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

Doufám, že se na mne nebude zakladatel Katapultu Olda Říha zlobit, že jsem si od něj 
vypůjčil slova do nadpisu dnešního úvodníku. Po dlouhé době chci psát zase o dě-
tech. O dětech dnešní generace, ale také o tom, jaké to bylo, když jsme byli dětmi my. 
Leccos se změnilo. Když se podíváte, jak vyrůstá dnešní nejmladší generace, možná 
vás podobně jako mě chytne nostalgie a neubráníte se vzpomínkám a následnému 
srovnání. Byli jsme jiní?

úv
od

ní
k Co děti - mají si kde hrát?

www.monitor-bk.cz 12. června 201521. ročník, číslo 12/2015

Bylinková zahrada v Ráječku - str. 2 Na kávě s Anetou Kuklínkovou - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Zjistil jsem, že většina dětí dnes ven příliš 
nechodí. Čím to je? Důvodů je hned několik a 
mohu je potvrdit z vlastní zkušenosti. Děti dnes 
mají poměrně dost práce do školy; ať už jsou to 
domácí úkoly nebo učení, tráví u nich určitě dob-
rou hodinu denně, někteří mnohem více. Svůj díl 
viny na tom nesou samozřejmě i počítače, herní 
konzole, tablety, telefony a internet. Děti u nich 
tráví až nezvykle moc času. Je až neuvěřitelné, 
že si vůbec někdo může dopisovat dvě hodiny s 
kamarádem, který bydlí přes ulici, ale ven s ním ne-
jde. A věřte nebo ne - to dnes není žádná výjimka. 
Aby někdo neřekl, že nevím, o čem je řeč – moji 
generaci už tento druh šílenství zasáhl taky, ovšem 
přestože jsme počítače doma měli, vždycky pro 
nás bylo milejší trávit čas na čerstvém vzduchu a 
v kolektivu.
 Značný dopad mají na své děti zejména rodiče. 
Vozí je do školy i ze školy, do kroužků, na tréninky. 
Není se čemu divit – zprávy (zejména ty na Nově) 
jsou plné pedofi lů, úchylů, vražd, dopravních 
nehod a násilí. To když člověk vidí, nemá zrovna 
sto chutí pustit svoje ratolesti z dohledu. Máme 
dnes strach, aby se jim nepřihodilo sebemenší 
zranění, a úzkostlivě střežíme každý jejich krok. 
Rovněž mi přijde, že některé děti mají dnes po-
měrně hodně volnočasových aktivit. Pak zjistíte, 
že už jim skutečně volného času moc nezbývá 
a snažíte se jim tento defi cit vynahradit tím, že 
je berete na nejrůznější dětské dny, případně do 
nákupních nebo zábavních center. Nemyslím si, 
že by to bylo špatné; dokážu si takovou aktivitu 
představit jako báječné zpestření, ale určitě ne-
chci děti takto vláčet každý víkend. Nehledě na 
to, že například moje potomky to ani nijak zvlášť 
nebaví.
 Tak nevím. Je vina v nás rodičích nebo jsou 
dnešní děti prostě takové? Trápí mě, že jsou 
zavřené doma, bez kamarádů, samy jako kůl v 
plotě a více než přátelství pro ně znamená počet 
spřízněných duší na Facebooku. Vím, že se vám 
nechce děti nutit a máte o ně strach, ale důvěřujte 
jim a pošlete je ven. Čeká je tam něco, co nemohou 
najít ani na internetu, ani v počítačových hrách, 
dokonce ani na skákacím hradu. Najdou tam sku-
tečné kamarádství a dobrodružství, na které budou 
vzpomínat stejně tak jako teď vy. To za nějaké to 
odřené koleno stojí, nemyslíte?

-mumma-

- Prodej bytů 1-2kk v Ráječku - 26 – 58 m2, výtah, pěkné prostředí...NC – od  871.500 Kč

- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, IS,  st.pov., výhled J-Z...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 bytu v RD 3+1 Obůrka - 103 m2, 1.p., bez zvířátek...NC – 6.000 Kč/měs.+ ink. Prodej RD 5+2 Valchov, poz. 618 m2, 
K bydlení i rekreaci, IS, sklep, zahrada, 
dvorek, nová střecha. NC – 1 199.000 Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME  PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ BYTY A DOMY NA PRODEJ

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

 Vzpomínám si, že když jsem byl malý kluk, 
navštěvoval jsem sportovní kroužky, chodil do 
Lidové školy umění dvakrát týdně a o víkendech 
na sportovní zápasy. Do školy a ze školy jsem 
chodil pěšky (asi 25 minut svižné chůze) a na 
tréninky taky. Maminka chodila do Metry do práce 
na šestou hodinu ranní, takže jsme se vypravovali 
sami. V kuchyni nás čekala svačina a snídaně a na 
polici ležela mince na telefonní automat pro případ 
nouze, jelikož mobily tenkrát vůbec neexistovaly. 
První, co jsem udělal, když jsem přišel ze školy, 
bylo nádobí a hned potom tradá ven. Aktovka se 
válela v koutě. Okolo sedmé večer nás začaly 
maminky z oken paneláků svolávat na večeři, po 
ní jsem se kouknul na učivo a pocvičil na hudební 
nástroj. Vše podstatné nás naučili ve škole, a 
pokud to člověku alespoň trošku lezlo do hlavy, 
neměl žádné výraznější problémy. Domácí úkoly 
byly zanedbatelné.
 Bydlel jsem na sídlišti společně se spoustou 
kamarádů, se kterými jsme prožívali neskutečné 
věci. Stavěli jsme bunkry, závodili na motokárách 
vyrobených ze starých kočárků, hráli jsme a vy-
mýšleli si nejrůznější míčové i jiné hry a venku 
jsme trávili v podstatě veškerý volný čas – špatné 
počasí nebylo důvodem, proč nejít ven. Pamatuju 
si na neskutečné války s dětmi ze sousedního 
sídliště, kdy hlavním střelivem bylo obyčejné bláto. 
Vzpomínám na hrůzu v očích, když nás starý pán 
se sukovicí hnal ze svého sadu, kam jsme mu 
chodili na třešně. Moje dětství bylo jedno velké 
dobrodružství plné odřených kolen a loktů, ale o to 
slastnějšího usínání s očekáváním, co přinese další 
den. Žádný mobil, žádné peníze, žádné hodinky. 
Pouze klíče na krku. Rodiče nám prostě důvěřovali, 
a když jsme se náhodou zapomněli a přišli pozdě, 
dostali jsme na zadek.
 Dnes je všechno jinak. Nedávno jsem projížděl 
na kole Jestřebí a s nadšením jsem se přibližoval 
k hloučku dětí, které se nad něčím skláněly. Jaké 
bylo moje zklamání, když jsem zjistil, že onou věcí 
není malý ptáček, nový míč nebo prak, ale mobilní 
telefon, ze kterého se rytmicky nesla jakási moderní 
hudba. Tato zábava mi přišla prázdná, bez nápadu, 
bez nádechu čehokoli společenského. Alespoň že 
byly děti v kolektivu – to jediné by se dalo pochválit. 
Třeba můj syn je venku rád, ale buď je na zahradě 
sám, nebo jdou s kamarády kopat do balónu a vrátí 
se sotva za hodinu domů s tím, že už je to nebaví.



12. června 20152

V Ráječku se otevře 
bylinková zahrada

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Poděkování
 Kde kvalita zdravotní péče není jen slovo...
 Jménem celé rodiny bych ráda poděkovala za 
příkladnou zdravotní péči o našeho dědečka a 
tatínka pana Jaroslava Klímy (82 let) v období 
březen – duben 2015. Po pádu utrpěl krvácení do 
mozku, přestal hýbat pravou rukou, téměř nechodil a 
nemluvil. Oddělení neurologie pod vedením primáře 
MUDr. Dušana Tenory v průběhu 10 dní a následně 
oddělení rehabilitace pod vedením primářky MUDr. 
Jany Novotné v průběhu 3 týdnů dokázala téměř 
nemožné. Dnes, po dalších 2 měsících, tatínek chodí 
v rámci domova, pravou rukou hýbe a dle návodu 
logopeda nemocnice trénuje řeč. Kvalita zdravotní 
péče, přístup všech lékařů, sester, rehabilitačních 
pracovníků a logopeda byla vysoce profesionální. Ve-
lice si vážíme empatického přístupu jak k pacientovi, 
tak k naší rodině, která prožívala těžké chvíle. Přála 
bych všem pacientům, aby měli možnost  být v péči 
takových zdravotnických pracovníků.  Přejeme všem 
pracovníkům Nemocnice Blansko mnoho osobních i 
profesních úspěchů.

Za rodinu Alena Fischerová, 
dcera Žďár nad Sázavou.

Víčka pro Emu
 Někdo má v životě štěstí víc a někdo méně, a 
někdo to má těžší už od samotného počátku. 

 K těm posledně zmíněným patří malá Ema Zouha-
rová. Kvůli komplikacím při porodu je dnes ve svých 
šesti letech odkázána na pomoc druhé osoby. Její 
intelekt je ale bez omezení, takže v září nastoupí do 
první třídy, kam se už moc těší. Nebude to ovšem 
snadné. Emě pomáhá intenzivní rehabilitace, která 
je pro ni nadějí, že se jednou snad postaví na vlastní 
nožičky. Rehabilitaci však nehradí pojišťovna, a tak 
Emiččina rodina po vzoru jiných shání peníze, jak se 
dá. Sběrem víček, nebo prostřednictvím benefi čních 
akcí pořádaných přáteli a příznivci.
 Jedna taková se právě blíží a jste na ni všichni 
srdečně zváni: koná se v Boskovicích 18. června 
v 17.00 hodin za muzeem a můžete se těšit na 
představení divadla Kolárka nebo vystoupení 
lidové muziky Kohótek. Vstupné je dobrovolné, 
můžete ovšem zaplatit i víčky. 
 A nejen to: pro dlouhodobou pomoc bylo opět 
otevřeno víčkové sběrné místo v blanenské prodejně 
Pompo, kde vaše dary v podobě barevných plasto-
vých víček rádi přijmou. No a pro ty, kdo nápoje v 
PET lahvích nekupují, a přesto chtějí pomoci, je tady 
číslo účtu: 2700501868/2010.

-kkuc-

K - BANDK - BAND
 - široký repertoár
 - zkušenosti
 - rozumná cena

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

734 514 325
734 514 325

Cestovní
trable

 Cestuji, tedy jsem, chtělo by se mi parafrázo-
vat jedno staré rčení. Cestuji rád a často, jak po 
„zdejších hvozdech“, tak v zahraničí a stejně jako 
jiné lidské činnosti, i tato mne značně obohatila 
v minulosti a jistě tomu tak bude i v budoucnu.
 Mám z cestování spoustu zážitků, nicméně 
mám pocit, že můj cestovatelský anděl strážný 
si v době mého cestování velmi často vybírá 
dovolenou.
 Ostatně, posuďte sami...
 Problém první: zavazadla. Větší, či menší, 
většinou, ať už jedete kamkoli, něco si s sebou 
zabalíte. Já to tak taky dělám. Potíž je v pravdě-
podobnosti, zda se leteckému přepravci svěřená 
bagáž podaří dopravit na místo určení. Já se 
minulý týden dopracoval k pravděpodobnosti 
50%, což jistě není moc. Došlo to tak daleko, 
že u dopravníku, na kterém se v příletové hale 
zavazadla vyložená z letadla objevují, jsem 
překvapený v případě, že to své uvidím, než 
naopak.
 Problém druhý: odlet a přílet. Zpoždění na 
cestě tam nebo zpátky už jsem se taky načil 
brát v potaz. Nezáleží na tom, s jak velkou 
časovou rezervou vyrážím, stresu na cestě se 
stejně neubráním. Při jednom z návratů z USA 
jsem dokonce musel přerezervovat letenku na 
další den. Letadlo mi uletělo, protože z auta, 
kterým mě kamarád vezl na letiště, postupem 
cesty odpadl výfuk, nárazník a nakonec kolo, s 
čímž se jet nedá. Na jedné cestě do USA jsme 
zase v Paříži nabrali zpoždění 3 hodiny, protože 
pozemní personál do letadla natankoval jiné 
palivo, než měl a muselo se to tedy opravit. V 
Saint Louis čekající kamarád málem zarostl do 
země a netvářil se příliš šťastně.
 Na druhé straně, ani já nejsem bez viny. Při 
loňské cestě z Londýna do Vídně mi bylo sdě-
leno, že se mám pořádně podívat na datum. Při 
rezervaci jsem udělal chybu a místo 29.4. jsem 
měl letenku vystavenou na 29.5. Na mezinárod-
ní let se sice má člověk dostavit s předstihem 
(většinou asi 90 minut), ovšem dorazit o měsíc 
dřív, to tady ještě nebylo.
 Při cestě další jsem si zase nepoznačil ad-
resu zarezervovaného hotelu a tak jsem musel 
narychlo shánět ubytování náhradní.
 Neuvěřitelným cestovatelským historkám 
ostatních už se nesměju, protože vím, jak málo 
stačí, aby se člověk ať již vlastní, či cizí vinou 
ocitnul v „zajímavé“ situaci.
 Každá cesta tak se sebou nese jistý nádech 
dobrodružství, zážitků mám nepočítaně. Ale ko-
nec dobrý, všechno dobré. Až se mi zase příště 
něco přihodí, dám vědět.
 Hezké cestování bez potíží...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

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

KTR originál!

Léto v pohodlné elegantní obuvi.

O Dukle s občany 30.6.
O nejnovějším dění kolem Dukly s místostarostou Jiřím Crhou

 Nedávno vypršel termín, do kdy měly jednotlivé 
fi rmy ucházející se o demolici Dukly předložit své 
návrhy. Jak to dopadlo? 
 Sešlo se 9 nabídek. Ty posoudila komise, která 
odhalila pouze drobné nedostatky ohledně splnění 
kvalifi kačních kritérií. Kupříkladu bylo podmínkou, 
že fi rma musí mít zkušenost s bouráním budovy 
čtyřpatrové a vyšší, přičemž uchazeč uvedl pouze 
výšku budovy v metrech, nikoliv patra, to jsou ale 
drobnosti, které lze bez problémů dořešit vznesením 
dotazu na účastníky a doplněním. 

 Jaké jsou první dojmy z předložených návrhů? 
 Především nás mile překvapilo, že se všechny 
nabídky bez výjimky vešly do limitu 10 milionů, což 
jsou prostředky, které město vyhradilo na demolici, 
část jich byla dokonce výrazně níž, více ale  prozradit 
nemohu, protože v současné době běží patnáctiden-
ní lhůta pro odvolání neúspěšných uchazečů a jsme 
vázáni mlčenlivostí. Lhůta uplyne 25. června, pak už 
by mělo být známo, kdo bude demolici realizovat. 

 V médiích se objevily rozporuplné informace 
ohledně plánované metody demolice. Hovořilo 
se o nedestruktivní, pak o destruktivní metodě. 
Jak tedy nakonec půjde Dukla k zemi?
 Ve hře je postupné rozebírání stavby nebo rozstří-
hání, které je považováno za destruktivní metodu. 
Pod pojmem destruktivní metoda si mnoho lidí 
představí odstřel, ten ale samozřemě není možný 
vzhledem k blízkosti ostatních budov. V podmínkách 
výběrového řízení však bylo, že fi rma musí vlastnit 
příslušné stroje pro demolici rozstříháním, lze tedy 
předpokládat, že pokud bude tato metoda pro fi rmu 
výhodnější, použije ji. 

 Jak dlouho samotná demolice potrvá? 
 Délka trvání prací se odhaduje na 2-2,5 měsíce. 
Do konce října by tedy mělo být hotovo. 

 To už je podzim. Stihnou se provést plánované 
parkové úpravy? 
 Základní práce by se určitě provést daly. Je ale 
třeba zdůraznit, že vše záleží na rozhodnutí zastu-
pitelstva. Město sice nechalo zpracovat studii řešící 
prostranství uvolněné po Dukle, a představilo svůj 
záměr veřejnosti, zastupitelstvo jej však ještě musí 
schválit, což není samozřejmé. 

 Myslíte, že tato možnost reálně hrozí? 
 Zastupitelé mohou mít různé názory, které bez-
pochyby budou prezentovat, a to je v pořádku. Já 
však mohu za vedení města jen opakovat: jdeme do 
toho s přesvědčením, že jsme pro důstojnou podobu 
středu  města udělali maximum, a  nemáme se  za 
co stydět. Věřím proto, že zastupitelé pro rok 2016 
schválí rozpočet, ve kterém bude zakomponována i 
položka na vybudování parku.  

 Návrh parku, o kterém město nechalo hlaso-
vat na svých webových stránkách, vzbudil mezi 
veřejností velkou pozornost. Reagovalo nějak 
město na návrhy a připomínky občanů? 
 Připomínek k prezentovanému návrhu se opravdu 
sešlo víc, přičemž některé byly věcné a rozumné 
– například více zeleně nebo praktičtější lavičky 
místo designových. I proto plánujeme ještě před 
prázdninami setkání s blanenskými občany právě na 
téma Dukla. Setkání by se měl účastnit i zástupce 
fi rmy, která bude demolici provádět, aby podal co 
nejpřesnější informace ohledně chystaných prací. 
 Rád bych proto využil této příležitosti a pozval 
občany 30. 6. v 16.30 do blanenského kina. Uvě-
domujeme si, že o záležitosti kolem Dukly se veřej-
nost živě zajímá, což nás velmi těší a byli bychom 
rádi, kdyby se do rozhodování občané zapojili co 
nejvíc, doufám proto v hojnou účast a těším se 
na setkání. 

-kkuc-

 Bylinky, hmyz a samorosty. Vše dohromady dává podobu nové naučné bylinkové zahradě, kterou 
v Ráječku před Starou školou založil Karel Klíma. Zve všechny, kdo mají zájem o bylinky a o přírodu, 
a především děti, aby se o bylinkách něco dozvěděly. 
 „Bylinky jsou dary přírody, o něž je třeba se starat,“ 
upozorňuje Karel Klíma. Dnes je vše zabetonováno, 
čímž se ničí brouci, motýli a další hmyz. Pěstitel kladl 
důraz na bylinky, které lákají především motýly. Za-
hradu osázel základními bylinkami, jako je například 
máta, oregáno, mateřídouška, meduňka, libeček, 
divizna, ale také třeba pryšec a ženšen. Jednotlivé 
rostlinky budou označeny českými i latinskými názvy. 
„Drogy však zatím nepěstuji,“ směje se muž. Konopí, 
byť jeho léčivé účinky jsou prokázány, v jeho zahradě 
tedy nenajdeme. 
 Karel Klíma zbudoval zahradu ve volném čase 
a zadarmo. Baví jej to a má podporu i od místního 
obecního úřadu. Snaží se navázat na dřívější tradici 
školních zahrad. „Dřív byla u každé školy zahrada. 
Děti chodily povinně na pozemky a učily se, jak se 
mají starat o bylinky i zeleninu. Dnes 
jsou tyto školní zahrady bohužel všude 
zrušeny. Děti nepoznají mateřídoušku. 
Najdou si ji na internetu, ale v přírodě ji 
nepoznají,“ říká Karel Klíma. 
 Rád tedy přivítá školy i školky. Bylinky 
doplňují tabule s přehledem hmyzu, který 
můžeme v přírodě najít a který se z velké 
části vyskytuje také v této zahradě, pře-
devším v takzvaném „hmyzím hotelu“, 
jak Karel Klíma nazývá jeden kout zahra-
dy. Zdůrazňuje užitečnost včel. „Včela je 
nejpracovitější tvor a je potřeba se o něj 
starat. Když vyhynou včely, vymřou i lidi,“ 
varuje. Areál je volně přístupný kdykoliv, 
není třeba se objednávat, pokud si lidé 
budou chtít sami bylinky prohlédnout. 
Vstup je zdarma. 
 Další kus přírody do zahrady vnáší 

také sbírka samorostů nalezených v místní řece 
Svitavě. Jejich sběru se Karel Klíma věnuje již pade-
sát let, od svých deseti roků. Ze samorostů si může 
každý vyčíst něco svého podle fantazie, ať už jsou 
to postavy, zvířata či předměty. Zahradu jako celek 
doplňuje ukázka starých zemědělských strojů. 
 Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 13. 
června. Od 9.30 hodin bude hrát dechová hudba 
z Blanska, v 10 hodin pak při samotném ofi ciálním 
zahájení proběhne kulturní program, sázení ovoc-
ného stromu a požehnání, které pronese blanenský 
farář Jiří Kaňa. Návštěvníci si budou moci zakoupit 
bylinky, včelí a zemědělské produkty.  Nebude chybět 
ani přednáška o bylinkách léčivých i medonosných. 
Občerstvení zajistí hasiči. 

-mha-
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Na kávě s Anetou Kuklínkovou

Sponzor rubriky:

 Účast na Miss aerobic v roce 2007 souvisí s mou 
prací poměrně hodně a často říkám, že mi tato soutěž 
změnila život. Do Miss aerobic mě přihlásila maminka, 
která mě tenkrát uplatila dvěma vstupy do solárka, 
protože jsem se za každou cenu zúčastnit nechtěla. 
Teď jsem ráda, že to nakonec bylo jinak.

 Co vám soutěž dala (a případně vzala)? Jak 
tato soutěž souvisí se jinou soutěží, Dívka České 
republiky, kterou pořádáte vy osobně?
 Soutěž Miss aerobic mi toho dala a především na-
učila strašně moc – zážitky, nové zkušenosti, jak říká 
ředitelka Miss aerobic paní Čejková – v Miss aerobic 
mě vychovali. Mimo jiné jsem pro ně začala pořádat 
blanenské postupové kolo a díky tomu i vznikla soutěž 
Dívka České republiky. Miss aerobic totiž na 2 roky 
skončila a já chtěla pořádat soutěže pro děti dál. 
Nazvala jsem tenkrát akci Dívka aerobiku, postupem 
času se z toho stala Dívka České republiky. Přestože 
pořádám svoji soutěž, s organizátory Miss aerobic 
jsem stále ve spojení, pořádám dále postupové kolo 
v Blansku, ráda se účastním jejich akcí. 
 Pokud jde o soutěž Dívka České republiky, letos 
pořádáme 6. ročník. Tato soutěž je především mým 
koníčkem a splněným snem. Hned na prvním sou-
středění Miss aerobic jsem si přála podobnou soutěž 
pořádat. Cílem soutěže je propagovat aktivní životní 
styl, podmínkou pro soutěžící je, že se musí věnovat 
nějakému pohybu a to také předvedou na fi nálovém 
galavečeru, který se letos koná v Blansku 12. září. V 
Dívce ČR soutěží děvčata v hlavních kategoriích ve 
věku 16-22 let - kategorie Dívka a ve věku 7-9 let - 
kategorie Princezna. V soutěži Dívka ČR se věnujeme 
i dalším věkovým kategoriím - Poupátko a Frajer ČR 
(děti 3-6 let), Hvězdička ČR (soutěžící 10 - 12 let) a 
Poupě ČR (slečny ve věku 13-15 let).

 Kromě soutěže pořádáte i tábory pro děti, 
animační programy na klíč... Jaká je toto činnost 
– unavuje, nebo spíš nabíjí?
 Tábory pro děti, animační programy, kde si hraji 
na postavičku Áňu a celkově celý můj sportovní tým 
Fit studio Cvicsnami.cz je asi to, co mě baví úplně 
nejvíce. Tato práce mě neskutečně nabíjí energií, 
tábory si s dětmi užíváme natolik, že nejen děti, ale i 
vedoucí včetně mě pak nechtějí jet domů, neskutečně 

mě baví adrenalin na soutěžích s mými svěřenkyněmi 
z Fit studia Cvicsnami.cz – říkáme si, že jsme jedna 
velká rodina a tak to i je. Trávím s nimi velkou spoustu 
svého volného času a v tu chvíli jsem opravdu šťastná.
 Animační programy jsou novinka posledního roku, 
ale je to aktivita, které se věnuji čím dál víc. Nej-
častěji dělám dětské programy s mou kolegyní Niki 
Šindelářovou a musím říct, že si to opravdu užívám. 
Vystupování na pódiu mě moc baví a zpětná vazba 
od dětí je perfektním motorem pro další práci.

 Zdá se, že velkou část vašeho života zabírá 
sport - chcete se mu věnovat profesionálně, nebo 
máte v záloze nějaký jiný obor?
 Ano, velkou součástí mého života je sport, tedy 
spíše jen aerobik, zumba a trampolínky. Popravdě 
až takový sportovec nejsem. Na některé sporty jsem 
naopak velmi nešikovná, proto se raději držím toho, 
co mě nejvíc baví a co mi alespoň trošinku jde.
 Kromě toho jsem vystudovala Střední pedagogické 
lyceum v Boskovicích, což je obor, který naplno využí-
vám ve své práci, když pořádám pravidelné tréninky 
pro děti po Blansku a okolí. 

 Jaké máte plány do budoucna – řekněme v ho-
rizontu pěti let, osobní, sportovní, profesionální?
 Pokud jde o osobní plány, v horizontu pěti let bych 
se ráda vdala, přeji si mít velkou svatbu na zámku, 
kde bude celý můj tým holčiček za družičky.
 Sportovní plány, ty asi nejvíce souvisí s naším 
Fit studiem Cvicsnami.cz. Od září se budeme nově 
věnovat Fitness aerobiku, se kterým bych si přála 
dosáhnout republikových i zahraničních úspěchů.
Jinak mým obrovským snem je mít své vlastní fi t cent-
rum, které bude působit jako zázemí pro děti i dospělé. 

-kkuc-

ČERVEN – MĚSÍC PRO LIBORA 
MAŠÁTA

POMOZTE LIBOROVI V BOJI S ČASEM!
OBCHODNÍCI A PODNIKATELÉ VĚNUJÍ LIBOROVI MAŠÁTOVI URČITOU ČÁST JEJICH VÝDĚLKU

NÁVŠTĚVOU TĚCHTO FIREM PŘISPĚJETE I VY
KVĚTINÁŘSTVÍ DÁRKOVÝ SERVIS v Blansku a Boskovicích daruje 
10% z tržby v průběhu června 2015, www.darkovyservis.eu
REALITY HYNŠTOVÁ darují 5% z provizí v červnu 2015, tel. 775 582 092
RODINNÁ FIRMA MYDLIDĚDEK Lažánky daruje 50% z ceny exkurzí  
v průběhu června 2015, www.facebook.com/mydlidedek
RESTAURACE OBŮRKA daruje 100% z tržby (celý výdělek) v pátek  
19. června 2015, www.restaurace-oburka.cz, tel. 516 416 107
HOTEL SLADOVNA daruje celý výdělek ze vstupného (100%) do hote- 
lového Wellness centra, které navštívíte v termínu 19. a 20. června 2015. 
www.hotel-sladovna.cz
NOWATAXI daruje 30% z tržby ve dnech 26. a 27. června 2015. 
www.nowataxi.cz, tel. 774 567 277
Od neděle 21. 6. do neděle 28. 6. 2015 bude probíhat dražba palubního 
lístku na let balonem se společností VIKTORIA VZDUCHOPLAVEBNÍ  
na www.facebook.com/sladovnapomaha

www.facebook.com/
s l a d o v n a p o m a h a

ČERVEN je měsíc, který věnujeme Liborovi Mašá- 
tovi, učiteli angličtiny a tělocviku, který onemocněl 
amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Jedná se o po-
měrně vzácné, neléčitelné, progresivní a fatální one-
mocnění nervového systému způsobující degeneraci  
a ztrátu buněk, které ovládají vůlí řízené svalové pohy-
by. Psychické a mentální schopnosti však zůstávají plně 
zachovány. Pro ALS neexistuje žádná známá léčba.  
Dostupné léky se zaměřují především na zmírnění  
obtíží a prevenci komplikací. Obchodníci a podnikate- 
lé Blanska a okolí darují určitou část z jejich zisku  
Liborovi Mašátovi na pokrytí nákladů na léčbu ALS  
nehrazené z jiných zdrojů, zejména na dostupné léky, 
zdravotní, rehabilitační a lázeňskou péči, masáže, zdra-
votní a kompenzační pomůcky apod. (číslo transpa-
rentního účtu pro finanční pomoc 107-8138960297/0100). 

Kulturní akce pro Libora s názvem SE SLADOV-
NOU NA PRÁZDNINY bude v Černé Hoře v neděli 
28. 6. 2015. PROGRAM ZAČÍNÁ ve 13.30 hodin. 
V programu vystoupí: Kouzelník Magic-R (Ráďa Vylíčil), HD Acoustic 
(Dominik Pernica, Martin Müller, Martin Štěpánek, Miloš Pernica), 
Silák Franta, Petr Bende, Arabela team-show (Petr Vojnar, Jaroslav 
Sypal, Libor Petrů, Kyklop, Jiří Rámeš) a další. Soutěže pro děti. Celou 
akci moderuje Ondra Urban. Z Blanska přes Horní Lhotu, Ráječ-
ko a Rájec pojede autobus. Časový rozpis odjezdu autobusu 
i programu bude upřesněn na plakátech a na www.sladovna.cz

 Blanenští rodiče vás asi nejvíce znají jako tre-
nérku dětského oddílu aerobiku. Po chvíli pátrání 
jsem však zjistila, že vaše aktivity jsou daleko 
širší. Zkusme to tedy vzít popořadě:
 Tak tedy aerobic. Jak jste se k němu dostala? 
Mám skoro pocit, že vaše rodina aerobikem žije...
 K aerobiku jsem se dostala v 11 letech. Tehdy jsem 
se radila s rodiči, co dělat po gymnastice a atletice za 
sport a vyhrál aerobik, kterému jsem věnovala většinu 
svého volného času. Aerobik nakonec „nakazil“ i moje 
rodiče, kteří to všechno prožívali se mnou. Mamka 
vedla (a ještě pořád vede) kurzy pro děti i dospělé a 
taťka s námi jezdil na většinu soutěží.

 Jak s tím souvisí účast na Miss Aerobic v roce 
2007? Čí to byl vlastně tehdy nápad, přihlásit se?

Bezlepkářům ztěžují 
život hlavně zákony

Kamil Vašíček obhájil 
mistra České republiky 

 Kamil Vašíček, hadicapovaný blanenský bocci-
sta, absolvoval za poslední dobu dva velmi důle-
žité turnaje a k tomu s velmi dobrým výsledkem. 

 Zabodoval ve Španělsku na Evropském poháru, 
kde po vyrovnaném boji skončil na 6. místě. Toto 
zasloužené umístění Kamila posunulo o pár míst 
výše v celkovém světovém žebříčku, na základě 
kterého se bude rozhodovat o tom, kdo pojede na 
vysněnou paralympiádu v Rio de Janeiru 2016. 
Zároveň společně s jeho spoluhráči obsadili ne-
skutečné 2. místo ve hře v párech.
 Následovalo Mistrovství České republiky. Celkem 
se zúčastnilo 69 závodníků včetně hráčů ze čtyř 
zahraničních reprezentačních týmů. Kamil Vaší-
ček, závodící za sportovní klub Kociánka Brno a 
za federaci Spastic Handicap, reprezentoval ČR 
v kategorii BC3 a již po čtvrté obhájil titul Mistra 
České republiky. „Z výsledku jsem velmi spokojený. 
Obhajovat titul je pokaždé složité, každý se mě 
pořád snaží porazit, a proto je vítězství každým 
rokem cennější a to zvláště v této mezinárodní 
konkurenci.“ říká Kamil Vašíček spokojeně.
 Kamila teď čeká světový pohár v Polské Poznani, 
kde se pokusí získat další potřebné body pro kvalifi -
kaci na paralympiádu v Riu 2016.  Pokud ho chcete 
podpořit i vy, navštivte stránky www.kamilvasicek.
cz, kde se dozvíte, jak mu můžete pomoci.

-dvor-

 Ráno si skočíme do nedaleké pekárny pro čerstvé pečivo, nebo si večer koupíme rohlíky za deva-
desát haléřů v nejmenovaném supermarketu. Pro většinu lidí samozřejmost. Ne však pro lidi, kteří 
jsou závislí na bezlepkové dietě. Problémem jsou pak především školní jídelny. 

 Podle Jitky Pokorné z Blanska by to ale zase až 
taková potíž být nemusela. „Stačí nezahušťovat 
polévky, vyberou se přirozeně bezlepkové potraviny 
– brambory, rýže, kukuřice, jáhly, pohanka. Možností 
je spousta, ale je pořád jaksi zakořeněné, že je to 
problém,“ tvrdí Pokorná, která má dceru trpící tímto 
onemocněním. Dlouhá léta jí musela připravovat 
obědy do kastrůlků. Ve škole si pak jídlo ohřívala. 
Letos se jim trochu ulevilo. V jídelně základní školy 
se alespoň trochu snaží vyjít celiakům vstříc a k 
vaření kuchařky používají přirozeně bezlepkové 
potraviny. Ale bezlepková dieta to není. Na to jsou 
stanoveny příliš přísné zákonné normy. 
 Jitka Pokorná bojuje i na ministerstvu. „Na Slo-
vensku je například uzákoněné, že se musí vařit i 
celiakům. Je to paradox. Třeba i takové vegetariány 
u nás hájí zákon, musejí mít možnost vegetariánské 
stravy, ale děti, které si svou nemoc dobrovolně 
nevybraly, jsou prakticky diskriminovány,“ míní 
Pokorná. Podle ní je to hlavně o tom, jestli se chce 
nebo nechce. Sama například polévky nezahušťu-
je, nebo jen přidá pohankové vločky, které nejsou 
drahé. 
 V Brně už je to normální, že některé školy mají 
možnost výběru bezlepkové stravy. Na internetu je 
přístupný seznam všech škol, které vaří bezlepkově. 
Na Blanensku ofi ciálně není ani jedna. „Jednou mi 
bylo řečeno, že paní kuchařka odleje polévku před 
zahuštěním až ve chvíli, kdy jí to stát nařídí,“ říká 
maminka dvanáctileté dcery. 
 Ženy pak cítí i pracovní omezení, nemohou jít do 
jakéhokoliv zaměstnání, protože se musejí ohlížet 
neustále na to, aby připravily svým dětem jídlo s 
sebou do školy. 
 Ředitelé škol a vedoucí školních jídelen tvrdí, že 
s tím nemohou nic dělat. „Ve škole by musel být 
zaměstnaný nutriční terapeut, který by sestavoval 
jídelníček a na vše dohlížel. Ale kde na něho vzít 
peníze?“ ptá se vedoucí školní jídelny při Obchodní 
akademii a Střední zdravotnické škole Blansko Anna 
Kupová. Podle ní by také musela být stanovena 
zvláštní kalkulace, protože bezlepková mouka je 
drahá. 

Nejdražší je pečivo
 Dnes je na trhu již dostatek potravin vhodných 
pro celiaky. V každém větším městě je obchod se 
zdravou výživou. „Máme široký výběr potravin – 
placky, kaše, sušenky, sladkosti i čerstvé zákusky. 
Prodáváme dokonce i čerstvé pečivo, které už umí 
upéci i některé pekárny z Blanenska,“ říká vedoucí 
blanenského obchodu se zdravou výživou Dagmar 
Kadlecová. 
 Ovšem půl kilogramu chleba přijde téměř na sto 
korun, což je ve srovnání s patnácti korunami za 
obyčejný chléb rozdíl. „Je pravda, že nejdražší je 
pečivo. Jsme na ně zvyklí. Ale když si je člověk 
odepře, nestojí to o moc víc, než normální jídlo,“ 
vysvětluje prodavačka. Potom je asi lepší kupovat 
bezlepkové směsi na chleba a pečivo si péci doma. 
Dají se pořídit i směsi na rohlíky nebo bábovku. 
 Mezi bezlepkové mouky patří například pohan-
ková, rýžová, kukuřičná. Při pečení je vhodné je 
různě kombinovat. Odborníci na výživu doporučují 
klást důraz na konzumaci přirozeně bezlepkových 
potravin. „Podle příchozích zákazníků vidím, jak 
těch nemocných lidí přibývá,“ upozorňuje Kadlecová. 
Nakupují u ní nejen ti, kteří nemají na vybranou kvůli 
své nemoci, ale mnozí se zkrátka rozhodli žít zdravě 
a lepek ze svého jídelníčku vyřadit, nebo alespoň 
omezit. 
 Vedoucí odboru školství Petra Skotáková uvádí, 
že blanenské školy pomalu směřují k tomu, aby děti 
měly na výběr ze dvou hlavních chodů, přičemž jedno 
jídlo by lepek neobsahovalo. Ale polévky se zahuš-
ťují všude, tudíž jejich konzumace pro bezlepkáře 
v současné době nepřipadá v úvahu. Na nutriční 
specialisty však v městském rozpočtu peníze nejsou. 
 Existují nějaké snahy uzákonit povinnost vařit 
bezlepkovou stravu? „Pokud stát vyčlení ve svém 
rozpočtu peníze, které budou určeny na zajištění 
bezlepkové diety, budeme se jako město snažit, 
aby alespoň na jedné základní škole v Blansku tento 
systém fungoval,“ uzavírá Skotáková. 

-mha-
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10. ročník ŠKODA srazu Moravský 
kras se ukáže veřejnosti!

Renesance na Velvetu

 Automobilový fanoušci a majitelé vozů značky Škoda se sjedou v centru města Blanska, 
kde proběhne závěrečná část víkendové akce.

 Škoda sraz bude probíhat v termínu 19. – 21. 06. 
2015 v okolí města Blansko a právě v sobotu 20. 06. 
2015, kdy bude vrcholit program srazu, sjedou se 
všechny vozy do centra města Blansko, na náměstí 
Republiky, kde se odehraje závěrečná část srazu 
tzv. Autosalon v centru města.
 Na tuto událost je zvána široká veřejnost, vozy 
srazu budou přijíždět postupně od 14:00 až do 16:30, 
kdy se začnou řadit na spanilou jízdu městem, aby 
zakončily letošní ročník a vrátily se k vyhodnocení 
výsledků do pevného zázemí srazu v Blansku – 
Češkovicích, rekreačním centru Vyhlídka. 
 „Zveme všechny, aby se přišli pokochat pýchami 
naší národní automobilové značky Škoda v sobotu 
20. 06. 2015 od 14:00 do 16:30 na náměstí Repub-

liky v centru města Blanska. Naši partneři nabídnou 
i drobný program pro děti u stánku BESIP, proto 
neváhejte vzít s sebou i svoje nejmladší,“ doplnil k 
pozvánce Miroslav Martinek - PR manažer srazu.
 Pro ty, kteří mají zájem se účastnit srazu: elektro-
nická registrace bude uzavřena 12. 06. 2014, bude 
však možné se přihlásit na místě, a to jak v pátek, 
tak v sobotu ráno.
 Více informací a registrace naleznete na webu 
www.skodadobrodruh.cz nebo na facebookovém 
profi lu srazu: www.facebook.com/ssmkcz V případě 
dotazů je možné kontaktovat PR managera srazu: 
Ing. Miroslav Martinek I skoda.dobrodruh@gmail.
com, 731 225 732.

-r-

GIGA
Blansko

www.qdex.cz

POÈÍTAÈE
NOTEBOOKY
SERVIS POÈÍTAÈÙ
TONERY

POÈÍTAÈE
NOTEBOOKY
SERVIS POÈÍTAÈÙ
TONERY Nám. Svobody 9, Blansko
tel.:
516 413 812

 Restaurace Velvet v Blansku na Zborovcích v těchto dnech slaví velkou událost. Po téměř dvaceti 
letech se dočkala velkorysé přestavby. Nové je tu prakticky všechno a návštěvníci, kteří sem byli zvyklí 
chodit, budou jen zírat – restaurace se změnila doslova k nepoznání. Ze zakouřených tmavých prostor 
je rázem prosvětlená restaurace plná moderního vybavení vonící novotou a vyzývá k návštěvě jak mi-
lovníky piva, tak vyznavače dobré kávy, čaje a vína.

 Docela dobře si pamatuji, když se Velvet otevřel. Byl 
jsem tu hned první otvírací den a od té doby tu prožil 
nepopsatelně mnoho příjemných večerů a nocí. Už 
proto jsem se těšil na „nový“ Velvet – však se o něm 
šeptalo už od začátku letošního roku. Je pravda, že 
už delší dobu jsme si s kamarády říkali, že by to chtělo 
nějakou větší úpravu, ale to, co se tu stalo, mi doslova 
vzalo dech. 
 Ještě před vstupem do restaurace na vás zapůsobí 
nová okna, vstupní dveře a fasáda s novým logem a 
názvem – Starobrněnská pivnice Velvet. To, že noví 
majitelé udělali z baru pivnici, mne nijak nepřekvapilo. 
Česko je národem pivních gurmánů, kteří pivo nejen 
pijí, ale potrpí si na jeho kvalitu. Zde se jí dočkají v 
maximální možné míře. Dominantou interiéru jsou 
čtyři pivní tanky, které zabraly místo bývalého salon-
ku. Nutno říct, že už na první pohled zaujmou svojí 
majestátností, ale mnohem důležitější je jejich funkce. 
Z těchto tanků neunikne ani kapka piva, zlatavý mok 
vydrží čerstvý několik týdnů a můžete si být jistí, že 
nikdy nedostanete první či druhé pivo – noční můru 
všech pivařů. Tanky pouští ven pivo v té nejlepší 
možné kvalitě a teplotě. Systém, který hlídá pivní 
tanky, je velmi sofi stikovaný – komunikuje přes wifi  síť 
s centrálou v Holandsku, takže když se cokoli stane, 
například obsluha zapomene na pravidelné čištění, 
ihned se to řeší. 
 Pivní tanky jsou tu hned čtyři, každý z nich obsa-
huje 1000 piv značky Starobrno 11°. Na čepu je však 
z klasických sudů také Březňák, Drak, Zlatý bažant, 
jedno nealkoholické pivo a Heineken  - holandské 
pivo, které se běžně příliš netočí, za velmi příznivou 
cenu. Viděl jsem vzadu zachlazený sklad, ve kterém 
se chladí sudy a dostávají se tak 
na čep už předchlazené, což pro-
spívá výsledné chuti piva.
 Za dveřmi vpravo se nyní na-
chází nekuřácká část – kavárna 
s výhledem na Hořice z velikých 
oken. Můžete si tu na pohodlných 
zelených křesílkách vychutnat 
produkty italské značky Tonino 
Lamborghini: značkovou kávu, 
luxusní výběrové čaje ze všech 
koutů světa – od klasických čer-
ných a zelených přes ovocné až 
po bylinné a za ochutnání stojí 
rovněž kvalitní hustá čokoláda - ať 
už klasická, bílá či hořká.
 Bar a restaurace jsou také zcela 
nové – na stropě jsou desítky 

světel, nechybí nové sto-
ly, lavice a židle, vinylo-
vá podlaha, nové omítky. 
Vše voní novotou a všu-
dypřítomný dekor světlého 
dřeva dává pocit tepla a 
pohodlí. Jsou tu i změ-
ny, které na první pohled 
neuvidíte – nové rozvody 
elektřiny, tepla a hlavně 
vzduchotechniky – to je 
důvod, proč si dnes tato 
jindy zakouřená restau-
race bude moci udržovat 
i při velkém počtu kuřáků 
poměrně čistý vzduch. 
 Nápojový sortiment 
obsahuje také kvalitní 
česká a moravská vína: 
v nabídce jsou jakostní, 

zemská, ale i přívlastková. Třešničkou na dortu je bio 
víno Hibernal. Nechybí široká škála nealkoholických 
nápojů a tvrdého alkoholu – od klasického rumu až po 
značkové whisky. 
 K zakousnutí je připravena čerstvá pizza. V kuchyni 
přibyla nová pec, která dokáže připravit až 8 slaných 
koláčů zároveň. Těsto si majitelé připravují sami podle 
originálního receptu a příchutě jsou také originální. 
Pokud si z nabídky nevyberete, udělají vám pizzu s 
ingrediencemi, které si sami zvolíte. Nabídku jídel 
doplňuje široký výběr sýrů z kravského i kozího mléka, 
domácí utopenci či nakládaný hermelín – ideální k pivu.
 Nový je i personál, který společně s majiteli ab-
solvoval školení v Itálii o kávě, čaji a pizze, také se 
zúčastnil kurzu v pivovaru Starobrno pod dohledem 
hlavního sládka a v neposlední řadě prodělal několik 
konzultací o víně. Můžete být jistí, že obsluha Velvetu 
je kvalifi kovaná a ví, co dělá.
 Momentálně je v provozu také zahrádka. I ta se 
dočkala částečných úprav, tou největší novinkou jsou 
záchody. Dříve se totiž chodilo dolů do restaurace. 
Najdete tu ale také nové barové židličky se stolečky, 
přítomna je také udírna a gril, takže se již brzy dočká-
me víkendových specialit. Obnoví se i večery s živou 
hudbou – už 3. července tu zahraje skupina Velvet a 
2. srpna HD Acoustic.
 Zborovce se dočkaly znovuzrození restaurace 
Velvet a noví majitelé vás tímto zvou na příjemné 
posezení s přáteli, vysoce kvalitní pivo a další dobroty. 
Můžete sem vzít manželku na víno a večer jít zapařit 
s kamarády. Tak či tak - v nové Starobrněnské pivnici 
Velvet se budete cítit jako doma. 

-r-
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Fotoseriál: 
Odpoledne kostelů

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

• 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

* 20 bytů 1 + kk od 25 m2

* 5 bytů 2 + kk od 44 m2

* 2 výtahy - balkony
* sklepní kóje k bytu
* parkování u domu

Průběžné fi nancování:
10% - rezervace bytu
40% - hrubá stavba domu
40% - dokončení bytu
10% - kolaudace bytu

Dokončení stavby 2016!Dokončení stavby 2016!

VÝSTAVBA
25 BYTŮ RÁJEČKO

OBJEDNÁVKY A INFORMACE:

MIKA  AGENTURA BLANSKO – SADOVÁ 50 

 tel.:  602 505 303 www.mikark.cz 
FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAAAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAAAA

AAAAAA

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

 Výprava za pokladem, hod míčkem na cíl, výroba balonkových zvířátek a soutěž o 
to, čí papírová vlaštovka doletí nejdál. To všechno se, ač je to k nevíře, dá podnikat 
přímo v kostele a jeho bezprostředním okolí. Blanenská Noc kostelů, jež se letos poprvé 
konala v ofi ciálním celostátním termínu, nabídla v pozdním odpoledni bohatý dětský 
program. Rodiče a prarodiče mohli mezitím ochutnat krajové speciality typické pro 
místa, kterými prochází Via Sancti Martini, připravené studety Střední školy gastrono-
mické v Blansku. 
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Zprávy 
z blanenské knihovny
Lars Kepler: 
Stalker

 Najít v explo-
zi severských 
detektivek, kdy 
jedna je lepší 
než druhá, tu 
pravou, dá tro-
chu práci. Hle-
dání se vyplatí 
v případě, že 
se čtenář se-
tkal se jménem 
Lars Kepler.  To 
je stoprocentní 
sázka na jistotu. 
Za pseudony-
mem se skrývá 
manželská dvo-
jice ze Švédska, 
která vytvořila 
sérii s policistou podivínem, samotářem s neuvěři-
telným talentem pro rozmotávání komplikovaných 
vražd Joonou Linnou. 
 Hypnotizér, Paganiniho smlouva, Svědkyně 
ohně, Písečný muž ukazují, jak chytře skládají 
autoři jednotlivé případy.   
 Poslední, která se právě objevila na knižním 
trhu, se jmenuje Stalker. Policie obdrží krátké 
video, na kterém je natočená mladá žena, jak 
si obléká punčocháče. Následujícího dne je 
nalezena mrtvá s rozbitým obličejem. Vrahova 
brutalita dovede vyšetřovatele v čele s těhotnou 
komisařkou Margot Silvermanovou (kdo zná fi lm 
bratrů Coenových Fargo, ví, kde pro ni vzali autoři 
inspiraci) k drogově závislému pastorovi Rockymu, 

odsouzenému před devíti lety za násilnou vraždu 
k nařízené psychiatrické péči. Mezitím přijde další 
videonahrávka. Policie zůstává bezradná, vše 
nasvědčuje, že jde o sériového vraha. A Joona 
Linna před rokem zmizel. Skoro všichni si myslí, 
že je mrtvý. Skoro všichni...

Radosti pro malé 
i velké

 Divadlo Radost, časopis Sluníčko, ale také 
spolupráce s Českou televizí. Toto všechno má 
společného jmenovatele a tím není nikdo jiný, 
než paní Jaroslava Fišerová. Zlínská rodačka, 
žijící a pracující v Brně, absolvovala výtvarný obor 
na Střední průmyslové škole textilní. Podílela se 
na výpravě divadelních a televizních inscenací, 
spolupracovala s nakladatelstvím Mladá Fronta, 
kde ilustrovala pohádky, písničky a básničky ve 
Sluníčku. Pamatujete si je?
 Má za sebou více než stovku samostatných i 
kolektivních výstav a její obrazy jsou zastoupeny 
ve sbírkách soukromých osob téměř na všech 
kontinentech.
 Jejím největším obrazem je velkoformátová mal-
ba pro divadlo Radost, Muzeum loutek (12mx15m).
 Jaroslava Fišerová se v současné době vrací k 
práci v oboru reklamy a propagace, kam by ráda 
vnesla humor, barevnost, hravost a originalitu. 
 Jestli je toto všechno obsaženo v její práci, se 
můžete přijít přesvědčit od 12. června do 3. červen-
ce 2015 do výstavní místnosti Městské knihovny 
Blansko. 
 Výstava bude na přání autorky zahájena bez 
úvodní vernisáže.

Připravila Městská knihovna Blansko

kn
ih

a
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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
* Vyhýbá se Vám štěstí? Zavolejte na číslo 
906503370 (50Kč/min) a dozvíte se, jakým 
signálům máte věnovat pozornost. On-line 
věštírna www.tajestviastrologie.cz
* Hledáme správce do budovy bývalé autoškoly 
na ul. Bezručova. Tel. 602170090, 736488430.
* Pronajmu plně vybavenou masérnu v Blansku na 
1–2 dny v týdnu. Rozumná cena, vhodné pro za-
čínající maséry, popř. poradentví.Tel.774215246.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Řadový rodinný domek se zahrádkou v Blansku. Tel. 777707710.
* Kolo Barbie 6 - 8 let s kolečky, růžové, za 1000 Kč. Tel. 702330676.
* Štěňata Jorkšíra - čistokrevná bez PP, od 30.6. Cena 5000,- Kč. 
Tel. 732920020.

* Pronajmu slunný 1+1 na Zborovcích, vlastní topení, nízké náklady. 
Ne kuřáci a zvířata. Od června 2015. Tel. 603210397.
* Dám za odvoz kusový PS a mat. na skleník či zim. zahradu prax1@
seznam.cz
* Pronajmu byt 2 + 1 v Blansku na Písečné. Tel. 721663335.
* Pronajmu dlouhodobě 2+1 v Blansku nad nemocnicí, zařízený, od 
1.7.2015. Tel. 734622166.
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 na Zborovcích po celkové rekon-
strukci, částečně vybavený, vlastní topení, nadstandard - od 6/2015, 
12300 Kč včetně inkasa. Tel. 604275982.
* Dlouhodobě pronajmu byt 3+1 na Severu po celkové rekonstrukci, 
bez vybavení od 7/2015, za 11300 Kč včetně inkasa. Tel. 604275982.
* Daruji televizor. Tel. 739743661.
* Jsem malý pejsek a na světě jsem už 2 roky. Hledám hodné osamělé 
lidi nejlépe se zahrádkou. Jsem hodný, poslušný a spoustě věcí 
rozumím. Mám rád děti. Tel. 607620900.
* Žena středního věku 53 let žijící v nefunkčním manželství, plnoč-
tíhlá, hledá přítele a kamaráda, později možná i více. Samota je 
zlá. Tel. 702515229.
* Nabízím pronájem zrekonstruovaného 1+1 se sklepem na Chelčic-
kého v Blansku. 7.500,- Kč vč. inkasa. Tel. 725730334.
* Hledám paní/slečnu na pravidelný úklid RD v BK cca 4 hod./týden. 
Požaduji spolehlivost, pečlivost, reference. info@bytova-sprava.cz
* Kdo daruje mladému fotografovi staré objektivy M42, zvětšovák 
opemus, vývojnici a jiné? Tel. 737002332.
* Kdo daruje mladému sběrateli staré gramofonové desky - V. Menšík, 
M. Donutil, dechovka a další? Tel.737002332.
* Pronájem RD 2+1 v Rájci  za 5000 Kč + ener., dlouhodobě. Samo-
statné měřiče. Tel. 604861192.

      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.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Čarovné tóny Macochy – 11.-14.6.2015 v 18 hod. 
Cena 350 Kč.
13.6. Kateřinská jeskyně – Spirituál kvintet
14.6. Jeskyně Výpustek – Jaroslav Svěcený s Cikán-
skými Diablami
Pink Floyd Revival - 20.6.2015 ve 21 hod, Letní kino 
Rájec-Jestřebí. V předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč.
Rangers-Plavci a Pozdní sběr – 18.7.2015 v 19 hod, 
Zámek Lysice. Předprodej 220 Kč, na místě 280 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
6.7.2015 – Veselá Trojka Pavla Kršky, Letní kino 
Boskovice
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Hala Rondo
HRADY.CZ – letní hudební festival
10.10.2015 – Alexandrovci, Hala Rondo
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
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:
V sobotu 6.6.2015 byly pro všechny malé návštěvníky 
Moravského krasu otevřeny první tři trasy Krasíkových 
výletů. Nejen tyto výlety v Pohádkovém království Šneka 
Krasíka najdete v novém materiálu 7 dní v pohádce, 
který vydala MAS Moravský kras. Materiál 7 dní v 
pohádce vám nabízí 7 tipů na příjemně strávený den 
s dětmi, ať už prší, nebo je hezky. Navštívit můžete 
zámecký park, muzeum, výrobnu svíček a mýdla, projet 
se na koloběžce nebo absolvovat několik pěších tras. 
Na každé trase budete řešit úkoly a hádanky, které 
vás přivedou k truhličce s pokladem. Materiály 7 dní v 
pohádce jsou k dispozici v naší kanceláři.

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-

Znamenitý úspěch 
blanenského gymnazisty

 Žák kvarty B. blanenského gymnázia Lukáš Vladislav 
Nezval se ve dnech 25. - 29. května 2015 zúčastnil 
ústředního kola 44. ročníku Dějepisné olympiády, jehož 
hlavním tématem byla druhá světová válka, od jejíhož 
ukončení uplynulo letos 70 let. 

 Celostátní kolo této soutěže se letos konalo v Litomě-
řicích a jeho účastníci zavítali do blízkého Terezína a do 
Prahy. Celý týden měl bohatý program: návštěva mnoha 
muzeí a jiných pamětihodností, exkurze, přednášky a 
diskuze s veteránem z druhé světové války. 
 Samozřejmě se i soutěžilo. Součástí hodnocení byla 
jednak písemná práce na téma „Hrdina mého regionu“ 
a velký kontrolní test, ve kterém Nezval získal nejvyšší 
dosažený počet bodů. Za hrdinu svého regionu si vybral 
generála in memoriam Karla Trojáčka, který pocházel z 
Rudice a za druhé světové války bojoval v rámci RAF. 
Lukáš Vladislav se mezi velkou konkurencí 31 nejlep-
ších mladých historiků neztratil a celkově vybojoval 
krásnou bronzovou příčku a stal se tak 3. nejlepším 
mladým dějepiscem v České republice.
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!!!NEJDE NÁM!!!!!!NEJDE NÁM!!!
V BAZARU VŠEHO 
A NÁBYTKU 1000 m2

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! O LOVE !!!!!! O LOVE !!!
DRAŠAR 602 882 227

Baška Voda - perla středomoří

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

Cihla, vlastní kotel, zděné jádro.

cena: 1.200.000 Kč tel: 775 246 549

BYT OV 2+1, BOSKOVICE, 61 M2 CHALUPA 2+1, HORNÍ ŠTĚPÁNOV, 956 M2

Po rekonstrukci, zahrada, stodola.

cena: 450.000 Kč tel: 775 246 549

CHATA 2+KK, JEDOVNICE, 60 M2

Včetně zařízení, sklep, krbová kamna.

cena: 550.000 Kč tel: 775 582 092

POZEMEK, KRASOVÁ, 774 M2 

Rovinatý, inženýrské sítě na pozemku.

cena: volejte makléři tel: 775 582 092

 Přemýšlela jsem, jak vám co nejlépe přiblížit naši cestovní kancelář. CK Relaxace je malá cestovní 
kancelář rodinného charakteru, ve které vládne přátelská atmosféra. Spektrum naší činnosti je velice 
široké. Svým klientům nabízíme vše od poznávacích zájezdů až po zájezdy pobytové - jak v naší repub-
lice, tak po celém světě. Pracovnice v naší kanceláři vám po zjištění vašich požadavků a přání takzvaně 
"ušije" dovolenou na míru. S námi můžete jet za exotikou i na hory a kromě cesty na Měsíc jsme schopni 
zajistit vše, po čem toužíte. Dnes však bude řeč o jednom z nejkrásnějších míst v Chorvatsku.
 Již 10 let vozíme klienty do nádherné 
destinace v chorvatské jižní Dalmácii – kon-
krétně do malebné vesničky Baška Voda 
na pobřeží Makarské riviéry. Ubytování zde 
nabízíme v několika domech, které jsou od 
sebe vzdáleny v okruhu 100 m a od moře do 
350 m. Nabízíme pokoje i apartmány, které 
jsou vhodné nejen pro rodiny s dětmi, ale i 
pro kolektivy nebo jednotlivce. Za uplynulé 
roky jsme stihli Bašku Vodu dokonale poznat, 
tudíž vám můžeme poradit a naplánovat 
dovolenou přesně podle vašich představ. 
Pro naši delegátku Danu je navíc tohle místo 
druhým domovem, mluví plynně chorvatsky 
a je tak přirozeným spojencem v případě 
jakéhokoliv problému. Je mi jasné, že mnoho 
Čechů Bašku Vodu zná, pojďme si ale toto 
místo připomenout.
 Je to vskutku překrásné místo. Nachází 
se na úpatí pohoří Biokova, díky čemuž je 
zde mikroklima se stálým a teplým počasím. 
Podél celé destinace se nachází skoro 4 ki-
lometry borovicemi lemovaných oblázkových 
pláží s křišťálově čistou vodou. Jsou udržo-
vané po celou sezónu. Pro odvážnější je zde 
i nudapláž! Voda v Bašce Vodě je typická 
tím, že má vysokou slanost; místní lékaři 
doporučují koupání v moři při nejrůznějších 
zdravotních problémech. 
 Rekreanti zde najdou vyžití všeho druhu. 
Kromě lenošení na pláži se nabízí možnost 
vycházek po pobřeží do Brely, která nava-
zuje na Bašku Vodu, stezky do Baško Polje, 
Promajny, Bratuše, Krvavice... Podél moře 
se dá dojít až do městečka Makarska, které 
je vzdáleno 9 km. Můžete si vyjít do osady 
Bast a nedaleko ležící Topiči – vesniček v 
horách, které vznikly dřív než Baška Voda a nachází 
se tu původní dalmatské kamenné domy. Kromě toho 
je zde nádherná a příjemná konoba, odkud je výhled 
na pobřeží a hory na ostrově Korčula. 
 Z historických památek bychom vám mohli doporu-
čit vyhlídku Gratina s pozůstatky byzantské pevnosti 
a krásným výhledem nebo starý kostelík sv. Lovre. 
Najdete zde i archeologické muzeum a muzeum 
mušlí, kde je přes 2000 exponátů – jde o nejrozsáh-
lejší expozici v oblasti Dalmacie. Vše se nachází v 
centru Bašky Vody a skutečně stojí za návštěvu. V 
místě je kyvadlová doprava do města Makarska i do 
Splitu vzdáleného 60 km. Autobusové spojení je velmi 
dobré. 

 Naše kancelář vám zprostředkuje organizované 
výlety do Dubrovníku, Mostaru, Splitu, Imotski - na 
Červené a Modré jezero, vodopády Krka nebo výlet 
na nejvyšší vrchol Biokova – svatý Jure. To vše v 
doprovodu naší milé delegátky Dany. Velmi oblíbené 
jsou i výlety lodí na ostrov Brač, Hvar nebo večerní 
Makarská. 
 Kam za zábavou? Večer probíhají na Rivě folklorní 

večery, kde můžete slyšet mužské pěvecké sbory 
zvané klapa. Skutečným zážitkem jsou koncerty v 
kostele sv. Nikoly. Pro mladé nechybí samozřejmě 
diskotéky - např. Južnačka, Útjeha, Oseka a mnoho 
dalších. V Bašce Vodě to žije! Večer si můžete také 
zpříjemnit posezením v některé z mnoha konob, kafi čů 
a barů na pláži.
 Máme pravidelně se vracející klienty, kteří si s 
sebou vozí svá kola a celý týden sjíždí cyklostezky, 
kterých je v horách mnoho kilometrů. Hodně rekreantů 
se zaměřuje na zdravý životní styl - v tom případě je 
Baška ideální! Ranní běhání po pobřeží je nepopsa-
telné. Můžete doběhnout až do Makarské. Po stejné 
trase lze jezdit i na kolečkových bruslích. Na své si 
přijdou cyklisté jak nenároční, tak i fyzicky zdatní. 
Velmi zajímavé jsou stezky do hor: budete odměněni 
bonusem v podobě úchvatného výhledu na pobřeží. 
Sportovní plavání je samozřejmě možné. Delší trasy 
podél bójek jsou k nezaplacení a člověk se těžko bude 
vracet k přeplněným bazénům doma. Skutečný adre-
nalin zažijete při paraglidingu, jízdě na vodním skútru 
anebo raftingu na řece Cetině. Také nabídka pro děti 
je velice pestrá: trampolíny, nafukovací atrakce na 
vodě a velké množství další zábavy.  Pro individuální 
turistiku je možné si v Bašce půjčit silniční kola, skútry 
či auto. Možností je hned několik. 
 Kdo navštíví oblast Dalmacie, měl by určitě ochut-
nat chorvatské tradiční pokrmy: mořské plody, ryby, 
peku, burek nebo úžasné cukrářské výrobky. Bašku 
Vodu si oblíbilo mnoho známých osobností - mimo 
jiné Zdeněk Troška, Dana Morávková, Radim Uzel, 
Milan Drobný, Maroš Kramár a další, které jsme zde 
měli možnost potkat. 
 Baška Voda je město s krásnou atmosférou, čistým 
vzduchem, přátelskými a upřímnými lidmi. Je to ideální 
místo na relaxaci, meditaci, sportovní a kulturní aktivity 
a odpočinek pro všechny - od dětí až po seniory. Kdo 
jednou Bašku Vodu navštíví, zamiluje si ji a bude se 
sem rád vracet. Že jste tu ještě nebyli? Tak to rychle 
napravte! Je to jedno z nejhezčích míst, kde můžete 
být autem či autobusem za pár hodin a přitom nemu-
síte utratit žádné horentní sumy. Kdybyste potřebovali 
poradit s výběrem ubytování nebo chtěli vědět ještě 
více, jsme tu pro vás každý den – cestovní kancelář 
Relaxace sídlí na ul. Rožmitálova 32, tel. 530330343, 
najdete nás i na webu www.ckrelaxace.eu nebo nás 
zastihnete na emailu info@ckrelaxace.eu. Na viděnou 
v Bašce Vodě!

-r-

Lukáš Vladislav Nezval - první zlevaLukáš Vladislav Nezval - první zleva
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

12. června 20158

 Květnový squashový turnaj přilákal poněkud více 
hráčů než dubnový, přesto chyběli někteří přední 
hráči našich obou doprovodných soutěží, a tak došlo 
k nezanedbatelnému vyrovnání počtu bodů i setů.
 V „Turnajovém Mágu“, kde připisujeme po celou 
sezónu odehrané sety v našich turnajích, si udržel 
první místo Ivo Grafy 138 setů následován Pavlem 
Procházkou 137 setů. Za touto dvojicí je skupina 
Richard Derink, Václav Pelant 124, Tomáš Wágner 
120, Jaromír Matal 117 a Jakub Sedláček 116 setů. 
Do první desítky ještě patří Ladislav Musil 109, Jiří 
Bárta 100 a Karel Hudec 96 setů. V soutěži vedeme 
již 28 hráčů.

 V druhé soutěži „Turnajový Leader“ bodujeme 
prvních deset hráčů každého turnaje. Vedení 
drží absentující květnová dvojice Jan Zezula 84 a 
Jaromír Matal 78 bodů. Na třetí a čtvrté místo se 
vyšvihla dvojice Jakub Sedláček 62 a Karel Hudec 
58 bodů. Páté a šesté místo patří Jiřímu Vybíhalovi 
56 a Ladislavu Musilovi 54 setů. Mocně dotahující 
Nabil Lai je sedmý s 42 body. Ještě osmý Jiří Pá-
nek 36 a devátý Tomáš Wágner 28 bodů mohou 
promluvit do konečného pořadí v této soutěži, kde 
zatím bodovalo 22 hráčů.
 Přijďte mezi nás, rádi Vás uvidíme a ve squashi 
zdokonalíme! Startovné na naše turnaje neměnné 
200 Kč. Ceny pro všechny startující jsou připraveny.
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Provozní doba – červen:

po – pá  7:00 – 20:00
so, ne  zavřeno

Úspěch němčinářů 
 Už jste se někdy osobně setkali s princeznou? 
Studentům ze 3. ročníků OA a SZdŠ Blansko se to 
splnilo! Zdolali úspěšně zadání celoroční vědomostní 
soutěže o Lichtenštejnsku a Lucembursku s časo-
pisem Freundschaft a jako odměna je čekal výlet 
do Vídně, kde jim osobně pogratulovala samotná 
velvyslankyně paní Maria-Pia Kothbauer, princezna 
lichtenštejnská. 

 Jak kolektivy, tak jednotlivci bojovali v soutěži 
o zajímavé ceny. Celá soutěž se skládala z osmi 
částí zaměřených na různé oblasti reálií, např. 
geografi e, historie, politika, volební systém, kultura, 
sport, školství, turismus aj. V každé části odpovídali 
soutěžící na 8-10 otázek, správné odpovědi doplnili 
do křížovky a z označených písmen museli sestavit 
hledané slovo.  
 Ve Vídni byli výherci nejprve uvítáni šéfredaktor-
kou a vydavatelkou paní Mgr. Dagmar Toufarovou 
a dalšími zástupci redakce časopisu Freundschaft. 
Společně si prohlédli centrum Vídně a odpoledne 
celá skupina přešla na lichtenštejnské velvyslanectví, 
kde ji přivítala Její Jasnost Maria-Pia Kothbauer s 
dalšími pracovníky velvyslanectví. Ve velmi pří-
jemné atmosféře proběhlo představení výherců, 
předání certifi kátů a cen. Během občerstvení se 
živě diskutovalo a následně proběhlo fotografování. 
Pro všechny žákyně a žáky, ale i jejich vyučující a 
doprovod bylo setkání s lichtenštejnskou princeznou 
nezapomenutelným zážitkem. 

Mgr. Soňa Vojáčková, vyučující NJ

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

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

Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu. 
Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř. 
A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní, nebo 
komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně přizpůsobuje stylu 
Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší, nebo chladnější 
klima? Třízónová klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující. 
Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete 
zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá 
ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je vybaven. Vstupte 
do nové éry ve velkém stylu. Seznamte se s novým vozem ŠKODA 
Superb přímo u nás.

novaskodasuperb.cz

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL
NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA:

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

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 22. června 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

LAST MINUTE 24 HODIN DENNĚLAST MINUTE 24 HODIN DENNĚ    

VÝBĚR OD 298 CK + NAŠE SLEVA NAVÍCVÝBĚR OD 298 CK + NAŠE SLEVA NAVÍC
TIPY červen:TIPY červen: BUS:BUS: Itálie, Řecko, Chorvatsko, Španělsko, 12–15 dní od 2 350 Kč! Itálie, Řecko, Chorvatsko, Španělsko, 12–15 dní od 2 350 Kč!

Letecky:Letecky: Bulharsko - Bulharsko - 7 390 Kč,7 390 Kč, Kalábrie, Sardínie, Albánie od  Kalábrie, Sardínie, Albánie od 12 490 Kč,12 490 Kč,  
RHODOS RHODOS 8 790 Kč,8 790 Kč, KYPR  KYPR 11 100 Kč,11 100 Kč, KALÁBRIE  KALÁBRIE 12 190 Kč,12 190 Kč, ŠPANĚLSKO  ŠPANĚLSKO 10 990 Kč,10 990 Kč,  

MALTA MALTA 11 990 Kč,11 990 Kč, EGYPT  EGYPT 9 890 Kč,9 890 Kč, TUNIS  TUNIS 9 190 Kč,9 190 Kč, TURECKO  TURECKO 9 990 Kč,9 990 Kč,  
MAROKO MAROKO 15 290 Kč,15 290 Kč, KAPVERDY  KAPVERDY 20 690 Kč,20 690 Kč, SRI LANKA  SRI LANKA 22 700 Kč22 700 Kč

PLAVBY STŘEDOMOŘÍM / ATLANTIKEM, SENIOŘI +55 aj.PLAVBY STŘEDOMOŘÍM / ATLANTIKEM, SENIOŘI +55 aj.
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

TIPY červen:

Počítače a notebooky 
již od již od 6666,-6666,- Kč  Kč 
vč. DPH vč. DPH 
a WINDOWS 8.1a WINDOWS 8.1

ooky ookyVíce než 100 modelůVíce než 100 modelů  
mobilních telefonů mobilních telefonů 
SKLADEMSKLADEM v cenách  v cenách 

již od již od 499,- 499,- KčKč

Po předložení inzerce 
ke každému telefonu 
SIM karta Vodafone 
s kreditem 200,- Kč zdarma! 

Splátky bez navýšení 
na 6 měsíců.

Akce platí do 30. června 
nebo do vyprodání zásob.


