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Slova AKCE a SLEVA dnes slýcháme v podstatě na každém kroku a tolik jsme si na ně 
zvykli, že život bez nich už by nebyl tím, čím býval. Reklama upozorňující na šokující 
slevy a akční zboží na nás číhá v každém koutě – z billboardů, letáků, katalogů, ale 
také budov, automobilů, laviček, sportovních dresů i pracovních oděvů. Trošku si za 
to můžeme sami – představa výhodného nákupu je pro nás tak lákavá, že mnohdy ani 
nepřemýšlíme nad tím, co kupujeme, ani nad tím, jak výhodné to pro nás ve skutečnosti 
je. Právě proto jsem si dnes vypůjčil pro název úvodníku větu, kterou vymysleli Šimek s 
Grossmannem – sleva nemusí vždy znamenat výhodný nákup.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

– je vidět, že se i u nás najdou zástupy těch, kterým 
je zřejmě jedno, co koupí, hlavní je, že ušetří. 
 Někteří z nás jsou nepoučitelní, ale hraje v tom 
nemalou roli i psychologie. Jen si vzpomeňte, kolikrát 
jste proklínali zelenou příšeru, která na vás nepříjem-
ně vřeští z televizní obrazovky a nabízí „Smartfoun 
každou hóóódinu“. Je vám to nepříjemné, ale funguje 
to. Když potom chcete na internetu koupit nějakou 
elektroniku, bude zelený paňáca to první, na co si 
vzpomenete. Oproti konkurenci sice nemá nejlevněj-
ší zboží, ale je to český prodejce, navíc nabízí soutěž 
o telefon (který stejně nepotřebujete, protože ten váš 
funguje spolehlivě), takže u něj nakoupíte.
 I v Monitoru, který žije z reklamy, jsou na inzerci 
slevy. Dnes to totiž ani jinak nejde. Sleva je to první, 
na co se vás zákazník zeptá. Už dávno mne napadlo, 
že bychom ceník výrazně zvedli a nabízeli inzerci 
pouze se slevami – ceny si určujeme sami, tak proč 
ne? Ve fi nále na tom můžeme ještě vydělat. Cena s 
60% slevou by teoreticky mohla být vyšší, než byla 
nedávno v ofi ciálním ceníku. Všichni budou spoko-
jení! Lidi se totiž rádi nechají vodit za nos. A proto 
promiňte, dnes svůj úvodník trošku zkrátím. Zjistil 
jsem, že v jednom z blanenských supermarketů mají 
banány za 19,90 Kč a jdu si jich pár kilo koupit. Nad 
tím, že mi doma polovina shnije, nebudu přemýšlet. 
Důležitější je, že ušetřím spousty peněz.

-mumma

- Prodej RD 5+2 Valchov, poz. 618 m2, IS, sklep, zahrada, dvorek...NC – 1 200.000 Kč

- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, IS,  st.povolení na RD...NC – 2 199.000 Kč

- Prodej pozemku na RD Doubravice, cca 8.000 m2, u řeky...NC – cca 3 999.000 Kč 

- Prodej malé továrny Konice, poz. 3.359 m2, studna, IS... NC – 3 199.000 Kč

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. ink. 

- Nájem 2+1 Blansko – Chelčického, 54 m2, 1.p.,nevybavený...NC – 4.000 Kč/měs.+.ink.

- Nájem bytu 3+1 v RD Obůrka, 103 m2, 1.p., bez zvířátek ...NC – 6.000 Kč/měs.+ink. Prodej 25 jedno a dvoupokojových bytů, 
Ráječko, 26 – 58 m2, s výtahem, balkon, 
pěkné prostředí… Ceny od 871.500 Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ   SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ BYTY  A  DOMY  K  PRODEJI

Prodej RD 4+2 Němčice, poz. 403 m2, 
vhodný pro bydlení i rekreaci, dvůr s 
vjezdem, všechny IS… NC – 1 149.000 Kč

 Stačí se jen podívat do naše-
ho města. Ve čtvrtek dopoledne 
rozumný člověk do supermarke-
tu na ul. Ludvíka Daňka raději 
nejde, neboť jak hlásají jeho no-
viny, každý čtvrtý den v týdnu se 
mění akční zboží. To znamená, 
že mnoho, ale skutečně mnoho 
nedočkavců vyráží na nákup. 
Co kdyby máslo za dvacetčtyři-
devadesát nějaký fi luta vykou-
pil?! Nechápu, proč si někdo 
koupí dvě kila másla do zásoby, 
stejně tak si nedovedu předsta-
vit, co bude dělat s pěti pecny 
chleba, pokud tedy doma nemá 
malou ZOO nebo otesánka. 
Vždyť máslo je nejlepší čerstvé, 
o pečivu to platí dvojnásob. Vím, 
že i pečivo se dnes dá zmrazit, 
ale chuti toho čerstvého se nevyrovná. U potravin mi 
jejich čerstvost a chuť stojí za těch pár korun navíc. 
Neznamená to, že bych si levné máslo nekoupil, ale 
nedělám si z něj zásoby na zimu. 
 Daleko horší případ mi demonstroval můj ka-
marád, který v Blansku vlastní obchod s počítači, 
telefony a další výpočetní technikou. Nedávno za 
ním do krámu přišla paní a na obligátní dotaz: „Čím 
posloužím, mladá paní?“ se jej zeptala, co má v akci. 
Chtěl vědět, zda dotyčná shání telefon, notebook, 
navigaci nebo něco jiného, ta mu však znovu zopa-
kovala svoje přání vidět zboží v akci. Bylo jí jedno, 
co to bude za druh zboží, důležitá pro ni byla v tento 
moment sleva a pocit, že ušetří spoustu peněz. To, 
že nemalou částku bude muset zaplatit, jí bylo jedno.
 Obchod s věcmi „Vše za 39,-“ je pro mne něčím 
nepochopitelným. Může mi někdo vysvětlit, jaký vý-
znam mají haldy laciných krámů, které přestože jsou 
extrémně levné, nemají pro člověka prakticky žádné 
využití? Já tu nenakupuji, ale vím od lidí, co tu něco 
pořídili, že zboží se rozpadlo po pár dnech nebo jeho 
užitek či radost z něj netrvala déle než pár minut. Je 
tohle skutečně to, co potřebujeme? Pravděpodobně 
nebudete naštvaní, když se vám taková věc rozbije, 
protože byla levná. Ale co když zjistíte, že jste něco 
podobného koupili už několikrát a za utracenou sumu 
byste mohli mít doma kvalitní předmět, který by vám 
posloužil výrazně déle? Nicméně fronty se tu tvoří 

  

  

  

 

  
  

www.realitymacocha.cz

Pro klientku s připravenou 

hotovostí hledáme byt 1+1 

nebo 2+1 - Zborovce, Sever 

nebo centrum.

Za nabídky děkujeme. 

mob.: 605 163 333

HLEDÁME!

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

Ololomučany

cena: 800 000,- Kč                         

Velice pěkný stavební pozemek o výměře 1195 

m2. Jižní orientace, krásný výhled. Všechny IS.

mob.: 777 857 739 

cena: 990 000,- Kč

Celkově zrekonstruovaný RD 2+1 s možností půdní 

vestavby, uzavřený dvůr, vedlejší objekt, zahrada.

mob.: 777 857 739 

Letovice - Skrchov

cena: 350 000,- Kč

Pozemek o výměře 1497 m2 určený k 

výstavbě rekreačního objektu.

mob.: 777 857 739 

Suchý

STP s JZ orientací o výměře 1332 m2 v klidné 

boční ulici. Všechny IS na hranici pozemku.

cena: 1450,- Kč / m2 vč. prov. mob.: 777 857 739 

Těchov
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Co místo skleníků? Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Namíchala seniorům 
silnou mast

 Protože se poslední dubnový týden v SENIOR 
centrum Blansko nese ve znamení čarodějnic, sabatu 
a přípravy na příchod máje, pozvali jsme si osobu více 
než povolanou. Ve středu 29. dubna nás navštívila 
budoucí lékarnice Petra Šikulová, aby nás zasvětila 
do tajů přípravy lékárnických mastí, bylinných odvarů 
a léčivých účinků přírodních drog - bylinek. Na vlastní 
oči jsme viděli, jak se vyrábí silná mentolová mast pro 
bolavé klouby, páteř i svalstvo. Mastička nám v domově 
zůstala a její účinky si obyvatelé mohou sami vyzkoušet 
v následujících dnech. Děkujeme!

-pen-

Blanenský zámek 
provoní káva

 Od 7. května do 21. června 2015 se v prostorách 
Muzea Blansko koná výstava Cesta kávy a kakaa spo-
jená s vernisáží velkoformátových fotografi í Stanislava 
Komínka, který navštívil pěstitele kávy v Peru, Mexiku 
a Guatemale. Na výstavě jsou k vidění například his-
torické mlýnky nebo pražičky kávy ze sbírek Muzea 
Blansko či Technického muzea Brno. 
 „Výstava se snaží ukázat na propojenost světa a 
zároveň zábavnou formou předvést návštěvníkům za-
jímavosti z našeho každodenního života. Káva i kakao 
jsou součástí našich běžných dnů a jejich odpovědná 
spotřeba může vést k lepším životním podmínkám 
pěstitelů i ochraně životního prostředí,“ uvedla ředitelka 
muzea Pavlína Komínková, která se podílela na tvorbě 
konceptu výstavy. 
 Výstavu organizuje Muzeum Blansko ve spolupráci 
s Technickým muzeem v Brně a neziskovou organizací 
NaZemi.

-r-

Výměnný pobyt
 Na Základní škole T. G. Masaryka v Blansku je už tra-
dicí, že v jarních měsících probíhá projekt výměnných 
pobytů s žáky z německé základní školy Stadtteilschule 
Arheilgen v Darmstadtu (spolková země Hesensko).
 Letos v dubnu odjelo 10 žáků druhého stupně, kteří 
se učí němčinu jako druhý cizí jazyk, s dvěma vyuču-
jícími německého jazyka poznávat život a jazyk našich 
německých sousedů. Tento projekt výměnných pobytů 
už 10 let podporuje Fond česko-německé budoucnosti, 
na základě námi zpracovaného projektu uhradí polovi-
nu všech nákladů, takže pobyt v zemi našich sousedů 
žáky fi nančně tolik nezatěžuje.
 V hostitelských  rodinách máme možnost poznávat 
každodenní život a srovnávat jej s tím, co známe z 
domova. Kromě jiného se účastníme i vyučování v 
místní škole a pracujeme na projektu o Frankfurtu, 
hlavním městě Hesenska. Došlo i na poznávání reálií, 
např. měst Darmstadt, Bad Homburg a Frankfurt. K vý-
měnným pobytům patří ale i chvíle oddechu a zábavy, 
proto jsme si mohli prověřit svou fyzickou zdatnost 
v Kletterwaldu, tedy lanovém centru v lese. Během 
pobytu se všichni lépe poznáváme, mnozí spřátelíme 
a porozumíme si i díky tomu, že občas místo němčiny 
zazní angličtina. 
 Pokračování výměnných pobytů bude následovat 
zase na jaře příštího roku, kdy přijedou německé děti 
k nám do Blanska.

Žáci 2. stupně a vyučující německého jazyka
Základní škola T. G. Masaryka, Blansko

* Developer slibuje 100 
pracovních míst pro Bla-
nenské - nevěřím, že 
tomu tak bude. Albert - 
var. 1) přestěhuje se z 
Rožmitálky = opuštění 
části budovy Centra, při-
čemž bude mít Blansko 
po Dukle dalšího bubáka, 
var. 2) otevře se nová 
prodejna = 3. Albert v 
Blansku. Na malé město 
tolik supermarketů? To 
snad ne... Lékárna - bez 
komentáře. V Blansku 
jich je asi 10, stejně tak 
drogerií. Chudáci blanen-
ští obchodníci. Pokud se 
tu otevře i hobby market, 
bude to pro ně citelná 
ztráta - stavebniny, D-
-holz atd. O drogerii vedle radnice ani nemluvě... 
To je ale podpora od pánů radních!!!

* Drogerie, lékárna je už naproti u Kaufl andu. Na to, 
kolik má Blansko obyvatel, máme dost supermarke-
tů. Nemyslím si, že v tomto případě platí čím více tím 
lépe. Ničemu to nepomůže. Lékárna je u Kaufl andu, 
drogerie taky, nemá cenu stavět novou hned naproti. 
V Blansku chybí například hobby market. Zkuste si 
v sobotu sehnat například hřebíky, nebo kladivo na 
stavbu, když jste je zapomněli koupit přes týden.

* Nechápu, proč další komplex přes ulici od Kauf-
landu. Dva Alberty, které již ve městě fungují, jsou 
málo? A proč rušit zahradnictví? Nedivil bych se, 
kdyby bylo Blansko betonovou, panelákovou džun-
glí. Ale ve městě, kde je spousta zahrádek a veřejné 
zeleně, je to při nejmenším hřích.

* To je to nejhorší co se mohlo stát. Na co potřebuje 
Blansko další žrádelník, lékárnu... Další navždy 
zabetonovaná plocha.

* Myslím si, že by na tomto místě měly být obchody 
ve stylu nákupního centra. Například styl Rakous-
ko,vkusný a příjemný... hlavně v okresním městě 
jsou tyto obchody potřeba, v tuhle chvíli jsou lidé 
nuceni jezdit do Brna a Boskovic, neboť zde nic 
nemáte. Stálo by určite za to, nabídnout menším 
podnikatelům prostory a vytvořit centrum i tímto 
neobvyklým způsobem. Rozhodně další obchod 
s potravinami není potřeba a myslela jsem, že v 
původní myšlence projektu bylo, žádný další su-
permarket!!!
* Nevidím jediný důvod, proč by v Blansku kdekoliv 
měl stál další komplex obchodů - nepřijde mi, že 
by chyběly :-/ A taky mě zaráží, že tuhle věc měla 
při volbách jako skoro jediný bod svého programu 
KDU-ČSL (opravdu jsem i při poctivém pátrání ne-
našla jiný program jejich strany), od nikoho jiného 
jsem o tom neslyšela a už je to tu... hezky rovnou 
s prodejem.

* Žádný z výše uvedených objektů Blansko nepo-
strádá, pokud na místě nynějších skleníku vyroste 
podobná zbytečnost, zřejmě se tomu asi nikdo divit 
nebude. V dnešní době je totiž již všední věcí, že 
se ruší to, co je funkční a platné za nepotřebné a 
nefunkční... Doufám, že budu mile překvapena a 
nebude tento čin dalším do galerie zoufání.

* Zbourat skleníky a nechat místo "jen tak" k rekre-
aci nebo tam vybudovat POŘÁDNOU a moderní 
sportovní halu se vším všudy.

* Ve městě je potřeba i žít, nejen nakupovat!

* Vytvořit prostor pro regionální produkty (země-
dělskou a regionální tržnici), pěstování zeleniny a 
ovoce pro občany města Blanska, prodej potřeb pro 
kutily a zahrádkáře a z jednoho skleníku vytvořit 
"tropickou cukrárnu a kavárnu".

* Lékáren, hypermarketů a drogerií už je v Blansku 
dost.

* Obchodů je v Blansku dost, udělejte spíš něco pro 
rekreaci. Ať nám zbyde aspoň kousek přírody, už 
takhle jde svět do sra*ek ;)

* Je pravdou, že Albert, lékárna i drogerie jsou v 
Blansku hodně třeba. Hlavně tedy, pokud se řídíme 
heslem "Čím víc, tím líp."

* Na h...o, udělejte tam park pro děcka, dyť nemají 
pomalu na městě kam jít... Obchodů je tu jak na...sch

a parků pro relaxaci 0. Zamyslete se nad tím!! Vy 
inteligenti z města.

* Trávu, ticho a čistý vzduch.
-r-

Blanenským se záměr 
developera nelíbí

Mohl by však přilákat více lidí z okolí

  Město Blansko odprodalo své pozemky, na 
kterých v současné době stojí tzv. skleníky, deve-
loperské fi rmě, jež zde hodlá vybudovat nákupní 
komplex. Hlavní částí tohoto komplexu má být 
hypermarket Albert, dále je zde plánována drogerie 
a lékárna. Domníváte se, že je to vhodný záměr, 
který prospěje městu? Tak zněla otázka, kterou jsme 
položili čtenářům Monitoru v anonymní anketě na 
našich facebookových stránkách. 
 Zvedla se vlna negativních ohlasů, především 
proti novému hypermarketu. „Ve městě je potřeba 
i žít, nejen nakupovat,“ zazněl názor shrnující pod-
statu věci. „Zbourat skleníky a nechat místo „jen 
tak“ k rekreaci nebo tam vybudovat POŘÁDNOU 
a moderní sportovní halu se vším všudy,“ ozval se 
další hlasující. 
 „Vytvořit prostor pro regionální produkty (země-
dělskou a regionální tržnici), pěstování zeleniny a 
ovoce pro občany města Blanska, prodej potřeb 
pro kutily a zahrádkáře a z jednoho skleníku vytvo-
řit tropickou cukrárnu a kavárnu,“ napsal jeden z 
účastníků ankety. 
 Hlasování se zúčastnilo 163 lidí, přičemž 140 by 
záměr rozhodně nepodpořilo. Patnácti lidem se ná-
vrh zamlouvá a osm lidí to nezajímá nebo neví, zda 
je vznik nového obchodního centra dobrý nápad. 
 Podle starosty Ivo Poláka radnice žádné negativní 
ohlasy nezaznamenává. „Naopak, spíše mi lidé 
říkají, že je dobře, že vzniknou nové obchody, jelikož 
mnoho lidi přijíždí z práce třeba v půl páté a v pět 
hodin se už obchody zavírají,“ řekl Polák. Potom je 
pro ně přirozeně lepší, když mohou v Brně pohodlně 
nakupovat až do večera a k místním obchodníkům 
ani nezavítají. Proto také nesouhlasí s tvrzením, že 
nové obchodní centrum zlikviduje místní obchod-
níky. „Může to tak být, ale nemusí, každopádně v 
tuto chvíli jsou to jen dohady,“ zdůraznil starosta. 
„Nemyslím si, že by vystavení dvanácti obchodů 
konkurovalo natolik, že by zanikly místní obchody,“ 
dodal Polák. 
 Lidé často bohužel vstupují do diskuze, když už je 
pozdě a nepřinášejí žádné konstruktivní návrhy. Ale 
v tomto případě žádnou větší veřejnou debatu radní 
před odsouhlasením návrhu nenabídli. „Kdybychom 
však nechávali o všem hlasovat před rozhodnutím 
zastupitelstva, to bychom ani potom nemuseli dělat 
volby,“ upozornil Polák na to, že občané města 
vkládají prostřednictvím účasti ve volbách důvěru 
ve zvolené zastupitelstvo. 
 „Lékáren, hypermarketů a drogerií už je v Blan-
sku dost,“ zazněl jeden z názorů v anketě. „To je 
sice pravda, ale v  novém obchodním centru mají 
vzniknout především obchody, které v Blansku 
chybí, jako jsou oděvy, nábytek, sportovní potřeby,“ 
oponoval starosta. Tyto obchody by naopak mohly 
přilákat hlavně lidi z okolí, kteří jezdí na pravidelné 
nákupy do Kaufl andu a blízkost těchto specializo-
vaných prodejen jistě ocení. Blansko totiž není jen 
město samo pro sebe. Je to okresní město, kam 
se lidé sjíždějí na úřady a za nákupem potravin, 
protože na vesnicích je tato možnost omezená. 

-mha-

Hokej blázní republiku...
 V Praze a Ostravě duní mantinely jako o medaile 
a statní chlapíci v národních dresech se perou a 
přetahují o kousek černé gumy, která pro ně po 
celých 60 minut (a občas prodloužení) znamená ten 
nejdůležitější objekt na světě.
 Náš národ se v těchto dnech stává národem 
hokejovým, z 10 milionů obyvatel má minimálně 9 
a půl nejvyšší trenérskou kvalifi kaci a naprosto jas-
nou představu o tom, kdo má být v brance, v jakém 
útoku má hrát Jarda Jágr a kdo mu má dělat centra, 
respektive kdo mu ho dělat nemá.
 Trochu se nám i rozmáhá jistá „stádovost“, čili po-
kud neskáču, tak nejsem pravověrný Čech a stávám 
se jakýmsi odrodilcem nebo dokonce vyvrhelem. Zlí 
jazykové dokonce tvrdí, že jsem zakuklený Američan 
a přeju vše dobré týmu s nápisem USA na prsou. 
Musím se smát. Smích léčí.
 Nesměju se jen v okamžicích, kdy se hlouběji 
zamyslím nad komentářem, kterým hokej v televizi 
„obohacují“ pánové ve slušivých oblecích. Už delší 
dobu si toho všímám. Náš „nejlepší“ komentátor na 
celém světě při každé naší vstřelené brance, byť 
bychom ji dosáhli proti reprezentačnímu výběru Se-
negalu řve jako pominutý a experti s elektronickou 
tužkou 5 minut zpomaleně rozebírají herní situace, 
které hráč na ledě musí zvládnout v emocích a pod 
tlakem za zlomek vteřiny. Někteří z expertů se před 
zápasem při rozboru šancí našeho týmu dokážou 
dopustit i takového „moudra“, jako když naposledy 
s vážnou tváří jeden z nich prohlásil: „Myslím si, že 
oba týmy budou chtít vyhrát...“. To už jsem padnul do 
kolen, na záda a řval v křečích jako Záruba.
 Perly, které z nich padají jsou občas k popukání. 
Podle expertů v televizi by neměli lidé v Praze tolik 
fandit, protože svým povzbuzováním vytváří na náš 
tým obrovský tlak, pod kterým se hraje výrazně hůř. 
Asi by se měli postavit před halu a každého z diváků 
na to zvlášť upozornit. „Franto, ticho, ať to klukům 
nepokazíš!!!“
 Dozvěděl jsem se tak například i to, že:
 Jágr a Crosby jsou staří kamarádi z Pittsburgu, 
kteří spolu ale teď moc nemluví. 
 Šampionát v Praze (Ostravu občas chlapci opo-
menou zmínit úplně) je naprosto jedinečný tím, že 
máme hned dva maskoty. 
 Právě jsme viděli OBROVSKOU šanci, při které 
brankář nemusel vůbec zasahovat.
 Sidney Crosby zavolal do Prahy a zajistil si tak 
místo v kanadské sestavě a přitom na tomto turnaji 
není vůbec vidět.
 Občas přemýšlím, zda to ti naši komentátoři dělají 
schválně nebo se nakazili „syndromem TV Nova“, 
tedy snahou být vtipný a výřečný za každou cenu, 
tedy i v situaci, kdy vypustím do světa hovadinu, jakou 
svět neviděl.
 Doufám, že mne nebere laskavý čtenář moc vážně. 
Ostatně, už ve chvíli, kdy budete tento příspěvek číst 
možná bude po všem a na MS v Ostravě a Praze 
zůstanou jen vzpomínky. Hokej je nádherná hra...
 Hezký hokejový den....

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Na svém zasedání 21. 4. 2015 schválilo zastupitelstvo města budoucí prodej městských pozem-
ků, na kterých v současné době stojí skleníky Zery Rájec, investorovi, společnosti MS Blanenská, 
který zde má zájem vybudovat obchodní komplex. Investor podle dostupných informací jedná 
se společností Ahold, která vlastní řetězec Albert. Dále má být v komplexu zastoupena lékárna, 
drogerie a elektro. Zeptali jsme se Vás, občanů, zda považujete tento krok za přínosný pro rozvoj 
města. Během tří dní anketu shlédlo 250 osob, aktivně se zapojilo 163 hlasujících. Výsledky této 
ankety včetně výběru nejzajímavějších názorů Vám přinášíme. V nejbližší době hodláme uspořádat 
obdobnou anketu na téma parku na místě Dukly. Sledujte náš facebook a stránky.

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
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- patentovaná ochrana špičky

- gumová podrážka s vícesměrným 

 vzorkem = bezpečné nošení

    - gumová tkanička 

          = snadné obouvání
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- gumová podrážka s vícesmě

 vzorkem = bezpečné nošen

    - gumová tkanička 

          = snadné obouvání

- všestranné využití

- vhodné do terénu i do vody 

KEEN = design, komfort, kvalita a styl.

Město Blansko 
odprodalo své 
pozemky, na kterých 
stojí tzv. skleníky, 
developerské fi rmě, 
která zde hodlá 
vybudovat nákupní 
komplex. Hlavní čás-
tí tohoto komplexu 
má být hypermarket 
Albert, dále je zde 
plánována drogerie 
a lékárna. 
Domníváte se, že jde 
o vhodný záměr, 
který prospěje 
městu?



315. května 2015 

Na kávě s Evou Petrželovou
Sponzor rubriky:

 Každé větší město má divadlo. V Blansku 
ale chybí alespoň poloprofesionální divadelní 
soubor. Přitom v minulosti se kvalitní kultura 
v našem okresním městě pěstovala a měla 
svou tradici. Bývalá ředitelka místní Základní 
umělecké školy Eva Petrželová se však ne-
vzdává, věří, že Blansko na to má. Potenciál 
tu je, peníze se hledají těžko. 

 Z místních základních uměleckých škol pře-
ce musejí vycházet kvalitní mladí umělci, kteří 
se jistě něco naučili. Kde nacházejí uplatnění? 
 V Blansku jsou dvě základní umělecké školy, 
absolventy mnoho není vidět. Z celkem dvanácti 
set dětí se třeba jen několik věnuje umění pro-
fesionálně. Někteří se pak uplatní například v 
hudebních kapelách, jako učitelé apod., ostatní 
se věnují umění amatérsky. Proto jsem si říka-
la, že by bylo hezké, kdyby se podařilo vytvořit 
prostor, kde by se uplatnili ti, kteří umí něco, co 
se naučili třeba v uměleckých školách. Mohly by 
vzniknout divadelní soubory, divadelní kapela či 
divadelní taneční skupina. Různé styly divadla – 
pohybové, výtvarné, multimediální divadlo – je jich 
strašně moc a vždycky záleží na tom, jaká skupina 
nadšenců se sejde. Divadlo Kolárka vzniklo díky 
absolventům ZUŠ. Nikde v okolí taková situace 
není.

 Jak je to s dramatickým oborem v ZUŠ 
Blansko? 
 V době mého ředitelování dramatický obor 
strašně pokulhával, dramaťák učili herci, kteří 
si s dětmi neporadili a v pololetí pak odešli, a já 
jsem jej vždycky na půl roku převzala, aby obor 
nezkolaboval. A potom v roce 1995-96 jsem 
absolvovala dvouletý kurz dramatické výchovy, 
který organizovala pražská DAMU. A začala jsem 
budovat dramatický obor a divadelní soubor. První 
představení se jmenovalo U nás v Kocourkově, 
a to bylo poprvé, kdy divadelní soubor ZUŠ hrál 
pro stření školy. 

 Co je to dramatická výchova? 
 Dramatická výchova má ambici dostat se 
do škol jako jedna z výchov vedle výtvarné a 
hudební, ale to se stále nedaří. Jen osvícení 
ředitelé základních, někdy i středních škol mají 
dramatickou výchovu jako nepovinný předmět. 
Dramatická výchova má jeden zajímavý aspekt 
– je akcentován výchovný proces. Divadlo pak 
vzniká pod vedením režisérů. Divadelní studio 
divadla Kolárka začalo spolupracovat se studenty 
JAMU z oboru dramatická výchova. Myslím, že 
tudy vede cesta k výchově uměním.

 Co je tedy u divadelní průpravy důležité?
 Naučit divadelnímu myšlení je proces, který 
chvíli trvá. Rodiče nevidí výsledky bezprostředně, 
jako u jiných druhů umění.  Zpočátku musí mít 
děti radost z chápání souvislostí, ze spolupráce, 
z poznávání sebe a okolního světa, z posouvá-
ní svých možností. Pracuji nejdřív s tvořivostí, 
myšlením, mluvou, chůzí, rytmem, výtvarnem, 
vnímáním hudby a potom teprve vidím, jestli a 
jak s daným talentem dál pracovat. Mám nějaké 
nároky, potřebuji, aby děti rozuměly své práci, 
věděly, co chtějí říci, hodně četly, aby alespoň 
dvakrát do roka jely do divadla. Nestačí mi, když 
rodiče přivedou svého potomka s tím, že je to 
kašpárek a baví celou rodinu a jistě z něj bude 
výborný herec, bavič. Před rodiči se totiž děti 
chovají jinak, než když je postavím na jeviště. 
Vychováváme nejen herce, ale přemýšlivé tvořivé 
lidi, kteří možná mají talent, ale ten se vyloupne 
kolem patnáctého roku. Talent, který objevíme, 
se pak může uplatnit v různých oborech. Nejen v 
herectví, ale třeba i v režii, literatuře, scenáristice, 
kameře, a také v designu, v textilním návrhářství 
a dokonce v architektuře.
 Divadlo je syntéza všech umění, a když k nám 
dítě přijde, poznám, že někde nějaký talent dřímá, 
a tak hledám. 

 Pracujete jen s dětmi? 
 Divadelní průprava se netýká jen dětí, ale také 
dospělí mohou využít divadelního studia a zapojit 
se do dospělého souboru. A na tom všem stojí 
dospělé divadlo Kolárka. Pomáhají mi dospělí 
absolventi dramaťáku a mají zájem dále pracovat. 
Mou pravou rukou je studentka JAMU Jolana 
Chalupová, studentka konzervatoře Kateřina 
Reichová, nadané Sestry Lachmanovy, fotografka 
Lída Korešová atd. Kolárka má 25 členů. 

 Co Blansko a kultura? 
 Často si lidé pletou kulturu se zábavou, což je 
kámen úrazu také v blanenském prostoru. Nejsem 
zapálená herečka, která potřebuje stát jevišti, 
jsem spíše režisérka a chci dělat představení, 
která něco sdělují.  Proto přece divadlo vzniklo a 
proto stále žije, je prověřeno historií. Chtěla bych 
kulturu v Blansku posunout výš, ale k tomu jsou 
již potřeba peníze. Kvalitní věci nelze dlouhodobě 

tvořit jen po večerech. Musím se věnovat tvorbě, 
studovat, oslovovat lidi, pracovat s lidmi, kteří 
něco umějí. A k tomu nemám peníze. 
 Musím však pochválit zastupitelstvo města, že 
letos, na návrh pana starosty, povýšilo sumu pro 
kulturu. Kulturní komise tudíž rozdělovala více 
peněz. Kolárka dostala fi nanční podporu nejen 
na říjnový čtvrtý ročník multimediálního festivalu 
Kolotoč, ale i na ostatní činnost, zahrnující pra-
videlná čtvrteční představení pro dospělé a také 
nedělní představení pro děti.

 Jaké máte nyní zázemí? 
 V roce 2011 jsem obnovila činnost občanského 
sdružení Circulus provozující divadlo Kolárka. 
Budova na ulici Kollárova, v níž je divadlo v nájmu, 
od roku 2001 chátrá. A stav je dosti tristní. Začala 
jsem bít na poplach hned druhý rok po obnově 
občanského sdružení, jenomže jsem měla začít 
dřív. Úřady reagují pomalu a divadlo rozhodně 
není priorita. Nyní se již snad rozběhla iniciativa 
JMK a budu doufat, že spolu s podporou města 
se oprava podaří tak, aby vznikl komorní divadelní 
prostor.  Každé dvacetitisícové město má divadlo 
alespoň s poloprofesionálním souborem. Podle 
mě je divadlo důležité, a věřím, že je mnoho 
zájemců, kteří do divadla rádi přijdou a také tuto 
myšlenku podpoří. Podpora je nutná. Musíme 
si uvědomit, že nejde jen o uzavřenou skupinu 
nadšenců. 

 Co ke svému záměru potřebujete? 
 Chtěla bych, aby v Blansku byl trvalý malý 
divadelní prostor, který by spravovali dva tři lidi, 
minimálně dramaturg, technik, účetní apod.  Na 
management peníze nemáme a ze vstupného 
můžeme zaplatit nanejvýš honoráře. 
 Rozhodli jsme se, že budeme hrát pravidelně 
pro veřejnost. Za rok nastudujeme většinou dvě 
vlastní autorská představení a dvě tři dětská 
představení. Na ostatní akce v roce zveme cizí 
soubory, ale ty je potřeba zaplatit. Takže už je to 
zase o těch penězích.

 V Blansku divadlo vždycky bylo… 
 Ano, a velice kvalitní.  Divadlo v Blansku mělo 
úroveň, byly tady dva podnikové divadelní sou-
bory Metry a ČKD, soutěžily mezi sebou a hrály 
kvalitní věci. Dokumenty o historii divadla jsou 
uloženy v blanenském muzeu. V roce 1994 se za-
stupitelstvo města nekompetentním hlasováním 
zbavilo budovy Metry. Divadelního prostoru, který 
byl nejlepší v okolí – výborná akustika, vybavený 
divadelní prostor. Probíhaly zde krajské divadelní 
přehlídky.
 Proč by tedy v Blansku nemohlo být malé 
komorní divadlo, kam by lidi pravidelně chodili a 
které by hrálo třeba také dopoledne pro školky, 
školy? Nevím, proč by se Blansko nemohlo pyšnit 
tím, že má své komorní divadlo, které má úspěšná 
představení a jezdí sem hrát osobnosti a bude 
vyhledáváno diváky z celého okolí. 
 A víte, že kultura může také rozhýbat obchody 
ve městě? Kdyby se zorganizoval velký festival, 
jistě by byly plné restaurace i hotely a obchody s 
dárkovými předměty by měly tržbu. Vždyť je co 
nabídnout. Jenže Blansko spí, má rádo svůj klid.

 Co se tedy nyní bude dít?  
Věřím, že se hnuly ledy, kraj bude řešit stav 
budovy a uvidíme, jak se město bude angažo-
vat. Musíme jasně říci ano, chceme divadlo v 
Blansku. Cesty jsou jistě různé, ale musí se chtít 
s tím něco dělat. 

-mha-

Očima občanů
Horor na zubním

 V noci ze soboty na velikonoční neděli mně začal 
bolet zub. Ráno byla bolest nesnesitelná, neboť mě 
bolely zuby na pravé straně dole úplně všechny. Proto 
jsem navštívila zubní pohotovost v Blansku. Po příjezdu 
do zubní ordinace pan doktor naznal, že to bude asi 
pětka, a zub mi ošetřil přiložením nějakého laseru. Po 
návratu domů mě zuby bolely ještě víc. Zavolala jsem 
do již zmiňované ordinace a panu doktorovi jsem situaci 
popsala. Řekl, ať přijedu, že se na mě znovu podívá. Po 
příjezdu mi tento zub vyvrtal a nechal otevřený. Jelikož 
použil anestezii, asi hodinu mě nebolelo vůbec nic.
 Poté se bolest začala opět stupňovat. Po několika-
hodinové nesnesitelné bolesti jsem byla nucena naložit 
do auta svého tříletého syna a dvouměsíční dceru a 
nechat se manželem odvést na zubní pohotovost v 
Brně. V této chvíli jediné dostupné zubní pohotovosti v 
Jihomoravském kraji byla fronta tak veliká, že jsem si 
několikahodinové čekání kvůli dětem nemohla dovolit.
 Odjela jsem proto domů a vzala si prášky proti bolesti. 
Tímto způsobem jsem přetrpěla celou noc.
 Na velikonoční pondělí jsem navštívila zubní poho-
tovost v Ostrově u Macochy. Zde pan doktor objevil 
skutečnou příčinu mé bolesti. Věřte nebo nevěřte, byla 
to šestka, kterou mi vyvrtal a vyčistil.
 K mé smůle mě zub nepřestával bolet po zbytek dne 
a celou noc.
 Ráno jsem odjela ke své zubní lékařce. Ta mi konečně 
udělala rentgen, aby zjistila, co se vlastně děje.Šestka 
to opravdu byla, ale ošetřená jen zčásti. Byl ošetřený 
jeden kanálek, ještě k tomu mrtvý. Zbylé dva živé byly 
nevyvrtané. Byla v šoku z toho, jak mě na pohotovostech 
přes víkend zřídili. Celý zub mi vyčistila a nasadila anti-
biotika. Ale zánět pokročil tak daleko, že mi do druhého 
dne natekla celá tvář i krk. Musela mi dáseň rozřezat, 
vyčistit a dát dren. Konečně se mi začalo ulevovat. Můžu 
být ráda, že nebyl další volný den, neboť by mně už 
hrozila otrava krve.
 Můj příběh se zdá neskutečný, ale bohužel se to stalo. 
Musela jsem to přetrpět a přitom pečovat o své malé děti.

-ak-

Odposlechnuto, zahlédnuto
 30. dubna asi tři odpoledne. Dvě paní probírají na 
schodech před Centrumem. „Dneska je něco na té 
přehradě, ale já tam nepůjdu,“ zamyslí se při rozloučení 
jedna z nich. „Já taky ne,“ přitaká druhá a s tím se roz-
cházejí.
 O dvě hodiny později u nás doma. Rozhodujeme 
se, kde s naší šestiletou dcerkou strávíme podvečer. 
Blansko je mimo hru, představa umolousané nafukovací 
klouzačky, co po městských akcích jezdí snad už deset 
let, odpuzuje. Jedovnice, nebo snad Oblázek? Nakonec 
zvítězí pozvánka do Ráječka. Akce je určená přímo 
dětem. Soutěže a hry s láskou připravili (bez nároku 
na odměnu jinou, než je dobrý pocit z vykonané práce) 
místní dobrovolníci a nálada je báječná. Odcházíme 
po více než dvou hodinách, spokojení jsou rodiče ale 
hlavně dítě.
 Cestou domů projíždíme kolem penzionu. Babičky a 
dědečkové právě rozdělávají ohníček ve velké plechové 
pánvi na chodníku před vchodem. Inu, na přehradu je 
to daleko, autobus nejede a taky zřejmě chtějí první 
májovou noc přivítat mezi svými. Ohně, kolem kterých 

se sejde místních společenství, houfek těch, co se 
znají a denně potkávají, hoří na Klepačově, Těchově i 
Hořicích.
 A já si nakonec říkám, kdo na onu městskou „akci pro 
všechny“ vlastně dorazil. Všichni, co znám, jsou totiž 
jinde.
 Symbolickou tečkou za čarodějnicemi je dotaz vzne-
sený na veřejném fóru. Prý proč byla vatra u přehrady 
tak velká, že znemožňovala dětem opékání špekáčků. 
Odpověď je nasnadě a řešení rozhodně netkví v delších 
opékacích drátech, jak se snaží zástupce města tazatel-
ce tvrdit. Je daleko prostší: stačí se lépe zamyslet, komu 
je akce určena, a tomu ji podřídit. Akce pro všechny je 
totiž ve skutečnosti akcí pro nikoho.

-kkuc-

Po sedmi měsících
 Bylo to přesvědčivé a do značné míry i překvapivé 
vítězství. Koalice v komunálních volbách konaných 10. 
a 11. října 2014 získala v zastupitelstvu 17 mandátů a 
tím i pohodlnou většinu v zastupitelstvu, která slibovala 
nerušenou práci po celé volební období.
 Za výraznou podporou koalice podle všeho stála 
spokojenost s předchozí prací vedení města a zejména 
téma Dukly, ale zřejmě také obava, že výrazný volební 
zisk opozice představované v Blansku stranou ANO 
zablokuje veškeré další kroky a povede k chaosu.
 O to pozoruhodnější je, jak rychle se tato harmonie 
mezi voliči a staronovým vedením města proměnila v 
podrážděnou nespokojenost. Ignorování hlasu voličů a 
hlasování „navzdory“ občanům se táhne prakticky od 
prvního řádného  zasedání zastupitelstva.
 K zlepšení všeobecné nálady nepřispěly ani prezen-
tované návrhy na úpravu prostranství po Dukle, jejíž 
demolici občané posvětili formou referenda. Nabobtnání 
účtu za Duklu o dalších 9 milionů, fakt, že zpracování 
návrhů bylo zadáno jen jedinému architektovi a podob-
nost obou návrhů se staly terčem kousavých poznámek 
a jízlivých vtipů, za nimiž lze tušit naštvanou bezmoc 
lidí, kterým bylo tvrzeno, že o něčem rozhodují, aby 
vzápětí zjistili, že se věci mají trochu jinak.
 Posledním ne právě pozitivně vnímaným krokem za-
stupitelstva bylo nedávné dubnové hlasování o prodeji 
pozemků města, tzv. skleníků. O plochu dlouhodobě 
ležící ladem projevil zájem jediný investor, a zastupitelé 
budoucí prodej odklepli osmnácti hlasy, aniž se hlouběji 
zabývali otázkou, zda je záměr investora v souladu se 
zájmy a potřebami města a jeho občanů.
 Skoro to vypadá, jako by zastupitelé, zejména ti koa-
liční, žili v jakémsi zvláštním světě, ve kterém nevnímají 
potřeby, nálady a postoje občanů, kteří jim dali mandát, 
a automaticky zvedají ruku pro vše, co se jim předloží.
 Ještě pozoruhodnější než hlasovací disciplína ko-
aličních zastupitelů je však hluboké mlčení opozice. 
Jaké jsou názory a postoje ANO či komunistů k parčíku 
za 9 milionů či chystané výstavbě na místě skleníků? 
Nevíme.
 Opozice není vidět a není slyšet. Nevydává prohlá-
šení, neprotestuje, nepředkládá vlastní návrhy, nedere 
se o prostor v městských médiích, jako je tomu v jiných 
městech (kupříkladu v Boskovicích či Brně), zkrátka 
tváří se, jako by ani nebyla.
 Je to zvláštní stav, ve kterém se Blansko sedm 
měsíců po volbách ocitlo, a bohužel se zdá, že v něm 
ještě nějakou dobu setrvá.

-sd-
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• 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

10. ŠKODA sraz 
Moravský kras 2015

O fi nální podobě parku 
je rozhodnuto

Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových radiátorů. 

Patříme mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zaměřením na skutečné 

potřeby trhu a zákazníků. Klademe důraz na kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků, ale 

zároveň se snažíme vytvářet kvalitní podmínky a motivující prostředí pro naše zaměstnance.

V současnosti otevíráme více míst pro zkušené svářeče různých metod

SVÁŘEČ (plamen – TIG - CO2)
140 Kč / hodinu
Očekáváme:

• výuční list ve strojírenství výhodou

• aktuální praxi ve svařování alespoň jeden rok

• platný svářečský průkaz na některou z uvedených metod

• znalost čtení výkresové dokumentace

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

• dobré platové podmínky – v závislosti na výkonu, 

 zkušení svářeči více jak 140 Kč/hod.

• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo písemně na adrese 

Personální oddělení 

ISAN Radiátory s.r.o.,

Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 

605 208 923

nebo e-mailem na 

prace@isan.cz 

 Sraz Moravský kras je tradiční akcí na blanensku již od roku 2002 a na rozdíl od jiných srazů je 
nabitý soutěžemi a závody, také patří do mezinárodního poháru srazů. Letos slaví svoje 10. výročí, 
pojďme ho oslavit společně! Zveme všechny příznivce značky ŠKODA – těch nejstarších i těch no-
vějších vozů.

 Sraz se uskuteční v termínu 19. – 21. 06. 2015 v 
Blansku – Češkovicích (rekreační zařízení Vyhlídka, 
Těchov 158, 678 01 Blansko – možnost ubytování), 
registrace bude probíhat v pátek od 18:00 a v sobotu 
do 9:00 hodin. Přijet je možné už v pátek a zúčastnit 
se tak speciální části programu srazu „nAOS“ noční 
automobilové orientační soutěže. Hlavní část srazu 
proběhne v sobotu, proto zveme i ty, kteří nemohou 
obětovat celý víkend.
 Na místě bude k dispozici občerstvení a zábava. 
Program srazu je sestaven tak, aby měl pozitivní vliv 
na znalosti a schopnosti řidiče, jako jsou ovládání 
a odhad řízení vlastního vozu, zvládání krizových 
situací, trénink dopravního provozu a dopravní gra-
motnosti.
 Konkrétní program je vždy malým překvapením, 
nicméně tradičně se objevují disciplíny automobilová 
orientační soutěž, hodnocení osobnosti a automobilu 
srazu, soutěže zručnosti, sprinty a další. Nezapomí-
náme ani na případné spolujezdkyně ženy, pro které 
je vždy připravena jedna extra soutěž.

 Registrujte se už teď na webu www.skodadobro-
druh.cz nebo si zjistěte další informace u kontaktní 
osoby PR mangera srazu - Ing. Miroslav Martinek, 
731 225 731, skoda.dobrodruh@gmail.com

-šd-

 Na webových stránkách města měli lidé do konce měsíce dubna možnost hlasovat pro některou ze 
dvou variant na úpravu volného prostoru po zbourání hotelu Dukla. Zásadním rozdílem mezi oběma 
možnostmi bylo umístění bazénku. Hlasující zvolili verzi vody uprostřed parku. 

 „I když jsou varianty celkově velmi podobné, v 
tomto bodě jde o dvě jiné prostorotvorné role vodního 
prvku. Varianta první – voda pouze jako hranice a 
dekorace, varianta druhá – voda v centru = svorník 
prostoru,“ uvedl architekt Martin Habina. Podle něj je 
voda silný a přitažlivý element, takže pravděpodobně 
právě proto zvítězila druhá varianta, kdy se voda 
může využít více než jen jako dekorace. 
 Do hlasování se zapojilo celkem 609 lidí. Z toho 
387 hlasů (63,5%) bylo pro druhou variantu a 222 
lidí (36,5%) hlasovalo pro první verzi s vodou vedle 
kavárny. Podle starosty Ivo Poláka účast není špat-
ná. „Možná jsem čekal o něco vyšší účast, jelikož 
se jedná o důležitou část města, ale ani nejsem 
počtem hlasujících překvapen,“ řekl Polák a dodal, 

že obvykle veškerá veřejná jednání ohledně různých 
záležitostí týkajících se města počítají svou účast 
na desítky a navíc převážně ze strany úředníků. Ve 
srovnání s tím je účast v anketě slušná. 
 Díky anketě dostali zastupitelé od občanů další 
podněty ohledně některých detailů, jako je například 
množství zeleně v parku, více laviček a odpočin-
kových míst a parkourové hřiště. „Některé návrhy 
jsou neuskutečnitelné, ale některé stojí za zvážení 
a budeme se jimi zabývat,“ slíbil starosta. Nyní se 
vypíše výběrové řízení na zpracování projektové 
dokumentace, která potom bude součástí dalšího 
výběrového řízení na zhotovitele projektu. Nový park 
by měl vzniknout v průběhu příštího roku. 

-mha-
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Fotoseriál: Férová snídaně
Téměř sedm desítek lidí se sešlo 9. května v zámeckém parku v Blansku, aby pikni-
kem pod otevřeným nebem podpořili myšlenku fair trade. Akci uspořádala  organizace 
Na Zemi.

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Vážení zákazníci, 

zveme Vás do naší již léta zavedené prodejny 

k nákupu kvalitního značkového módního 

a stylového oblečení. 

Nabízíme Vám:

- zboží českých výrobců zn. Pleas, Jitex, 

 Dadka, Ruko, AMJ a dalších

- zboží zahraničních výrobců zn. LERROS, 

 Vamp, Hegler, O’STYLE a dalších

- široký sortiment pánských košil

- společenská, sportovní a volnočasová móda 

 pro ženy i muže

- bytový textil a doplňky

textil Eva Kupková

Provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, 

Tel: 516 416 449 

Email : kupkova.textil@seznam.cz

Na Klepačově oslavili 
svátek sv. Floriána

 U příležitosti svátku sv. Floriána, který je patronem hasičů, pořádali v sobotu 9. května hasiči na Klepa-
čově Den otevřených vrat hasičské zbrojnice. Během dne přivítali zhruba stovku návštěvníků. 

 „Předvedli jsme jim naši současnou techniku, kterou 
používáme, provedli je hasičskou zbrojnicí a ukázali 
jsme i historickou cisternu v rekonstrukci – Pragu 
RN z roku 1951,“ uvedl velitel jednotky na Klepačově 
Mirek Vičar. Pro děti bylo připraveno prolézání tunelu, 
stříkání na domeček a zábavné omalovánky 
s Hasíkem. 
 V 18 hodin se pak sešlo asi devadesát dětí 
se svými rodiči, aby mohli společně putovat 
Pohádkovým lesem, kde na ně čekaly různé 
pohádkové postavy, jako například motýl 
Emanuel či indiáni. Trasa byla uzpůsobena i 
pro ty nejmenší. Po cestě děti plnily úkoly. S 
Bobem a Bobkem si vyrobily vlastní placku, 
u Rumcajse s Mankou hledaly žaludy, jako 
náboje do bambitky a vodníkovi pomohly 
naplnit nádobku s vodou, aby získaly správný 
klíč. Cílem bylo složit zprávu z jednotlivých 
částí, které účastníci obdrželi jako odměnu za 
splněný úkol na každém stanovišti. Na hřišti 
si potom za odměnu opekli párky. 

 Akce se však neobešla bez komplikací. „Trápí nás 
problémy s místními hydranty, které nemůžeme pou-
žívat ani v případě požáru. O pořízení vlastní cisterny 
město uvažovat nechce. Vodu na stříkání pro děti museli 
přivézt kolegové z Blanska,“ sdělil Vičar.             -mha-
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BambiFEST představí 29 
organizací pro děti a mládež

 Kroužky pro děti, spolky, organizace i zájmová sdružení se představí v blanenském zámeckém parku 
již příští víkend 22. a 23. května. BambiFEST nabídne zábavný program nejen pro děti, ale také pro 
mládež a dospělé a představí místní kapely na večerním hudebním festivalu. Veškerý program je zcela 
zdarma.

 V letošním roce si budou moci děti vyzkoušet judo, 
baseball, nebo si mohou zahrát šachy, zastřílet z luku 
a zkusit řídit RC modely aut. Kdo si donese kolečkové 
brusle, může se zapojit do rychlobruslařského klání a 
nechat si změřit čas na krátké dráze. Cílem Bambi-
FESTU je ukázat dětem, jaké mají ve svém bydlišti 
možnosti zábavy, využití volného času a rozvoje. Část 
organizací vystoupí také na podiu – zájemci se tak 
mohou těšit na cvičení s dětmi a kočárky nebo soutěž 
talentů, která začne v pátek v půl čtvrté odpoledne. 
Děti na ní mohou předvést cokoliv, co je baví – zpí-
vat, recitovat nebo tančit a vítěze následně vybere a 
ocení porota. Páteční den zakončí večerní festival. 
Na něm vystoupí celkem jedenáct hudebních skupin 
z Blanenska a okolí. 
 V rámci BambiFESTu oslaví 60 let od svého 
založení Kynologický klub Blansko. „Rádi bychom 
návštěvníkům představili historii klubu, připomněli 
jeho dlouholetou existenci a v plánu máme také malou 
soutěž pro děti,“ vysvětlila jednatelka klubu Veronika 
Hasová. Kromě ukázek práce se psem a seznámení 
dětí s péčí a výcvikem psů, budou na BambiFESTu k 
vidění také představení klubu a historické fotografi e. 
 Stejně jako v loňských letech proběhne i letos na 
BambiFESTu sbírka plyšáků, školních pomůcek a 
mobilních telefonů, které po akci poputují potřebným 
dětem, klientům oddělení sociálně právní ochrany dětí. 
Věci mohou zájemci nosit přímo na BambiFEST na 
označené místo v Bambistanu. Více informací o sbírce 
je k nalezení na stránkách bambifest.com/sbirka.htm.
 Logo BambiFESTu budou moci lidé z Blanska potkat 
na ulicích už dříve. V plánu jsou totiž malé promoakce, 
které mají zájemce na akci nalákat. Jejich součástí 
budou hry pro děti, ale také již tradiční soutěž, do které 
se děti mohou zapojit. V letošním roce budou jejím 
tématem závody a soutěže a samozřejmě startovní 
čára. Promoakce proběhnou již tento čtvrtek 14. května 
od dvou hodin a příští úterý 19. května od tří hodin na 
Rožmitálově ulici. 

 BambiFEST navazuje na Bambiriádu, která se v 
Blansku konala poslední dva roky. V roce 2013 na-
vštívilo Bambiriádu 1800 návštěvníků, v loňském roce 
jich bylo o dvě stě více. Bambiráda loni představila 
osmadvacet regionálních organizací pro děti a mládež. 

-r-

Termín: 22. – 23. května
Místo: Blanenský zámecký park
Otevírací doba: 
Pá: 9.00 - 17.00, od 17.00 bude následovat hu-
dební festival FEST
So: 9.00 – 16.00
Téma: „Na startovní čáře“
AKCE JE ZCELA ZDARMA
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* 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.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* pivoteka-u-kocoura.cz
* Přijmeme řidiče na TAXI. Brigádně. Tel. 
602786025.
* Restaurace “U Golema” přijme brigádníci/
ka na obsluhu letní zahrádky, praxe nutná.
Tel. 608707625.
* Pronájem místností na kanceláře, místnosti 
na pedikúru, další místnost na masáže a míst-
nost na kosmetiku. Vše s umyvadlem. Bez-
ručova 52, vedle stavebnin. Tel. 602170090.
* Hledáme řidiče - požadován ŘP sk. B + vy-
sokozdv. vozík, praxe v oboru výhodou. Tel. 
516412505.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Tiskárnu canon pixma mg 5550. Úplně nová. Cena 1500 Kč. 
Tel. 777257135.
* Peugeot 106 1.1 benzín, tažné, 5-dveřový, tm.modrý, 166 tis. km, 
r. 97, za 17 tis. Tel. 605529478.
* Elektr. troubu s grilem za 1200 Kč. Světlou sedačku ze 4 roz-
kládacích křesel a 1 roh. nerozkl. za 1600 Kč. Tel. 607679142.
* 3+1 v BK na sídlišti Sever, OV, cena: 1880000. Tel. 723828080.
* Nadstandardně a účelně provedený byt 3+KK v Blansku v lokalitě 
Písečná, cena 2 250 0000,-Kč, tel. 737227583.
* Rohovou linku tmavou. Skoro nová. 1500 Kč. Tel. 721278267.
* Dvoufalcovou křidlici. Tel. 723673625.
* Nový, dobře hrající televizor za 500 Kč. Tel. 606299561.
* Dětské kolo AUTHOR Energy 20", pro děti 5-8 let, barva modrá. 
Cena 2.000,- Kč. Tel. 724032366.

* Pronajmu slunný 1+1 na Zborovcích, vlastní topení, nízké náklady. 
Ne kuřáci a zvířata. Od června 2015. Tel. 603210397.
* Pronajmu garáž v Blansku - Sever. Volná ihned. Tel. 601234556.
* Koupím tříkolku,kovovou - tradiční pro tříleté dítě.Tel. 7327756634.
* Hledám dlouhodobý pronájem 1+1 nebo menší 2+1 v BK, do 7500 
Kč vč. ink. Nastěhování 6 - 7/2015. Tel. 723701759.
* Hledám zahradu s chatou v Blansku. Tel. 737366010.
* Pro maminku důchodového věku hledám ke koupi byt 1+1 nebo 
2+1 na Zborovcích nebo Severu. Platba hotově, vše potřebné 
zařídím. Prosím, nabídněte. Tel. 605785653.

      PRODEJ     

      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:
Čarovné tóny Macochy – 11.-14.6.2015 v 18 hod. 
Cena 350 Kč.
11.6. Sloupsko-šošůvské jeskyně – Lubomír Brabec 
12.6. Kateřinská jeskyně – Hradišťan a Jiří Pavlica - 
VYPRODÁNO
13.6. Kateřinská jeskyně – Spirituál kvintet (Jeskynní 
spirituály)
14.6. Jeskyně Výpustek – Jaroslav Svěcený s Cikán-
skými Diablami
Pink Floyd Revival - 20.6. ve 21 hod, Letní kino Rájec-
-Jestřebí. Cena v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
15.6.2015 – Roxette, Ostrava
21.-22.8.2015 - Finlandia Mácháč, Máchovo jezero
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo
2.6..2015 – Partička na vzduchu, Letní kino Boskovice
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Hala Rondo
14.-16.8.2015 - Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival
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:
Bejvávalo – nová publikace P. Svobody zobrazuje 
Blansko a jeho historii na dobových pohlednicích. 
Cena 240 Kč.
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace vydaná 
u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska na město.  
Cena 110 Kč.
Křížové kameny Blanenska, autor Mgr. Eva Nečasová. 
Publikace přináší nejen soupis křížových kamenů, ale 
také bohatou obrazovou dokumentaci a pověsti, jimiž 
je většina památných kamenů opředena. Cena 155 Kč.
Aktuální pozvánka:
Cyklojízda Blansko – Vyškov – 16.5.2015, start v 9.00 
hod od Informační kanceláře. U příležitosti 10. výročí cy-
klostezky Srdcem jižní Moravy pořádají města Blansko 
a Vyškov společnou cyklojízdu. Cyklisté z obou měst se 
potkají v půli cesty u Větrného mlýna v Rudici, kde je 
pro ně připraven bohatý program, občerstvení i soutěž 
o ceny. V rámci zahájení turistické sezony zde od 12 do 
16 hod proběhne také otevření pohádkové kanceláře 
království Šneka Krasíka, představení zábavní stezky 
Za rudickými vodami, prezentace a ochutnávky regio-
nálních produktů a vystoupení krasové hudební skupiny 
KNIR. Zdarma 3D kino ve Větrném mlýně. Programem 
provází Nikola Šindelářová. Tak neváhejte šlápnout do 
pedálů a vydat se s námi na Stezku srdcem jižní Moravy!

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

 Scénáristka, dramatur-
gyně, nadaná amatérská 
psycholožka, držitelka 
Magnesie Litery i Ceny 
Jiřího Ortena a především 
talentovaná spisovatelka 
Petra Soukupová vydala 
v letošním roce svůj v 
pořadí pátý román „Pod 
sněhem“ v brněnském 
nakladatelství Host. Stal 
se rázem nejprodávanější 
knihou v respektovaném 
žebříčku Svazu českých 
knihkupců a nakladatelů. 
 Čím to, že předběhla i nového Murakamiho nebo 
další detektivku J. K.Rowlingové alias Roberta Gal-
braitha? 
 Téma se vyskytuje v její tvorbě pravidelně – rodina 
jako místo nedorozumění jejích příslušníků. Tentokrát 
popisuje společnou cestu tři sester, jejich čtyř dětí a 
psa, cestujících k rodičům na oslavu.
 Uzavřený prostor auta je místem, kde vyplouvají 
na povrch vzájemné animozity, konfl ikty a vzpomínky 
na nespravedlnosti, kterých se mezi sebou dopustily.  
Citové vazby mezi nimi jsou pod sněhem. Odhodí 
předsudky a staré křivdy, podaří se jim vystoupit z 
kolotoče hádek? A jaké nečekané překvapení je u 
rodičů čeká?
 Soukupová čtenáři řešení nenabízí, protože dobře 
ví, že tajemství ukrývá každá rodina. A jen tam musí 
její členové najít odvahu pojmenovat je a odpustit si. 
Jinak se zpod sněhu nikdy nevyhrabou.

Lenka Čepová, Městská knihovna Blansko

!! PODEZŘELE !!!! PODEZŘELE !!
V BAZARU VŠEHO 
A NÁBYTKU 1000 m2

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! LEVNÉ !!!!!! LEVNÉ !!!
DRAŠAR 602 882 227

Prodejte nemovitost 
bez starosti a bez rizika

 V posledních letech rostou realitní kanceláře doslova jako houby po dešti. Jen u nás v Blansku 
jich je celá řada. Aby ne – je to poměrně slušný byznys. Ale… Není podnikatel jako podnikatel a v 
minulosti lidé již nesčetněkrát naletěli podvodníkům, přišli o peníze a střechu nad hlavou a zbyly jim 
jen oči pro pláč. Možná proto čteme stále častěji v řádkové inzerci větu „RK nevolat!“ Lidi prostě k 
realitním kancelářím nemají důvěru a já si myslím, že je to docela škoda. Z vlastní zkušenosti totiž 
vím, že dobře zvolená realitní kancelář vám dokáže ušetřit spoustu peněz a hlavně času. Je jen po-
třeba si správně vybrat. 

 Reality Hynštová je mladá realitní kancelář, 
která sídlí v centru Blanska, konkrétně v ob-
chodním centru Ježek na Smetanově ulici. Dá se 
říci, že se jedná o realitku novou, ale tvoří ji dvě 
sympatické dámy s mnohaletými zkušenostmi – 
Silvie Hynštová a Lenka Oujeská Veselá. Tohle je 
jeden z důvodů, proč byste si právě jejich služby 
měli vybrat – dlouholeté zkušenosti a znalosti 
nikde nekoupíte. Navíc se přímo specializují na 
Blanensko a Boskovicko, tato dvě území velice 
dobře znají a orientují se v nich.
 Co všechno vám Reality Hynštová nabídnou? 
Dá se s klidem říci, že jako prodávající se ne-
musíte starat takřka o nic. Silvie s Lenkou se 
postarají o celý proces prodeje nemovitosti od A 
do Z. Zjistí si informace o prodávaném objektu, o 
nákladech na bydlení, zajistí veškeré dokumenty: 
listy vlastnictví, výpisy z katastru, vyjádření, že na 
nemovitosti neváznou věcná břemena či exekuce 
a tak dále. Těchto procesů je celá řada a obyčejný 
člověk, který má své práce dost, většinou nemá 
čas ani náladu všechny instituce a úřady sám 
oběhnout. 
 Velikou výhodou je, že přímo v budově ob-
chodního centra Ježek má kancelář také právník, 
který úzce spolupracuje s Reality Hynštová. 
Tím pádem máte vše na jednom místě – kupní 
smlouvy, úschovu peněz, poradenství… Věci, za 
které normálně musíte zaplatit nemalé peníze, 
máte tady v rámci provize. A když jsme u toho 
– kdo vlastně platí provizi? I na tohle jsem se 
informoval a dozvěděl jsem se, že je to věc zcela 
individuální. Někde ji platí prodejce nemovitosti, 
jindy zase kupující. Ve fi nále bude na vás, jak se v 
realitní kanceláři domluvíte.
 Nemáte peníze a chcete bydlet? Reality Hynštová 
vám nabídnou výhodné řešení hypotéky. Nezdráhejte 
se s nimi poradit, přestože máte svého vlastního 
fi nančního poradce. Dnes je to poměrně jednoduchá 
záležitost. Pokud máte alespoň nějaké příjmy, zajistí 
vám hypotéční úvěr třeba od nuly. 
 Reality Hynštová mají svoji širokou databázi 
kupujících a pečlivě vedou prohlídkové listy (zřejmě 
se shodneme na tom, že pro nikoho z nás není pří-
jemné pouštět do svého bytu zcela neznámé osoby 
a díky prohlídkovým listům nejsou návštěvníci tolik 
anonymní). Nespornou výhodou je i fakt, že v zájmu 
prodávat nemovitosti platí také inzerci v tiskovinách, 
na internetu atd., což si normální člověk nemůže 
dovolit.

 Když jsem před pár lety prodával byt, oslovil jsem 
realitní kancelář. Zřejmě bych takovou věc zvládnul 
sám, ale vidina promarněných hodin strávených na 
úřadech a peněz vydaných za právníky, notáře a 
další úředníky… A to ani nemluvím o tom, že realitní 
kanceláře se starají o inzerci a spoustu dalších věcí, 
díky nimž nemovitosti snáze prodávají. Už proto jsem 
rád svěřil vše do rukou odborníků a vyplatilo se. Byt 
jsem prodal během pár dní a bez problémů. Dnes 
je ale složité vybrat realitku, která dělá svoji práci 
poctivě a nevodí své klienty za nos, neboť tento 
byznys takový není, o čemž se mimochodem řada z 
nás přesvědčila. Vsaďte na zkušenosti, profesionalitu 
a ptejte se na reference. Volejte 775 582 092, 775 
246 549. Nabídku a webovou prezentaci Reality 
Hynštová najdete na www.realityhynstova.cz.
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SMETANOVA 6

678 01 BLANSKO

www.realityhynstova.cz

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

Rozsáhlá rekonstrukce, nová střecha

cena: 790.000 Kč tel: 775 246 549

CHALUPA 1+1, BĚLÁ U JEVÍČKA BYT OV 3+KK, BOSKOVICE, 105 M2

Terasa, nadstandard, kolaudace 2014

cena u makléřky tel: 775 246 549

HLEDÁME

tel: 775 582 092tel: 775 582 092

Zajištění manželé hledají 

pozemek, zahradu - Blansko 

a okolí, s možností budoucí 

výstavby RD, sítě v dosahu. 

Předem děkuji za nabídku.

CHATA 2+1, BLANSKO, CP 533M2

Po rekonstrukci, terasa, zahrada

cena u makléřky tel: 775 582 092
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

15. května 20158

 Dubnový squashový turnaj i přes nevelký hráčský 
zájem znovu řádně provětral pořadí v obou našich 
doprovodných soutěžích.
 V soutěži „Turnajový Mág“ odehrané dubnové 
sety vyšvihly do vedení Ivo Graffyho, který již 
odehrál 120 setů. Jako klíště se ho drží Pavel Pro-
cházka 119 setů. Třetí je vítěz posledního turnaje 
Jaromír Matal 117 setů. Následující dvojice Richard 
Derink, Václav Pelant má 106 odehraných setů. 
Šestý se 101 odehraným setem je dosud vedoucí 
Tomáš Wágner, který svou neúčastí pustil před 
sebe pětici výše uvedených dravců. Ještě sedmý 
Jakub Sedláček 97 a osmý Ladislav Musil 92 setů 

mají své soupeře v dohledu. V soutěži je vedeno 
27 hráčů.
 V soutěži „Turnajový Leader“ neúčastí dosud 
vedoucí dvojice došlo k částečnému dorovnání bo-
dujících hráčů. Na prvním místě zůstal Jan Zezula 
84 bodů. Druhý je již Jaromír Matal 78 bodů. Třetí 
Jiří Vybíhal 56 bodů. Mohutně dotahující Jakub 
Sedláček na čtvrtém místě má 52 bodů. Za zmínku 
stojí ještě páté místo Ládi Musila 40, šesté Karla 
Hudce 38 a sedmé Jiřího Pánka 36 bodů. Osmý 
Nabil Lai získal 26 bodů, které získal za odehrané 
dva turnaje. Zde je však potenciál dalšího vylepšení 
své pozice.
 Příští turnaj, doufám s větší účastí, se uskuteční 
v sobotu 23. května od 13 hodin. Jste všichni zváni. 
Startovné neměnné 200 Kč. Ceny pro všechny 
aktivní účastníky věnuje ČAD Blansko a.s.
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Provozní doba – květen:

po – pá  7:00 – 21:00
so  zavřeno
ne  14:00 – 19:00

Závody agility
 V neděli 26.4. se na Sportovním ostrově L.D.  
konaly tradiční závody psů v běhu přes překážky 
agility. Závodníci  z celé republiky se tedy sjeli do 
Blanska, aby se poměřili v dovednosti,  ovladatelnosti 
a v rychlosti svých pejsků.
 Tento oblíbený sport láká stále více příznivců. Je 
totiž vhodný téměř pro každé plemeno včetně kří-
ženců.  Při agility překonává pes na povely psovoda 
různé překážky, rozmístěné na parkuru. Psovod běží 
zároveň se psem a na jednotlivé překážky (podle 
předem určeného pořadí) ho posílá pouze slovními 
povely, nebo posunky rukou. Pes musí parkur pře-
konat nejen bezchybně (nic neshodit, ani vynechat), 
ale pokud možno v co nejkratším čase. 
 Diváci, kteří se v neděli vypravili na Kynologické 
cvičiště na Sportovním ostrově, mohli obdivovat a 
fandit 62 závodním týmům. Sledovali, jak pejsci ská-
čou přes překážky, proplétají se slalomem, probíhají 
tunelem, šplhají po kladině či proskakují kruh.  Každý 
tým běžel 2x a výsledky běhů se sčítaly. Ti nejlepší 
v každé kategorii ( Superzačátečníci – Začátečníci 
– Pokročilí ) obdrželi poháry, medaile a dárky od 
sponzorů akce. 
 Kompletní výsledky naleznete na stránkách Klubu: 
www.agility-blansko.net
 Zároveň  tímto zveme všechny pejskaře na další 
akci, která se bude v Blansku konat 30.5.2015.
 Jedná se o XII. ročník VÝSTAVY PSŮ. Tak pokud 
máte doma voříška, nebo čistokrevné plemeno, 
přihlaste se včas a užijte si s námi príma den.

Za Klub Agility – Blansko
Hana Rajtšlégrová

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.cz

Notebook Lenovo B50
s WIN 8.1

Splátky bez navýšení i bez 
první platby.
Baterie, pouzdra, navigace, 
servis, odvirování...6.490,- Kč

akce  platí
do vyprodání 

Skladem telefony Alcatel, Sony, Lenovo, Samsung, Nokia, Microsoft, Aligator a další…
ALCATEL OT POP D1     3.5“/2x jádro/2Mpix/A-GPS/WI-Fi/BT/2SIM 1.690,- Kč
ALCATEL OT POP C7     5“/4x jádro/5MpixAF/A-GPS/Wi-Fi/BT/2SIM 2.690,- Kč
Sony Xperia E4      5“/4x jádro/5Mpix/A-GPS/Wi-Fi/BT 3.290,-Kč
Sony Xperia E4g s LTE     5“/4x jádro/5Mpix/A-GPS/Wi-Fi/BT/LTE 4.290,- Kč
Sony Xperia Z1 Comp.     4.3“/4x jádro/20MpixAF/A-GPS/Wi-Fi/BT/LTE/odolný 8.690,- Kč
Sony Xperia Z3 Comp.     4.6“HD/20MpixAF/A-GPS/Wi-Fi/BT/LTE/odolný 11.990,- Kč
Microsoft Lumia 435     4“/2x jádro/2Mpix/A-GPS/Wi-Fi/BT/2SIM/WPhone 2.399,- Kč

Notebook LenNotebook Len

6.46.4
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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

Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA 
Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy pro vaši rodinu a nealko 
nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě skvělých 
zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA Fabia Combi. U nás to bude 
stát za to!

NOVÁ ŠKODA FABIA

SE MUSÍ ZAŽÍT!

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Testovací jízdy 
Fabia 2015

Soutěžte o nový vůz 
ŠKODA Fabia Combi

testovacijizdyskoda.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na vás:
30. 5. 2015, v Blansku, na parkovišti u restaurace Sýpka

LAST MINUTE 24 HODIN DENNĚLAST MINUTE 24 HODIN DENNĚ    

VÝBĚR OD 298 CK + NAŠE SLEVA NAVÍCVÝBĚR OD 298 CK + NAŠE SLEVA NAVÍC
TIPY květen/červen:TIPY květen/červen: BUS:BUS: Thassos, Zakyntos Lefkada, Parga, Tolo, 12-15 dní  Thassos, Zakyntos Lefkada, Parga, Tolo, 12-15 dní 
od 2.350 Kč! EXPO Milano 2015 od 5.490 Kč, EXPO 2015 letecky 13.490 Kčod 2.350 Kč! EXPO Milano 2015 od 5.490 Kč, EXPO 2015 letecky 13.490 Kč

LET.:LET.: Bulharsko- 6.990 Kč, Rhodos- All 8.490 Kč, Tunis All – 8.990 Kč, Bulharsko- 6.990 Kč, Rhodos- All 8.490 Kč, Tunis All – 8.990 Kč, 
Emiráty 15.490 Kč, Kalábrie, Sardínie, Albánie od 12.490 Kč, Emiráty 15.490 Kč, Kalábrie, Sardínie, Albánie od 12.490 Kč, 

Okruh Norsko, Trolí stezky 19.900 Kč, Skotsko /Orkneje 41.290 KčOkruh Norsko, Trolí stezky 19.900 Kč, Skotsko /Orkneje 41.290 Kč

SENIOŘI +55 DOTACE = pobyty v Evropě!SENIOŘI +55 DOTACE = pobyty v Evropě!
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 25. května 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

TIPY květen/červen:


