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SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

BYT 2+1, 55 M, BLANSKO CENTRUM

RD 4+1, CP 469 M, RÁJECJESTŘEBÍ
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Cihla, zděné jádro, pěkný výhled, na investici.
cena: u makléřky
tel: 775 582 092

Část. rekonstrukce, garáž, dvůr, sklep.
cena: 2.099.000,- Kč
tel: 775 582 092

BYT 2+1 VELKÉ OPATOVICE, 62 M2

RD/CHALUPA 4+1 HABŘÍ, 823 M2
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www.alfservis.cz

Na PIZZAZZ nechoďte :-)
Cihla, vlastní plyn. kotel, pěkný výhled.
cena: 590.000,- Kč
tel: 775 246 549
Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Kachlová kamna, garáž, zahradní domek, sklep.
cena: 1.800.000,- Kč
tel: 775 246 549
Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Pizzazz mi ničí život! Jejich nechutně dobrá pizza, spousta dalšího dobrého jídla, neustále nějaké novinky,
příjemné prostředí, domácí dezerty a výborná káva ve mně vyvolaly závislost, které se budu jen velmi těžko
zbavovat! Horší je, že už v tom nelítám sám, kouzlu italské restaurace podlehly také moje děti, které už znají
zpaměti telefonní číslo 516419555, neustále si tu něco objednávají a drancují moji peněženku. Radím vám dobře:
pokud nechcete podobně chorobné pošetilosti také propadnout, vyhněte se restauraci Pizzazz u Kauﬂandu
velkým obloukem!
Je vidět, že se pánové
snaží udržet Pizzazz na
úrovni. Důkazem je hned
několik věcí: nová fasáda,
luxusní nábytek na zahrádce a také příjemné ozvučení, to jsou věci patrné hned
na první pohled, ještě ani
nemusíte vstoupit dveřmi.
Uvnitř si můžete všimnout
nového čalounění na barových židlích, je tu vymalováno, vytapetováno a v létě
potěší klimatizace, která v
parném počasí zajistí příjemný chládek po celý den
– ta bude instalována ještě
v průběhu tohoto měsíce.
Velkou změnou, která na
první pohled vidět není, je
nová kuchyň, realizuje se
právě v těchto dnech. Pravdou je, že restaurace Pizzazz si
ji po 12 letech provozu zasloužila. V nové kuchyni nebude
chybět konvektomat a nová pec. Doteď dokázali pizzaři
připravovat v peci pouze 8 kusů pizzy, nyní budou mít
možnost do pece narovnat hned 12 kusů, což povede k
rychlejšímu servisu jak v restauraci, tak při rozvozu. Ten
obstarávají už dvě autíčka s logem Pizzazz, která můžete vidět po Blansku i okolí. Dovézt vám mohou cokoli z
jídelního lístku domů či do ﬁrmy, jako správná restaurace
umí zajistit i catering. Přímo v akci v terénu jsme mohli
restauraci vidět na Svatomartinském festivalu v listopadu
loňského roku.
Na polední menu sem chodí lidé z celého Blanska.
Výběr je ze tří jídel, každý den samozřejmě nějaká ta
pizza a polévka nebo nápoj v ceně. Za 84 Kč se najíte
královsky, a kdo sem chodí pravidelně, dá mi za pravdu,
že okolo poledne si kolikrát není kam sednout. Možná
proto se na place objevilo několik nových míst k sezení.
Jednou z novinek v jídelním lístku je Pizza Fresh –
prosciuto, mozzarella, rukola, cherry rajčátka a parmazán.
Výtečně vypadá třeba vepřová panenka s dýňovým pyré.
Velmi zajímavý se jeví nápad naplnit okraje pizzy uzeninou. Sníte pizzu a zbydou vám okraje, které slupnete podobně jako hot dog! BBQ grilovaná kuřecí křidélka budou
skvělá k pěnivému moku při chlapském sedánku - na čepu
je Stella, Saropramen a v létě nově točený Carling! Dámy
naopak ocení dezerty, například panna cotta s malinami,
vaﬂe s malinami, šlehačkou a čokoládou, své potomky

nalákáte z dětského koutku třeba na zmrzlinové poháry.
K pití jsou k dispozici stále oblíbenější domácí limonády
– okurková, bezová, zázvorová, také americká limonáda.
Rodiče si mohou k jídlu objednat Aperol spritz nebo lehký
italský sekt proseco. Na závěr kávičku – ta je zase o něco
lepší, neboť každá porce kávy se mele zvlášť v novém
mlýnku.
Na webových stránkách, které jsou kompletně v novém
designu na adrese www.pizzazz.cz, se mimo jiné dočtete
o nové aplikaci do vašeho mobilu, díky které si můžete
objednat pohodlně nejen jakékoli jídlo z nabídky, ale i čas
doručení objednávky. Jde o vychytávku, kerá v Blansku
dosud chyběla a pokud vlastníte telefon s Androidem nebo
Apple, měli byste si ji honem pořídit.
Nevěřím, že byste o Pizzazz dosud neslyšeli. Není
tajemstvím, že restaurace podporuje místní kulturní a
sportovní akce – Blanenskou desítku, Morava Park Fest,
soutěž Dívka České republiky, You Dream We Run atd.
Pizzazz prostě jede a je moc dobře, že kráčí kupředu
a neustále posunuje pomyslnou laťku. Jsem rád, že v
Blansku jsou restaurace, které stojí za to navštívit, protože
se o vás dobře postarají a můžete si být jistí, že jídlo je z
čerstvých surovin a chutná báječně. Pizzazz je jednou z
těch restaurací, které byste neměli vynechat. Ovšem pozor
– restaurace je velmi návyková a jakmile jednou usednete
k jejímu stolu, budete se sem vracet velmi často. Pokud
se s tím nechcete smířit, na Pizzazz raději nechoďte :-)
-r-

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

www.mikark.cz

- Prodej bytu OV 1+1 Blansko – Dvorská, 35 m2, 2. NP, balkon…NC – 899.000 Kč
- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, přízemí, výloha…NC – 1 350.000 Kč
- Prodej pozemků na RD Černá Hora, 2.514 m2, + RD s garáží...NC – Info. v RK
- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, IS, výhled na J-Z...NC – 1.350 Kč/m2
- Prodej STP na RD Blansko–Pod Sanatorkou, 503 m2, studna...NC – 3.692 Kč/m2
- Pronájem bytu 2+1 Blansko – Písečná, 6. NP, bez vybavení…NC – 7.500 Kč/měs.
-PronájemRD2+1Blansko–Palava, 80 m2, ink. 4 tis.Kč/měs…NC – 4.000 Kč/měs.

VŠECHNY REALITNÍ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ ZDARMA!!!

Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2,
všude výtahy, balkony, parkování, zahájení
stavby v 07/2016...NC (dle PP) – Info. v RK

Pronájem RD 2+1 Blansko – D. Palava,
cca 80 m2, zahrada, inkaso 4 tis.Kč/měs.,
ihned k nastěhování…NC – 4.000 Kč/měs.
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Investiční akce města
Blíží se prázdniny a řadě z nás už se hlavou honí myšlenky na dovolenou. Přestože letní měsíce
svádí hlavně k lenošení a odpočinku, život ve městě neutichá. Nejinak tomu je i s investicemi a
rozvojem města. Abychom vás mohli seznámit s tím nejdůležitějším a nejzajímavějším, položili jsme
několik otázek panu místostarostovi Jířímu Crhovi.
Pane místostarosto, kdybyste měl jmenovat
nejdůležitější investiční akce, které nás v nejbližší
době čekají, které to jsou?
Z mého pohledu je to určitě úprava prostranství po
bývalém hotelu Dukla. Dále již probíhající výstavba
nového parkoviště nad nemocnicí. Nesmím zapomenout ani na vybudování hřiště s umělou trávou
na sportovním ostrově.

SANDÁL = NAZOUVÁK
Vaše volba na léto!

Billa pro útulek
6. 6. 2016 převzali zástupci psího útulku Blansko
další část sbírky krmiva, která kontinuálně probíhá v
blanenské prodejně Billa. Za 3 měsíce, jež uplynuly
od poslední předávky, zakoupili zákazníci a zaměstnanci Billy zboží určené pejskům v hodnotě 4299 Kč,
což je opět o něco více než posledně. Děkujeme
všem, kteří do sbírky přispívají a podporují pejsky z
útulku. Stejně tak děkujeme všem, kteří se rozhodli
poskytnout ztraceným a odloženým pejskům nový
domov.
Jarmila Jurová, Útulek pro psy Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.
foto: Klára Kučerová

A teď k dobrým zprávám pro všechny sportovní
fanoušky. Jak jste již zmínil na začátku našeho
rozhovoru, na sportovním ostrově by mělo vzniknout nové hřiště s umělým povrchem, je to tak?
Je to skutečně tak. Městu se podařilo získat dotaci z Ministerstva školství ve výši 10 milionů korun,
přičemž celková výše investici činí cca 24 milionů. V
rámci této investiční akce bude vybudováno hřiště s
umělým povrchem na současném škvárovém hřišti
na sportovním ostrově Ludvíka Daňka, umělé osvětlení, tribuna pro diváky a dojde také ke kompletní
rekonstrukci stávajících kabin. Hřiště bude využívané
nejen fotbalisty, ale i dalšími sportovními oddíly a základními školami. Blansko je asi posledním městem
obdobné velikosti, kde hřiště s umělým povrchem
chybí. Jsem rád, že jsme se ve vedení města na této
velmi potřebné investici pro naše sportovce shodli,
zařadili ji do Programového prohlášení Rady města
Blanska a nyní dojde k její realizaci.
-r-

Blansko sobě. Takový je název nového spolku, který v květnu vznikl v Blansku. Šestici mladých
lidí, kteří na Blanensku vyrostli, žijí a pracují, svedla dohromady debata nad plánovanou stavbou
nákupního centra na místě skleníků na Poříčí.
sdružení chtělo věnovat, je právě chystaný záměr
obchodního centra na Poříčí. Rádo by proto do svých
řad uvítalo enviromentalistu a právníka, otevřeno
je však všem, kteří souzní s cíli sdružení, jimiž je
zejména ochrana přírody a krajiny, ochrana a zlepšování veřejného zdraví a podpora principů trvale
udržitelného života v Blansku.
-kkuc-

Kauza „Skleníky“
v číslech:
** Petici proti prodeji pozemků se
skleníky na výstavbu nákupního centra
podepsalo přes 600 občanů.
** Dle smlouvy, kterou si sdružení
vyžádalo na městě, má hypermarket
Albert zaujímat 43 % prodejní plochy
(4582 m²).
** Pro realizaci záměru obchodního
centra se v roce 2015 vyjádřilo 18
zastupitelů (koaliční), 3 byli proti, 4 se
zdrželi hlasování.

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

Víte?
nevíte?

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

- překlápěcí
nebo odnímatelný
patní pásek

Občanská společnost
se konečně probouzí
„Jsme normální lidi, jako každý jiný máme svou
práci a starosti. Ale zrovna v tomhle případě už mi
to nedalo. Každý, s kým jsem se o sklenících začala
bavit, mi řekl, že stávající návrh obchodního centra
je nesmysl. Všichni si to myslí, ale nikdo s tím nic
neudělá. Proto jsme si řekli, že začneme aspoň s
peticí, aby lidé dostali příležitost vyjádřit svůj názor
na chystaný prodej pozemků,“ vysvětluje MUDr. Zuzana Střítecká, jedna ze zakladatelek spolku Blansko
sobě, z. s.
Iniciátoři petice proti výstavbě obchodního centra
na Poříčí si však záhy uvědomili, že problém, na který
petice reaguje, je mnohem hlubší. Dle jejich názoru
se pravidelně opakuje situace, kdy zastupitelstvo
hlasuje o zásadních věcech, aniž se to občané,
jichž se záležitost týká, dozvědí. Obvykle je totiž
medializováno až samotné rozhodnutí zastupitelstva,
nikoliv program zasedání, a i ten je zveřejněn s tak
malým předstihem, že na vyjednávání se zastupiteli
či petiční akci není dostatek času. Založení občanského sdružení, které by se problematice věnovalo
soustavně, je tak dalším logickým krokem.
„Připadá nám, že v Blansku je spousta lidí se zajímavými nápady, ale tyto aktivity jsou roztříštěné na
malé skupinky. Proto jsme založili občanské sdružení
"Blansko sobě" a rádi bychom tyto lidi zkusili propojit
a vytvořit nějakou širší občanskou platformu,“ vysvětlil další ze zakládajících členů spolku Mgr. Ondřej
Hlaváč.
První věcí, které by se nově vzniklé občanské

Dvorská 32
Blansko
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Pojďme se podívat na nemocnici. Parkování
tam nebylo vždy snadné, jak se situace změní?
Vznikne zde celkem 150 nových parkovacích míst.
Náklady na celou akci se pohybují kolem 18 mil. Kč.
Celá akce by měla výrazným způsobem přispět nejen
ke zkapacitnění parkovacích míst pro nemocnici, ale
také odlehčit okolním ulicím. Lidé si na komplikované
parkování často stěžovali a já věřím, že po dokončení
projektu tento problém odpadne. Přeci jen jdete-li k
doktorovi, to poslední, na co máte myšlenky a náladu,
je hledání parkovacího místa…
Veřejnou diskusi nedávno vyvolala také otázka
prostranství po zbouraném hotelu Dukla. Jak se
celá věc vyvíjí? Poslední informací je, že jste vyšli
vstříc návrhu divadla Kolárka.
Máte pravdu. Mně osobně se nápad divadla líbí.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Vlastní úprava prostranství dle projektu,
s kterým byla blanenská veřejnost seznámena by
měla začít v polovině srpna a dokončena do konce
listopadu letošního roku. Z původního projektu jsme
zatím vyjmuli plánovanou kavárnu, neboť chceme
vyjít vstříc divadlu „Kolárka“ a jejímu záměru využít
suterén bývalého hotelu pro stálou divadelní scénu.
Vzhledem k tomu, že jejich záměr by mohl částečně
zasáhnout do nadzemní části právě v místě plánované kavárny, která by se s jejich projektem mohla
„propojit“, snažíme se vytvořit časový prostor pro
skloubení obou projektů. Pokud by divadlo Kolárka
nakonec od záměru upustilo, postaví město kavárnu
v příštím roce. Myslím, že se jedná o rozumný kompromis v postupu výstavby.

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI

- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy
- parkety

Freddieho sloupek
Zajímavé
UKázky
Abych ty vážné věci trochu odlehčil, rozhodl jsem
se poslat dnešní sloupek ze světa, přesněji řečeno
z Londýna, UK (Spojeného království).
Není to cestopis, ale říkal jsem si, že si budu
všímat jiných věcí, než je obvyklé a zkusím je seřadit tak, jak je vníám já. Několik zajímavostí, které
prosím berte s rezervou (velkou):
Anglická zajímavost č. 1: Země je oproti ČR o
hodinu posunutá. Vstává se tedy dřív, horko (pokud
je horko) trvá déle a obecně je o hodinu na všechno
míň času (schválně, komu hned po prvním přečtení
dojde, že to, co jsem napsal, je nesmysl?)
Anglická zajímavost č. 2: I přesto, že vystoupíte z
podzemní dráhy na stanici, která má zdravotně dramaticky osvětový název – PIMLICO (čti: Pi Mliko),
můžete si v přilehlém baru klidně dát pivo, přičemž
dost pochybuji, že by v sortimentu měli mléko.
Anglická zajímavost č. 3: Oproti zvyklostem od
nás je všechno jaksi kultivovanější. Vzhledem k
tomu, že je pouhých pár dnů před referendem o tzv.
Brexitu, žádnou předvolební hysterii, podobnou té,
co se u nás odehrává častěji, než je zdrávo, zde
nezachytím. Daleko víc se místní věnují šancím
Anglického týmu na kontinentálním fotbalovém
šampionátu ve Francii. To je totiž JEDINÉ Euro,
které Angličany zajímá.
Anglická zajímavost č. 4: Už podle místního názvosloví je zřejmé, proč se v Anglii daří „omezovačům kouření“. Nikoli kvůli škodlivosti, ale kvůli tomu,
že Angličanovi nepatří do ruky sirky (vzpomeňme
na rok 1666). Ostatně posuďte - Ashburn Gardens
(„Zahrady sežehlé na popel), Fire Hill („Ohňový
kopec“), Woodﬁre („Hořící dřevo“) :-)
Anglická zajímavost č. 5: Jak známo, jezdí se
vlevo. I to je znak konzervatismu a navíc je to věc
logičtější, než jízda po pravé straně. Většina lidstva
má dominantnější pravou stranu. Jste-li tedy pravák,
a před domem na vás čeká kůň, většinou dáte do
třmenu levou nohu a pravou se vyšvihnete do sedla
svého ušatého přítele a dopravního prostředku zároveň. Pokud tedy nechcete koně obíhat, vydáte se
přímo a – po levé straně. No a vydrželo to dodnes.
Anglická zajímavost (a upozornění) č. 6: Angličané vědí, že pro zbytek světa (s několika výjimkami)
může být právě to zmiňované řízení vlevo smrtelné
i jako pro chodce a u přechodů pro ně tedy většinou
vidíte nápis „Look right“ (podívejte se do prava). I
tady je třeba znát správný výraz tohoto upozornění.
Pamatuji si na jednoho kolegy, který pracoval zajímavě jak se slovníkem běžným, tak výkladovým.
S neobyčejnou úspěšností našel příslušný výraz,
pokud měl překlad více významů, pak neomylně
našel ten nejméně vhodný a ten použil. Pokud by
narazil na uvedený nápis, nedivil bych se, kdyby si
začal upravovat pěšinku nebo kravatu, aby „vypadal
správně“...
Hezký den…
Freddie
(freddiemail@email.cz)

Den dětí
na dopravním hřišti
Veřejnost nemá v průběhu roku mnoho příležitostí
navštívit dětské dopravní hřiště v Blansku. Jednou z
těchto vzácných možností byla sobota 4. června, kdy
se dopravní hřiště otevřelo v rámci Mezinárodního
den dětí.
Děti se dostavily na svých kolech, odrážedlech,
tříkolkách a koloběžkách. Kromě trénování jízdy podle značek a semaforů byl pro ně zdarma připraven
pestrý doprovodný program – skákací hrad, malování
na obličej a několik sportovních disciplín, za jejichž
splnění děti dostaly odměny.
-mha-

Jaroslav Uhlíř v letním
kině v Lysicích
Známý skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř míří do
Lysic. Jeho písničky z pohádek Tři veteráni, Princové
jsou na draka, S čerty nejsou žerty, Ať žijí duchové,
Lotrando a Zubejda, ﬁlmů Vrchní prchni, Vratné lahve
i ty, které složil a nazpíval společně se Zdeňkem
Svěrákem (Narozeninová, Mravenčí ukolébavka,
Krávy…) jsou tak oblíbené a známé, že si je s chutí
zpívají všechny věkové generace. Jako předskokani
vystoupí Jakub Nesnídal a dětská skupina Blackstars
Band. Připraven je i dětský program a skákací hrad.
Akce se uskuteční v sobotu 25. června od 17.00 do
20.30 hodin v letním kině v Lysicích. Více informací
a podrobný program najdete na FB k této akci.
Předprodej vstupenek probíhá přes portál smsticket.cz, v prodejně Tyro Lysice a v informačních
kancelářích v Blansku a v Boskovicích.
-r-

JUDr. Miroslava Michálková, advokátka v Blansku
oznamuje změnu sídla své advokátní kanceláře.
Od 1. června 2016 bude mít advokátní kancelář
sídlo na adrese:

Bezručova 220/2, Blansko
(budova VZP, 2. patro)
Kontakty na advokátní kancelář se nemění:

516 418 600, 602 930 359, miroslava.michalkova@centrum.cz
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Na kávě s Gabrielou Nečasovou
O práci psychologa v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku jsem si
povídala s její vedoucí Gabrielou Nečasovou. Dozvěděla jsem se, jaké případy se mohou v
poradně řešit a jakým způsobem klientům pomáhá.
S jakými institucemi vaše poradna spolupracuje?
Spolupracujeme zejména s Oddělením sociálně
právní ochrany dětí (OSPOD), jak s blanenským, tak
s boskovickým. Jsme součástí městského úřadu,
takže jsme se neoﬁciálně zavázali, že pro blanenský
OSPOD máme přednostní termíny. Případy, co se
tam řeší, nějakým způsobem hoří, jde o zájem dítěte,
které může být ohroženo. Takovým případům jsme
schopni nabídnout termín do týdne, což je velký
nadstandard, protože pro ostatní nové klienty jsou
nyní objednací lhůty tři měsíce.

Zhruba polovina lidí přijde individuálně. Často i ti,
co přijdou sami, řeší partnerské krize. Buď u toho
partnera nechtějí, nebo partner nechce přijít. Další
širokou tematikou jsou deprese a úzkosti. Často se
také objevují lidé, kteří cítí, že pozbyli smysl života.
Párové terapie jsou většinou o nějaké krizi vztahu,
ať už jsou partneři nakročeni směrem k rozvodu,
nebo jde o nevěru, kterou se snaží překonat a zvládnout spolu. Rodiny jsou nejčastěji posílány právě z
OSPODu. Málokdy se stane, že by přišla rodina z
řad veřejnosti. Většinou je to spojeno s rozvodovou
problematikou či opatrovnickým sporem.

Tři měsíce – to je dlouhá doba. Nestává se pak,
že už to pro klienty není aktuální?
Občas se stane, že třeba pak nepřijdou. Buď na
to zapomenou, nebo se jejich problém sám nějak
vyřeší, takže se omluví. Pokud je to něco velmi akutního, život ohrožujícího, třeba sebevražedné úmysly,
dáváme lidem kontakty na krizové centrum, které
má nonstop provoz v Brně. Řekla bych, že všechno
ostatní vydrží. Další možnost je využití komerčních
poradců, kteří mají čekací lhůty kratší, ale jsou to
placené služby.

Co když se rodiče nemohou domluvit na péči
o děti po rozvodu?
Právě k tomuto účelu jsme k ruce úřadu. Pokud
se nedaří udělat dohody na OSPODu, posílají je k
nám s tím, že předpřipravujeme mimosoudní dohody
o úpravě styku rodičů s dětmi. Dále chodí často s
tím, že po rozvodu dítě nechce jít k jednomu nebo
druhému z rodičů. Stává se často, že dítě je zmanipulováno jednou nebo druhou stranou.

Vaše poradenství je bezplatné?
Ano. Klient u nás nic neplatí.
Proč je důležitá spolupráce s ostatními institucemi?
Jednotlivé instituce si případy různě předávají
podle toho, do čí kompetence problém spadá. Například pedagogicko-psychologické poradny jsou
více orientovány na diagnostiku a na rodinnou terapii
nemají moc prostoru. Takže pokud naznají, že je u
dítěte nějaký větší problém, než jen zdiagnostikovat
ADHD, případně nějaké výchovné potíže, tak je
potom odesílají do naší poradny. Proto je v zájmu
všech stran, abychom se v rámci okresu všichni
znali. U příležitosti Týdne pro rodinu jsme proto v
květnu v poradně pořádali den otevřených dveří.
Sešlo se tady zhruba patnáct šestnáct lidí – jednak
pracovníci blanenského a boskovického OSPODu,
ale také pracovnice zdejší pedagogicko-psychologické poradny. V rámci tohoto setkání jsme jim
představili naši službu a mluvili jsme o tom, jaké jsou
naše možnosti. Současně jsme si ale vyjasňovali i
to, jaké jsou naše limity. Občas se totiž na nás lidé
obracejí s věcmi, které neděláme. Vzhledem k tomu,
že ani já ani kolegyně nejsme klinickými psychology,
neděláme zde např. vyšetření psychické způsobilosti
k získání zbrojního průkazu či psychotesty pro řidiče.
Obecně platí, že nejsme diagnostické pracoviště
a psychologická diagnostika je jen velmi okrajová
záležitost naší pracovní náplně.

Jak to řešíte?
Hlavně se snažíme to vyjasňovat na úrovni rodičů.
Pokud se rodiče domluví, dítě se zpravidla srovná
samo. Je důležité, aby rodiče pochopili, že očerňováním druhé strany ubližují a poškozují zejména
dítě samotné. Pracujeme na tom, aby se rodiče
naučili odlišovat partnerskou a rodičovskou rovinu
svého vztahu. To, že přestali fungovat jako partneři,
nic nemění na tom, že rodiči už zůstanou do konce
života. Nejčastějším tématem je pak, zda střídavá
péče ano nebo ne.
Ano nebo ne?
Každý terapeut to má trochu jinak. Já se vždycky
snažím podpořit co nejširší styk s oběma rodiči.
Nelpím však na tom, že to třeba musí být přesně
týden a týden. Nejde o konkrétní počet dní, ale o to,
aby byli rodiče schopni se domluvit.
Máte nějaký limit bezplatnosti pro klienta?
Nemáme, může chodit, jak dlouho bude potřebovat. Náš průměr je zhruba tři konzultace na jeden
případ. Ale to je průměr, někomu stačí přijít jednou,
odnese si radu, kterou potřeboval, a někdo přijde
desetkrát. Ale není to tak, že by klienti chodili každý
týden, na to opravdu nemáme kapacitu. Může to
klidně být deset sezení v průběhu dvou let. Někdy
si veřejnost představuje, že si člověk každý týden
jde sednout na pohovku...

Co tedy ve vaší poradně řešíte?
Naše pracoviště slouží zejména pro dlouhodobou
práci, a to buď individuální, nebo pro páry, případně
celé rodiny. Jsem rodinně orientovaný terapeut,
takže když přijde rodina, že má problémové dítě,
které způsobuje rozepře v rodině a podobně, stejně
vždycky pracuji s celou rodinou. Není to tak, že bych
si vzala dítě a „já vám ho opravím“. Takhle to nefunguje. Většinou se do toho snažím vtáhnout všechny,
koho se to týká, na což ne vždy rodiče slyší. Avšak
obvykle když to zkusí, zjistí, že to funguje.

Není to tak?
Záleží, jaký má terapeut výcvik. Psychodynamicky,
freudovsky či jungovsky orientovaný psycholog si zve
lidi každý týden, ale já jsem spíše na opačném pólu.
Mám systemický výcvik, kde se konzultace bere jako
chvíle, v níž se zasévají změny, a mezidobí je potřeba
na to, aby s nimi klient experimentoval, snažil se je
uplatnit a prověřil je každodenní realitou. Pak přichází po měsíci či po šesti týdnech s tím, jak byly nebo
nebyly intervence a změny užitečné a domlouváme
se dál. Můj průměrný časový odstup jednotlivých sezení je měsíc s tím, že jak terapie pokračuje, spíše se
tento interval prodlužuje. Poradenství má směřovat
k tomu, aby ho člověk co nejdřív nepotřeboval.

Jaký je poměr individuálních a společných
terapií?

Jak probíhá sezení, má nějakou strukturu?
Lehkou strukturu samozřejmě máme. Zvláště

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536
Svitavská 872/23, Blansko
(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

realitymajerova@seznam.cz
RD Rájec-Jestřebí, 720 m2, centrum

Ihned
obyvatelný dům
s nebytovým
prostorem
s výlohou,
bytem 2+kk
a krásnou
zahradou.

www.realitymajerova.cz

RD 6+2, 178 m2, Blansko, Havlíčkova

Info v RK
OV 3+1 Blansko - Dvorská 68 m2

Byt s balkonem
a komorou,
cihlový dům,
zděné jádro,
plastová
okna.
1.790.000,- Kč
(k jednání)
+ provize RK

Dům
s vjezdem
a menší
zahrádkou,
nedaleko
centra.

2.490.000,- Kč
Zděná chata 390 m2, Blansko Hluchov

Zahrada, krásné
místo u lesa,
příjezdová
cesta, elektřina,
možnost studny,
vytápění kamny
na TP.
380.000,- Kč
+ provize RK

prvních pár sezení jsme nuceni na základě
našich standardů speciﬁkovat takzvanou
zakázku, takže nejprve zjišťuji, co by klient
od nás rád získal, co by mělo být výsledkem naší spolupráce. První konzultace se
tedy točí kolem tří základních otázek – s
čím člověk přichází, co by potřeboval a
co by mělo být výsledkem. Těmito okruhy
se zabývám tak dlouho, než v tom máme
jasno. To samo o sobě mnohdy stačí klient si utřídí myšlenky a sám si přijde
na to, co chce, a od nás víc nepotřebuje.
Ale někdy je nutná další soustavná práce,
klient potřebuje získat nějakou dovednost,
případně přehodnotit některé svoje názory.
Ač jde o poradenství, nedávám lidem vysloveně rady. Pracuji spíše pomocí otázek,
které „šiju klientům na míru“. Podstata
terapeutického řemesla spočívá v technice
vedení rozhovoru, tedy ve volbě a tvorbě
vhodných otázek, aby si klient mohl přijít
na řešení svého problému sám. Protože
neexistují univerzální rady, které by šly
aplikovat na každý život.
Můžete uvést nějaký případ, který dokážete
tímto způsobem řešit?
Například šikana. Se šikanovaným člověkem
probírám různé situace nejdříve ve smyslu, co
je vyvolává, jak on sám tomu rozumí a jak si vysvětluje, že okolí na něj takhle reaguje. Společně
zkoumáme, které prvky v jeho chování vyvolávají
agresivní reakce okolí a ty se pak snažíme nahradit
jiným chováním. Když má takový člověk tendenci
se v určitých situacích rozbrečet, hledáme způsob,
jak se nerozbrečet. Nebo když se například za sebe
nepostaví, neřekne svůj názor a nereaguje na určitý
podnět, hledáme možnosti, jak reagovat vhodněji.
Tyto alternativy si klient odnáší z konzultace a v
mezidobí s nimi experimentuje. Dále pak pracujeme

Sponzor rubriky:

jen s tím, co se mu osvědčilo. Vždy postupujeme po
malých krocích – sebevědomí se nedá vybudovat ze
dne na den.
Velmi ráda využívám při práci metafory, zejména
děti na ně velmi dobře reagují. Jedno dítě například
začalo mít zničehonic strach jezdit hromadnou dopravou. Svůj problém popisovalo slovy, že „ztratilo
jistotu, a začalo se bát“. Začala jsem s dítětem
hledat, co by mohlo být novým semínkem jistoty,
které bychom mohli zasadit, jakou péči by takové
semínko potřebovalo, aby mohlo vzejít. Když nám
vzešlo, hledali jsme způsob, jak ho zalévat a hnojit,
aby vykvetlo. V závěru spolupráce jsme již vzrostlou
květinu jistoty opečovávali tak, aby neuvadla či
neuschla. Dítě velmi hezky nacházelo paralely s
metaforou ve svém každodenním životě.
Marie Hasoňová

V Blansku se v září otevře
nová školka
V Blansku bude od nového školního roku fungovat nová dětská skupina Malíček při mateřském
centru Veselý Paleček, do níž mohou rodiče přihlásit děti od dvou do šesti let. Hlavní motto zařízení
zní: Pomoz mi, abych to dokázal sám.
Půjde o dětskou skupinu s Montessori prvky,
to znamená, že děti budou mít k dispozici jednak
Montessori pomůcky, ale i běžné hračky. „Budou
to však hračky dřevěné s edukačním charakterem.
Určitě u nás nenajdete blikající mobilní telefony nebo
autíčka na dálkové ovládání,“ ujistila předsedkyně
mateřského centra Veselý Paleček Ivana Kuncová.
Školka vznikne v Blansku v ulici Sadová v areálu
bývalého zahradnictví. Kapacita dvanácti míst se
má zaplnit zejména dětmi s celodenní docházkou,
avšak pokud tato nebude naplněna, zbyde i prostor
pro půldenní nebo individuální docházku. Tým bude
složen ze tří průvodkyň, přičemž všechny mají zdravotnické nebo pedagogické vzdělání. Všechny budou
mít také vzdělání v Montessori pedagogice. Na jednu
průvodkyni tak připadne maximálně šest dětí.
Součástí hlavní pobytové místnosti bude i kuchyňská linka, která bude sloužit k tomu, aby si děti mohly
připravit samy pro sebe svačinku. „Každý se bude
snažit dokázat si vše sám, připravit si jídlo, najíst se a

uklidit si po sobě. Samostatnost dětí bude maximálně
podporována,“ zdůraznila Kuncová.
V plánu je také hospodaření na přilehlých pozemcích i ve sklenících. „Budeme set, obdělávat, sklízet
a konzumovat tak, aby děti věděly, co všechno obnáší to, než si doma sní okurek, který jim maminka
nakrájí,“ vysvětlila předsedkyně mateřského centra.
Školka bude mít otevřeno od 6.30 do 17 hodin s
tím, že pokud budou nějaké individuální požadavky,
lze se přizpůsobit potřebám jednotlivých rodičů. Celodenní docházka bude stát 3 900 korun za měsíc.
Na programu budou také výlety, návštěvy divadel a
podobně. Nebudou chybět ani společné akce s rodiči.
Kromě dětské skupiny mateřské centrum Veselý
Paleček nabízí další aktivity, např. cvičení pro těhotné, předporodní kurzy, laktační poradnu, cvičení
s dětmi. „Věnujeme se dětem od narození zhruba
do šesti let, ať už je to v rámci pravidelných nebo
jednorázových aktivit,“ dodala Ivana Kuncová.
-mha-
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Hostinec Mlýn, Dolní Lhota
tel. 516 411 150,
hostinecmlyn@email.cz

BURGER

HLEDÁME PRACOVNÍKY
na úklid areálu firmy formou DPP na 1 – 2 měsíce. Možnost přivýdělku při evidenci na ÚP,
studenti, případná další dlouhodobá spolupráce - trvalý pracovní poměr.

s anglickým roastbeefem,
karamelizovanou cibulkou,
sázeným vejcem
a sýrem cheddar,
bramborové chipsy.

Dále hledáme zaměstnance těchto profesí:

• palič

• skladový dělník

• žíhač

• pánvař

• obchodní referent

• pracovník na správu a údržbu budov a příslušenství

* Stále nová jídla
* 100% čerstvé suroviny
* Domácí kuchyně

Informace - p. Hlaváčková Alena
Personální úsek, tel. 516 427 116, 516 427 120

Hlasujte v naší anketě!
Na podzim roku 2014 proběhlo referendum, ve kterém občané rozhodli o
zbourání hotelu Dukla. Budova byla v průběhu minulého roku odstraněna, nyní
na tomto místě zůstala jen vyvýšená plošina, tj. základy bývalé budovy, které
nebyly odstraněny, zasypaná štěrkem. Na této ploše má být zbudován park.
Kromě původních návrhů na realizaci parku s kavárnou se objevil další, který
navrhoval využít prostor po Dukle k zbudování divadelní scény. Rádi bychom
se Vás zeptali na Vaše názory a postoje k současnému vývoji kolem Dukly.
Hlasujte na našich facebookových stránkách www.facebook.com/MonitorBlansko nebo přímo na dukla.vyplnto.cz

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

Tel. 736 783 339
matessulc@centrum.cz

• jeřábník

Blansko - Dolní Lhota 218
www.matessulc.estranky.cz

Blanensko hledá
svou vizi vzdělávání
Jak zvýšit kvalitu vzdělávání a podpořit spolupráci subjektů zabývajících se vzděláváním na Blanensku, tím se zaobírá projekt nazvaný Místní akční plán vzdělávání na území ORP Blansko. Má za
úkol zevidovat a projednat investiční potřeby školství v rámci území.
„Mezi základní činnosti v rámci projektu patří sdílení dobrých praxí a osvědčených postupů, a to jak v
rámci území obce s rozšířenou působností Blansko,
tak i v rámci celé ČR, plánování jejich zavádění na
Blanensku a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování,“ uvedla Klára Kučerová, koordinátorka projektu
Místní akční plán vzdělávání na území ORP Blansko.
Projekt chce v rámci komunitního plánování podpořit spolupráci jednotlivých vzdělávacích subjektů, a to
nejen škol, ale také alternativních školských zařízení,
knihoven, volnočasových organizací, mateřských
center, sociálních odborů a v neposlední řadě i rodin,
zkrátka všech, kteří mají v procesu vzdělávání nějaké
slovo.
Dalším cílem je pomoci školám identiﬁkovat, případně získat ﬁnanční zdroje, poskytnout pedagogům
možnost setkávat se a sdílet své zkušenosti s kolegy
i odborníky, podpořit ředitele škol v dialogu jak uvnitř
školy, tak i s dalšími institucemi. Dále iniciovat navazování vztahů, komunikaci a budování partnerství s dalšími účastníky vzdělávání na Blanensku a
vytvořit podmínky k setkávání a
dialogu se zástupci vzdělávacích
institucí, s rodiči, žáky, odbornou i
širokou veřejností.
Projekt probíhá od února 2016
do července 2017. Během tohoto
období bude identiﬁkována vize
území pro oblast vzdělávání, budou určeny základní problémové
okruhy a identiﬁkovány prioritní
oblasti rozvoje. V srpnu 2016 pak
bude ve spolupráci se školami a
vzdělávacími institucemi stanoven
harmonogram aktivit pro následující školní rok tak, aby školy
získaly inspiraci pro řešení svých
individuálních potřeb.
Výstupem projektu bude akční

plán na jeden rok. Jednotlivé školy by si měly naplánovat aktivity, kterými by se rády zabývaly. Jedním
z témat, které hýbe celou republikou, je zejména
inkluze, neboli začlenění hendikepovaných dětí do
běžné výuky. Školy tak budou moci čerpat peníze
například na školní psychology či speciální pedagogy.
Koordinátoři projektu aktivně oslovují školy v
okrese, ale další instituce se mohou samy přihlásit,
nejlépe do konce června letošního roku. Do té doby
má také široká veřejnost možnost připomínkovat
pracovní verzi vize, jejíž hlavní myšlenkou je to, že
pedagog, žák i rodič společně směřují ke stejnému
cíli. Tím je co nejlepší uplatnění žáka ve společnosti.
K vizi se může kdokoliv vyjádřit s tím, že připomínky
budou předány členům řídícího výboru a na základě
výsledků hlasování následně zapracovány. Podrobné
informace o projektu najdete na www.vzdelavaniblanensko.cz.
-mha-

LÉTO V PLNÉM
PROUDU!
- zájezdy od více než 300 CK
- exotika, poznávačky
- osobní přístup
V nabídce zájezdy německých
CK s odletem z Vídně!

Kpt. Jaroše 25, Boskovice, +420 737 397 646, boskovice@invia.cz
Wanklovo nám. 1436/3, Blansko, +420 736 746 808, blansko@invia.cz

5

10. června 2016

PŘIJME ŘIDIČE
NA KAMION
NÁSTUP OD 7/2016

Tel. 734 222 734

Očima občanů
My máme spolu něco
společného?
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Ráno
stačilo špatně šlápnout, v kolenu cosi chruplo a
předchozí křepký krok, kterým jsem mířila do práce,
se obratem změnil v belhání.
„To nic není, to přestane,“ mávla jsem rukou a šla
se věnovat svým povinnostem.
Jenže nepřestalo, a tak jsem si vzala z práce volno
a zamířila na chirurgii do blanenské nemocnice.
Po svižném odbavení na chirurgii mířím se žádankou na rentgen, jenže ouha. Noha bolí, soustředění
kolísá, a i když se jindy v nemocnici celkem orientuju,
najednou nevím, kam zamířit. Vyjedu zkusmo o patro
výš, ale vidím, že jsem minula. Bude to jinde. Na
rozsáhlejší průzkum terénu se s tím svým kolenem
fakt necítím, a tak se rozhlédnu, odkud by mohla
přijít pomoc.
Mám štěstí, na chodbě se zjevuje osoba v bílém
plášti, zřejmě lékařka. Ta se v budově jistě vyzná,
napadne mě.
„Dobrý den!“ zahajuji konverzaci. „Nevíte prosím,
kde je rentgen?“
Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď, řekl by
si jeden. Jenže ouha podruhé.

„My máme spolu něco společného?" podiví se pohledná lékařka namísto stručné informace o umístění
přístroje.
Její reakce mě na dvě vteřiny zbavila schopnosti
mluvit i myslet. Kam se hrabou japonské kóany, nelogické příběhy, jejichž smyslem bylo zastavit proud
mysli a uvést adepta osvícení do stavu čirého bytí.
Vskutku! Co asi tak může mít společného člověk v
bílém plášti a člověk v civilu doptávající se na cestu
k rentgenu, kteří se potkají na nemocniční chodbě?
„Raději ne,“ ucedila jsem po chvíli, když se mi řeč
vrátila, a belhala zpět k výtahu.
Zkrátím to: rentgen jsem šťastně našla, noha byla
jen podvrtnutá a pár dní klidu by to mělo spravit.
Cestou z chirurgické ambulance jsem pak procházela krásným vestibulem, s opraveným novinovým
stánkem, naleštěnou lékárnou, estetickým stánkem
na kafe a knihobudkou.
Říkám si: jak se v té naší nemocnici všechno mění
k lepšímu! Rok za rokem, den za dnem, doslova před
očima. A tak neztrácím naději. Snad po všech těch
opravách a úpravách interiéru nakonec jednou dojde
i na věci méně hmotné a viditelné. Třeba na seminář
či školení, kde lékařům někdo srozumitelně vysvětlí,
co s nimi mají společného a co od nich očekávají oni
divní lidé v barevném oblečení pohybující se areálem
nemocnice.
-kkuc-

- hudba pro každého - široký repertoár
- rozumná cena
- mnoho let praxe

www.k-band.cz

734 514 325

K - BAND

BYTOVÝ DŮM
ABSOLON

BLANSKO
SEVER

výstavba bytů
2+kk a 3+kk
PRODEJ ZAHÁJEN

Na úřadě se střílelo!

V pátek 27. května po druhé hodině zazněly z budovy městského úřadu na náměstí Republiky dva
výstřely. Došlo k přepadení u přepážky – naštěstí jen v rámci policejního cvičení.
„Na úřad přijde nespokojený občan, který začne
ohrožovat lidi na přepážce střelnou zbraní a dvakrát vystřelí. Poté se schová někde v budově a přivolaná hlídka má za úkol jej najít a zajistit, ochránit
další osoby, ale i sebe,“ popsal scénář nácvikové
situace policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Po několika minutách přijíždí ozbrojená hlídka a
vniká do objektu. Sjíždějí se další policejní jednotky
z blanenského územního obvodu. Až na místě se
dovídají, že jde o cvičení, musejí však úkol splnit
až do konce.
Podle policejního mluvčího šlo o prověření
dovedností při taktickém zásahu. Práce policistů
se nahrávala na kamery. „Potom se vyhodnotí, co
udělali policisté dobře a co ne, co je potřeba dělat
jinak,“ doplnil Malášek.
-mha-
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Vyzdobili slavnostní tabule
U příležitosti závěrečných zkoušek
na Střední škole technické a gastronomické v Blansku bylo možno v
Dělnickém domě zhlédnout slavnostně vyzdobené tabule, které připravili
studenti jako jednu z částí praktické
zkoušky.
Studenti si mohli ke své závěrečné
práci vybrat jedno ze čtyř celostátních témat: Setkání na farmě, Z
pohádky do pohádky, Mořský svět
a Jídlo jako součást životního stylu.
V rámci těchto témat si zvolili vlastní
námět, například zásnuby, loučení
se svobodou, narozeninovou nebo
silvestrovskou oslavu, hostinu pro
absolventy, velikonoční stolování a
další, podle čehož vytvořili výzdobu
stolu.
-mha-

Sázeli lípu přátelství

V pořadí devětačtyřicátý strom slovinsko-českého přátelství v České republice byl zasazen na konci května
v Blansku v parčíku u kina. Sázení se zúčastnili představitelé města Blanska a velvyslanec Slovinské republiky
Leon Marc.
Lípa se sázela u příležitosti oslav výročí 880 let
od první zmínky o Blansku. Oslavy pak pokračovaly
v kinosále, kde starosta Ivo Polák přivítal významné
osobnosti, zazněl koncert Komorního orchestru
města Blanska a Komorního smíšeného orchestru
ZUŠ Blansko TEAMMUS. Ten doprovodil dětský
pěvecký sbor Kapky a kapičky. Následoval křest i
promítání DVD z dílny Jana a Radka Popelkových
Ježek a parní válec, který je součástí cyklu Živá
paměť.
A proč právě Slovinsko a Blansko? Blanenská
ﬁrma Ježek, která sídlila v zámečku na Svitavské
ulici, měla ve slovinském Mariboru pobočku. „Ježkova továrna začala v Mariboru fungovat roku 1921 a
záhy se stala významným prvkem v hospodářském
rozvoji tohoto města,“ vysvětlil velvyslanec Slovinské republiky Leon Marc. Padesátá lípa slovinsko-českého přátelství bude zasazena v Praze.
-mha-
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu
monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí
SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, prodej a servis mobilních telefonů, navigací a
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2
pro sídlo ﬁrmy + skladu, nebo sklad na
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel.
516410914, 602531832.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.
604585530.
* Pro Bazar Strojů, Nábytku a všeho zboží v
Dolní Lhotě hledám brigádníka, muže v důchodu, nebo se sníženou pracovní schopností.
Předpoklad: komunikativní, spolehlivý, s dobrou pracovní pověstí, bez záznamu v rejstříku
trestů, v práci 0 alkoholu. Tel. 602882227.
* ZDARMA Vám zajistím 30% SLEVU pro nákup
na WWW.MISSIVA.CZ. Česká ﬁrma 22 roků
na trhu (velmi dobré recenze). Prací a úklidové prostředky bez fosfátů a nerozložitelné
chemie, zdravá kosmetika a přírodní bylinné
výtažky pro léčbu a kondici. Tel. 602882227.
* EURO TAXI Blansko PŘIJME ŘIDIČE TAXI.
Víkendové směny - brigádně. Tel. 608879318.
* EZOTERICKÉ CENTRUM Blansko, Svitavská
23 (bývalé ČSAD) - ASTROLOGIE, NUMEROLOGIE A VÝKLAD KARET. Pravidelné Ezo večery
každý čtvrtek, kurzy, semináře a konzultace.
Tel. 607 907 166, ilona.grimova@seznam.cz,
www.tajemstviastrologie.cz

PRODEJ
* Renault Laguna 1,8 16V, r. v. 98, 153 tkm, zachovalý stav, zimní kola, střešní nosič. Cena 30 tis.
Kč. Tel. 607985531.
* Levně loňský kvalitní med. Cena 120,- Kč/kg květový /světlý/, 140,- Kč/kg - lesní /tmavý/ po 1 a
5 kg. Po domluvě dovezu větší množství do BK a
Boskovic. Tel. 723967473.
* Peugeot 106 1.1 rok 97, eko placeno, STK do 3/17,
za 25 tis. Tel. 605529478.
* Matraci pěnovou rozměr 90 x 200 cm, snímatelný
obal lze prát, čistá a zachovalá. Cena 500,- Kč. Tel.
737884996.
* Elektrický sporák sklokeramická deska + trouba.
Perfektní stav, cena dohodou. Tel. 732779990.
* Nové zabalené gumové pískací hračky pro miminka
- kus 40 Kč. Tel. 731084464.
* Horské kolo, velmi dobrá výbava, kola MAVIC
Cross, sedlo fy_zi_k, rám Vautron. Cena 4000 Kč.
Tel. 608347901.
* OV 2*1 v Blansku. Tel. 605266088.

RŮZNÉ
* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k
dlouhodobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Pronajmu dva útulné velké pokoje + příslušenství, 7500Kč včetně všeho dvěma dospělým. Tel.
602882227.
* Hledám garnyže dřevěné - za odvoz. Tel.
722180304.
* Vyměním městský byt 1+1 na Ant. Dvořáka za
městský byt 1+1 na Údolní nebo 9. května. Tel.
724571371.
* Kluk siln. postavy hledá k seznámení slečnu 20 - 38
let. Dej o sobě vědět. Tel. 776707183.
* Hledám zájemce do 1-2 lůžkového zařízeného
pokoje v RD v Blansku. Tel. 721964356.
* Hledám pronájem garáže na ulici Údolní, tel.
724547188.
* Hledám kamení a staré cihly za odvoz nebo levně.
Tel. 605529478.

PRONAJMU - PRODÁM

Blanka
oznamuje

Letošní Blanenská desítka
ve znamení novinek
Sešel se nám rok s rokem a blíží se již 3. ročník Blanenské desítky. Ta se bude konat v sobotu 10.
září 2016 u sportovního ostrova na ulici Poříčí v Blansku. „Blanenská desítka má za cíl nejen přilákat
sportovce, kteří touží po rychlých časech a osobních rekordech, ale zejména rozhýbat celé město
a zpestřit dětem jejich první školní týdny. Myslíme také na doprovod, diváky a kolemjdoucí,“ říká
sportovní ředitel závodu Lukáš Olejníček. Ti se mohou těšit na okouzlující sportovní výkony, bohatý
doprovodný program, stánky se sportovními doplňky a občerstvením.

Co je přesně
Blanenská desítka?
Jde o perfektně rovinatou, asfaltovou a certiﬁkovanou trať, kde se soutěží v běhu, koloběhu a na inlinech. Hlavní tratě v kategorii dospělých mají délku 10
km, 2 okruhy na ulici Poříčí. Pro děti jsou nachystány
závody ve všech třech disciplínách o délce 200 m,
400 m a 1500 m. Ta se odvíjí od věkových kategorií.
I letos je možné zapůjčit si koloběžku na závod,
nově značku Crussis. Rezervovat si jednu ze třiceti
koloběžek bude možné od 15. června na wwww.
blanenskadesitka.cz Novinkou na
Blanenské desítce je půjčovna in-line
bruslí přímo na místě v den závodu od
společnosti Tempish.
Pro letošní rok je připravených i
plno dalších novinek! Pokud si někdo
netroufne na desetikilometrový běh,
stačí zapojit například kamaráda nebo
kamarádku a vytvořit štafetový tým.
Každý člen štafety pak poběží 1 kolo,
tedy 5 km.
Jestliže s během teprve začínáte a

chcete jeho kouzlo ukázat celé rodině, zúčastněte
se nesoutěžního Allianz rodinného běhu. „Jedinou
podmínkou je přihlásit se v den závodu a být včas na
startu. S rodinou a kamarády pak můžete doběhnout
až do cíle! Více informací k rodinnému běhu připravujeme na červenec,“ vysvětluje ředitel závodu Tomáš
Mokrý.
Registrujte se na Blanenskou desítku 2016 co
nejdříve! Do 30. června je levnější registrace, tak
neváhejte! V sobotu 10. září se na vás těšíme!

Aktuální předprodej:
Travesti Show Screamers – Ženy za pultem - 13.6.2016
v 19:00 h, Dělnický dům. Cena 300 Kč.
Iva Bittová - „v srdci hory“ – 18.6.2016 v 18:00 h,
Jeskyně Býčí skála. Cena 250 Kč.
BiGy FEST Letovice – 18.6.2016, Zámek Letovice.
Cena 100 Kč.
Jaroslav Uhlíř s kapelou – 25.6.2016 v 17:00 h, Letní
kino v Lysicích. Cena v předprodeji 149 Kč dospělí, 49
Kč děti do 15 let 149 Kč.
MORAVA PARK FEST – 2.7.2016 ve 12:00 h, Zámecký
park v Blansku. Cena 440 Kč Vystoupí: Olympic, Mandrage, Mňága a Žďorp, Marek Ztracený, Dara Rolins,
Slza, Reservoar Dogz a DJ Pavel Cejnar.
HOP TROP – Koncert pro Karolínku – 6.7.2016 v 19:00
h, Zámek Blansko. Cena 290 Kč..
BIO STORY – Divadlo MALÉhRY – 6.9.2016 v 19:00
h, cena 200 Kč.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio –
21.9.2016 v 19:30 h, Dělnický dům. Cena v předprodeji
300 Kč dospělí, 260 Kč senioři a děti do 15 let.
MINIPÁRTY s Karlem Šípem a J.A. Náhlovským –
Dělnický dům – 22.9.2016 v 19:00 h, cena 290 Kč.
Veselá trojka Pavla Kršky – 16.10.2016 ve 14:00 h,
Dělnický dům. Vstupné 200 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Poodhalené tajemství Velké Moravy – aneb co nebylo v
učebnicích dějepisu, autor Zdeněk Beneš. Cena 130 Kč
Hugo František Salm-Reiﬀerscheidt – autor Petr Sychra. Publikace mapující osudy významného moravského
šlechtice a osvícence. Cena 150 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr.
Janou Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii ve
fotograﬁích i datech. Cena 150 Kč.
Nové propagační předměty města a regionu: pohlednice, magnetky, šňůry na klíče a reﬂexní pásky.
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-

Tým Blanenské desítky
www.facebook.com/blanenskadesitka
www.blanenskadesitka.cz

Restaurace “U Golema”
přijme

NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2
ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE,
SKLAD, NEBO PŘESTAVBU
NA BEZBARIÉROVÝ BYT

kuchaře - kuchařku

DVORSKÁ 38 BK

Dopolední směny,
možnost zaučení.

Tel. - 602 882 227

Tel. 608
608 707
Tel.
707 625
625

a pomocného
kuchaře - kuchařku
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SQUASH
Další číslo Monitoru vychází 24. června 2016
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia Combi
měsíčně již od 3 599 Kč*

Malá účast a neúčast našich předních hráčů mělo
za následek, že celá řada nových a výkonnostně
slabších hráčů získalo nebývalé množství především bodů do naší dlouhodobé soutěže „Turnajový
leader“. Nejvíce zde vydělal Jakub Sedláček, který
jako jediný nenechal nic náhodě a uhrál co se dalo.
Za své vítězství získal 20 bodů a osamostatnil se v
čele se 100 body. Druhý Jan Zezula má 80 bodů.
Jaromír Matal na třetím místě vybojoval 62 a čtvrtý
Richard Derink 50 bodů. Na záda jim dýchá dvojice

Připravte se na prázdninové cesty.
Stylová, prostorná a bezpečná
Fabia Combi s pětiletou zárukou
a zvýhodněním může být Vaše již
od 239 900 Kč.* Odhalte přednosti
vozu ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

Ivo Grafy 48 a Jiří Pánek 47 bodů. V soutěži bodovalo
již plných 20 hráčů.
V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Mág“, kde
vedeme všem odehrané sety, celkem jemně vede Ivo
Grafy 138 setů. Trojice na dalších místech Jiří Pánek
120, Pavel Procházka a Jakub Sedláček 118 a silný
střed Richard Derink 105, Ladislav Musil 95, Matěj
Bartoň 88, Michal Hrazdíra a Tomáš Wágner 87,
Jaromír Matal 86 a Ondřej Mikulášek 85 setů stále
může pomýšlet na přední umístění v této soutěži.
Ostatní zapojení hráči pak poněkud ztrácejí a na
přední umístění se dívají z povzdálí. V soutěži je
vedeno 24 hráčů.
Příští turnaj, tak jak jsem uvedl v předešlém článku, proběhne až 25. června od 13:00.
Přijďte změřit své squashové síly. Za pouhých
200 Kč máte zabezpečeny zápasy na celé sobotní
odpoledne.
-rl-

Zvýhodnění
30 000 Kč*

Výborná reprezentace
ZŠ Salmova

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

mojefabiacombi.cz

25.5. se uskutečnilo v Břeclavi krajské kolo
atletické soutěže Pohár rozhlasu. Vítěz okresního
kola mladších žáků, žáci ze základní školy Blansko,
Salmova dokázali v ostré konkurenci vítězů ostatních
okresních kol získat celkové druhé místo za atletickou školou z Břeclavi.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:
777 887 700, 516 412 100

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

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 239 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem
76 810 Kč (32,02 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč,
RPSN vč. pojištění 17,37 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 95 960 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba
p. a. 11,63 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění
(60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
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:

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

"Náš tým byl složen z pěti baseballistů, dvou
košíkářů a tří kluků, kteří sportují jen ve škole. Tedy
žádní specialisté," říká učitel stříbrného družstva
Krejčíř. "Proto mě, kromě celkového druhého místa,
nejvíce těší vítězství ve štafetě". Druhé místo Tomáše Vidourka ve skoku dalekém za výkon 510 cm a
stříbrný medailový hod míčkem Ondřeje Šebely k
sedmdesátimetrové hranici patřily také k ozdobám
atletického přeboru.
-jk-

PRÁDELNA, MANDL

pradelnablansko@seznam.cz

HP OfﬁceJet
2799,- Kč Pro 8610
4199,- Kč

Záruka 3 roky po registraci. Cena platí
po předložení inzerce, do vyprodání zásob.

Otevírací doba:
po - čt
8 - 16 hodin
od
din
n
o in
od
pá
8 - 13 hodin

*** Špičková, multifukční tiskárna/kopírka/
skener/fax za speciální cenu v omezeném
množství.
*** Oboustranný tisk, oddělené vysokopacitní náplně, dotykový LCD, USB, WI-FI,
LAN, FAX, podavač 50 listů na skenování.
*** Provoz levnější než laser.

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

PEREME, ŽEHLÍME,,
MANDLUJEME!!!

606 720 933 - 720 324 425
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