ řekl Polák. 
 Komise tedy posuzovala jednotlivé procesy v bla-
nenské nemocnici, a to zejména dodržování národní 
legislativy, správné vedení zdravotnické dokumenta-
ce, dále pak zásady péče o pacienty, ordinace léčiv 
a jejich skladování, týmové spolupráce, komunikace 
a předávání pacientů, dodržování hygienických 
požadavků, podávání stravy pacientům, poučení 
pacientů, správné stanovení kompetencí jednotlivých 
zdravotnických pracovníků, identifi kace rizikových 
oblastí a nastavení preventivních opatření. „Kromě 
zdravotnických provozů jsou kontrolovány také 
provozy technické, zejména bezpečnost používané 
přístrojové techniky, bezpečí prostředí pro pacienty, 
personál a zvládání krizových situací,“ uvedla tisková 
mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá. 

 Akreditace není pro nemocnice povinná. Získané 
ocenění je však především signálem pro pacienty, 
kteří mají záruku, že vstupují do bezpečného pro-
středí, kde o ně bude pečovat kvalifi kovaný personál 
a kde jim budou poskytnuty služby v co nejvyšší 
možné kvalitě. Zachování stávající úrovně i další 
zkvalitňování služeb – o to se i nadále bude snažit 
vedení nemocnice, její zaměstnanci i Město Blansko 
jako zřizovatel. 

-mha-

Blanenská nemocnice získala 
akreditaci kvality péče 

Charitativní módní přehlídka 
pomůže studentům v Malawi

 Již v roce 2011 získala blanenská nemocnice jako jedna ze tří v Jihomoravském kraji akreditaci 
kvality péče. Nyní se ji podařilo obhájit. V úterý 27.1.2015 došlo na Městském úřadě v Blansku k 
předání certifi kátu. 

 Charitativní módní přehlídka se letos čtrnáctého března vrátí na molo v Dělnickém domě Blansko. 
Osmý ročník tradiční akce na pomoc potřebným nabídne více než osmdesát modelů k zhlédnutí i 
zakoupení, doprovodný program a bleší trh. Vybrané peníze pomohou studentům v africkém státu 
Malawi.
 Módní přehlídka, napínavá dražba, bleší trh a 
doprovodný prodej šperků a výrobků čeká letos 
návštěvníky osmé Charitativní módní přehlídky 
v blanenském dělnickém domě. Akce na pomoc 
potřebným vypukne čtrnáctého března ve tři hodiny 
odpoledne. 
 „Přehlídka už je v Blansku tradiční akcí, kterou 
se snažíme v Blansku udržet. Návštěvníkům nabízí 
zajímavou podívanou a zároveň možnost pomoci 
potřebným,“ vysvětlila jedna z organizátorek módní 
přehlídky Tereza Musilová. Letos se k přehlídce 
připojí i bleší trh. „Blešák byl oblíbenou součástí 
Večeru u mola, který v posledních dvou letech 
následoval po přehlídce. Ten letos nebude, ale 
protože jsme chtěli prodej nejrůznějších drobností 
zachovat, připojili jsme ho přímo k přehlídce,“ do-
plnila Musilová. 
 Na Bleším trhu si mohou zájemci vybrat z více 
než sedmi set knih, darovaného oblečení, drobnos-
tí, desek, keramiky, nádobí či hraček. Nechybí ani 
kuriozity. „Věci, 
které prodává-
me na blešáku, 
každoročně zís-
káme na našich 
sbírkách. Lidé 
nosí věci, které 
už třeba neužijí 
nebo nepotře-
bují. Letos jsme 
například dostali 
tři krabice vi-
deokazet, které 
prodáme po pě-
tikoruně, ale také 
funkční televizi 
nebo DVD pře-
hrávač,“ upřes-
nila Musilová. 
 Veškeré zís-
kané peníze po-
putují na pomoc 
potřebným. Za 

sedm let existence Charitativní módní přehlídky 
už takto organizační skupina, která si říká Dealeři 
naděje, ve spolupráci s farností svatého Martina 
Blansko vybrala téměř tři sta tisíc korun. Peníze 
pomohly hned v několika zemích světa. Letos je 
organizátoři pošlou studentům do Malawi. „Už 
na poslední přehlídce jsme spolupracovali se 
salesiánem Františkem Radeckim, který působil 
na misiích na škole v Zimbabwe a nyní přesídlil 
do Malawi. Podle jeho slov je Malawi ještě chudší 
a potřebnější země než Zimbabwe, a proto jsme 
se rozhodli pomoci právě tam,“ objasnil blanenský 
farář Jiří Kaňa. 
 Charitativní módní přehlídka sice vypukne až za 
měsíc, přípravy jsou ale v plném proudu už nyní. 
Jaké modely letos budou k vidění na přehlídkovém 
mole lze zjistit v katalogu na stránkách prehlidka.
bk.cz nebo facebook.cz/Prehlidka  spolu s nejno-
vějšími informacemi o celé akci. 

-maj-
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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

DĚTSKÉ SNĚHULEDĚTSKÉ SNĚHULE
bezva botky do sněhu a deště

Super cena
Nyní 10% sleva!

*** Nepromoknou 
a udrží nohy vašich 
dětí v suchu a teple

*** Teplá 
chlupatá výstelka 

V nabídce také dětská membránová obuv.
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Na kávě s Kateřinou Kloudovou

Sponzor rubriky:

Kateřina Kloudová, která pochází z Blanska, 
je majitelkou vzdělávací fi rmy a předsedkyně 
neziskové organizace. Hlavní náplní její práce 
je tvorba a realizace výchovných programů a 
přednášek do škol.

 Kde se zrodil nápad dělat výchovné programy 
se zaměřením na etiketu? 
 Pracovala jsem v poradně, odkud jsem se dostala 
do škol a na setkání mládeže. V rámci celorepubli-
kové akce Image do škol jsem vytvořila kroužek pro 
dívky, kdy jsem si vyškolila asi třicet lektorů po celé 
republice, kteří potom učili dívky, jak se mají jednak o 
sebe starat, a jednak jak mají vystupovat a chovat se, 
takže celkově ta image je o vystupování, sebepřijetí 
a péči o sebe. Bylo to v rámci mimoškolní činnosti a 
kroužků.
 Dostala jsem se také do televize a do rádia. 
Měla jsem svou rubriku v rádiu Student 107FM, kde 
jsem odpovídala na dotazy posluchačů. Pořad se 
předtáčel dopředu, takže se třeba stalo, že jsem při 
návštěvě koupaliště slyšela sama sebe z puštěného 
rozhlasu.
 Díky těm všem zkušenostem jsem se naučila 
mluvit na dav a zjistila jsem, že chování je velkým 
problémem a začala jsem se zajímat o etiketu. Navíc 
jsem z učitelské rodiny, takže vím, jak to funguje ve 
školách. Začala jsem zkoušet, jestli by byl zájem o 
výchovné programy. 

 A byl zájem? 
 Byla velice pozitivní reakce a v dnešní době je 
navštíveno cca 300 škol. Programy se vylepšují, 
doplňují. 
 Již dvanáct let tedy realizuji výchovné programy 
do škol na téma vystupování, prezentace, vztahy, 
etiketa. Je to od prvního stupně základních škol po 
střední školy, programy jsou přizpůsobené věku a 
stále se obměňují. 
 Během jednoho dne se po skupinkách vystřídá asi 
stovka žáků, ve větších městech to může být ale až 
čtyři sta dětí. 

 Jak vypadá výchovný program? 
 Je to praktická záležitost, žáci vše předvádí a 
vede je lektor. Trénujeme např. správné vcházení do 
místnosti, ale i zdravení, představování… Hledáme 
čestné místo pro paní učitelku.
 Vím sama, že kdybych seděla na druhé straně, tak 
bych to jinak nepřijala. Snažím se jim tedy přiblížit. S 

těmi rebely se nejlíp pracuje, 
úkoly předvedou vtipně a 
lépe než ti, co tam sedí za-
řezaní. 
 Na základě této myšlenky 
vznikla i rubrika na face-
booku s názvem Etiketa s 
rockerem, která je určena i 
pro veřejnost.

 Kdo určuje, co je správ-
né a co ne? Kde se berou 
pravidla společenského 
chování? 
 Jako většina oborů, i eti-
keta je vývojová záležitost, 
protože to, co platilo za 
první republiky, neplatí teď. 
Plno autorů má jiné názory. 
Ty základní věci, kdo koho 
první zdraví, na tom se asi 
shodneme všichni, ale další 
postranní věci, jak třeba držet příbor, skleničku s 
vínem, na to existuje víc pravidel. 

 Proč je tedy důležité vyučovat etiketu? 
 Etiketa souvisí i s morálkou. Etika a morálka je 
součástí etikety. Ale lidi mají často svědomí otupělé 
a mnohokrát nejsou schopni rozeznat, co je ještě 
dobré a co zlé. Etiketa jsou přesná pravidla chování. 
Ale i ta etiketa je ovlivněna vývojem doby. V dřívější 
době například bylo zakázáno zastavovat se na ulici 
a bavit se tam s lidmi, bylo to neslušné. Takže to, co 
platí teď, za pár let nemusí být neslušné. Je to tím, 
jak se povoluje morálka.  

 Co plánujete dál? 
 Chtěla bych do škol přinést i další pomůcky nebo 
věci zadarmo, vzniká nezisková organizace, která by 
to měla podpořit. V současné době sháním peníze 
od sponzorů. Pomůcky do škol jsou pro rodinu velká 
fi nanční zátěž, zvláště pro samoživitelky. 
 Činnost neziskovky spočívá v zajišťování fi nancí 
pro realizaci výchovných programů a pomůcek na 
podporu dobrého chování. Máme povolenou i veřej-
nou sbírku a na webových stránkách bude tlačítko 
„Darujeme“, kde budou moci přispívat i jednotlivci. 

 Co doporučujete mladým, aby se stali úspěš-
nými? 

 Jakýkoliv sen se dá zhmotnit. Řekla jsem si, že 
žijeme jen jednou. Žiji si v podstatě svůj sen.
 Nejdříve si musíte ujasnit, co vlastně chcete. A 
když si to ujasníte, musíte si za tím jít, a ne se vzdát 
při první překážce. Z každého pádu se vždycky něco 
narodilo a postavilo mě to znovu na nohy. Všechno 
si musím vydřít, vydobýt. Jinak by to pro mě nemělo 
význam. 
 Ta překážka je stejně jen zkouška, jestli to opravdu 
chcete a jestli za tím půjdete. I v situaci, která vypadá 
neřešitelně, vždycky se řešení najde. Ale musíte to 
řešení hledat. Když je nehledáte, tak padnete. 

-mha-

Pohybu není nikdy dost
 Nácvik přemetů a kotoulů na speciálním gymnastickém klínu, dětská kladina ze zpevněného molitanu. Na 
tyto pomůcky se mohou těšit děti v blanenských mateřských školách pravděpodobně od dalšího školního 
roku. 

 V loňském roce byl do školek zaveden pohybový 
program zaměřený na atletiku, který se velmi osvědčil. 
Děti mají k dispozici více pomůcek, se kterými mohou 
cvičit. Jsou to například frekvenční žebříky, kužely, tyče, 
které se do kuželů dají zasadit, a jednoduché překážky. 
Členové občanského sdružení Sportuj s námi v rámci 
projektu Děti sportují s námi se snaží přinášet do bla-
nenských mateřských škol více zábavného pohybu. Daří 
se jim to za podpory Města Blanska. 
 „Děti rády cvičí, baví je to,“ míní učitelka v Mateřské 
škole na ulici Rodkovského Jitka Kozmanová. „Většinou 
nabízíme dětem cvičení hned ráno, když je jich tam 
méně, nebo potom při dopoledním programu,“ říká 
učitelka. 
 Program vznikl v závislosti na pořádání Půlmaratonu 
Moravským krasem, kde jsou i dětské běhy. „My jsme 
ten program akce postupně rozšiřovali a chtěli jsme děti 
přimět k tomu, aby získaly vztah ke sportu. Osvědčilo se 
to, běhy byly výrazně naplněnější než předchozí rok,“ 
tvrdí místostarosta Blanska Jiří Crha. Vyvrcholením 
Půlmaratonu byl běh rodičů s dětmi. 
 V návaznosti na atletické cvičení se nyní chystá 
gymnastická průprava. Koncem loňského roku občan-
ské sdružení Sportuj s námi představilo školkám ve 
sportovní hale ASK na ulici Mlýnské nové gymnastické 
prvky a pomůcky. 

 Instruktoři ze Střední pedagogic-
ké školy z Boskovic zpracují postupy 
a udělají ukázky. „Ukázali jsme uči-
telkám, co všechno můžeme s dětmi 
dělat, kam až jsme schopni se s nimi 
dostat,“ vysvětluje Pavel Martínek z 
pedagogické školy. Z nových pomůcek 
doporučuje zakoupit především spe-
ciální dlouhou žíněnku Airfl oor a klín, 
na němž se dá nacvičovat kotoul, ale 
který se dá zároveň využít i na nácvik 
přeskoku. Je mnohem bezpečnější 
než klasická koza a děti nemusejí mít 
strach z úrazu. „Nevznikne pak poměr-
ně častý blok ze strachu,“ objasňuje 
Martínek. 
 Atletické pomůcky byly zajiště-
ny sponzorsky, nebyly tak fi nančně 

náročné. Cena za pomůcky pro gymnastické cvičení 
se vyšplhá pravděpodobně na pár desítek tisíc korun 
a nebude již možné, aby sadu získala každá školka. 
Zřejmě se zakoupí jedna sada a bude se dále řešit 
způsob využívání a vystřídání mezi školkami, případně 
možnost docházení dětí do sportovní haly. 
  „V letošním roce to není v rozpočtu, ale snažím se 
sehnat sponzorské peníze, a podle výsledku hospoda-
ření města třeba bude možno nějaké peníze v rozpočtu 
přesunout. Ale to by bylo až v červnu, takže od září by 
se mohla gymnastika ve školkách naplno rozběhnout,“ 
věří Crha. 
 O tom, že to není marná investice, svědčí jednak 
nadšení samotných dětí v mateřských školách, a jednak 
zájem učitelek. „Uvítali bychom, kdybychom mohli občas 
zajít do nějaké větší haly, kde bychom nebyli omezeni 
prostorem jako ve školce,“ říká učitelka mateřské školy. 
 Koordinátor projektu Petr Bartošek přidává vlastní 
příběh. Příběh kotrmelce „Před několika lety jsem byl 
nucen v rámci cvičení dělat kotrmelec a bylo mi z toho 
tak špatně, že jsem si řekl, že něco je v nepořádku,“ 
vypráví Bartošek. Školní systém jako takový podle něj 
nedonutí děti kotrmelec udělat. „Chceme nabídnout 
dětem, aby se ten kotoul naučily a neměly v dospělosti 
problémy,“ uzavírá koordinátor projektu. 

-mha-
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Národní týden 
manželství

 Týden od 9. do 16. února je v celé republice 
zaměřený na podporu manželství. Motto letošního 
devátého ročníku je: Šťastně až do smrti? Není to 
jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží… 
 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vzta-
hy v Blansku se do této akce zapojí tím, že v pondělí 
9.2.2015 bude v Poradně na ulici Sladkovského Den 
otevřených dveří, a to od 8.00 do 13.00 hodin. Ná-
vštěvníci si mohou prohlédnout prostory Poradny a 
informovat se o činnosti a o způsobu poradenské 
služby, případně získat tip na zajímavou literaturu z 
oblasti partnerských vztahů. 
 V rámci Dne otevřených dveří kromě seznámení 
se s prostorem mohou zájemci osobně poznat 
zaměstnankyně Poradny, a to dvě psycholožky a 
jednu sociální pracovnici. „Jistě je snazší vyhledat 
pomoc, když vím, kdo a co mě v zařízení očekává,“ 
uvedla vedoucí Poradny Gabriela Nečasová. Lidé se 
budou moci dozvědět, jaké jsou možnosti Poradny a 
zároveň jaké jsou její limity – co mohou pracovnice 
pro klienty udělat a co nikoliv. Veškeré služby jsou 
klientům poskytovány zdarma. 
 Poradna se svým působením zasazuje o zlepšo-
vání vztahů mezi partnery v průběhu celého roku. 
Doposud jsme pomáhali hlavně tam, kde už problém 
je. V letošním roce bychom se nově chtěli více za-
měřit na prevenci,“ sdělila psycholožka. Připravuje 
se tedy cyklus vzdělávacích seminářů a besed s 
manželskou tématikou. „Chceme oslovit širokou 
veřejnost s tématy, jako je krize vztahu či komunikace 
v manželství, chceme se společně zamyslet nad tím, 
co vztahy posiluje a co jim naopak škodí. Budeme se 
rovněž věnovat tématu rozvodu a jeho důsledkům. 
Chceme nastínit dopad tohoto zásadního životního 
rozhodnutí nejen na partnery, ale zejména na děti,“ 
řekla Nečasová. Různá setkání by se měla uskutečnit 
v průběhu léta a podzimu. 
 Internetové stránky www.tydenmanzelstvi.cz se 
tématu manželství věnují podrobně a můžete na nich 
po celý rok čerpat inspiraci pro partnerský vztah pře-
čtením různých článků nebo rozhovorů s psychology 
a sociálními pracovníky. 

-mha-
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Blanenský „pan“ bezdomovec #2
 Po více než 3 letech se vracím k panu Kašpaříkovi, abych zjistil, jak se mu vede v novém obydlí, které si v roce 2012 koupil za 300 tisíc korun. Zajímalo mě, jestli si polepšil od doby, kdy ještě žil pod 
mostem v Blansku. Před třemi týdny jsem si s ním domluvil schůzku. Vše si poznamenal do kalendáře, aby nezapomněl. Dodal: "Musíte na mě potom písknout, abych Vás slyšel, špatně totiž slyším, to 
víte, mám už 70 roků."

 Tři týdny uplynuly a já se vydávám k 
panu K. na návštěvu. Můj příchod byl 
sjednaný na 13:00 hodin. Cesta trvala 
jen několik desítek minut pěšky. Ocitám 
se před brankou a ejhle, ani nemusím 
pískat, pan K. už na mě čeká na zahrád-
ce a zdravíme se. Schází dolů k brance, 
aby mi odemkl obrovský visací zámek, 
co má pravidelně zamknutý. Při prvním 
pohledu na jeho zahradu vidím plno věcí 
zpod mostu. Vše, co tam měl, odvozil 
do nového domova, který se nachází v 
jedné zahrádkářské kolonii v Blansku. 
Pan K. mě zve dál, vyndávám z brašny 
fotoaparát, měním objektiv a vstupuji na 
zahradu.
 "Vše, co zde vidíte, jsem měl pod 
mostem. Vypadá to sice jako na překla-
dišti, ale musel jsem to tenkrát po sobě 
uklidit, slíbil jsem to. Ty věci se mi hodí 
a téměř všechny využiji." Nedalo mně to 
a ptám se ho, na co mu budou ty ojeté 
pneumatiky.

točil s ní asi minutu. "Protože zde není elektřina a jste tu na 
návštěvě, tak zde musím trošku rozsvítit." Po rozsvícení světla 
jsem však nezaznamenal skoro žádnou změnu, stále tam byla 
tma jako v hrobě.
 Bez čelovky se doma prostě neobejde. Je bez elektřiny. V 
celé zahrádkářské kolonii není a není zde ani voda. Pan K.: 
"Chtěl jsem zde nechat vybudovat trafostanici, ale lidi z okol-
ních chat jsou proti a sám to platit nebudu, i když mám slušný 
důchod,“ dodává Kašpařík.
 Pojízdný bar a vše, co je na něm, je plné různých druhů 
tvrdého alkoholu, který má prý pouze pro hosty. Ano, i mě zval.
 Předvádí svoji zkoušečku baterií, které jsou nedílnou sou-
částí jeho života. Bez těch by nemohl v chatě existovat. Má 
v té tmě puštěné rádio snad 24 hodin každý den. Poslouchá 
hudbu a pravidelné zprávy. Chatu koupil za 300 tisíc korun. 40 
tisíc mu na ni věnovala televize, která mu pomohla chatu najít 
a koupit.
 "Tu mám kamna, která mi přes zimu udělají krásných 20 
stupňů. Větší teplo nepotřebuji. Snad jen, když si vařím, nebo 
pro psa." Zde si vaří veškeré jídlo. Nabízel mi různé zavařeniny, 
žampiony atd.
 "Alkoholu neholduji, koupím si jen pivo pro sebe a to je 
vše. Ten tvrdý alkohol jsem všechen dostal darem. Ani ho pít 

nemůžu, protože mám 3x po mozkové 
mrtvici a beru léky."
 Vypínám blesk a fotím pár snímků 
pro zachování atmosféry, která mě takto 
provázela celou návštěvu cca. 2 hodiny. 
Zapaluje další svíčku na moje přání, 
abych měl o něco víc světla na focení. 
Vypráví o jeho cestování, jak projel na 
kole celé Německo, Rakousko a Polsko. 
Určitě víte, na kterém kole :-)
 Po dvou hodinách se pomalu loučím 
a přeji panu Kašpaříkovi zdraví a nějaké 
to štěstí.
 Na to, jak tento muž žije a je stále 
optimisticky naladěný hluboce smekám. 
Dokáže se o sebe a jeho psa postarat 
za všech okolností, a když ho jednou za 
čas postihne něco opravdu zlého, vždy 
vstane a jde životem dál. Tak, jak mu to 
kdysi říkal jeho táta: "Jsi člověk, chovej 
se jako člověk a jako člověk i odejdi."

Radek Opatřil

Pan bezdomovec?Pan bezdomovec?
 Vážená redakce, v posledním čísle Monitoru 
2/2015 byla zveřejněna reportáž o panu Kašpa-
říkovi z doby, kdy žil pod mostem. V příštím Moni-
toru chcete zveřejnit díl č. 2 o tom, jak bydlí nyní. 
Pravděpodobné podklady pro tuto část reportáže 
máme k dispozici. Reportáž z roku 2011 nemůže-
me hodnotit, protože jsme ho znali jen od vidění. 
Můžeme ale hodnotit dobu od jeho nastěhování 
do zahrádkářské kolonie Hluchov. 
 Jsme okolní zahrádkáři a víme, co z toho, co 
patrně bude uvedeno v reportáži, je pravda nebo 
ne. Pan Kašpařík si rád vymýšlí, věci převrací a 
někdy říká jen to, co se mu hodí. On takový roz-
hovor  s opačnou stranou jistě poskytne nejednu 
zajímavou informaci.
 Jak jsme spokojeni s takovým sousedem, jsme 
zhodnotili v předminulém roce podáním stížnosti 
na Městský úřad Blansko. V příloze e-mailu je 
stížnost připojena. Podepsalo ji několik zahrád-
kářů, kteří mají pozemky v blízkosti chatky pana 
Kašpaříka. V druhé příloze je kopie článku, který 
nechal zveřejnit další soused, protože nestačil 
podepsat hromadnou stížnost na Městský úřad. 
Chtěli bychom, abyste byli objektivní a psali 
nejenom o přikrášleném životě pana Kašpaříka, 
ale také o tom, jaký je skutečný život lidí v jeho 
bezprostředním okolí. A to už tak přeslazené zcela 
jistě nebude. 30 let byly v této lokalitě sousedské 
vztahy bezproblémové, nyní lze o tomto s úspě-
chem pochybovat. Ostatně to potvrzují i náhodní 
kolemjdoucí lidé, či ti, kteří tuto zahrádku znali 
dříve, než ji pan Kašpařík získal.

zahrádkáři kolonie Hluchov

Plesová Plesová 
sezónasezóna

 Dovolte mi několik vět k Vašemu úvodníku "Ple-
sová sezóna" uveřejněném v MONITORU číslo 
2/2015. Opomněl se zmínit o tradičním rybářském 
bále, který se letos uskuteční 14. února jako XX. 

- jubilejní. Tradice rybářských bálů v Blansku je 
však mnohem delší. Započala za éry předsedo-
vání pana Josefa Poláka v 70. letech minulého 
století. Pamětníci mají možná ještě přesnější 
informace. Tato tradice byla v devadesátých letech 
minulého století na několik roků přerušena a od 
roku 1995 pořádáme rybářský bál pravidelně a stal 
se tradicí blanenské plesové sezony a ze strany 
blanenské veřejnosti je hodnocen jako jeden z 
nejlepších.
 První rybářské bály se konaly v Katolickém 
domě a v současné době již řadu let pořádáme 
bály v  Dělnickém domě. Pravidelně využíváme 
pouze hlavní sál, přísálí a vstupní halu  s ka-
pacitou kolem 340 míst. Již řadu let máme na 
rybářském bále, bez nějaké velké propagace, 
vyprodáno.
 Souhlasím s Vámi, že i na našem bále bývá 
oblečení lehce volnější, ale stále převládá u mužů 
společenský oblek s kravatou nebo bez a dámy se 
snaží předvést svoje společenské róby. Převážná 
část účastníků bálu je spíše střední generace, i 
když v poslední době se na našem bále objevuje 
mladší generace.
 S pohledem na repertoár hudební skupiny na 
bále s Vámi plně souhlasím včetně toho, že dříve 
nebo později se plesání promění v bohapustou 
bitovou melu.
 Nedovedu si představit, že by náš bál nebyl 
ofi ciálně zahájen, účastníci pozdraveni, srdečně 
přivítáni a v krátkosti seznámeni v organizaci tom-
boly, podávání večeří a poděkování sponzorům 
je samozřejmostí.
 Pravidelně na našem bále je ve dvou nebo 
třech vstupech, pro zpestření plesové atmosféry, 
zajišťováno vystoupení žáků soukromé umě-
lecké školy manželů Jeřábkových z Blanska. 
Toto vystoupení je vždy na vysoké profesionální 
úrovni a s takzvanou teplákovou show nemá nic 
společného.
 Přijďte se na náš tradiční jubilejní XX. rybářský 
bál podívat a přesvědčit se o pravdivosti mých 
slov. Jste srdečně zván.

Jan Pleskač předseda MRS, o.s.  
místní organizace v Blansku

 "Ta lednice nefunguje, ale dobře poslouží jako skříň. Jen 
ji ještě nemůžu dát dovnitř, protože to tam musím uspořádat. V 
domě je ještě hodně práce. Pojďte dál, ale opatrně, všude jsou 
nějaké věci, at' o ně nezakopnete. Od sousedů mi sem teče 
voda ze zahrady, mají špatně udělaný odtok a vše mi od nich 
teče přímo sem,“ ukazuje pak Kašpařík a důrazně upozorňuje, 
jak se vedle o chatu nestarají. Se sousedy si moc nerozumí. 
Říká, že lidi jsou závistiví!
 "Nemám je rád a oni zase mě. Nedávno mi soused rozbil 
hlavu, když byl ožralý a to jsem je dokonce jeden čas i živil a 
dal jim spoustu věcí do baráku, stolek, židle!"
 Když jsem vstoupil do místnosti, tak jsem viděl na stole 
hořet svíčku, byla tam tma jako v pytli. Až po záblesku blesku 
fot'áku jsem se dokázal trochu zorientovat, kde co je. Malinká 
světnička je obložená spoustou věcí, které pan Kašpařík za 
celá léta shromažďoval z kontejnerů. V zadní části měl postel, 
prostě si to tam předělal podle sebe a podle toho, jak to měl 
tenkrát pod mostem. Upozorňuji, že v celé chatě je naprostá 
tma a většinu fotek jsem musel fotit s bleskem. Po hodině vy-
právění s panem Kašpaříkem ale blesk vypínám, abych mohl 
přiblížit tu pravou atmosféru v chatě. Ano, opravdu vše, co v 
chatě má, pochází z kontejnerů.
 "Ted' Vám něco ukážu…" Roztočil jakousi kličkou a 

NEMOCNICE BLANSKO
A ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA BLANSKO

P a r t n e r y  p l e s u  j s o u :

Zdravotnický

konaný v pátek 13. února 2015 od 20.00 hodin
v prostorách Dělnického domu Blansko, Hybešova ul. 1

Hraje hudební skupina VELVET BLANSKO

Program:
Taneční vystoupení, Fit studio Cvicsnami.cz, kouzelník

Občerstvení a tombola

Vstupenky s místenkou je možno zakoupit na sekretariátě ředitelky
Nemocnice Blansko, Sadová 33, Blansko,

popř. rezervovat na tel.: 516 838 101 nebo e-mailem: kalova@nemobk.cz

ples

Vás srdečně zvou na
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Gymnázium Blansko ovládlo 
okresní fl orbalové soutěže

Blanenské basketbalistky přivezly 
výhru z Velkého Meziříčí

Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko - japonská fi rma s dlouholetou tra-
dicí TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku,  pracující v oblasti výroby 
elektronických výdejních stojanů pro čerpací stanice pohonných hmot 

hledá 

VÝVOJOVÉHO INŽENÝRAVÝVOJOVÉHO INŽENÝRA
Co nabízíme:
* práci v oblasti vývoje elektroniky výdejních stojanů pohonných 

 hmot a řídících a pokladních systémů pro čerpací stanice

* zajímavá práce s nejmodernějšími technologiemi

* zajímavé platové i pracovní podmínky

Co požadujeme:
* znalost programování v jazyce C/C++  

* VŠ vzdělání v oboru elektro - praxe výhodou

* samostatnost, fl exibilitu

* znalost anglického jazyka

Zájemci, hlaste se osobně, písemně 

nebo telefonicky na adrese:

TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko

telefon: 516 428 411, mob: 602 216 286

e-mail: info@tatsuno-europe.com, www. tatsuno-europe.com

Fotoseriál: Karneval na ledě
Když zima nepřeje bruslení na rybníce, proč to nezkusit na zimáku? A rovnou s plnou 
parádou a spoustou legrace. První únorovou neděli pořádal DDM Oblázek na zimním 
stadiónu v Blansku karneval na ledě, který přilákal několik desítek bruslařů oděných do 
nejrůznějších masek. Nechyběly soutěže a skvělá nálada.

 Úspěšné vykročení do fl orbalové sezóny v letošním školním roce zažilo Gymnázium Blansko, které 
se stalo okresním přeborníkem SŠ  ve fl orbalu AŠSK v kategorii chlapců i děvčat.

 Děvčata si svoje prvenství 
vybojovala 13.1. 2015 v měst-
ské hale Blansko na Údolní 
ulici v konkurenci 3 družstev 
(Gymnázium Rájec – Jestřebí 
se pro vysokou nemocnost 
hráček z turnaje omluvilo).
 Po remíze 1:1 s OA a SZdŠ 
Blansko a výhře 4 : 1 nad Gym-
náziem Boskovice si naše děv-
čata odvezla pohár a diplom za 
1. místo.  
 Družstvo chlapců to mělo 
o něco těžší. Jejich turnaj se 
konal o den později, také ve 
sportovní hale města Blanska 
museli odehrát 4 utkání k tomu, 
aby se stali přeborníky okresu. 
Ve skupině postupně porazili 
SOŠ A. Citroëna 2:1, poté remi-
zovali se SOŠ a SOU Letovice 
2:2 a v závěrečném utkání sku-
piny porazili SOŠ TEGA Blansko 3:1. Tyto výsledky 
stačily k 1. místu ve skupině a k postupu do fi nále. 
V něm se utkali s vítězem 2.skupiny Gymnáziem 
Boskovice, které porazili 2:0.
 Obě družstva naší školy postupují do krajského 

fi nále, které se bude hrát ve sportovní hale Sport-
Point v Brně. 22. ledna děvčata a 28. ledna chlapci. 
Hráčky i hráči obou družstev zaslouží poděkování 
za úspěšnou reprezentaci a sportovní úspěch školy.

Mgr. Petr Rychnovský

 Hráčky basketbalového družstva BK Blansko v novém roce zlepšily výsledky a po dvou vítězstvích 
doma s Vyškovem získaly v sobotu 17.1. cenné vítězství ve Velkém Meziříčí, kde ze dvou zápasů 
jeden vyhrály a polepšily si tak v tabulce soutěže OP2. 

 Již od úvodních minut prvního zápasu bylo jasné, 
že obě utkání budou vyrovnaná. Blansku dělaly 
největší problém především dvě tradičně nejlepší 
střelkyně Velmezu, naopak Blansko naopak zlobilo 
vysokým nasazením v obraně a rotací velkého po-
čtu vyrovnaných hráček. Po vyrovnaném poločase 
ztrácelo Blansko na konci třetí čtvrtiny jen 3 body. 
Ve čtvrté čtvrtině se však projevily větší zkušenosti 
hráček Velmezu a hlavně díky výkonu nejlepší střel-
kyně Ráčkové se jim podařilo zvítězit 54:44. 
      Blansko se však nevzdalo a dalo si 
za úkol vyhrát alespoň druhý zápas. A to 
se mu po bojovném výkonu nakonec po-
dařilo. Blansku se vyplatilo herní vytížení 
většího počtu hráček, které své unave-
nější soupeřky nakonec dokázaly zdolat 
60:45. Výborný střelecký výkon předvedla 
rozehrávačka Zuzana Formánková, která 
nastřílela 13 bodů se stoprocentní střelbou 
z pole a střelecky se probudila Buřtová s 
10ti body. Dobrý výkon pod košem podala 
Mrázková.   
1.zápas
BK Velké Meziříčí x BK Blansko– 54:44
střelkyně Blanska: Kohútová 11b.; Mráz-
ková 8; Formánková Z. a Formánková 

K. 7; Zouharová 5; Slugeňová, Šmerdová K. a 
Šmerdová J. 2 
2. zápas
BK Velké Meziříčí x BK Blansko– 45:60
střelkyně Blanska: Formánková Z. 13; Buřtová 10; 
Mrázková 9; Slugeňová 8; Kohútová 7; Zouharová 
4; Formánková K. 3; Hlavoňová, Šmerdová J. a 
Šmerdová K. 2

Text. Bc. Lukáš Buřt
Foto: p. Hlavoň
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Rozhovor s hokejovým 
veteránem (část druhá)

 I některé postřehy z komentátorské Chicovy kariéry jsou neméně zajímavé, než ty z kariéry hráčské. 
Anebo srovnání tehdejšího a dnešního profesionálního hokeje, včetně pohledu do budoucnosti tohoto 
nádherného sportu. A názoru na české hráče. Posuďte sami...

 CHICO: Vloni jsem měl tu možnost sledovat úplně 
přímo (a komentovat ji) kariéru Jaromíra Jágra... A 
musím Ti říct jednu věc. Za celých těch 40 let, co se 
pohybuju kolem NHL, Jaromír je asi nejlepší v tom, 
jak dokáže na svoji stranu dostat novináře... Vím, že 
měl nějaké problémy po Olympiádě v Soči s novináři 
u vás, ale v NHL, a to bez nějakého zlého podtextu, 
on je skoro jako "krysař"... Zatroubí na píšťalu a 
děti (myšleno novináři) jej následují (pozn. autora - 
např. Krysař, Viktor Dyk)... Jeho kouzlo je v tom, že 
novinářům dává k lepšímu historky, vtipné odpovědi 
a zajímavé postřehy. Ten kluk je prostě v tomhle 
neuvěřitelný.
 PETR: Plus to na ledě. 
 CHICO: Na ledě byl náš (New Jersey Devils) hráč 
s nejvíc kanadskými body a taky MVP (nejužitečnější 
hráč). Což je taky trochu smutné a vypovídá to něco 
o síle týmu, když kluk, kterýmu je 42 je náš nejlepší 
(smích). Takže v Devils to je on a taky můj (od vás) 
nejoblíbenější hráč, tedy Patrik Eliáš. Toho znám od 
chvíle, kdy k nám jako zelenáč přišel. Od té doby se z 
nás stali velmi dobří přátelé. Pak je tam Martin Havlát 
a samozřejmě Marek Židlický. Vlastně je to trochu 
jako kdysi u SSSR, ti měli nej-pětku (Pozn. autora: 
Makarov, Larionov, Krutov, Fetisov, Kasatonov) a my 
máme nej-čtverku - Jágr, Eliáš, Židlický a Havlát. Ale 
asi bychom jim měli říkat nej-stará-čtverka (smích), 
protože z nich nejmladší je Martin Havlát a ten už má 
taky svoje roky. Ale má to taky příjemnou stránku, a 
to, že tím pádem bude New Jersey jeden z nejpopu-
lárnějších týmů v Česku, nemám pravdu?
 PETR: Tak o tom není sebemenších pochyb, 
každý sleduje ty hráče i kvůli nároďáku... Ale já 
bych se chtěl zeptat ještě na další věc. Když se 
vrátíme ke gólmanské profesi a když sleduju zá-
znamy z "dřívějška", tak vy jste na sobě neměli, 
co do výstroje, skoro nic, když to porovnám s 
dneškem. Chápu, že srovnání je asi těžké, ale čistě 
hypoteticky, kdybys byl zase mladší a měl šanci 
si zahrát v NHL v dnešní době, šel bys do toho?
 CHICO: No, leda kdybys mě tak o 10 centimetrů 
natáhnul do výšky (smích). Protože s mojí výškou 
bych si asi dnes nezahrál. Já jsem měřil asi 175 cm 

a takový gólman teď snad ani v lize není. Víš, důvod 
proč se říká, že se výkony brankařů tak zlepšily je 
možná v tom, že když jsi měl tehdy na ledě něja-
kého dlouhána, ať už útočníka, obránce, ale zvlášť 
brankáře, tak vypadali trochu nekoordinovaně. Ale 
dneska, díky té výchově, kterou mladí hráči prochází, 
díky kombinaci fotbalu, baseballu a dalším sportům 
v přípravě se z těch nejlepších stávají obratní hráči. 
Podívej se na Zdeno Cháry. Ten má přes dva metry, 
ale skoro to tak neypadá, co do obratnosti. A co se 
týká brankářů, tak tam je to to samé. Dneska jsou tak 
obratní, atletičtí, fl exibilní. Dřív ti vyšší byli spíš takové 
"štíty", blokovači střel. Ale není to tak, že by byli ne-
šikovní, to vůbec ne. Prostě se tak trénovalo. Úplně 
jinak, než se trénuje dnes. No a do toho ta výstroj, 
strategie ve hře a čas, který k tréninku všichni mají, to 
všechno hraje významnou roli. Takže u chytání, zrov-
na ta výstroj, vždyť se na to podívej. Klidně zastaví 
ty šíleně tvrdé střely po zavedení kompozitových holí 
a ani nemají modřinu. Dřív jsi schytal střelu do své 
umělohmotné masky, do ramen, měli jsme podstatně 
nižší ochranu než dnes, zvlášť to "vynikalo", když jsi 
byl jeden z těch, co chodili často do rozkleku na led. 
Takže je jasné, že jsi do těch střel zrovna nešel "po 
hlavě". Proto u těch starších záběrů vidíš tolik branek, 
které padnou do dolních rohů, hráli jsme trochu jiným 
stylem než dnes. Když jdeš totiž dolů, tak je těžší se 
pak střele vyhnout. Ne, že by to brankář chtěl, to by 
asi nebyl moc dobrej gólman, kdyby chtěl uhýbat  
(smích), ale prostě to víc bolí. Takže je hodně faktorů, 
které tu změnu ve stylu oproti dřívějšku způsobilo. Ale 
nejdůležitější jsou ty dva - způsob tréninku a vyba-
vení, které skoro "vymazalo" strach ze střely v tom 
smyslu, že tě střela zraní. Samozřejmě ke zraněním 
dochází, ale skoro žádné nesouvisí přímo s (jakkoli 
tvrdou) střelou. Dostaneš ránu do hlavy a skoro to 
nepoznáš. Třeba Hašek, ten tam kolikrát tu hlavu 
schválně cpal.
 PETR: Takže je to dnes o hodně lepší?
 CHICO: Každý volá po srovnání, samozřejmě. Asi 
takhle. Pokud se ti nelíbí taková ta nepředvídatelná 
hra, že nevíš, co se může přihodit, ty celoplošné 
"mely" a občas to, že se někdo rozohní i "přes čáru", 

pak se ti dnešní hokej bude líbit víc. Když se ti líbí, že 
hráči jsou (skoro) všichni na velmi podobné úrovni, 
mizí ta specializace na "umravňovače" a "dělače 
bodů", pak asi taky oceníš víc dnešní hokej. Ale mizí 
ta různorodost. Asi je dnes v některých věcech třeba 
technika na vyšší úrovni (hlavně v té mezihře, ve 
středním pásmu, při průnicích). Ale podívej se třeba 
na počet branek. To se oproti dřívějšku nedá srovnat. 
A přitom by si jeden myslel, že s relativně vyšší herní 
vyspělostí hráčů bude padat víc gólů. Nestalo se. 
Třeba na Olympiádě taky moc gólů nepadalo. Takže 
když se mě někdo zeptá, je to dnes lepší? Hmm, 
peníze určitě (smích). Každý hráč dnes je takovou 
malou fi rmou sám o sobě, jsou to multimilionáři, dělají 
reklamu, jsou tvářemi týmů.
 PETR: No ale zrovna u Tebe, Chico, kdybys 
hrál dnes, s Tvojí povahou a otevřeností, Ty bys 
byl superstar, média by Tě milovala, o tom jsem 
přesvědčený.
 CHICO: Možná. Ale víš co? Už tehdy to bylo trochu 
podobné. Protože upřímně, já zase tak skvělý na ledě 
nebyl. Ale měl jsem rychlou pusu a hodně jsem mlu-
vil, takže spoustu věcí jsem takhle nahradil, novináři 
hledají změnu (smích). Takže jsem byl i populární.
 PETR: To ti ale zůstalo... No, co na závěr. Český 
hokej a jak je podle tebe na tom, protože máme 
trochu krizi.
 CHICO: Hmm, český hokej. Dnešní hráči, kdo je 
tak asi nejlepší z vašich... Koho tam máte... Víš, ono 
mi to trochu trhá srdce, to klidně můžeš napsat, když 
vidím, jak český i slovenský hokej trochu vyklidil v 
poslední době pozice. Vždycky bylo pár hráčů, kteří 
byli draftovaní v prvních kolech, teď je to daleko horší. 
Takže i když nejsem od vás, tak mi to vadí. A spoustu 
lidí v Kanadě to mrzí. Pro hokej je skvělá ta variabilita, 
ty jiné prvky, které češi a slováci (i ostatní Evropané) 
do hry přinesou, takže je škoda, kdyby měla vymizet. 
Vem si třeba MS do 20 let (Pozn. autora: tenhle roz-
hovor byl pořízen v létě 2014, před začátkem tohoto 
ročníku NHL i před loňským MS do 20 let), Česko i 
Slovensko bylo vždycky silným soupeřem, ze kterého 
jsme měli obrovský respekt a to tam teď prostě není.
 PETR: To je smutná pravda. Z těch našich 
mladších hráčů, co jsou nad průměrem - máme v 
NHL třeba Davida Krejčího v Bostonu.
 CHICO: To je pravda, řeknu ti, že co se týká techni-
ky a hry celkově, tak pravděpodobně předčí i Petera 
Šťastného, což byl vynikající hokejista.
 PETR: Pak jsme měli Sobotku v Saint Louis, ten 
ale odešel do Omsku v KHL.
 CHICO: Ten, ale nebyl až taková hvězda, spíš 
průměr. Samozřejmě, co se NHL týká, pořád dobrý.
 PETR: Ve Flames je Hudler, ve Phoenixu hrál 
Vrbata.
 CHICO: Jo, ale pořád to není extratřída. Takže 
bych řekl David Krejčí. Ten je teď už zavedený hráč, 
co něco dokázal a má na co navazovat, získal si v 

lize respekt. Pak ten mladej, Tomáš Hertl, ten může 
mít šanci se stát velice ceněným hráčem. Ovšem je 
teprve na začátku, cesta na vrchol je dlouhá.
 PETR: To se uvidí příští sezónu, druhý rok bývá 
těžší.
 CHICO: No a teď obránci...
 PETR: To bude těžký. Co Židlický?
 CHICO: No ale ten už má 38. Takže. Hmm...
 Chico přemýšlí nahlas a vyjmenovává jednotlivé 
názvy týmů, ale nějak jsme spolu na nikoho úplně 
"výjimečného" v obraně nepřišli. A pak se trochu 
otočily role v tom, kdo se ptá a kdo odpovídá.
 CHICO: A brankáři. Myslíš, že Pavelec je z těch 
vašich nejlepší?
 PETR: Těžko posoudit, nejsem si úplně jistý, 
má svoje světlý i tmavší okamžiky.
 CHICO: Ale kdo jiný?
 PETR: Mrázek v Detroitu. Pak Neuwirth.
 CHICO: Mrázek ale ještě není první gólman. Nene, 
Pavelec je lepší než ti dva.
 PETR: Tak pokud jde o NHL, tak už nevím, pár 
jich je v Evropě, jako materiál pro národní tým. 
Ale pokud jde o NHL, tak Pavelec je asi jednička, 
to máš pravdu.
 CHICO: Musíš si taky uvědomit, že Winnipeg není 
moc dobrý tým a on trochu začíná být "vyhořelý". 
Možná ho za chvíli úplně vyčerpají, protože chytat 
tam je těžký.
(Pozn. autora: Chico si tímto prošel v Colorado Roc-
kies a později NJ Devils, kdy oba týmy zrovna nevyni-
kali neprostupnou obranou, a to se pak chytá těžce).
 CHICO: Ale ti obránci mi nejdou z hlavy, tam přece 
musí někdo být.
 Znovu zkoušíme přemýšlet, ale bezvýsledně. Hejda 
(Colorado) je už starší a na Gudase (Tampa) jsme si 
nevzpomněli.
 PETR: Pár dobrých jsme měli.
 CHICO: Nene, nechci "měli jsme", teď, kdo hraje. 
Nějaký mladý.
 PETR: Nikdo mě nenapadá.
 CHICO: To je možná i jeden z důvodů, že teď už 
se český a slovenský hokej netěší stejnému respektu, 
nebo i "strachu", jako ještě v 90. letech.
 PETR: To je pravda, to vidíme i u nás doma. 
Dokonce bych řekl, že New Jersey Devils má to-
tožný problém, jako má český národní tým. Když 
je Jágr nejlepším hráčem v Devils i v nároďáku, 
pak je něco špatně.
 CHICO: To máš pravdu. Trochu to přestárlo...
 PETR: To už nám teda nezbývá doufat, že ně-
kdo další vyroste a převezme to. Každopádně, 
díky Chico, že sis na mě udělal tolik času a určitě 
to není konec našich diskusí o hokeji a někdy v 
budoucnu shrneme dění v hokeji třeba i jinak.
 CHICO: Nemáš zač. Já děkuju taky.

Petr J. Drahovzal
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* Kadeřnice Světlana Břoušková je tu od led-
na opět pro Vás každý pracovní den včetně 
soboty! Možnost objednání na tel. 776765223.
* Hledáme uklizečku do penizonu Statek Sam-
sara - Klepačov. kurajda@statek-samsara.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Zahradu v Horní Lhotě 472 m2. Elektřina, užitková voda, 
bouda, možnost chaty. Bez RK. Tel. 605470474.
* Sklopnou postel. Plocha lůžka 160 x 200 cm. Levně. Tel. 
724032366.
* Velké nákl. auto na hraní na písku - vyklápěčku, za 300 
Kč. Tel. 722650359.
* Levně téměř nepoužívanou kovovou postel. Cena doho-
dou. Tel. 733579600.
* Pohovku, rozkládací. Tel. 739819652.
* Dřevěný stůl 90+130+ 3 židle, ruční práce, za 4000 Kč. 
Tel. 722605184.
* Staré piano, 30. léta minulého století, cena dohodou.Tel. 
724571371.
* Ledničku za 1500 Kč. Opel Astra kombi r. 98, tažné, eko 
placeno, za 19 tis. Kč.Tel. 777079911.
* STP 640 m2, lokalita Blansko - Olešná, inženýrské sítě 
na hranici pozemku, možnost stavby celorocně obyvatelné 
chaty bez omezení. Cena 299 000 Kč. Tel. 776469659.
* Manžel. dřevěnou postel - borovice, součástí noční stolky, 
pevný, pružný ortopedický rošt, lůžko š 180x200 cm. Velice 
pěkná, zachovalá. Cena komplet 5000 Kč. Tel. 725719917.
* Plynový sporák s elektrickou troubou. Levně. Tel. 
607943877.
* Nový herní stůl - fotbálek, kulečník, ping pong, rozměry 107 
x 57 x 71 - nevhodný dárek, cena 1.800,- Kč. Tel. 603939492.
* Slunný byt 1+1 v Blansku do OV po celk. rekonstrukci na 
ulici 9. května. Cena 749 000,- Kč. Tel 775958206.
* Dřevěný jídelní stůl a tři židle - ruční práce, za 4000 Kč. 
Tel. 725924631.
* Cestovní kufry různých velikostí po 100,- Kč za kus. Tel. 
605962184.

* Pronájem skladovací haly v BK. Tel. 777744888.
* Pronajmu garáž na Písečné, ul. Pod Javory od 1.4.2015. 
Tel. 606272543.
* Podá někdo pomocnou ruku? Vdova 57 let hledá neza-
řízený podnájem do 7000 Kč vč. inkasa. Spěchá, rodinné 
důvody. Tel. 728676480.
* Vdova 57 - důchodkyně hledá bydlení do 8000 Kč včetně 
ink. prosím nabídněte. Tel. 722605184.
* Darujete settopbox starší důchodkyni? Tel. 722605184.
* Nemá někdo doma nepotřebné sedátko na dětské kolo? 
Tel. 722650359.
* Pronajmu garáž v lokalitě Blansko - sever, volná od 
03/2015. Tel. 776021203.
* Nabízím pronájem zrekonstruovaného bytu 1+1 se sklepem 
v revitalizovaném domě na ulici Chelčického 48 v Blansku. 
Nájem: 7.500,--Kč včetně inkasa. Tel. 723008603.
* Najde se pomocná ruka pro vdovu (58) a dodá jí chuť do 
života? Tel. 725924631.

* Vyloupané vlašské ořechy. Tel. 606590033.
* Garáž v Blansku na Severu. Vážný zájem. Tel. 737452965.
* 3+1 v OV s výtahem na Zborovcích nebo Severu, případně 
ul. Bezručova. Tel. 721263312.

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem 
na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Sousedský bál – 6.2.2015 ve 20 hod, Dělnický 
dům. Cena 340, 320 a 290,- Kč.
Ples dobrovolných hasičů – 21.2.2015 ve 20 hod, 
Dělnický dům. Cena 150,- Kč

Ticketpro:
Citadela 2015 - Ferry Corsten – 13.2.2015, Boby-
centrum, Brno
Smokie  - 20.2.2015, Sonocentrum Brno
Roxette – 15.6.2015, Ostrava
Finlandia Mácháč – 21.-22.8.2015, Máchovo 
jezero
Lord of the Dance – 28.10.2015, Hala Rondo

Ticketstream:
14.-16.8.2015 - Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival

Ticket Art:
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Addams Family – Hudební divadlo Karlín
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Dracula – Hudební divadlo Karlín

Aktuálně v prodeji:
Ke 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke jsou v 
prodeji následující suvenýry:
Svíčka Karolina Meineke – cena 60 Kč.
Hrnek Karlina Meineke – cena 110 Kč.
Kalendář Blansko 2015 – Blanenské šlépěje Ka-
roliny Meineke -  nástěnný kalendář představuje 
ve 12 obrazech životní příběh Karoliny Meineke, 
od jejíhož úmrtí uběhne letos 200 let. Cena 85 Kč.
DVD Karolina Meineke – s životem Karoliny Me-
ineke seznamují diváka dva fi lmy v produkci bla-
nenského studia Audiovisual Královský portrét bez 
zlaceného rámu a Vzdušné zámky. Cena 150 Kč.

KLUBOVÁ KARTA KSMB – cena 200,- Kč. Karta 
opravňuje držitele ke slevám a dalším výhodám na 
akce KSMB a jeho partnerů. Držitelé mají možnost 
zakoupit si vstupenky na akce KSMB dva dny před 
zahájením ofi ciálního předprodeje.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: 
infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz

-MaT-

!!! DRUHÝ !!!!!! DRUHÝ !!!
BAZAR STROJŮ 

A NÁBYTKU
V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! NA SVĚTĚ !!!!!! NA SVĚTĚ !!!
DRAŠAR 602 882 227

    IX.IX.  RROCKOVÝ
  PLES  PLES
  7. března 20157. března 2015
 od 20 hodin od 20 hodin

  Rájec - Jestřebí

  
BLUE EFFECTBLUE EFFECT
* * HD AcousticHD Acoustic  
    - akustickej rock- akustickej rock

* * TŘETÍ zubyTŘETÍ zuby  
    - skvělej bigbít na závěr- skvělej bigbít na závěr

Soutěž o ceny, jídlo, pití a skvělá nálada.

Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!

Předprodej v IC Rájec - Jestřebí od 23. ledna. 
Cena 320,- Kč. Rezervace na tel. 516 432 191.

legendární
česká kapela

s Radimem 
Hladíkem

Stolní tenis KST Blansko
1. liga ženy
 Dvě přesvědčivá vítězství nad celky z dolní polo-
viny tabulky drží blanenské ženy stále ve hře o fi nále 
1.ligy, kam postoupí dva nejlepší celky po základní 
části. Blansku patří třetí příčka, dva body za vedoucím 
Hodonínem a bod za El Niňo Praha.
KST GMC Blansko – SKST Děčín 10:0
Body: Pavlicová 3,5 Ševčíková 3,5 Chajda 3
KST GMC Blansko – TJ Slavoj Praha 7:3
Body: Pavlicová 3,5 Chajda 3 Ševčíková 0,5
2. liga muži
 Ve značně kombinované sestavě utrpěl blanenský 
A-tým dvě domácí porážky, které ho velmi nebezpečně  
přiblížily k bojům o záchranu.
KST Blansko – TTC Siko Orlová B 5:10
Body: Dudík 3 Přikryl Aleš 2 Kvíčala David 0 Vybíral 
Filip 0
KST Blansko – KST Ostrava C 2:10
Body: Dudík 1,5 Vybíral 0,5 Přikryl Aleš 0 Bako 0
3. liga muži
Bez tradičních opor a v sobotu dokonce pouze ve 

třech hráčích odehráli svoje utkání muži B, čemuž 
také odpovídají dosažené výsledky.
MK Řeznovice – KST Blansko B 10:2
Body: Voráč 1,5 Přikryl Jiří 0,5 Polívka 0
TTC Sokol Znojmo – KST Blansko B 10:3
Body: Přikryl Jiří 1,5 Kvíčala David 1 Voráč 0,5 Po-
lívka 0
KS2 muži
 Povinné vítězství s posledními Moravskými Kníni-
cemi se nerodilo vůbec lehce, utkání bylo vyrovnané 
až do samotného závěru. Za stavu 7:6 naštěstí vyšly 
závěrečné zápasy lépe domácímu celku. V sobotu 
pak Blansko, hrající  bez tří hráčů základní sestavy, 
nestačilo v okresním derby na Zbraslavec.
KST Blansko C – Sokol Moravské Knínice 10:6
Body: Voráč 4,5 Procházka 2,5 Němec 1,5 Ševčíková 
1,5
KST Blansko C – STK Zbraslavec B 4:10
Body: Procházka 1,5 Kutil Šimon 1,5 Babušík 1 
Žáček 0

-vory-

Mezinárodní den 
epilepsie

 V rámci Mezinárodního dne epilepsie, který letos 
připadá na 9. února, se neurologické oddělení 
Nemocnice Blansko již tradičně ke kampani připo-
juje a informuje širokou veřejnost o problematice 
tohoto vážného onemocnění, zejména pak o první 
pomoci postiženému. 
 Epilepsie je onemocnění mozku, které se pro-
jevuje opakovanými záchvaty různého typu, způ-
sobené přechodnou poruchou nervových buněk. 
Onemocněním trpí 1 % populace! Epilepsie může 
začít v kterémkoliv věku. Příčinou může být úraz, 
genetická dispozice, mozkový nádor, cévní moz-
ková příhoda. Někdy se příčina nezjistí. Epilepsie 
se léčí antiepileptiky, šanci na život bez záchvatů 
má asi 70 % pacientů, třetina pacientů je na léčbu 
rezistentní. 

Jak poskytnout první pomoc postiženému 
epileptickým záchvatem?
• zmírníme event. pád, abychom zabránili pora-
nění
• nebráníme křečovým projevům
• nevkládáme nic mezi zuby
• odstraníme z okolí nebezpečné předměty, 
 event. podložíme hlavu
• pokud lze, uvolníme dýchací cesty - lehký záklon 
 hlavy, otočení na bok
• čekáme, až křeče pominou
• trvá-li záchvat déle než 10-15 minut, nebo je-li 
 postižený poraněný, voláme RZP (155, 112)

Další informace naleznete na webových strán-
kách:
www.epilepsie.cz
www.spolecnost-e.cz
www.epistop.cz

Neurologické oddělení Nemocnice Blansko, Sa-
dová 33, tel. 516 838 332, 516 838 327

-ko-

Pozvánka
na koncert

 Základní umělecká škola Blansko, Zámek 3 
vás srdečně zve na charitativní koncert s názvem 
Cimbálová muzika včera, dnes a... zítra. Koncert 
se uskuteční ve čtvrtek 12. února 2015 v 17 hodin 
v koncertním sále ZUŠ. 
 Účinkuje Cimbálová muzika ZUŠ Blansko pod 
vedením paní učitelky Bc. Miroslavy Kocmanové.

-r-

EGYPT 10990* KAPVERDY 17.990* DUBAJ 15.500 EGYPT 10990* KAPVERDY 17.990* DUBAJ 15.500 

NÁKUPEM VČAS NÁKUPEM VČAS od 298 CKod 298 CK UŠETŘÍTE UŠETŘÍTE
SLEVY až 21%, děti až 0 Kč, ZÁLOHA 500!SLEVY až 21%, děti až 0 Kč, ZÁLOHA 500!

PLAVBY STŘEDOMOŘÍM I OCEÁNEM, CYKLOTURISTIKA PLAVBY STŘEDOMOŘÍM I OCEÁNEM, CYKLOTURISTIKA 
 Poznávací zájezdy, Eurovíkendy, jízdenky, cest. pojištění aj. Poznávací zájezdy, Eurovíkendy, jízdenky, cest. pojištění aj.

SENIOŘI +55 DOTACE : ALBÁNIE,ANDALUSIE, Č. HORA,   SENIOŘI +55 DOTACE : ALBÁNIE,ANDALUSIE, Č. HORA,   
CHORVATSKO, ISCHIA, KYPR, MALLORCA, SICÍLIE CHORVATSKO, ISCHIA, KYPR, MALLORCA, SICÍLIE 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

6. února 20158

 Slabší početní obsazení lednového squashového 
turnaje nás trochu zaskočilo. Bylo zapříčiněno ne-
mocností hráčů a tak věříme, že na únorovém turnaji 
v sobotu 21. 2. od 13 hodin se počet soutěžících opět 
zvedne někam k hranici předešlých turnajů.
 Dvanáct přihlášených je druhým nejideálnějším 
počtem po šestnácti, zapadajících do organizace 
a systému těchto turnajů. Dvě základní skupiny 
po šesti účastnících stanovily nasazení hráčů do 
fi nálového hracího pavouka. Osmifi nálové zápasy, 
kterých tentokrát byla polovina, nasměrovalo pora-
žené hráče do skupiny o 9. – 12. místo. Následné 
čtvrtfi nále určilo poraženým utkání o 5. – 8. místo 

a vítězům možnost bojovat o mety nejvyšší, tedy o 
1. – 4. místo.
 Zde byla utkání velmi vyrovnaná, papírové před-
poklady tomu také nasvědčovaly a tak nebylo divu, 
že utkání končila ve třech setech. 
 První místo v utkání plném zvratů vybojoval po 
jedno - turnajové odmlce Jiří Vybíhal, který zdolal 
Jana Zezulu 2:1 (9:11, 11:9, 12:10). Třetí místo 
patří Jaromíru Matalovi po vítězství nad Jakubem 
Sedláčkem 2:1 (13:11, 9:11, 11:9). Páté pořadí po 
vítězství 2:0 (11:7, 11:6) získal Ladislav Musil v boji 
s Jiřím Bártou. Za zmínku stojí také utkání o sedmé 
místo, kde dvojice kamarádů Pavel Procházka, 
Tomáš Wágner potvrdila stále se zlepšující úroveň 
své výkonnosti, kde prvně jmenovaný udolal svého 
soupeře 2:1 (9:11, 11:9, 12:10).
 Je milé, jak nenápadně roste squashové umění 
hráčů po pravidelných návštěvách našich turnajů. 
Lze si jen přát, aby i další novicové ztratili svůj 
ostych a přišli se k nám zdokonalovat. První termín 
21. února!

PROVOZNÍ DOBA ÚNOR 2015:
 Po - Pá    7:00 – 21:00  
 So, ne   14:00 – 19:00

Škodnou 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

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:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo 
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější 
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi 
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc 
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití 
protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým vozem 
ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojefabiacombi.cz

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let.

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

Nejmenší basketbalistky 
získávají zkušenosti

 Dne 20. 1. 2015 sehrála děvčata z přípravky 
Basketbalového klubu Blansko další soutěžní utkání 
POHÁRU Minibasketbal Brno.  Jedná se již o odvetná 
střetnutí. Přestože jsme hráli na domácí palubovce 
a družstvo Kohoutů Brno přijelo ve značně oslabené 
sestavě, nepodařilo se dosáhnout na vítězství.  Větší 
část hrací doby byl zápas vyrovnaný. Dokonce náš 
tým vyhrál proti zkušenějšímu soupeři třetí čtvrtinu 
v poměru 8 : 4. Na konečném výsledku 21 : 37 se 
však projevila horší obranná činnost všech hráček 
při protiútocích soupeře. Body:  Tereza Vyklická 8 
bodů, Natálie Dvořáčková 7 bodů, Monika Sedláková 
4 body a Natálie Baráková 2 body.
 Trenéři BK Blansko nechali opět hrát všechna 
děvčata v pravidelném střídání.  Do hry se zapojily i 
nejmladší, začínající dívky.  U této věkové kategorie 
klademe na první místo celkové pohybové vyžití, 
tvorbu sportovního kolektivu a výuku prvotních 
basketbalových dovedností hráček. Rádi proto i 
v průběhu roku přivítáme všechny zájemkyně o 
basketbal. Najdete nás v hale na Údolní ulici (vedle 
kuželny) vždy v úterý a čtvrtek. Bližší informace na 
našem webu www.bkblansko.cz.

Text: Luděk Bezděk
Foto: p. Ševčík

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 17. února 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

PRODEJ PRODEJ počítačů, notebooků, mobilů, tabletů, GPS...

SERVISSERVIS    vyčištění, odvirování počítačů a notebooků

AKCE:AKCE: SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ NA 6 MĚSÍCŮ!

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

,

oodiin
oodin

A!!!A!!!

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

..


