
Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, 
výtahy, balkony, parkování u domu, dobrá 
investice... NC (dle PP) – od 943 tis. Kč 

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  NAŠE  KLIENTY  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

Prodej bytu 1+1 OV Blansko – Jasanová, 
35 m2, 6. NP, výtah, plastová okna, balkon,
dům před revitalizací... NC – 999.000 Kč

- Prodej provozovny Brno – Bystrc – 32 m2 , přízemí, výloha, WC… NC – 1 350.000 Kč

- Prodej pozemků na RD Černá Hora –  až 2.514 m2, IS, + starý RD..NC – DOHODOU

- Prodej STP Blansko – Zborovec, 1.544 m2, IS, výhled  na J-Z... NC – 1.350 Kč/ m2

- Prodej STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 503 m2, studna ...NC – 3.800 Kč/ m2

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP., ..NC – od 3.500 Kč vč. ink. 

- Pronájem garáže Blansko – Divišova, 19 m2, elektřina, volná… NC – 900 Kč+inkaso 

- Podnájem bytu 2+1 Blansko – 9.května, 58 m2, 1.NP, balkon ..NC – 9.000 Kč vč. ink.

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

Nedávno se ke mně donesla petice, ve které se její strůjci dožadují vypsání místního re-
ferenda v termínu krajských voleb k tomuto tématu. Ponechám stranou poměrně zásadní 
záležitost, a sice, jak by měla být otázka v referendu formulována, když by na ni mělo být 
odpovězeno jednoduchým ANO – NE. Motivace aktérů petice je v podstatě prostá – jak 
vyšlo najevo, mělo by místo skleníků vyrůst obchodní centrum, kterému by podle dostup-
ných informací měl vévodit supermarket. To se jim nelíbí.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

jednou za čas potřebujeme něco, co místní obchody 
neprodávají, máme možnost sednout do auta a za 
15 minut můžeme být u Globusu, kde jeden takový 
velký hobby market je. 
 Na celé věci mne mrzí ještě jeden fakt – pozice 
blanenských podnikatelů. Z jedné strany chceme být 
vlastenci a podpořit blanenské (neasijské) obchod-
níky, na straně druhé jim klidně naházíme klacky 
pod nohy v podobě likvidačních podmínek silných 
nadnárodních řetězců, ať už jde o sport, zábavu či 
hobby a zahradu. Vím, že v Blansku se dají koupit 
docela hezké věci, a nemusí to být zrovna v obchodě 
s asijskou módou. Na Severu je obchod s obuví a 
sportovním oblečením, v centru velká prodejna tex-
tilu, na Svitavské obchod pro cyklisty, běžce a další 
sportovce. Tyhle všechny chceme zlikvidovat?
 Strůjci petice (a ti, jenž ji podepíšou) by si místo 
po sklenících představovali jako relaxační zónu 
navazující na sportovní ostrov, například lesopark 
či dětské hřiště. Rád bych fandil tomuto názoru, ale 
copak v Blansku není takových míst dost? Copak v 
centru nejsou hned čtyři parky? Co takhle raději více 
zvelebit místo v zámku – například dole u rybníčku, 
to vypadá docela děsivě. A přístup do zámku smě-
rem z města? Hrůza! Řešení se nabízí, tak s chutí 
do toho! Dětských hřišť, případně rekonstrukcí těch 
stávajících, u nás ve městě stále přibývá, tak k čemu 
další? Nehledě na to, že zatímco ve velkých městech 
musíte do přírody dojíždět mnohdy i hodinu, taky 
máte les u každého sídliště! Vyjdete z domu a během 
pár minut jste v lese, dýcháte čerstvý vzduch a uží-
váte si klidu. A pokud se nepletu, součástí smlouvy 
s developerem bylo i částečné využití pozemků k 
vysázení zeleně a propojení mostem s areálem 
Sportovního ostrova Ludvíka Daňka.
 Zbývá nerudovská otázka: co s ním? Co bude 
s prostorem skleníků? Pokud souhlasíte s peticí, 
máte možnost ji podepsat, více informací najdete na 
Facebooku na stránce Stop dalším supermarketům 
v Blansku. 
 Není mi lhostejné, co s prostory po sklenících 
bude, myslím si však, že nyní už je pozdě na diskuse. 
Nám nezbývá než se s smířit s tím, co tu vyroste. 
Třeba se nám nakonec výsledek zalíbí a budeme 
tu stát sami fronty. Město pozemky prodalo a nový 
majitel by byl nejspíš blázen, kdyby je využil pouze 
pro blaho občanů dychtících po novém parku. Peníze 
jsou totiž až na prvním místě. Ruku na srdce – co 
byste na místě investora udělali vy?

Martin Müller

 Předně musím říct, že strůjci petice jdou tak trochu 
s křížkem po funuse. Momentálně se celá věc má tak, 
že jsou sepsány smlouvy o smlouvách budoucích. 
Město by za pozemky mělo dostat 30 milionů korun, 
další peníze potom z nájmu. V případě, že by se 
smlouvy nepodepsaly a Blansko by pozemky nepro-
dalo, stálo by nás to 10 milionů korun – polovina jako 
sankce za porušení smluv a druhá polovina jako ušlý 
zisk a nájemné pro investora. Jak jsem si přečetl na 
webu Blanenského deníku, podle starosty Ivo Poláka 
by nejspíš obchodníci, kteří by rádi v našem městě 
podnikali, žalovali Blansko o ušlý zisk. Celková výše 
sankcí za zmařenou investici by se podle něj mohla 
vyšplhat až na nezanedbatelných 30 milionů korun. 
 Takže jednoduše - pokud se nepletu, město po-
zemky prodalo. Dokud probíhala jednání Zastupitel-
stva, mimo jednoho chabého pokusu, který se minul 
účinkem, nikdo nic fakticky nepřipomínkoval, a tak se 
stalo, co se mělo stát. To je prostě smůla. Jestliže by 
se skutečně příznivcům petice podařilo zrealizovat 
jejich záměr, což nebude vůbec jednoduché, město 
by nakonec přišlo o spoustu peněz, což by v této fázi 
bylo velmi mrzuté.
 A tak se asi nejspíš stane, že v Blansku postaví 
další supermarket, zřejmě Albert. Vedle Penny, Lidlu, 
Billy, Kaufl andu a několika prodejen Coop máme u 
nás Alberty zatím jenom dva, tak proč ne? Fenomén 
doby – supermarket – ovládne naše město ještě větší 
měrou. Když vidím liduprázdné Tesco v Boskovicích, 
jímá mne hrůza, že prostor u řeky bude zaplněn 
něčím podobným.
 Další možnosti? Údajně tu mají být obchody, které 
v Blansku chybí. Ale prosím vás. Vážně věříte, že se 
do našeho města, ve kterém pořádně prosperuje díky 
nákupní morálce pouze Vietnamec, pohrnou světové 
značky s oblečením? Bude na tomto místě dobře 
obchodovat některý z velkých prodejců sportovních 
potřeb, když víme, že v posledních letech v Blansku 
několik „sportů“ zkrachovalo? Nebo jste snad dostali 
chuť na hambáče u McDonald`s či proklatě dobré 
kuře z Kentucky? Neblázněte… Ve městě, kde třetina 
lidí prchá za prací do Brna a značná část občanů, 
kteří tu zbydou, objíždí supermarkety městskou 
hromadnou dopravou, hledajíc párky za 30,- Kč/kg, 
tohle fungovat přece nemůže.
 Hobby market – další stavba, která by tu mohla 
vyrůst. Jedna podobná (pochopitelně menší) provo-
zovna tohoto typu se nachází jen o kus dál směrem 
z města a myslím si, že sortimentem bohatě dosta-
čuje potřebám dvacetitisícového města. Stavebniny 
můžeme koupit v několika provozovnách, a pokud 

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Cihla, zd. jádro, kotel na TP a el., sklep a kolna.

cena: 650.000,- Kč tel: 775 246 549

BYT V OV 3+1 SVITÁVKA, CP 108 M2 RD/CHALUPA 2+1 BĚLÁ U JEVÍČKA, CP 321 M2

Nová střecha a štít, krb, část. podsklepeno.

cena: 350.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Prostorný dům, garáž, zahrada - st. parcela.

cena: 2.100.000,- Kč tel: 775 582 092

RD 4+1, ROZSTÁNÍ PROSTĚJOV CP 1234 M² ZAHRADA, BLANSKO  ČEŠKOVICE, CP 379 M²

Slunný, možná výstavba rek. objektu.

cena: 280.000,- Kč tel: 775 582 092

G
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Divadlo v Blansku? 
Místo hotelu Dukla, zní nápad divadelníků

Rastislav zazpívá dětem
 V neděli 17. dubna odpoledne v Dělnickém domě 
vystoupí smíšený pěvecký sbor Rastislav, který 
chce tentokrát oslovit nejmladší posluchače a podat 
vážnou hudbu pro ně přijatelným způsobem. Již tra-
diční koncert pro děti letos nese název Šerlok Hólms 
zasahuje aneb Případ ztraceného dirigenta. Děti se 
budou moci zapojit do děje rozplétáním detektivního 
příběhu a zazpívají si se sborem. Na programu budou 
například skladby od J. S. Bacha, L. Janáčka a B. 
Smetany. Začátek v 15 hodin.

-mha-

Šošůvská schola 
zve na koncert

 V neděli 17. dubna v 15 hodin se v kulturním 
domě v Šošůvce uskuteční koncert Šošůvské scholy. 
Název koncertu Pásli ovce Valaši může být trochu 
zavádějící a vánočně znějící, ale je to jinak. Zazní 
především písničky z Valašska (např. od Vlasty Red-
la, Fleretu, Čechomoru, J. Nohavici, nově i Tomáše 
Kočka), a několik znovuobjevených lidovek z regionu, 
např. písně Macocha a Šošůvka. To vše zazní za do-
provodu kytar, houslí, fl éten, bicích a akordeonu. Na 
programu bude také divadelní scénka. Občerstvení 
zajištěno.

-mha- 

Jarní výstava
 ZO Českého zahrádkářského svazu Blansko Vás 
srdečně zve na Jarní výstavu spojenou s burzou 
kaktusů, konifer, květin a přísad zeleniny konanou 
ve dnech 6. a 7. května 2016 (pátek 6.5.2016 od 9 
do 17 hodin, sobota 7.5.2016 od 9 do 12 hodin) v 
Domě zahrádkářů Blansko, ul. Křížkovského 59.
 Prodej výpěstků bude zajištěn od drobných pěsti-
telů, dále ze skleníků ZERA Blansko a zahradnictví 
- Chytrý Lipůvka. 
 Výstava: Zahradní technika – Roman Boček. Vče-
lařské produkty – René Švancara. Dřevěné výrobky 
pro domácnost - Alois Kopecký. Kaktusy – Emil 
Vašíček. Keramika – Alena Chalupová. Kompostárna 
Blansko. Výstavu doplní i ruční práce kroužků žen z 
MKD. Součástí výstavy budou prodávány výrobky 
Domova Olga. Příjem zboží k prodeji i k vystavování, 
proběhne ve čtvrtek 5. května 2016 od 12 do 18 hodin. 

-zz-

Poplatek za psa
 Oznamujeme občanům, že jsou distribuovány 
složenky na platbu poplatku za držení psa. Splatnost 
poplatku je k 30.04.2016. Poplatek je možno uhradit 
složenkou na poště, bankovním převodem nebo v 
hotovosti na pokladně v budově MěÚ na náměstí 
Republiky v přízemí budovy. 
 Současně upozorňujeme, že pracoviště pro správu 
poplatku je umístěno v budově na náměstí Republiky 
na pokladně. Tak můžete na jednom místě provést 
jak platbu poplatku, tak si vyřídit veškeré záležitosti 
s poplatkem spojené. 
Dále upozorňujeme občany, že veškeré změny spo-
jené s držením psa - úmrtí psa, narození psa, přestě-
hování se, změna držitele psa (převod mezi rodiči, 
dětmi, vnuky) je  nutno hlásit včas na MěÚ. Formuláře 
jsou k dispozici také na webu města:  http://www.
blansko.cz/meu/povinne-informace/bod12-formulare

-měú-

 Blansku chybí důstojné divadelní prostory a zázemí pro místní herce a další umělce, kteří by se v 
regionu rádi uplatnili. Rozhodl se s tím něco udělat spolek Cirkulus, jenž provozuje blanenské Divadlo 
Kolárka. Chystá předložit městu projekt na vybudování stálé komorní divadelní scény ve sklepních 
částech bývalého hotelu Dukla. 
 S podzemím nemělo Blan-
sko podle slov vedení města 
zatím žádné konkrétní plány. 
„Myslím si, že divadlo je jedna 
z možností, jak tento prostor 
využít, ale je to zatím ve fázi 
nějaké idey,“ řekl místostaros-
ta Jiří Crha. 
 Letos na podzim přitom 
měly být dokončeny úpravy 
prostranství po zbouraném 
hotelu Dukla, které se má 
proměnit ve víceúčelový park 
s kavárnou, vodním prvkem 
a parkourovým hřištěm. „V 
současné době se již vypisuje 
výběrové řízení na realizaci 
zakázky, a pokud by mělo 
dojít k výrazným změnám klidové zóny, museli by-
chom projekt zastavit a letos by se nerealizoval. Ale 
takto neuvažujeme, protože jsme slíbili občanům, že 
v letošním roce bychom chtěli prostranství upravit. 
Finanční prostředky jsou k tomu již schváleny,“ sdělil 
Crha. 
 Vedení města se tedy přiklání k tomu, aby divadlo 
využívalo pouze podzemí nezávisle na venkovních 
úpravách. „Pokud by se tam měly uskutečnit aktivity 
Divadla Kolárka, je to otázka především sklepních 
prostor,“ dodal místostarosta s tím, že by herci mohli 
využívat také venkovní pódium, s nímž se v plánech 
počítá. 
 S tím ale nesouhlasí Eva Petrželová ze spolku 
Cirkulus. Divadelníci plánují vyvýšení části sklepních 
prostor tak, aby vzniklé divadlo odpovídalo normám. 
Mělo by se vytvořit sto padesát míst pro diváky, 
dále kostymérna, zkušebna, zázemí pro hudebníky. 
Nechyběla by ani divadelní kavárna. „Nechceme 
dělat kompromisy. Chceme prostor, který by nebyl jen 
opravenou diskotékou, ale opravdu plnohodnotným 
divadlem,“ vysvětlila Petrželová. 

Peníze od města nepožadují
 Úpravy by měly podle předběžných odhadů stát 
do pětadvaceti miliónů korun včetně odbourání části 
betonové desky, kterou stavební fi rma pokryla povrch 

sklepení na přelomu loňského a letošního roku. Na 
samotný provoz divadla jsou pak potřeba zhruba 
tři miliony korun ročně. Spolek Cirkulus je schopen 
peníze sehnat z grantů a od sponzorů. „Rozvíjí se 
nám nyní možnosti získání grantů a sponzoři se sami 
nabízejí. Kdyby se projekt schválil, do tří měsíců by 
se mohlo začít budovat a za dva roky by mohlo být 
hotovo,“ doplnila Petrželová. 
 Jiní zájemci o podzemí se zatím nepřihlásili. „Pokud 
bychom se dohodli na tom, že Kolárka bude využívat 
sklepní prostory, musíme vypsat záměr na pronájem. 
Nevylučuji, že by se pak nepřihlásil nějaký další zá-
jemce,“ upozornil starosta Ivo Polák s tím, že zatím o 
žádném dalším zájemci zastupitelé nevědí. 
 Do příštího zasedání rady musí spolek Cirkulus 
předložit ofi ciální žádost a bližší představu o fi nančním 
krytí včetně účasti města na projektu. 
 Podle Evy Petrželové je problém v momentálním 
postupu města. „To má radou schválený a tudíž 
rozjetý záměr postavit kavárnu. Se sklepy bylo dále 
uvažováno v jakémsi komerčním projektu – nikdo se 
nevyjádřil blíže. Náš návrh je doslova úderem, který 
nikdo nečekal, a tak se každý snaží udělat si názor. 
My přihlášku a projekt podáme, ale co bude dál a jaké 
další záměry narušíme, to netuším. Přesto se zdá, že 
všichni mají radost z naší iniciativy,“ uvedla Petrželová. 

-mha-

Víte?
nevíte?

KOUPÍM 
BYT 

na investici 
Tel. 721 466 406

Hledám ke koupi 

rod. DŮM 

i k opravám 

Tel. 732 755 904

Freddieho sloupek
Freddie jede do pr***e 
Část první

 Již sám název napovídá, nad čím to budu la-
mentovat tentokrát. Nedávno jsem „sliboval“, že 
na to dojde. Takže na to došlo. Chtěl bych ovšem 
upozornit milé čtenáře, že text se v zájmu auten-
ticity pocitů řidiče, který využívá silniční a dálniční 
síť v ČR hemží ostřejším výrazivem. Není to tedy 
tak, že bych byl sprosťák.

 Prostě a jednoduše, měl jsem co na práci v 
Královském Hradci a dopravit jsem se měl po 
silnici. Cesta směrem na Svitavy a dále je noční 
můrou téměř každý den. Životu nebezpečnou sil-
nicí se  pak stává v okamžiku jako byl tento. Kvůli 
nehodě uzavřeli horní východozápadní tah - D11 a 
částečně neprůjezdná byla/je (a chvíli ještě bude) 
i legendární D1. Než jsem tedy mohl domů poslat 
tradiční zprávu o dojezdu bez nehody – „Orel 
přistál“, stálo mne to značné úsilí. Diplomat by 
prohlásil, že cesta byla značně problematická. Já 
nejsem diplomat… 

 Co je to za skvělou infrastrukturu, že stačí zavřít 
jednu nedokončenou a jednu generálkovanou 
dálnici a půl republiky kvůli tomu stojí? Nedělám 
si iluze o tom, že na jiných objízdných trasách to 
bylo jiné… Vždyť na té sjízdnosti a organizaci do-
pravy u nás by vyhořelo i o okupaci se pokoušející 
vojsko… Takový Hitler i s celým Wehrmachtem než 
by dorazil na nějaké místo, vhodné k bitvě (třeba 
u Hradce Králové), dávno by bylo po Postupimské 
konferenci a dost možná i po Norimberském pro-
cesu, případně i Olympijských hrách v Mnichově 
1972…

 A navíc ti „spolucestující“…

 Znamení o změně směru používá každý druhý, 
předjíždí se zásadně na nepřehledných místech. 
Jeden génius pak dokonce odstavil svůj nepojízd-
ný vůz, S DO SILNICE OTEVŘENÝMI DVEŘMI 
HNED ZA ZATÁČKOU, do které ovšem bylo vidět 
asi tak dobře jako do fi nancování Burešfertu. 
Výstražný trojúhelník asi METR A PŮL za autem, 
stál ve dveřích a hovořil přes střechu se spolujezd-
kyní… To už hraničí s nesvéprávností!!! Jak může 
takový člověk přijít o život není těžké si domyslet, 
ostatně kdyby jel kolem nějaký psychopat s nákla-
ďákem a navíc nepřiměřenou rychlostí, popoveze 
nešťastníka na předním skle až ke hřbitovu v 
Hradci… 

 Rozum ale zůstává stát nad tím, jak takový 
člověk s mdlým rozumem přijde k řidičskému 
oprávnění…

 Vždyť já byl po DVOU A PŮL HODINÁCH od 
líbezného blanenského domova teprve u bývalé 
Schindlerovy fabriky ve Svitavách… Hladina 
adrenalinu a výška krevního tlaku se blížila limitu. 
Kdybych nebyl lidskou „hříšnou nádobou“, ale 
trubicí s pístem, tak bych BEZ JAKÝCHKOLI potíží 
roztlačil ruskou lokomotivu i s celým vlakem... 

 Jak to na těch našich silnicích vypadá, to by 
dokázalo do běla vytočit Gándhího i s Dalajlámou 
dohromady… 

 A konec v nedohlednu… A to vám ještě příště 
můžu zkusit vyložit nejbližší budoucnost ohledně 
renovace D1 a vlastně jakékoli podobné stavby…

 Prozatím přeji hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

 Starosta města Blanska Ivo Polák a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek podepsali dohodu 
o spolupráci při přípravě a realizaci stavby přemostění řeky Svitavy a železnice z ulice Svitavská na 
Staré Blansko. 
 „Tato investiční akce je pro občany města Blanska, 
a nejen pro ně, velmi důležitá především ze dvou 
hledisek. Za prvé nový most usnadní velice život pod-
nikatelům, kteří mají sídlo v průmyslové zóně na Starém 
Blansku, a za druhé budou mít občané lepší komfort 
například z hlediska přístupu integrovaného záchran-
ného systému,“ podotkl Ivo Polák s tím, že v současné 
době není výjimkou, když jsou závory na železničním 
přejezdu u zastávky ve městě staženy i čtyřicet minut 
z hodiny, tvoří se kolony u kruhového objezdu a kom-
plikuje se průjezd rychlé záchranné služby. 
 Nový most má vést od křižovatky Svitavské a 
Fügnerovy ulice přes řeku a železnici směrem k 
Brněnské ulici. Investiční akce byla v minulosti zane-
sena do územního plánu města Blanska a vytvořilo 
se několik variant přemostění. V roce 2015 vznikla 
varianta, která optimalizovala napojení na inženýr-
ské sítě a počítala s výstavbou kruhového objezdu 
na Starém Blansku. Byla započata spolupráce s 
Českými drahami a Povodím Moravy. Poté byl tento 
návrh Jihomoravským krajem schválen. 

 Do roku 2018 by měla být připravena projektová 
dokumentace, na níž se bude podílet město Blansko 
i Jihomoravský kraj každý padesáti procenty. Město 
již začalo s výkupem pozemků. „V současné době 
jsou pozemky téměř vykoupeny, zbývají pouze dva 
pozemky, u nichž očekáváme trochu obtížnější jed-
nání, ale myslím si, že vše dobře dopadne,“ sdělil 
Polák. 
 Přemostění má stát asi 180 miliónů korun. Fi-
nancování se zajistí ze státního fondu dopravní 
infastruktury, případně z operačního programu 
Dopravy, dále bude s penězi počítáno v krajském 
rozpočtu. „Kraj má také vážný zájem na přípravě 
této strategické stavby. Pro mě jako pro hejtmana je 
důležité, že se nestaráme o dopravní infrastrukturu 
pouze v Brně nebo v jeho městských částech, ale 
významné dopravní stavby připravujeme i pro další 
okresy Jihomoravského kraje. Situaci tady v Blansku 
znám ze svého civilního života, čas od času na těch 
závorách stávám i já,“ řekl Michal Hašek. 

-mha-

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

Zdravotně nezávadná obuvZdravotně nezávadná obuv
se Žirafkou

- obuv pro správný vývoj chodidla

- obuv pro Vaše dítě

se Žirafkose Žirafko



Chvilka s Majkem
O Dělňáku, zábavách, 
divadle apod. (2. část)

 Plesů bylo letos tolik, že ani dvacetitisícové město 
všechny organizátory nemůže potěšit plným sálem. 
Samozřejmě, kromě plesu mysliveckého, rybář-
ského a hasičského. Jak to ale udělat, aby když už 
někdo věnuje tolik času a peněz do přípravy, potom 
ještě neprodělal? Co když by rád pozval i nějakého 
věhlasného umělce? 
 V tomto směru stojí za obdiv aktivita Martina 
Müllera, který již 10 let má na rockovém plese 
vždy nějakou známou kapelu. Škoda, že se musel 
poslední roky, kvůli vysokému nájmu v Blansku s 
akcí odstěhovat do Rájce.
 Dříve jsme s basketbalisty i kamarády pořádali 
zábavy a diskotéky s tím, že jsme si zajistili vlastní 
prodej občerstvení. Měli jsme tak výdělek, ze které-
ho jsme „žili“ třeba celý rok. V současné době jsou 
prostory s bufety v Dělnickém domě pronajaté jisté 
fi rmě. Nic proti tomu, ale proč se nemůže organi-
zátor každé akce rozhodnout, zda si zajistí prodej 
nápojů sám, nebo využije cizích služeb?

 Máme v Blansku skvělou 
divadelní skupinu, v sou-
časné době pod vedením 
Vladimíra Vrtěla a Jiřího 

Poláška. Právě 
nyní nám zase 
připravili nové pěkné představení. Moc 
se povedlo i fi lmové vzpomínání s písnič-
kami, které jsme se slzami v očích prožili 
v kině koncem března. 
     Občas se ale v Dělňáku objeví i tzv. VIP 
umělci z Prahy. Je mi jasné, že dostat tyto 
známé tváře do Blanska je velmi nároč-
né, a to hlavně fi nančně. Před léty, když 
organizoval tato vystoupení celkem často 
soukromý subjekt, byla dokonce možnost 
se s hvězdami i setkat a pohovořit. Nyní, 
když občas pořádá kulturní akci KSMB, 
mi trochu tato příležitost chybí. 
   Objevují se však i dobré zprávy, že 
i vedení města chystá jistá opatření. 
Věřím, že přes kritiku, kterou v poslední 
době můžeme v regionálním tisku číst, 

se v Dělnickém domě budeme zase brzy všichni 
potkávat častěji a radostněji.

Miloš Polák

315. dubna 2016 

Na kávě s Marikou Zouharovou
Na samém počátku rozvoje canisterapie v České republice stál tým ze Základní školy speciální 
v Blansku. Canisterapie znamená pozitivní působení na potřebné osoby prostřednictvím psa 
a před dvaceti lety ji v Česku provozoval málokdo. Marika Zouharová, která stála u samotného 
zrodu oboru, mi popsala, co tato práce obnáší a jaké má výsledky.

Sponzor rubriky:

 Klasický výcvik stačí? 
 Klasický výcvik prakticky stačí. Pes nesmí být 
lekavý, musí obstát v sociální skupině psů, nesmí 
se rvát. Tyto předpoklady nenaučíte. Například 
když něco vedle něj spadne, nepokouše z úleku 
všechny okolo; nesmí se chovat neadekvátně. 
Také je důležité myslet i na to zvíře, kontakt s dětmi 
musí být příjemný i pejskovi. 

 Jak probíhá canisterapie? 
 Máme dvě formy canisterapie – kolektivní a 
individuální. Kolektivní terapie je rušnější a je 
více vhodná pro děti živější, případně s menším 
rozsahem postižení. Hravou formou trénujeme 
sociální dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, 
řečový rozvoj formou dávání povelů, komunikací s 
pejskem, psovodem i mezi dětmi navzájem, cvičí-
me paměť, pozornost, spolupráci dětí ve skupině. 
Při individuální canisterapii se jedná většinou o 
děti, které mají těžší tělesné postižení a kterým 
je třeba se více individuálně věnovat. U těch jde 
především o pozitivní emoční ladění, prohřátí, uvol-
nění. Snažíme se propojit canisterapii s následnou 
fyzioterapií. 
 Efekt canisterapie potvrdila i naše fyziotera-
peutka, protože jednou nastala situace, že byla 
canisterapie omezená, a sama říkala, že ať dělá, 
co dělá, různými rašelinami či míčkováním nikdy 
nedosáhne takového efektu, jakého my dosáhne-
me při uvolňování a prohřívání pejsky. Do canis-
terapie jsou zapojeny všechny děti kromě jednoho 
chlapečka z důvodu silné alergie na psí srst. 

 Jaký je přínos polohování se psy?
 Přínos canisterapie je obrovský. Dají se rozvíjet 
nejrůznější oblasti. Potvrzují nám to i rodiče a pe-
dagogové. Dělají pokroky v pohybu, komunikaci, 
myšlení, paměti, řeči, ve všem. Jsou to malé po-
suny po malých krůčkách, ale efekt tam rozhodně 
je. Některé děti třeba jen pozitivně naladit, mají 
omezené sociální kontakty, které si nahrazují 
kontaktem se psy. Mohou se přitulit k pejskovi, 
který je nesoudí, nehodnotí podle toho, jestli jsou 
malé, velké, krásné, zdravé nebo postižené. Je to 
kontakt bez výhrad, a to je právě to, co naše děti 
hodně potřebují. 
 Hyperaktivní děti se dokáží zklidnit, protože jinak 

bychom jim toho pejska nedali, 
naopak ty pasivnější se rozpo-
hybují a dají se do akce kvůli 
pejskovi, protože je to velká 
motivace. 
 Nikoho samozřejmě nenu-
tíme. Když se někdo bojí, tak 
nejprve pozoruje zpovzdálí, po-
stupně se přibližuje, pak pejska 
kontaktuje přes ocásek, pohladí 
po zadní noze a postupně se 
dostane k hlavě. 

 Co obnáší péče o terapeu-
tického psa? 
 Musím pečovat o jejich zdraví, 
chodit na preventivní veterinární 
prohlídky, očkování, dvakrát roč-
ně sbíráme vzorky trusu, které 
necháme vyhodnotit a na zákla-
dě výsledků je odčervujeme. Dvakrát ročně nosíme 
potvrzení do školy o jejich zdravotním stavu. 
 Je to náročná práce, ale pořád mě to pozitivně 
nabíjí. Když vidím spokojené děti a následné po-
kroky, je to vždy hned veselejší. 

 Kde se dále canisterapie využívá? 
 Chodíme do blanenské nemocnice na oddělení 
následné péče do pokojů. Fyzioterapeutka nám 
připraví vytipované pacienty, kteří mají zájem. Lidé 
si psy hladí, mluví s nimi. Psi je motivují k pohybu, 
natáhnutí ruky… Dále navštěvujeme staré lidi v 
Senior centru. 
 Měli jsme i období, kdy jsme kombinovali canis-
terapii s felinoterapií, což je terapie s kočkou. V 
tom jsme byli unikátní. 
 Také jsme odstraňovali kynofobii – strach ze psa. 
Byli jsme osloveni zvenčí, že holčička má velký 

 Jak to začalo?
 Už to bude dvacet roků, co se canisterapii věnuji. 
Začalo to tím, že jsem si pořídila svého prvního 
psa, fenku Maggii. Pak si ale zlomila hlavici ky-
čelního kloubu a najednou z ní byl postižený pes, 
který se musel šetřit. Přemýšlela jsem, co s ní. 
Pracovala jsem ve speciální škole a přišla jsem 
s nabídkou canisterapie za tehdejším ředitelem 
Hanákem, který byl pro všechno nové. 
 Začali jsme. Podali jsme projekt na Ministerstvo 
školství a zavázali se tři roky ověřovat účinnost 
canisterapie. Nakonec se to podařilo a dostali jsme 
povolení zařadit pejsky do výuky. Nyní pracujeme 
v týmu pod vedením školní logopedky Michaely 
Barkerové Kopecké společně s dalšími kolegyně-
mi a psovody. U nás je canisterapie zařazená do 
systému ucelené rehabilitace společně s logopedií, 
rehabilitací, hippoterapií, arteterapií a keramickou 
dílnou.

 Byly to těžké začátky? 
 Tehdy nebyly žádné canisterapeutické spo-
lečnosti, museli jsme sami shánět hygienické 
předpisy, či kynologa, který by nám dal nějaké 
potvrzení, zda má fenka předpoklady pro práci s 
hendikepovanými dětmi. Chodila jsem klasicky na 
cvičák a také za jednou paní, co cvičila slepecké 
psy. Tehdy vychovávala první canisterapeutickou 
fenu, tak jsem se učila od ní. 
 Osvědčilo se například to, že pes má mít svého 
pána a že ve školách je nejlepší variantou návštěv-
ní program – když do skupiny dětí přijde pes se 
svým pánem zvenčí. Na všechno jsme přicházeli 
sami, postupně. 
 Nakonec se ostatní v republice učili od nás, 
školili jsme akreditovanými kurzy a vydali jsme i 
publikaci. 

 Existuje vhodná rasa? 
 Já mám celých dvacet let fl at coated retrívry. 
Ale na rase v podstatě nezáleží. Na pohled jsou 
efektnější „blonďáci“ a „blonďačky“ nebo bílí psi. 
Jsou lépe přijímáni. Ale děti si zvyknou i na černého 
psa. Vítáni jsou všichni psi – různé rasy, různé 
délky a barvy srstí, různé velikosti. Je pouze nut-
né, aby měl pes dobrý charakter a dobrý základní 
výcvik. 

Blanenské divadlo: Mezizpěvy

strach ze psa. Nemohla jít ani po ulici. Když měla 
potkat psa, skákala tatínkovi do náruče. Podařilo 
se nám fobii odstranit dokonce natolik, že si rodina 
pořídila vlastního pejska. 

Plánujete něco nového? 
 Především doufám, že budeme dál pokračovat 
a budeme mít k tomu podmínky. Doma mám ještě 
oslíka a minikoně, kteří se používají také k terapii. 
Osli nejsou hloupí nebo paličatí, jak se o nich říká, 
jen dlouze přemýšlejí, co udělají, kam šlápnou. Díky 
svému pomalému vystupování se dokáží synchro-
nizovat například s mentálně postiženými lidmi. S 
oslem je strašně příjemné i jen s ním zkrátka být. 
Minikoník už je dnes i v Praze vycvičený jako vodicí 
pes. Takže možnost dalších prvků terapie tady je, 
když bude zájem.

Marie Hasoňová

 V uplynulých dnech se v Dělnickém domě v premiéře a dvou reprízách odehrálo divadelní předsta-
vení Mezizpěvy. Komponovaný divadelní pořad vznikl na základě tvorby DVD, jehož hlavní myšlenkou 
bylo oživit vzpomínky na členy Blanenského divadla, kteří již nejsou mezi námi. 

 Na divadelním přestavení diváci slyšeli několik 
profesionálně zazpívaných písní z dílen známých 
autorů, zejména Voskovce a Wericha, Suchého a 
Šlitra. Nechyběla ovšem ani autorská tvorba Miloše 
Libry a Jiřího Poláška, jejichž písně jsou plné humo-
ru, nadhledu a pozitivního přístupu k životu. V režii 
Jiřího Poláška se hercům podařilo diváky rozveselit 
vtipnými texty písní a nápaditou choreografi í. 

 Během večera se prodávalo DVD Mezizpěvy, 
které je také možno zakoupit v informační kanceláři 
Blanka. Dokument je sondou do třicetileté historie 
místního amatérského divadla a je doplněn fotogra-
fi emi, originálními návrhy kostýmů a programy. Režie 
dokumentu se ujal Jan Popelka.

-mha-
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Kurzy studené kuchyněKurzy studené kuchyně
Na Střední škole technické a gastronomické v Blansku se na konci března uskutečnil rekvalifi kační kurz stude-
né kuchyně vedený kuchařským mistrem Vladimírem Pickou. Studenti měli možnost přiučit se novým věcem. 
Získaný certifi kát jim může pomoci při získávání budoucího zaměstnání. Připravovaly se pokrmy z různých su-
rovin, od běžné zeleniny a ovoce, přes aranže z uzenin a sýrů, paštiky, až po rybí speciality. Kurz byl zakončen 
slavnostním rautem, který studenti připravili pro rodiče, přátele a pozvané hosty. 

Cesta kachní rodinky FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAJAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAAA

AAAAAAA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.

Foto: Marie HasoňováFoto: Marie Hasoňová

Pronájem kanceláří, 
skladových a obchodních skladových a obchodních 
prostor prostor v Blansku na Pražské ulici

ambroz@atgraphic.cz
www.halablansko.czwww.halablansko.cz

 14. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia 2016 v oborech hra na dechové nástroje, 
hra na klavír a zpěv se konal 8. - 10. dubna 2016. Pořadatelem soutěže je Janáčkova konzervatoř 
a Gymnázium v Ostravě, pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věrou 
Pálkovou a primátorem statutárního města Ostravy Ing. Tomášem Macurou.

Úspěch jedovnické ZUŠ
 Soutěžící nejen z ČR, ale i z SK a PL hodnotí 
mezinárodní odborná porota složená z předních 
pedagogů vysokých škol a konzervatoří. Tato sou-
těž je velice náročná, protože každý soutěžící musí 
splnit předepsaný repertoár a dodržet časový limit 
pro danou věkovou kategorii.
 Naši ZUŠ Jedovnice reprezentovalo celkem pět 
žáků. Odvézt si ocenění z tak prestižní soutěže není 
samozřejmostí a u nás se to podařilo všem žákům.
 V oboru hra na klavír 
soutěžila Šárka Nejezch-
lebová (ze třídy p. uč. 
MgA Radky Hreňové) ve 
2. kategorii (do 14 let) 
získala krásné 2. místo 
(z 13 soutěžících).
 V oboru zpěv soutěžili 
celkem 4 žáci (ze třídy p. 
uč. Hany Korčákové dipl. 
um.). Klavírní spolupráce 
MgA. Radka Hreňová.
 Josef Pernica a Kate-
řina Pernicová z 1. ka-
tegorie (do 11 let) získali 
oba čestné uznání (z 22 
soutěžících).
 Denisa Grmolcová z  
2. kategorie (do 14 let) 
vyzpívala krásné 2. místo 
(z 25 soutěžících).
 Kamila Vymazalová z  
3. kategorie (do 17 let, 
kde soutěžili i studenti 

konzervatoří) získala čestné uznání (z 17 zpěváků).
 Všichni naši soutěžící výborně reprezentovali 
nejen naši školu, ale i celý okres Blansko. (Byli jsme 
jako jediná škola, která se této soutěže za okres 
účastnila).
 Velký dík patří především pedagogům za výbor-
nou přípravu, dále korepetitorce za skvělý klavírní 
doprovod a také rodičům a škole za podporu.

Hana Korčáková

 Happyendem skončila výprava kachní rodinky, která se vydala ze zámeckého parku 
směrem k řece Svitavě. Díky panu Zdeňku Svobodovi z Blanska, který je chránil téměř 
vlastním tělem a zastavoval auta na silnicích, došly dámy ke svému cíli živé a zdravé. 
Kachna pravděpodobně zahnízdila u zámeckého rybníčku, ale v řece má lepší podmínky 
k životu, proto se tam se svými mláďaty vydala na vlastní pěst.

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz
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Závody kočárků:
Zábava pro celou rodinu

Výtěžek z přehlídky: 
přes 45 tisíc korun

• komplexní vyšetření dutiny ústní
• odstranění zubního kamene a pigmentací
• ošetření citlivých zubních krčků
• výživové poradenství
• nácvik vhodné techniky čištění, motivace
• leštění zubů, hloubkové čištění
• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba z černé a nerez oceli
- brány s elektrickým pohonem
- terasy, schody, zábradlí, ploty atd.
- prodej hutního materiálu
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- veškeré info na webových stránkách

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.czmatessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

 Kočárky různých typů a barev se shromáždily v neděli 10. dubna odpoledne na náměstí Republiky 
v Blansku. Na značce kočárku nezáleželo. Nesoutěžilo se o nejhezčí kočárek, nýbrž o nejrychlejší 
přesun ze startu do cíle. 

 Ovšem běhání 
bylo přísně zaká-
záno. Taktéž velké 
natahování kroku. 
Povolena byla pou-
ze svižná chůze. 
Závodů se v neděli 
zúčastnilo přibližně 
třicet rodičů se svými 
ratolestmi v kočár-
cích. 
 Maminky i tatín-
kové s kočárky měli 
každý svou kategorii. 
V třetí kategorii moh-
ly závodit celé rodiny 
– obvykle manželé 
nebo rodič se starším 
dítětem. Podmínkou 
rodinného závodu 
bylo, aby se po celou dobu trasy každý z nich držel 
jednou rukou kočárku. Nechyběly ani kategorie pro 
nejmenší, a to pro děti do šesti let s kočárkem pro 
panenku, dále pak na motorkách a na odrážedlech 
bez šlapátek. 
 Závody kočárků jsou inspirovány sportovní disciplí-
nou zvanou strollering, což je speciální druh pohybu 
za přítomnosti kočárku s dítětem. Při tlačení kočárku 
se provádějí různé posilovací cviky. Hlavní výhodou 
cvičení je pohyb na čerstvém vzduchu a navíc bez 
nutnosti shánět hlídání pro dítě. 
 Závody kočárků se konaly v jednapadesáti měs-
tech v Česku, přičemž Blansko se letos zapojilo 

již počtvrté. Moderování a zábavu pro děti zajistila 
Nika Lárová. Lektorky z mateřského centra Veselý 
Paleček ukázaly, co je to strollering, a vysvětlily, 
že procházka s kočárkem může být prospěšná pro 
celé tělo. Blanenské závody byly také inspirací pro 
organizátory z Boskovic, kteří plánují akci uskutečnit 
v příštím roce. 
 K ostatním maminkám provozujícím strollering 
se mohou rodiče s dětmi v kočárku přidat každou 
středu dopoledne. „Sraz je vždy v 9.50 hodin u haly 
ASK. Chodíme kolem baseballového hřiště,“ pozvala 
lektorka Michaela Šebelová. 

-mha-

BYTOVÝ DŮM BYTOVÝ DŮM 
ABSOLONABSOLON
výstavba bytů
2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 
SEVERSEVER

PRODEJ ZAHÁJEN

K - BANDK - BAND
 - hudba pro každého - široký repertoár
 - rozumná cena  - mnoho let praxe

www.k-band.czwww.k-band.cz
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 Pomáhat je v módě, hlásalo heslo deváté Charitativní módní přehlídky, která se uskutečnila v Děl-
nickém domě v sobotu 2. dubna odpoledne. Lidé tedy pomáhali, a to vkládáním peněz do kasičky s 
dobrovolným vstupným, zakoupením různých předmětů na jarmarku nebo bleším trhu a někteří se 
aktivně zúčastnili dražby předváděného oblečení a dalších věcí.  

 Modelové a mo-
delky předváděli na 
molu oděvy ze se-
cond handu a z půj-
čovny společenských 
šatů. Některé kusy 
oblečení se rovnou 
dražily. Dále se dražil 
dort, ručně vyráběné 
hračky či gramofon. 
 Na bleším trhu se 
za symbolické částky 
prodávalo oblečení, 
knihy, hračky, nádo-
bí a další věci, které 
věnovali lidé do sbír-
ky určené pro tento 
účel. Výtěžek pravdě-
podobně ještě o něco 
vzroste po přičtení 
zisků z dalšího pro-
deje. Neprodané věci 
organizátoři věnovali 
místní Charitě.
 Vybraná částka se 
vyšplhala na pětačtyřicet tisíc korun. Stejně jako v 
předchozích letech budou peníze zaslány do ukrajin-
ské vesnice Čechohrad (dnes Novgorodkovka), kde 
žijí potomci vystěhovalých Čechů. Ač tamní obyvate-
le, kteří prokáží český původ, pozval prezident České 
republiky k návratu do vlasti, staří lidé se většinou již 
nevrátí. Bojují však s existenčními problémy. 
 Peníze slouží k zajištění zdravotní a sociální péče 
a posílají se po řádových sestrách z Velehradu, 
které jezdí na Ukrajinu pomáhat. Vždy vyhodnotí 
situaci a nakoupí potřebné věci, zejména léky, 

případně předměty pro běžnou denní potřebu. „V 
minulosti se například obyvatelům vesnice pořídi-
la lednička,“ řekla organizátorka přehlídky Marie 
Jahodová.
 „Pro tento rok máme v plánu vydat se v menší 
skupince přímo do Čechohradu, abychom na vlastní 
oči zjistili, jak situace vypadá a také zdokumentovali 
život místních. Naše cesta je naplánovaná na letošní 
září,“ uvedla Jahodová. 

-mha-

Zrušení pátečních 
trhů v Blansku

 Co se týká pátečních trhů ve městě Blansko, jsem 
zásadně proti zrušení. Sice obsazení náměstí trhovci 
není nic moc, ale pro mnoho lidí, hlavně důchodců, je 
to jediná možnost nakoupení si základního ošacení 
a věcí do domácnosti. Jsou to většinou lidé, kteří 
běžně nevyjíždějí za nákupy do Brna. Argumentu, 
že trhy jsou tolik ztrátové, moc nevěřím, trhovci 

si staví své stánky, jediný člověk, který na trzích 
funguje je výběrčí poplatků a dělá to v rámci své 
běžné pracovní doby. Mám obavy, že toto téma 
bylo ze strany města otevřeno v tuto dobu účelově, 
protože trhovci se musí nějak živit, nebudou čekat 
na rozhodnutí města, nasmlouvají si působení jinde 
a potom opravdu nebudou mít o Blansko zájem. 

Pozn.: anketa přes facebook zřejmě nebude fér, prá-
vě tato skupina, jež bude zrušením nejvíce postižena, 
nemá možnost se vyjádřit. 

Sedlák

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová
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Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace

ve spolupráci s Muzeem Blanenska uvádí koncert

Bohuslav Martinů

OTVÍRÁNÍ 
STUDÁNEK
24. dubna 2016 v 17:00 hodin
v hudebním salónku blanenského zámku

V programu vystoupí ženský pěvecký sbor 
s instrumentálním doprovodem

Diriguje: Dominik Pernica

V dalším programu spoluúčinkují žáci, 

učitelé a hosté ZUŠ Blansko
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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. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* 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.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Kosmetické Studio Sothys - profesionální,
francouzská kosmetika. Laser Lasocare, 
vizážistika, líčení. Tovární 6 Blansko, tel.: 
777228239. www.ivona.cz
* EZOTERICKÉ CENTRUM Blansko, Svitav-
ská 23 (bývalé ČSAD) - astrologie, numero-
logie a výklad karet. Pravidelné Ezo večery 
každý čtvrtek, kurzy, semináře a konzultace. 
Ilona REGINA Grimová (TV Relax a TV Ki-
nosvět), mob. 607907166, ilona.grimova@
seznam.cz, www.tajemstviastrologie.cz
* Pro Bazar Strojů, Nábytku a všeho zboží 
v Dolní Lhotě hledám brigádníka, muže 
v důchodu, nebo se sníženou pracovní 
schopností. Předpoklad: komunikativní, 
spolehlivý, s dobrou pracovní pověstí, bez 
záznamu v rejstříku trestů, v práci 0 alkoholu. 
Tel. 602882227.
* ZDARMA Vám zajistím 30% SLEVU pro 
nákup na WWW.MISSIVA.CZ. Česká fi rma, 
22 roků na trhu (prací a úklidové prostředky 
bez fosfátů a nerozložitelné chemie, zdravá 
kosmetika a přírodní bylinné výtažky pro 
léčbu a kondici). Tel. 602882227.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Š Felicia 1,3 , r.v. 1998, barva červená, STK 4/2018, 
na LPG. Cena dohodou. Tel. 608889821.
* Kombinovanou ledničku GORENJE - 223 + 61 litrů 
za 3900 Kč. Tel. 731902417.
* Starou zachovalou mikrovlnnou troubu za 250, 
starou kombinovanou chladničku znacky Ardo za 250 
a starou kuchyňskou linku za odvoz. Tel. 720318131.
* Koloběžku, výška 75 cm, za 400 Kč. Tel. 722650359.

* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k 
dlouhodobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Pronajmu garáž v Blansku na Zborovcích. 1000,- 
Kč/měsíc. Tel. 720268546.
* Pronajmu dva krásné velké pokoje + příslušenství 
za 7500 Kč včetně všeho. Tel. 602882227.
* Pronajmu útulný pokoj za 3800 Kč včetně všeho 
s brigádami pro řemeslníka - kutila v důchodu. Tel. 
602882227.
* Koupím větší party stan. Nabídněte. Tel. 732571182.
* V okolí Blanska koupím garáž, případně pozemek 
na zahrádku a garáž. Tel. 602935073.
* Pronajmu 3+1 Blansko-Zborovce s vlastním to-
pením. Cena: 7.500 Kč + záloha 3000 Kč energie/
měsíc. Tel. 724501185   
* Koupím garáž v Blansku, ulici Na Pískách, Jasa-
nová. Tel.  736249294.
* Pronajmu 1+1 v Blansku u přehrady, téměř zaříze-
ný, od května 2016. Dům po rekonstrukci, zasklený 
balkón. Tel. 737802235.
* Pronajmu 1+1 ve 4. patře na ul. Kamnářská, 40 m², 
bez RK! Cena: 8000 Kč. Tel. 777002188.
* Pronajmu byt 1+1 na Severu, k nastěhování 
ihned, nebo dle dohody. Cena 7500 Kč vč. inkasa a 
připojení k internetu. Tel. 728428983, email: lucka.
zh@email.cz.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 

SKLAD NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

K PRONÁJMUK PRONÁJMU
VELMI LEVNĚ - OD 200Kč/m²/rok 
PROSTORY NAPROTI HOSPODĚ: 

SKLADOVÉ A DÍLENSKÉ
KANCELÁŘSKÉ A PRODEJNÍ   

VOLNÁ PLOCHA K PARKOVÁNÍ 

D. LHOTA 82 BKD. LHOTA 82 BK
Tel. - 602 882 227

Blansko žije fotbalem
i díky spolupráci se Zbrojovkou

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
MEZIZPĚVY – Blanenské divadlo – 15.4.2016 v 19:30 
h, Dělnický dům. Cena 60 Kč. 
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – 21.4.2016 v 
19:30 h, Dělnický dům. Cena 390 Kč – VYPRODÁNO!
HVĚZDA – Show Evy Holubové – 4.5.2016 v 19:00 h, 
Dělnický dům. Cena 270-330 Kč.
Partička – 24.5.2016 ve 20:00 h, Dělnický dům. Cena 
430 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 9.-12.6.2016, vždy v 18:00 h. 
Cena za koncert 390 Kč.
J. Svěcený a L. Horák – Argentinské tango (Kateřinská 
jeskyně)
Hradišťan a Jiří Pavlica – Lidové písně (Kateřinská 
jeskyně)
Jiří Stivín – Jazzové inspirace (Punkevní jeskyně)
Spirituál kvintet – Výběr z tvorby (Jeskyně Výpustek)
MORAVA PARK FEST – 2.7.2016 ve 12:00 h, Zámecký 
park v Blansku. Cena 440 Kč Vystoupí: Olympic, Man-
drage, Mňága a Žďorp, Marek Ztracený, Dara Rolins, 
Slza, Reservoar Dogz a DJ Pavel Cejnar.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 21.9.2016 
v 19:30 h, Dělnický dům. Cena v předprodeji 300 Kč 
dospělí, 260 Kč senioři a děti do 15 let.

Aktuálně v prodeji:
DVD Mezizpěvy – Filmový dokument z cyklu „Živá 
paměť“ zaměřený na písně Blanenského divadla. Cena 
120 Kč.
Hugo František Salm-Reiff erscheidt – autor Petr Sychra. 
Publikace mapující osudy významného moravského 
šlechtice a osvícence. Cena 150 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr. 
Janou Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii ve 
fotografi ích i datech. Cena 150 Kč.
Pohádky nejen mezi stromy – kniha blanenské autorky 
Ing. Dany Münsterové. Ilustrované pohádky pro děti, ve 
kterých víla Deniska objevuje svět stromů a jejich skřítků. 
Každá pohádka má i vlastní omalovánku. Cena 299 Kč.

Nové propagační předměty města a regionu: po-
hlednice, magnetky, šňůry na klíče a refl exní pásky.

Aktuální pozvánka:
Pálení čarodějnic na Palavě – 30.4.2016 od 15 hod. 
Tradiční akce pro děti i dospělé, odpoledne plné soutěží 
a her pro děti, ukázky hasičské techniky a dovedností, 
volba nejkrásnější masky a v 18:30 hod. zapálení vatry. 
Následovat bude taneční zábava se skupinou Medium.

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

-MaT-

Pozvánka pro pejskaře

PÁNSKÉ
KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ

Lenka PAVELKOVÁ
Blansko, Rožmitálova 40
restaurace Punkva, 1. patro

po - pá 830 - 1700

ZAVÁDĚCÍ CENA 55,- Kč55,- Kč
Tel. 702 553 464BEZ OBJEDNÁNÍ

přichystány krásné věcné ceny a pro vítěze Jumpin-
gu navíc peněžní výhra!!!
 Tak pokud máte chuť si zasoutěžit a máte doma 
pejska, který zvládá parkur agility, přihlaste se. 
Podrobné propozice a přihlášky na tyto závody 
naleznete na: www.agility-blansko.net. Vstup pro 
diváky je zdarma a v areálu zajistí KEBAB Blansko 
celodenní občerstvení. Těšíme se na vás. 

Za Klub Agility – Blansko
Hana Rajtšlégrová

 Dne 30. dubna 2016 proběhnou v areálu kynologického cvičiště v Blansku na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka, neofi ciální závody v agility. 

 Co se skrývá za tajemným slovem AGILITY ? V 
překladu to znamená hbitý, obratný, pohyblivý. Což 
je v podstatě každý pejsek. Agility jako kynologická 
disciplína vzniklo ke konci 70. let v Anglii. Jde o 
obdobu parkurového skákání koní. Při agility pes 
na povely psovoda překonává v předem určeném 
pořadí různé překážky rozmístěné na vyhrazené 
ploše. Většina překážek se překonává skokem, ale 
je tam i ,,tunel“, kterým pes musí proběhnout, dále 
,,slalom“, kterým pes prokličkuje, dále ,,kruh“, kterým 
má pes proskočit a také tzv. přebíhací 
zónové překážky jako ,,kladina a šik-
má stěna“. Psy tento sport velice baví 
a ti nejrychlejší dokážou překonat 
20 překážek za méně jak 30 sec. Při 
agility vždy běží psovod zároveň se 
psem, ale nesmí se ho přitom nijak 
dotýkat, ani mu bránit v pohybu. Na 
jednotlivé překážky tedy naviguje psa 
pouze svým hlasem a posunky. Agi-
lity tudíž vyžaduje od psa naprostou 
poslušnost a ovladatelnost. 
 Sobotní závody agility jsou ale 
neofi cielní a tudíž jsou určeny úplně 
každému, kdo se se svým pejskem 
věnuje agility. Psi budou rozděleni 
na Začátečníky (teprve trénují a 
sbírají zkušenosti) a Profíky (zkušení 
skokani, kteří již absolvovali několik 
závodů). Pro všechny účastníky jsou 

 Divizní tým FK Blansko navázal na vydařený podzim a zažívá povedený vstup do jarní části soutěže. 
Po dvou výhrách fi guruje na 3. místě tabulky a ztrácí na vedoucí Tasovice pouhé dva body. Tým, který 
se ještě před několika lety potýkal s ekonomickými i výkonnostními problémy, nyní plní roli jednoho 
z favoritů soutěže. K pozitivním změnám přispěla zejména obměna managementu a navázání užší 
spolupráce s brněnskou Zbrojovkou.

 „Jsem rád, že se nám po hubených letech podařilo 
tým ekonomicky stabilizovat a hráčsky posílit. Stále 
ale zůstáváme nohama na zemi. Bodové zisky jsou 
jedna věc, my ale chceme hrát především fotbal 
atraktivní pro naše diváky a v tomto směru máme 
pořád mezery,“ uvádí předseda FK Blansko Ing. Jiří 
Crha. 
 Na domácí zápasy přitom v Blansku chodí v prů-
měru okolo čtyři sta padesáti diváků. Na divizi vyni-
kající číslo. „Podpora fanoušků nás samozřejmě těší, 
ale zároveň je pro nás závazkem do budoucna. Na 
naší hře je stále co zlepšovat, to ukázalo i poslední 

domácí utkání proti Vrchovině,“ doplňuje blanenský 
trenér Zbyněk Zbořil.
 Blanenskému klubu se vyplácí také spolupráce s 
brněnskou Zbrojovkou, odkud do jeho kádru zamířili 
zkušení hráči Petr Švancara a Pavel Mezlík, které v 
zimní přestávce doplnil další hráč se zbrojováckou 
minulostí František Schneider. Kolem nich se daří 
budovat tým z odchovanců blanenského fotbalu, 
kteří vedle zkušených matadorů výkonnostně rostou. 
Aktuální formu Blanska prověří ve 20. kole divize již 
tuto sobotu tým Bystřice nad Perštejnem. 
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HLEDÁME  SPOLUPRACOVNÍKYHLEDÁME  SPOLUPRACOVNÍKY
MÍSTO
•  Blansko, Boskovice a okolí

NABÍZÍME
•  zajímavou práci na přivýdělek nebo hlavní příjem
•  organizaci práce dle vašich možností
•  týdenní vyplácení peněz

POŽADUJEME
• min. středoškolské vzdělání s maturitou 
•  aktivní přístup a loajálnost k fi rmě  
•  komunikativní, spolehlivý 
•  platný řidičský průkaz 
•  ochotu učit se novým věc

Tel.: 606 038 925
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

15. dubna 20168

Březnový squashový turnaj opět zamíchal pořadím 
v našich doprovodných soutěžích, pravidelných 
squashových turnajů.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde vedeme skuteč-
ně odehrané sety v zápasech našich pravidelných 
měsíčních turnajů se do čela vyhoupl Jiří Pánek se 
104 sety. Druhý je Ivo Grafy se 103 sety. Za touto 
dvojicí se vytvořila sedmičlenná skupina s 88 až 
80 sety v pořadí Richard Derink, Tomáš Wágner, 

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

oddinn
odo iin

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Jaromír Matal, Ondřej Mikulášek, Pavel Procházka, 
Jakub Sedláček a Ladislav Musil. V soutěži je zatím 
zapojeno 21 vyznavačů squashe.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“, 
kde bodujeme prvních deset míst na každém turnaji 
ve stupnici 20 - 1 bod vede Jan Zezula s 80 body, 
následován dvojicí Jakub Sedláček 64, Jaromír Matal 
62 bodů. Slušný počet bodů má na čtvrtém místě  
také Richard Derink a to 44. Dvojice Ondřej Miku-
lášek, Jiří Pánek s 36 respektive 33 body na pátém 
a šestém místě získává vždy nadprůměrné body a 
stále myslí na stupně nejvyšší. Na celkový úspěch 
však může dosáhnout i šestice dalších hráčů, která 
se drží těsně pod 30 body.
 Přijďte mezi nás, určitě budete mít možnost za-
sáhnout nejen do pořadí konkrétního turnaje ale i do 
našich doprovodných soutěží. Těšíme se na vás.

-rl-
Otevírací doba:
  Po 07:00 – 21:00
  Út 07:00 – 21:00
  St 07:00 – 21:00
  Čt 07:00 – 21:00
  Pá 07:00 – 21:00
  So 14:00 – 19:00
  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

Získejte spoustu výbavy za atraktivní cenu. Akční modely Fresh Vás 
nadchnou elegantními koly z lehké slitiny, výkonnou klimatizací, 
zadními parkovacími senzory nebo vyspělými multimediálními 
systémy. Při využití financování se ŠKODA Financial Services získáte 
prodlouženou záruku na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Seznamte 
se s vozy ŠKODA Citigo, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Yeti v akční 
nabídce Fresh přímo u nás.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

skodafresh.cz

Spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA v nabídce Fresh: 4,4 m3 (CNG); 3,7–5,8 l/100 km, 79 (CNG); 99–137 g/km

Akční modely Fresh s rozšířenou výbavou  
za atraktivní cenu.NABÍDKA, 

CO MÁ ŠŤÁVU

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

z Blanska
 Dne 3. dubna se na Brněnské přehradě konal další 
ročník Brněnského běžeckého poháru kde Blansko 
v dívčích mládežnických kategoriích ovládlo tři, 
když starší přípravku v celkovém hodnocení vyhrála 
Dominika Bezdíčková z Road Cross teamu Blansko, 
v mladších žákyních se to samé povedlo Pavle 
Štoudkové z ASK Blansko a na stupeň nejvyšší ve 
starších žákyních je doplnila Lucie Kučerová z ACT 
Lerak, všechna tři děvčata dnes vyhrála i své běhy.

Dominika Bezdíčková startovní číslo 21
Martin Bezdíček, 

Road Cross team Blansko

Galerie: Roztrúsený depozit
 Galerie města Blanska nyní vystavuje díla slovenského umělce Otise Lauberta. Tento veterán 
slovenského výtvarného umění, na jehož scéně působí od 60. let 20. století, je jedním ze zakladatelů 
československého konceptuálního umění. Netíhne k tradičním výtvarným technikám, jako jsou kresba, 
malba či grafi ka, ale naopak jakoby hledal „mezeru v umění“. Jde mu také o propojení „prózy života“ 
s „poezií umění“, k čemuž využívá běžně dostupné prostředky a předměty. 

 Jedním z jeho nejoblíbeněj-
ších výrazových prostředků se 
tak stává plošná i prostorová 
koláž, tedy asambláž. Na jedné 
straně autorova nevyčerpatelná 
výtvarná nápaditost, hravost a 
na druhé straně jeho smysl pro 
obyčejný život a pracovitost 
tak z něho činí pozoruhodného 
komentátora a kritika konzumní 
společnosti. Inspirován je ble-
šáky, trhy a burzami, vytváří ze 
zapomenutých a nepotřebných 
předmětů svůj originální „junk 
art“, tedy nová umělecká díla, 
kterými posvěcuje a pozdvihuje 
marnost existence do vyšších/
hlubších prostorů duchovních 
hodnot, elitního světa myšlení, 
do světa umění. 
 Výstava s názvem Roztrúse-
ný depozit potrvá do 29. dubna. 
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      Při zakoupení ochranného skla 
      na mobil a předložení 
      inzerátu – nalepení zdarma.

Splátky bez navýšení na půl roku!
na notebooky, telefony, tablety, počítače, tiskárny
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AAKCE! KCE! 
Lenovo A1000Lenovo A1000
2990,- Kč

1990,- Kč1990,- Kč
4 jádra, 1 GB RAM

Nechte si nalepitNechte si nalepit
ochranné sklo ZDARMA!ochranné sklo ZDARMA!


