
- Prodej bytu 1+1 (2+1) Blansko - Zborovce, 48 m2 , nový kotel...NC – 1 095.000 Kč 

- Nové byty 1-2+kk Ráječko - 26–58 m2 , výtah, záloha jen 10% ...NC – od  871.500 Kč

- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2 , st.povolení, inž. sítě...NC – 1.425 Kč/ m2 

- Nájem 3+1Blansko - Písečná, 86 m2 , 4.p., bez vybavení...NC – 9.000 Kč/měs.vč.ink.

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

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

- Nájem bytu 3+1v RD Obůrka - 103 m2 , 1.p., bez zvířátek...NC – 6.000 Kč/měs.+ink.

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME  PRO  NAŠE  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ
BYTY  A  DOMY  K  PRODEJI – MÁME ODMĚNU PRODÁVAJÍCÍM

Jsem moc rád, že žijeme v mírném podnebném pásu a máme čtyři roční doby, které 
jsou zcela odlišné. Každá má své kouzlo, na každé z nich bych mohl najít klady i zá-
pory. Ale léto je prostě výjimečné, byť nepatřím zrovna mezi ty, kteří holdují vysokým 
teplotám. Dají se totiž dělat věci, které se v jiných měsících provozují jen velmi těžko. 
Momentálně je léto v plném proudu a můžeme si jej užít plnými doušky.
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k Miluji léto!

www.monitor-bk.cz 17. července 201521. ročník, číslo 14/2015

Gulášobraní - str. 2 Hotel Dukla a co pak? - str. 7

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

pomoci, ale léto bez grilovačky si prostě neumím 
představit. Mám rád, když mohu pozvat pár zná-
mých, popíjíme víno, klábosíme a pochutnáváme 
si na opečených dobrotách. Správné grilování pro 
mne znamená vepřovou krkovici palec vysokou, 
zeleninu, cibuli a pořádný kus slaniny. A hambur-
gery. Kombinace šťavnaté placky z hovězího masa 
na opečené housce s plátkem čedaru, s čerstvou 
zeleninou a omáčkou je prostě fantastická. Grilovat 
se dá v podstatě kdekoli, a pokud si netroufáte nebo 
nedisponujete dostatečným prostorem či vybavením, 
skočte si do některé z blanenských restaurací – mno-
ho z nich v tomto období nabízí speciality z grilu. A 
teď mě napadá, že opečený voňavý špekáček nad 
ohněm taky není k zahození…

Zahrádky. Teď nemám na mysli zahrádkářské 
kolonie, ale prostory restaurací, které jsou přes zimu 
zavřené. Není nic lepšího, než si v parném dni pod 
slunečníkem vypít půllitr piva, vinný střik s ledem 
nebo domácí limonádu, případně si pochutnat na 
zmrzlinovém poháru nebo ledové kávě. Léto je přímo 
stvořené k posezení s kamarády, rodinou, přáteli. 
Zahrádky jsou ideálním místem k takovému setkání. 
Jen je veliká škoda, že přímo v centru našeho města 
takové posezení s pěknou restaurací citelně chybí.
 Dalo by se pokračovat, už teď mám v hlavě tisíc 
dalších věcí, kvůli kterým miluji léto. Co máte na 
tomto období rádi vy? Pokud najdete volnou chvil-
ku, napište mi. Každopádně vám přeji léto strávené 
přesně podle vašich představ.

-mumma-

 Prázdniny. Pravda, pokud už 
nepatříte mezi studenty, zřejmě si 
jich neužijete. Zkuste si však vzpo-
menout, jaké to bylo, když jste 
prázdniny prožívali u babiček, na 
táborech, venku s kamarády, na 
koupališti a všude možně. Bylo to 
období dvouměsíčního odpočinku, 
klidu a všichni jsme se na ně těšili. 
Prázdniny jsou prostě bezva.
 Sport. Léto nabízí počasí jako 
stvořené pro různé sporty, které mů-
žeme provozovat venku. Cyklistika, 
plavání v bazénu, v moři nebo třeba 
u nás v Blansku na přehradě, golf, 
plážový volejbal a celá řada dalších 
aktivit. Pokud prahnete po něčem 
novém a fyzicky nenáročném, zkus-
te jet na vodu – třeba na rafty na Vltavu. Vodácká 
stezka z Vyššího Brodu do Českého Krumlova je 
poměrně zkomercializovaná a v létě plná lidí, ovšem 
pokud patříte mezi začátečníky, mohlo by to pro vás 
být místo, které je pro první kontakt s vodáckým 
sportem ideální. Ještě navíc nejde o aktivitu, která 
by vás fi nančně zruinovala, poznáte krásy naší země 
a ještě nabudete dojmu, že jste udělali něco pro své 
tělo.
 Dovolená. No řekněte – kdo by ji neměl rád? 
Drtivá většina z nás odjíždí v létě na dovolenou. 
Někdo k moři, jiný do hor, další do lázní. Pamatuji 
se, že jedna z mých prvních dovolených bez rodičů 
byla pod stanem v okolí Prachovských skal a bylo 
to senzační! Kempování sice není pro každého, ale 
zkuste to! Pokud s sebou vezmete partu kamarádů, 
o zábavu nebude nouze a ani v tomto případě vaše 
peněženka neutrpí žádnou velkou újmu. Večer u 
táboráku s kytarou zazpíváte pár „ohňových“ ever-
greenů a pohled na hvězdy vám vezme dech…
 Motorka. Vím, že ne každý má rád motorkáře, 
ale strávit letní den v sedle motorky je prostě skvělý 
relax. Dáte si za cíl třeba Rožnov pod Radhoštěm 
a vyberete si cestu, která nevede po dálnici, nýbrž 
okresními cestami. Po cestě se kocháte okolní pří-
rodou a každých padesát minut zastavíte u nějakého 
zajímavého místa nebo na kafíčko. Úplně něco jiné-
ho, než když jedete autem – to chce člověk být co 
nejdříve v cíli. Na motorce je to jiné, ale kdo nezažil, 
asi stěží pochopí…
 Grilování. No jo, a jsem zase u jídla. Nemůžu si 

Chelčického 56 Blansko 678 01
tel./fax: 516410914

mobil 602531832

Firma hledá STAVEBNÍ POZEMEK 
cca 4000 m2 pro sídlo fi rmy a skladu, 
nebo SKLAD NA PRODEJ 
cca 2000 m2 Blansko a okolí.

  

  

  

 

  
  

www.realitymacocha.cz

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 750 000,- Kč                         mob.: 734 386 371   

cena: 750 000,- Kč

Velice pěkný, mírně svažitý  stavební pozemek se 

západní orientací o výměře 1195m2

mob.: 777 857 739 

Olomučany

cena: 1 200 000,- Kč mob.: 734 386 371 

St. pozemek orientovaný na JZ obdélníkového 

tvaru. Na hranici pozemku se nacházejí veškeré IS.

cena: 1280,- Kč / m2 mob.: 777 857 739 

Těchov

Hledáme!

Velice pěkný byt 3+kk se dvěmi 

lodžiemi, 5.NP s výtahem.

Blansko

Prodej RD 2+1 v klidné lokalitě. 

Pozemek 348m2. Všechny IS.

Boskovice
Pro konkrétního zájemce 

hledám ke koupi byt 2+1, 

3+kk nebo 3+1. Podmínka 

- výborný stav, nejlépe po 

rekonstrukci, platba hotově.

Za nabídky předem děkuji. 

mob.: 605 785 653
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Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

S úsměvem jde 
všechno líp

 Po krátké absenci jsem se opět vrátil do vlastí 
Českých a Moravských. Tak jako každý rok jsem 
se v rámci svých možností snažil naučit malé 
hokejisty něco málo dovedností na ledě i mimo 
něj. Tentokrát mne přívětivý osud zavál (opět) do 
severní Ameriky. Vrátil jsem se odpočinutý, plný 
elánu a po srovnání s časovým rozdílem jsem 
rád zase doma.
 Chtěl bych se rozdělit o pár postřehů z ulic, 
cestovních prostředků, restaurací, prostě míst, 
kde se lidé potkávají. Je to stejné u nás jako v 
USA nebo jinde na světě... Až na jednu malič-
kost...
 
 Úsměv...

 Setkáte-li se na ulici, povězme v Baltimore, s 
pohledem vás právě míjejícího občana, občan-
ku, či občánko v kočárku a nenacházíte-li se v 
„problematické“ čtvrti, je jistota jedna. Ten člověk 
se na vás podívá, pokývne hlavou a usměje se. 
Je to zvláštní. Toho člověka už asi v životě nikdy 
neuvidíte, ale v ten okamžik vás s ním něco 
spojuje. Právě to pokývnutí, úsměv a možná i 
zamumlání „ahoj, jak se máš“...
 Já vím, jsem (jak říkají) amerikanofi l, ale všim-
nul jsem si toho nejen na ulicích USA, nýbrž i v 
Anglii, v Německu, prostě kdekoli jinde než u 
nás... Je mi to trošku líto...
 Usmát se na spolubližní nás nic nestojí a přitom 
to neděláme. Já sám to nedělám, vždyť spousta 
(i přátel) mne považuje za nepřístupného, možná 
i sprostého souputníka v boji nazvaném život... 
Ale přiznám se, že mám chuť to zkusit. Podruhé, 
potřetí, pokolikáté... Usmát se na ulici na člověka, 
co mě míjí. Když jsem to zkusil poprvé, měl jsem 
pocit, že dostanu přes hubu. Ani nevím proč...
 A přitom se navzájem pozdravit, pokynout si 
není tak těžké... Znamená to přece jen to, že si 
osobnost toho druhého uvědomíme, podvědomě 
mu přejeme stejně úspěšný (snad) den, jako 
máme my sami. 
 Poprosme, pokud od někoho něco žádáme. I 
když jeho/její služba pro nás je jakousi povinností 
(na dráze, v autobuse, v obchodě), pak poděkuj-
me i za tu nejmenší maličkost...
 Možná se pak celý náš život obrátí trochu 
lepším směrem...
 Já vím... Zase jsem se jednou vrátil z Ameriky 
a chci poučovat... 
 Ale vemte si z toho každý takový kousek, který 
unesete... A nezlobte se na mě... Prostě se na 
mě usmějte, já to zkusím taky...
 Hezký den...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Guláše v parku podruhé

V Blansku se soutěžilo 
o nejlepší guláš

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

Od slunce až po déšťOd slunce až po déšť
Kompletní vybavení na dovolenou
i na dětské tábory.

Sandály Keen, žabky, plážová obuv Crocs,
sportovní obuv, módní letní obuv,
turistická obuv, gumáky, deštníky, pláštěnky.

i na dětské t

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

 O druhém červencovém víkendu se v zámeckém parku i letos konalo tradiční vaření gulášů. O 
přípravách na akci s nádechem recese i sousedské pospolitosti jsme hovořili s místostarostou 
Ing. Jiřím Crhou.

 Letos se v zámeckém parku konal už druhý 
ročník Gulášobraní. Znamená to, že byla zalo-
žena nová tradice?
 Já doufám, že ano. Podle zájmu družstev, kte-
rých se letos přihlásilo víc než loni, i podle ohlasů 
návštěvníků soudím, že by byla škoda nepokračo-
vat. Třetí ročník se bude konat určitě - a to už se 
dá nazvat tradicí.

 Kolik se letos zúčastnilo týmů?
 Počet účastníků roste, což mě opravdu těší. 
Letos se přihlásilo 12 týmů, to je o 4 více než loni. 
Přičítám to jednak lépe zvolenému termínu – loni 
se Gulášobraní termínově krylo podobnou akcí v 
Doubravici – ale také i tomu, že se loňský rozjez-
dový ročník vydařil.

 Panuje mezi týmy velká rivalita?
 Samozřejmě každý tým má ten svůj, nejlepší a 
jedinečný recept, se kterým se nesvěřuje, ale jinak 
byla atmosféra veskrze přátelská. Bylo znát, že se 
lidé přišli hlavně pobavit a prožít den společně.

 Jak probíhala příprava na soutěž? Trénovali 
jste?
 Řeknu to diplomaticky: využili jsme zkušenosti 
z prvního ročníku. Pravda ale je, že já sám jsem 
do prvního gulášobraní neuvařil nic víc než vajíčka 
nebo čaj. Ale nějakým způsobem mě to chytlo a 
doma teď jednou za měsíc teď uvařím hovězí guláš. 
Takže můžu říct, že já sám jsem doma opravdu 
trénoval.

 Jak si v soutěži nakonec vedl radniční tým? 
Co jste si pro porotu připravili?
 Loni jsme v soutěži získali druhé místo, tak že 
jsme měli co obhajovat. Náš letošní guláš jsme 
nazvali uherský – přidali jsme do něj speciální klo-
básu, díky které byl o něco ostřejší než loni. Myslím, 
že se docela podařil, aspoň mně moc chutnal. Ale 
zkusil jsem i několik dalších gulášů a musím říct, že 
dobré byly všechny. Nakonec jsme se mezi prvními 
třemi neumístili, ale o to nám opravdu nešlo. Hlavní 
je, že lidé přišli a nakonec se snad všichni dobře 
bavili.

-kkuc-

 Znáte recept na nejlepší guláš? Mají jej vítězové Blanenského zámeckého gulášobraní. Výborný 
kotlíkový guláš však uvařilo všech dvanáct zúčastněných týmů. Kdo přišel, mohl ochutnat a zažít 
na vlastní kůži velmi příjemnou atmosféru. 

 V zámeckém parku se v sobotu 11. července dal 
strávit celý den, a to i s dětmi. Setkávání se známými, 
pohodová muzika, soutěže a hry pro děti, počasí jako 
na objednávku. 
 Gulášobraní se konalo letos podruhé. Oproti loň-
sku se počet soutěžních družstev téměř zdvojnásobil. 
„Loni se do soutěže přihlásilo sedm týmů, letos dva-
náct,“ pochválil účast za pořádající organizaci ředitel 
kulturního střediska Jaroslav Jeřábek. 
 Celým dnem provázela moderátorka Nikola Šin-
delářová za pomoci Anety Kuklínkové a Lubomíra 
Reka, hrála cimbálová muzika Veronica a vystoupil 
fi nalista soutěže Československo má talent Pavel 
Helan, který svým nenuceným humorem a skvělými 
písničkami jistě potěšil všechny diváky. Působivou 
ukázku zásahu u dopravní nehody předvedli malí ha-
siči z Kralovic ve věku od čtyř do šesti let. Vyproštění 
osoby z havarovaného vozidla zvládli na jedničku. 
 Každý soutěžní tým dostal ke zpracování sedm 
kilogramů hovězího masa, z něhož kuchaři uvařili 
opravdu různorodé guláše. Někdo vsadil na klasiku, 
jiný přidával další ingredience, jako například bram-
bory, klobásu, čerstvou papriku či rajčata. Vybrat ten 
nejlepší guláš nebylo opravdu lehké. „Pět vzorků se 
dostalo do úzkého fi nále a dvacet minut nám trvalo, 
než jsme se shodli na prvních třech místech,“ popsal 
vedoucí poroty Libor Nezval. 
 Jiří Hasoň z Těchova se Gulášobraní coby soutě-
žící účastnil již podruhé, a to s družstvem Kokotým. 
Se svým kuchařským výkonem byli členové týmu 
spokojeni. „Myslím, že se nám to povedlo. Nám 

guláš chutnal,“ smál se Hasoň společně se svým 
kolegou. „Otázkou je, jak to bude hodnotit porota,“ 
dodali pánové s tím, že jejich skupina se rozhodla 
vařit maďarský guláš. 
 Porota ochutnávala uvařené pokrmy z neoznače-
ných misek, takže netušila, komu který guláš patří. 
Jako nejlepší kuchařský výkon stanovili porotci guláš 
týmu Kolejová. Hodnotit mohli také návštěvníci na 
základě zakoupených degustačních karet. Karty byly 
slosovatelné, takže si mnozí odnesli různé ceny. 
 V příštím roce organizátoři plánují Gulášobraní 
rozšířit. „Za rok bychom rádi udělali soutěž v guláších 
a ještě i v pivu,“ prozradil Jaroslav Jeřábek.

-mha-

Hodnocení poroty 
na základě chuti:
1. místo: Kolejová
2. místo: Vařmeni
3. místo: Team Adamov
Nejlepší celkový dojem: 
Team Adamov
Nejsympatičtější kuchař: 
Pavel Badal (Obelix) 
Nejsympatičtější kuchařka: 
Lenka Konopáčová
Hodnocení návštěvníků: 
Bečkaři ze Staráku

Ida Simonsová:
Pošetilá družička

 Znovuobjevený 
román zesnulé kla-
víristky Idy Simon-
sové Pošetilá dru-
žička vyšel už v roce 
1959. 
 V Nizozemsku se 
stal v roce 2014 lite-
rární senzací. Díky 
nakladatelství Pisto-
rius a Olšanská má 
předpoklady stát se 
hitem i u nás.  
 Zachycuje příběh 
židovské rodiny, 
který s vtipem, neo-
dolatelným dětským 
pohledem a upřímností vypráví dvanáctiletá holčička 
Gittel. Nedělá si iluze o světě dospělých a nezdolají ji 
ani rozhárané rodinné poměry. Je jimi vláčena z Haagu 
k babičce do Antverp a zpátky podle toho, s kým se její 
matka právě pohádá. Italské poměry v domácnosti ro-
dičů a dramatické situace v širokém příbuzenstvu jsou 
zdrojem drobných anekdot, které spojuje do řetězu, 
jehož leitmotivem je romantické přátelství ke slečně 
Lucii, ale především hra na klavír, kterou jí umožní 
rodina bankéře Mardella. A také setkání s příručím 
Gabrielem, který otevírá Gittel cestu do dospělosti.  Z 
rodinných zkušeností pochopí, že se může zachránit 
jen nadhledem, smyslem pro humornou stránku trap-
ností a pohrom života. Kniha je součástí fondu Městské 
knihovny Blansko.

Připravila Městská knihovna Blansko

Dukla – co s kořeny?
 Dne 30. 6. proběhlo v kině setkání zástupců města 
Blanska s občany města na téma demolice hotelu 
Dukla. Na tomto setkání byla oznámena také cena za 
demolici budovy, která činí příjemných 4,5 milionu Kč 
(oproti původně odhadovaným 10 milionům). Jak se 
však během diskuze s občany ukázalo, cena nezahr-
nuje odstranění podzemní části budovy. Není to omyl 
ani opomenutí – tento požadavek od počátku nebyl 
součástí zadání, neboť bylo odhadováno, že by tím 
částka za demolici vzrostla nad únosnou míru.
 Při diskuzi také vyšlo najevo, že ponechání podskle-
pení limituje využití vzniklého prostoru, například není 
možné rozsáhlejší osázení zelení, neboť keře a stromy 
by za těchto podmínek neměly dostatečný prostor pro 
kořeny.
 Co by podle vás měla za stávající situaci udělat 
radnice? Využít nečekaně výhodné ceny za demolici 
a nechat odstranit i podsklepení (za předpokladu, 
že celkový rozpočet nepřesáhne plánovaných 10 
milionů), nebo podsklepení ponechat, začlenit ho do 
architektonického řešení a peníze ušetřit? Hlasujte na 
stránkách Monitoru!

-r-

Láska a žal 
(Love and Passion)

 V neděli 2. srpna 2015 v 18:00 hodin se na nádvoří 
blanenského zámku (za nepříznivého počasí v hudeb-
ním salónu) uskuteční 
koncert v rámci letního 
festivalu staré hudby 
ve spolupráci s Muze-
em Blansko. Koncert 
pořádá spolek Hudební 
lahůdky.
Hraje Duo Aurette:
Lucie Rozsnyó - soprán
Miloslav Študent - lout-
na, arciloutna, barokní 
kytara. Vstupné 140,- 
Kč, sleva 70,- Kč.
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Na kávě s Lukášem Olejníčkem

Lukáš Olejníček
*1988, 2015 mistr republiky na dráze 10 
km a 3 km překážky, stříbrná medaile 
republiky na 5 km, 2 bronzové medaile 
z půlmaratonu a přespolního běhu, člen 
letošní české reprezentace na Mistrovství 
Evropy družstev

Sponzor rubriky:

zitního kampusu, oba ještě 
studujeme v doktorandském 
programu. 
 Pokud se mám vrá-
tit zpátky v čase, tak jsem 
absolvent osmiletého gym-
názia s matematickým za-
měřením. Zrovna tato ško-
la mi dala hodně, byl to 
dost šok přijít ze základky 
na výběrové gymnázium. 
Pak jsem začal studovat 
na Masarykově univerzitě 
ekonomickou fakultu, ale to 
mi moc nepřinášelo – spous-
ta teorie, stovky studentů. 
Vzápětí jsem ale objevil Fa-
kultu sportovních studií a 
mezioborový studijní obor 
Management sportu, který 
jsem si nejdřív jen zkusil, 

ale jsem u něj zůstal, protože představoval ideální 
spojení dvou věcí, které mě zajímají: ekonomiky a 
managementu. 

 Ke sportu jste se dostal až na fakultě nebo už 
dřív? 
 Atletice a vytrvalostním běhům se věnuji už dvacet 
let. Běhat jsem začal někdy už na prvním stupni 
základní školy, kdy mě rodiče přivedli do atletického 
kroužku, a zůstal jsem u toho až doteď. Trénuju v 
Brně, momentálně závodím za univerzitu Brno, ale 
jinak jsem odchovancem Moravské Slávie Brno. 
Poslední dva-tři roky se mi daří dostat se do české 
reprezentace, tak to snad i někam směřuje. mou 
hlavní disciplínou jsou překážky na 3 km, kde jsem 
letos a předloni vyhrál mistrovství republiky. 

 Jak probíhá váš všední den? 
 Vstávám brzy, přítelkyně odchází do práce už po 
6., takže rychlá snídaně, vyřizování e-mailů a pak 
už jen čekám, až doba trochu pokročí, abych mohl 
začít pracovat i na telefonu. Ne každý totiž vstává 
tak brzy. Pak je čas na tréning. 
 Bydlím v Lískovci, kde to mám kousek do lesa, 

takže si jdu chvíli zaběhat, nic náročného, tak do 10 
km. Je to jen malá rozcvička, příprava na odpolední 
tréningovou fázi, kdy se už běhají nějaké úseky, 
intervaly...

 Jak vám pomáhá technika? Vidím, že máte 
běžecké hodinky... 
 Ano, ale ty ne běh moc nenosím. Dneska je 
těch vymožeností možná až příliš. Já jsem trochu 
konzervativní, občas s nějakým měřícím zařízením 
taky vyběhnu, ale většinou stačí obyčejné stopky a 
nejraději mám běh a sport, když mě žádné hodinky 
a žádný mobil nezdržují. Když si nemusím měřit 
úseky a tepovou frekvenci. Nejraději mám, když 
můžu vyběhnout jen tak s čistou hlavou. Napadne 
mě přitom spousta věcí a občas mě mrzí, že s se-
bou nemám nějaký zápisník nebo bloček, abych si 
všechny ty nápady zapsal. Pak to často doháním až 
po doběhnutí.

 Jak do toho všeho zapadají trati, kde Vás bla-
nenští mohli vidět – třeba Půlmaraton? 
 Půlmaraton jsem běžel dvakrát, loni jsem byl 
celkově třetí, předloni snad dokonce první. I když 
to není trať, na kterou se specializuji, je vidět, že se 
dá v rámci přípravy dobře uběhnout. Nejsem sice 
Blanenšťák, ale v Blansku pracuji mimo jiné jak or-
ganizátor závodu Blanenská desítka. Závody nejde 
chystat z dálky, takže si troufám říct, že Blansko už 
docela slušně znám. 

 Blanenská desítka je mladý závod, který se loni 
běžel poprvé. Letos chystáte druhý ročník. Co to 
obnáší? 
 Pro mě osobně zejména možnost uplatnit poznat-
ky ze studia. Desítku chystá Team Agency Tomáše 
Mokrého, kterému pomáhám právě s organizací 
sportovních akcí – Blanenské Desítky a brněnského 
Masaryk runu. 

 Co je na této práci nejnáročnější? Komunikace 
se sponzory, s účastníky, médii?
 To je těžké říct. Asi právě to, co den přinese. Někdy 
je to jednání s úřady, někdy s obchodními partnery, 
někdy komunikace s řadovými účastníky, na kterou 
mimochodem klademe opravdu velký důraz, třeba i 
tím, že si účastníci mohou zvolit podobu ofi ciálního 
trička. 
 Lidi těší, když se na akci mohou podílet. Ohlasy 
jsou nesmírně pozitivní, což je nakonec i pro nás 
obrovská motivace ve chvílích, když se zrovna 
nedaří. Jinak samozřejmě platí, že základem dobré 
akce je přesné určení cílové skupiny: musíte vědět, 
pro koho je akce určena, koho na ni chcete dostat, 
a tomu pak přizpůsobíte všechno ostatní. 

 Dobře, pro koho je tedy Blanenská desítka 
určena? 
 Pro všechny běžce, inlajnisty a koloběžkáře. 
Hlavní trať pro dospělé je 10 km, což je délka, 
která byla vybrána s rozmyslem, aby ji zvládl téměř 
kdokoliv, nejen profi  sportovec, ale člověk, který si 
chodí o víkendech nebo po práci protáhnout tělo a 
porovnat se s kamarády. Důležité je, že je to trať 
změřená, je to trať rovinatá, podél vody, nejsou na 
ní obtížné úseky ani zatáčky, tudíž je jako stvořená 
pro platný a zároveň kvalitní osobák. Je to rychlá 
trať pro běžce, a teď je tam navíc nový povrch, což 
znamená, že trasa bude vyhovovat i bruslařům a 
koloběžkářům. 

 Máte už informace o tom, kdo ze známých tváří 
na závod dorazí? 
 Na závod už je přihlášený pan starosta, na in-lajny 
a na běh pan místostarosta. Samozřejmě máme po-
zvány i nějaká známá sportovní jména. Snažíme se 

 Jedna aktuální otázka na úvod: jsou letní 
prázdniny prázdniny, jak je trávíte? 
 Prázdniny v tom školním slova smyslu, ty mi 
skončily už před nějakým časem (smích). Můj život 
se točí kolem sportu, ať už aktivně, kdy trénuju a sám 
závodím – dělám atletiku – nebo nějaké sportovní 
akce sám připravuji a chystám v pořadatelském týmu 
společně s Tomášem Mokrým, takže se vše točí spíš 
kolem práce. 

 Když už jste to nakousl, co školní léta? Kde 
jste vystudoval? 
 Jsem Brňák, v Brně jsme se narodil s stále tam 
žiju, společně s přítelkyní bydlím nedaleko univer-

však nezvat zahraniční účastníky – to jsou lidé, kteří 
přijedou jen na závod a po zbytek roku je neuvidíte. 
 Cílíme proto na českou špičku. Jejich závodní 
program je sice dost napěchovaný, nicméně tím, 
že sám do české špičky patřím, mám přece jen jiné 
možnosti a o závodě s nimi mluvím, vím, že ho mají 
v diářích. Přesto do poslední chvíle nevíme, kdo z 
nich přijede, protože to taky nezáleží jen na nich, ale 
i na jejich trenérech.

 Jak vůbec vznikl nápad spojit běh s koloběž-
kami a inlajny? 
 Byl to nápad Tomáše Mokrého, který se fantasticky 
osvědčil, takže jsme ho letos použili i na Masaryk 
Run. Je to ostatně logické – dráhu máme pronajatou 
na celý den, musíme vybudovat celé zázemí... Proč 
to nevyužít pro další závody? V Brně je navíc kvalitní 
povrch, který si o to přímo říkal. 
 Běžci tím nijak neutrpěli a například od kolo-
běžkářů jsme slyšeli jen samá pozitiva. Běh totiž v 
poslední době zažívá boom, ale závody koloběžek 
moc rozšířené nejsou. 

 Jací jsou to lidi, kteří závodí na koloběžkách? 
Já sama, když jedu městem na koloběžce, což 
je mimochodem velmi praktický a rychlý způsob 
dopravy po Blansku, pořád budím tak trochu 
pozornost. Ani mě nenapadlo, že je to skutečný 
sport... 
 Pamatuji si, že když jsem já sám ještě před pár lety 
jen tak vyběhl do města, taky jsem budil pozornost, 
všichni se na mě dívali, proč běžím a kam, málem 
na mě volali policajty, a pak jsem vyjel za hranice a 
tam jsem ve městě potkával desítky běžců. Nebyli to 
profi  běžci, ale lidi, co mířili do práce, lidé s nadváhou, 
skupinky, co běhaly spolu. Věřím, že s koloběžkami je 
to totéž, jen trochu posunuté. Zvlášť v dnešní době, 
kdy jsou cesty ve městě ucpané a doprava na kole 
nebo koloběžce je daleko rychlejší. 
 Jinak musím říct, že komunita koloběžkařů je 
opravdu hodně semknutá, živě komunikuje po soci-
álních sítích, a vyměňují si informace, kde jsou dobré 
trasy, jaké mají vychytávky na svých koloběžkách. 
Jsou to vysloveně nadšenci, kteří ten sport milují. 
 Musím navíc prozradit,že pro letošní rok se nám 
podařil báječný souběh termínů. Týden po Blanenské 
desítkce se totiž koná mistrovství Evropy a závodníci 
z ČR si přijedou otestovat formu na náš závod, což 
nás samozřejmě těší. Na startu se tak v Blansku 
postaví aktuální mistr světa v koloběhu Michal Kulka, 
který bude týden po Desítce obhajovat titul, a Iva 
Vedralová, dvojnásobná mistryně ČR. 

 Na závěr se zkuste trochu zasnít: jaké jsou 
Vaše plány, sportovní a osobní? 
 Rád bych, aby oba naše závody, tedy Blanenská 
desítka a Masaryk Run pevně zakotvily v termínovce, 
aby o nich závodníci věděli a aby měly pověst dobře 
zorganizovaných závodů, kde se běhají kvalitní časy. 
Všichni děláme, co je v našich silách, aby tento cíl 
byl splněn. 
 Pokud jde o moje osobní cíle, v příštím roce je 
olympiáda v Riu a já bych se jí rád zúčastnil. Je sice 
nastaven tvrdý nominační limit, ale já to chci zkusit, 
protože je to možná jedna z posledních příležitostí, 
kdy se můžu nominovat. 
 Když se to nepodaří, tak se svět nezboří, jak se 
říká, je to jen sport, ale nechci si někdy v budoucnu 
vyčítat, že jsem to nezkusil a něco tomu neobětoval. 
Můj trenér Michal Nejedlý nasbíral celkově snad 13 
zlatých medailí z mistrovství republiky, tak bych se 
mu rád dorovnal a pokud možno ho i překonal. 
 A pokud jde ryze osobní přání: s přítelkyní jsme 
spolu tři roky a já doufám, že spolu budeme ještě 
hodně let tak šťastní, jak jsme. 
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Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových radiátorů. Patří-

me mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zaměřením na skutečné potřeby 

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

snažíme vytvářet kvalitní podmínky a motivující prostředí pro naše zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místa pro zkušené

SVÁŘEČE (plamen – TIG - CO2)

ZAMEČNÍKY
LAKÝRNÍKY (do práškové lakovny)
Očekáváme:

• výuční list příslušné profese

• aktuální praxi alespoň jeden rok

• platný svářečský průkaz výhodou

• znalost čtení výkresové dokumentace

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

• dobré platové podmínky 120-140 Kč/hodinu při plnění úkolu

• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo písemně na adrese 

Personální oddělení 

ISAN Radiátory s.r.o.,

Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 

605 208 923

nebo e-mailem na 

prace@isan.cz 
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Upleť čtverce

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
AAAAAAA

AAAAAA

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

Statek Samsara:
ráj na dosah ruky

 Začátkem loňského roku se na Klepačově veřejnosti otevřel Statek Samsara. Moji pozornost na 
sebe strhnul poté, co jsem na sociální síti zahlédl fotografi i jednoho z pokrmů, které tu připravovali. 
Tohle jsem prostě musel ochutnat – jídlo vypadalo tak báječně, že nešlo odolat. Vypravil jsem se tedy 
na statek na okraji Klepačova, o kterém jsem nic nevěděl, vlastně ani o jeho cizokrajném názvu. To 
jsem ještě netušil, jak moc na mne toto místo zapůsobí.

 Budovu, na jejímž místě dnes stojí Statek Samsa-
ra, postavili místní kolchozníci v 50. letech minulého 
století a sloužila jako velké kolektivní hospodářství. 
Po několika letech bylo hospodářství rozpuštěno a 
stavba sloužila jako skladiště ČKD. Po revoluci ji 
koupil místní sochař, který stavení využíval pro svoji 
tvorbu, ale také tu choval jeleny a koně. Od něj bu-
dovu koupili současní majitelé a vzhledem k výhodné 
poloze a krásnému okolí se rozhodli, že ji přestaví 
na komplex, který v sobě bude zahrnovat restauraci, 
penzion, volnočasové aktivity a wellness. To se také 
povedlo, dnes na Samsaru jezdí návštěvníci z celé 
republiky, ze zahraničí a v oblibě ji mají i místní.
 Vzhled Samsary má na svědomí paní architektka 
Jitka Hejtmánková a dalo by se říci, že vychází z 
temperamentu a zážitků současných majitelů, kteří 
své volné chvíle nejraději tráví na horách, nejlépe v 
zapadlých koutech Asie. Odtud pochází i sám název. 
Samsara je tibetský výraz pro koloběh života, zno-
vuzrození a nabytí energie. Ve svém logu má statek 
300 let staré pečetidlo, které majitel Samsary získal 
před lety v zapadlém království Mustang v Nepálu. 
Tento symbol je patrný v celém komplexu.
 Kuchyně na Samsaře je zkrátka báječná. Jídla jsou 
nádherně upravená (oči přece musí taky dostat své!) 
a chutnají přesně tak, jak vypadají. V jídelním lístku 
se často objevují netradiční ingredience – zejména 
přílohy. No schválně – kdy jste si v restauraci dali 
bulgur, pohanku, jáhly nebo třeba polentu? Celý 
jídelníček na mne působí svěžím a zdravým dojmem 
– alespoň čtvrtinu nabídky tvoří jídla vegetariánská. 
Suroviny, ze kterých se tu vaří, jsou sice dražší, ale 
výsledek stojí za to. Často jsou v kuchyni využívány 
regionální produkty – kozí sýr, pštrosí maso, pstruh, 
kuřata atd. V jídelním lístku téměř chybí smažené 
pokrmy, ale ty by na tomto místě stejně působily spíš 
jako pěst na oko.
 Zajímavý je systém menu, který je zde zaveden. 
Jsou tu dva jídelní lístky – obědový a večerní. V 
poledne si v ceně hlavního jídla můžete dát polévku, 
předkrm nebo dezert. Od 16. hodiny platí večerní 
jídelní lístek a o víkendech bývá doplněn sezónními 
specialitami a nabídkami. Momentálně v období 
prázdnin platí jeden letní jídelní lístek, do kterého 
jsou vkládány karty s nabídkou poledního menu a 
specialit. Každou středu v létě se na Samsaře griluje, 
v nabídce je jak hovězí maso, tak i ryby, pštrosí maso, 
zelenina. Grilování probíhá na velkorysé terase, jejíž 
dominantou je ořešák stejně starý jako budova sama. 
Odtud je přenádherný výhled na zapadající slunce a 
červánky nad hořickým hřbetem.
 Pokud patříte mezi milovníky kávy, zde si můžete 
dopřát opravdovou kvalitu – italskou kávu Varesi-
na, která pochází z malé rodinné pražírny. Jde o 
špičkovou kávu, která však není příliš rozšířená 
a na Samsaře dbají na její správné servírování. 
Také pivo není zrovna tradiční. Majitelé se zjevně 
chtěli odlišit, a tak zvolili rodinný pivovar Richard ze 
Žebětína. Jedná se o kvalitní řemeslné pivo vařené 
podle tradičních receptur. Mezi nejoblíbenější patří 
medová 15°, ale také 
pšeničné pivo a no-
vinkou je „Cyklistická 
desítka“ – lehké pivo 
pro cyklisty a výletníky. 
Na čepu nechybí ani 
točený nealkoholický 
Birell. Sortiment vín je 
velice pestrý a vinný 
lístek čítá několik strá-
nek. Hlavní nabídku 
tvoří vína z vinařství 
Hnanice a jde o ceno-
vě dostupné, ovšem 
kvalitní víno. Dále tu 
najdete vína malých 
vinařů – opět něco, 
co se běžně nevidí. 

Zbytek tvoří vína z celého světa – Chile, Argentina, 
Itálie, Francie, Nový Zéland atd. 
 Nyní přes léto můžete využít sezónní nabídku 
míchaných nápojů, a to jak alkoholických, tak nealko-
holických – například báječných limonád z meduňky 
či bezu. Za zmínku stojí i několik druhů karibského 
rumu a velký výběr českých pálenek známé fi rmy 
Žufánek.
 Samsara je také místem, které je stvořené pro 
různá setkání, jako jsou narozeniny, svatba, fi remní 
teambuildingy a semináře. K dispozici je malý salo-
nek pro menší společnosti a velký sál, do kterého 
se vejde 60 – 70 hostů. Oba sály jsou vybavené 
technikou – plasmaTV, projektory, ozvučení… Veli-
kou devízou je fakt, že přímo v areálu statku se dá 
uspořádat i svatební obřad, takže svatebčané mohou 
celý den strávit bez zbytečných přejezdů na jednom 
místě, v rodinné atmosféře a své hosty tu i ubytují. K 
dispozici je sedm dvoulůžkových pokojů s možností 
přistýlky, jeden rodinný apartmán se dvěma ložnicemi 
a svatební apartmán s obývacím pokojem, ložnicí a 
velkorysým sociálním zázemím. Vybavení pokojů 
je moderní, vše je z kvalitních materiálů. Vůbec mi 
přijde, že v celém komplexu Statku Samsara se 
člověk cítí, jakoby seděl doma v obýváku.
 V zimních měsících pořádají na Samsaře ve 
velkém sále kulturní a společenské akce, řemeslné 
trhy, promítání a koncerty. Velký zájem vyvolaly také 
taneční pro dospělé. 
 Na Samsaře se líbí i dětem. Jsou tu živá zvířata: 
3 kamerunské kozičky, prasátko a také tři lamy. Na 
přilehlé stráni se pasou ovečky, v prostorách wellness 
jsou rybičky a brzy přibude chameleon. Také si tu děti 
mohou pohrát na dětském hřišti, které je vybudováno 
z balančních prvků – speciální atrakce jsou zaměřeny 
na rozvoj dětské rovnováhy a pohyblivosti. V plánu 
je výstavba FIT-stezky pro dospělé.
 Wellness je kapitolou samo pro sebe. Moc se mi 
líbilo, že se využilo původní stavby a wellness tedy 
logicky zapadlo do sklepení celého domu. Najdete 
zde velkou odpočinkovou místnost, vířivku, parní 
komoru a fi nskou saunu. Vše doplňují ochlazovací 
terasy, ze kterých můžete obdivovat krásy okolí. 
Wellness slouží jak ubytovaným hostům, tak i těm, 
kteří přijdou jen tak za zábavou a relaxací, stačí se 
objednat. Saunovat se mohou i děti, po které je na 
Samsaře připraven speciální program se sníženou 
teplotou. Třešničkou na dortu je telefon v prostorách 
odpočinkové místnosti, kterým komunikujete s obslu-
hou a můžete si nechat přinést nápoje, jaké si jen 
budete přát.
 Mám velkou radost z toho, že v blízkosti našeho 
města se nachází místo, které poslouží jak dětem, tak 
i dospělým, a ve kterém se gurmánské zážitky snoubí 
s rodinnou atmosférou a všudypřítomným pohodlím. 
Statek Samsara jsem si oblíbil hned při první návštěvě 
a stal jsem se pravidelným hostem. Že jste tam ještě 
nebyli? Pospěšte na Klepačov alespoň na kávu a 
dezert. Uvidíte, že se tu budete cítit jako v ráji.

-r-

 Jak udělat dobrý skutek a ještě tím prospět i sám sobě? „Upleť čtverec (Knit a square)“ je název 
celosvětové charitativní akce, kdy skupiny dobrovolníků pletou nebo háčkují čtverce o rozměru dva-
cet krát dvacet centimetrů. Pestrobarevné čtverce se potom posílají do Jižní Afriky, kde je následně 
místní dobrovolnice sešívají do dek. 
 Tyto deky pak pomáhají sirotkům a opuštěným 
dětem přežít zimu. Městský klub důchodců Blansko 
se rozhodl připojit k tomuto charitativnímu projektu. 
Odhaduje se, že potřebných dětí je v Africe kolem 
patnácti milionů, z toho mnohé jsou navíc postiženy 
nemocí AIDS. 
 „Četla jsem o tomto projektu v časopise a hrozně 
se mi to zalíbilo,“ říká vedoucí Městského klubu 
důchodců Marta Gronová, autorka 
nápadu uspořádat akci také v Blansku. 
 Na jednu deku je potřeba pětatřicet 
čtverců. V každé dece se potom kom-
binují čtverce různých barev, vzorů a 
stylů, poslané z různých koutů světa, 
což je téměř symbolické. Zapojily se 
ženy z jednotlivých kroužků při Měst-
ském klubu důchodců – z kroužku 
vyšívání, kroužku dovedných rukou, 
Klubu aktivních seniorů (KLASu) a 
členky samosprávy. Upletly a uháč-
kovaly dohromady téměř čtyři stovky 
čtverců. 
 Pilné seniorky nejenže „upletly dobrý 
skutek“, ale aniž by si to uvědomovaly, 
prospěly současně samy sobě. „Vědci 

totiž nedávno prokázali, že při pletení nebo háčko-
vání dochází k uvolňování dopaminu – chemické 
látky vyvolávající dobrou náladu. Tyto ruční práce 
také zmírňují úzkosti a vyčistí mysl od negativních 
myšlenek. Kmitání jehlic je údajně pro naše duševní 
zdraví stejně prospěšné jako například tai-či nebo 
jóga,“ tvrdí Marta Gronová. 

-mha-



17. července 2015 5

Zlatý pár překonal na Desítce 
Moravským krasem oba rekordy

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Městská uklízečka má mouchy

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

hledá zájemce na pozici 

PRACOVNÍK LAKOVNYPRACOVNÍK LAKOVNY
Co nabízíme:
  příjemné a čisté pracovní prostředí

  motivační fi nanční ohodnocení formou bonusů

  po zaučení možnost platového růstu

  zázemí zahraniční společnosti

  dotované závodní stravování

  nástup možný IHNED

Co požadujeme:
  manuální zručnost

  pečlivost, odpovědnost

  samostatnost, fl exibilitu

  dobrý zdravotní stav

Zájemci, hlaste se osobně, písemně nebo telefonicky na adrese:

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

telefon: 516 428 411, mob: 602 216 286

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

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

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

734 514 325
734 514 325

 Lukáš Olejníček přijel na Desítku Moravským krasem s partnerkou Janou Kunčickou. A výlet do 
krasu se jim vydařil, překonali totiž mužský i ženský rekord trati. „Doufám, že ten rekord už tady zůsta-
ne navždycky,“ ulevil si v cíli Olejníček. Vlastní výkon z předloňska překonal časem 31:49 o padesát 
sekund. Kunčická překonala rekord v ženách časem 39:27, svůj vlastní předloňský čas zrychlila skoro 
o pět minut.
 Ve 3. ročníku Desítky Moravským krasem se poda-
řilo kromě rekordů trati překonat i stovku účastníků, 
všech 104 doběhlo i do cíle. 38 sekund za Lukášem 
Olejníčkem doběhl druhý Jiří Petr, pak byla tříminu-
tová pauza a za ní vrcholil boj o body do Okresní 
běžecké ligy. Tradiční přetahovanou mezi Tomášem 
Večeřou a Stanislavem Širokým tentokrát vyhrál 
Večeřa a radoval se ze třetího místa. „Přepálil jsem 
začátek, Tomáš pak nastoupil a už jsem ho neudr-
žel,“ popisoval v cíli Široký, který ztratil na kolegu 39 
sekund. „Mně se běželo výborně, dokonce jsem si 
tady o minutu vylepšil osobák z předloňska,“ usmíval 
se Tomáš Večeřa.
 Desítka se běží turisticky nejexponovanějším 
místem Moravského krasu, díky večerní hodině a 
domluvě s ochranáři i provozovateli jeskyní, nedo-
chází ke kolizi s turisty nebo s vláčkem. „Letos nás 
provázelo pár drobných omezení díky stavbě dvou 
budov Moravského krasu, ale o to více se těšíme 
na další ročník, kdy už vše bude hotové. Chtěl bych 
poděkovat hotelu Skalní mlýn, který nám třetím rokem 
poskytuje zázemí a ceny pro vítěze kategorií a Správě 
CHKO Moravský kras za povolení závodu na další 

čtyři roky,“ zhodnotil běh ředitel Desítky Tomáš Mokrý. 
A doplnil, že se rýsuje možná změna v uspořádání 
závodu a změně zázemí. „Víc zatím neprozradím, 
jsme na začátku jednání,“ doplnil Mokrý.

Muži:
1. Lukáš Olejníček (31:49)
2. Jiří Petr (32:27)
3. Tomáš Večeřa (35:28)

Ženy:
1. Jana Kunčická (39:27)
2. Dorota Anderlová (42:39)
3. Eva Zálešáková (43:22)

 Dalším závodem Okresní běžecké ligy je Nemojská 
devítka, která se běží v sobotu 18. července.
 Do konce prázdnin také běží na www.blanenskade-
sitka.cz online registrace na druhý ročník celodenní 
sportovní akce Blanenská desítka, která se uskuteční 
12.9.2015 a je poprvé součástí termínovky Okresní 
běžecké ligy.

Hynek Skoták

 V březnu letošního roku se město Blansko zapojilo do projektu Zmapujto.cz, který umožňuje ob-
čanům nahlásit městu závady všeho druhu, od černých skládek přes nefunkční osvětlení, přetékající 
odpaďák nebo poškozený památník. 

 Princip je kouzleně jednoduchý: občané závadu 
vyfotí, popíšou a odešlou prostřednictvím webových 
stránek či mobilní aplikace správci, který hlášení 
vyhodnotí a v případě, že jej shledá oprávněným, 
vše nahlásí na příslušná místa, v našem případě 
městskému úřadu Blansku. V minulém čísle jsme se 
podivili nad tím, že tak užitečná a dobře vymyšlená 
služba je tak málo využívaná – od jejího spuštění v 
březnu až do půlky června bylo totiž tímto způsobem 
ohlášeno pouhých sedm závad. Zkušenost Monitoru, 
který tímto způsobem sám nahlásil dvě závady a své 
čtenáře požádal o totéž, napovídá, proč jde o službu 
tak málo využívanou.
 Zjevným důvodem je nedostatečná propagace. 
Jeden-dva články, které vyšly na úvod, a logo webu 
na městských stránkách jsou zjevně málo na to, 
aby si lidé zvykli. Pokud má město skutečný zá-
jem o to, aby byla služba občany využívána, mělo 

by ji propagovat delší 
dobu a soustavně, a to 
nejlépe formou zveřej-
ňování pozitivních pří-
kladů, kde a jak služba 
pomohla.
 A tady jsme u druhé 
pravděpodobné příčiny 
nezájmu občanů, a tou 
je dlouhá či žádná ode-
zva.
 Přestože od prvních 
oznámení uběhly více 
než tři týdny, na webu 
s výjimkou jediného 
(závada na dětském 
hřišti, která je údajně 
„v řešení“) visí strohé 
„oznámeno“, aniž je 
zřejmé, zda se něco 
děje, bude dít, nebo 
zda byla záležitost od-

ložena k ledu a čeká se, až upadne v zapomnění.
 Zmapujto.cz je jistě výborný projekt, ale bez dobré 
a soustavné propagace a zejména bez jasné a rychlé 
zpětné vazby, která občany ujistí, že jejich podněty 
nejsou zametány pod koberec, je předem odsouzen 
k nezdaru.

Poznámka 
po uzávěrce

 Den po uzávěrce měly status „v řešení“ už čtyři 
hlášení a neofi ciálně víme, že to nejzávažnější – pro-
bořený poklop kanálu na chodníku hrozící propadnu-
tím chodce – bylo obratem vyřešeno. Zdá se tak, že 
systém Zmapujto.cz přece jen funguje, jak má.

-kkuc-
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vypisuje výběrové řízení na hlavní pracovní poměr na pozici

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKASOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
Jeho náplň práce zahrnuje zejména:

• Vedení veškeré sociální agendy o uživatelích 

• Přijímání a vyřizování žádostí o umístění, vč. provádění sociálního 

 šetření v místě pobytu žadatelů

• Poskytování základního sociálního poradenství a veškerá jednání 

 se zájemci o naši sociální službu

• Pomoc v zajišťování sociálně-právních a osobních záležitostí uživatelů

• Měsíční vyúčtování plateb uživatelů za přijaté sociální a fakultativní služby

Požadujeme:

• Odbornou způsobilost k výkonu sociálního pracovníka dle § 110 zákona č.

 108 Sb., o sociálních službách (vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání)

• Bezúhonnost

• Řidičský průkaz sk.B  (aktivní řidič)

• Předchozí odborná praxe výhodou

• Výborné komunikační dovednosti

Své nabídky vč. životopisu zasílejte do 31. 8. 2015 na adresu:

paní Jarmila Pokorná – personalistka

SENIOR centrum Blansko, p.o.

Pod Sanatorkou 2363/3

678 01 Blansko 

nebo na e-mail: pokorna.jarmila@ddblansko.cz

tel. 516 412 358

Bližší informace o našem zařízení a službách najdete na www.ddblansko.cz

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKASOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* 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
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 pro síd-
lo fi rmy + skladu, nebo sklad na prodej cca 2000 
m2. Blansko a okolí. Tel. 516410914, 602531832.
* Realitní společnost Hypocentrum Blansko hledá 
ke koupi pro svého klienta byt 3+1 ve slušném 
stavu pouze v Blansku. Balkon, sklep. Prosím 
nabídněte. Naše služba pro Vás zcela zdarma, 
právní služby zajistíme. Tel. 721409612.
* V budově fi rmy SINAJ Blansko, Svitavská 1 (sta-
rá pošta) je možné pronajmout kancelář o výměře 
16,95 m2 ve 2. NZP. Bližší informace a prohlídka 
po telefonické dohodě na čísle 516412777.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Ford Ka za 16tis. Kč, monitor 19" LG, LCD za 1300 Kč. Tel. 605529478.
* Novou, nerozbalenou kúru K24 byliny Naděje od paní Mgr. Jarmily 
Podhorné. Doplňek stravy, pomáhá při detoxikaci a s protiparazitními 
účinky. PC 500 Kč, nyní 200 Kč, e-mail: js.bk@email.cz
* Zděnou, část. podsklepenou chatu s poz. 354 m2 na Podlesí. Možnost 
stavby domku k celoroč. užívání. IS v místě. Levně. Tel. 721625289.
* 1+1 OV v Blansku. Tel. 603428208.
* Dám. kolo Author Thema 17'' vč. vybavení, které nebylo téměř pou-
žíváno. PC 9.400,- Kč. Dále parní čistič Montiss - ideální pro alergiky. 
Cena 1.500,- použitý dvakrát, máme dva. Tel. 737900946.
* LCD monitor BenQ, 22 palců, e-mail: js.bk@email.cz
* Různé učebnice pro gymnázia,velmi zachovalé.Cena za ks 80 Kč. 
Seznam na vyžádání zašlu emailem. Tel. 721964658.
* Mladé andulky na ochočení. Cena 100 Kč. Tel. 737902404.
* Fiat Brava 1.6i, r. 96, 187 tkm, ALU kola, za 25 tis. Tel. 605529478.
* Červený a bílý rybíz. Cena dohodou. Tel. 602543044.
* Cest. postýlku 500 Kč, dřevěnou ohrádku 500 Kč, tříkolku s vodící tyčí 
500 Kč, dětský vozík za kolo pro dvojčata 1000 Kč. Tel. 775223137.

* Dlouhodobě pronajmu 2+1 Blansko - Zborovce, částečně vybave-
ný, volný od června 2015. Tel. po 16. hod. 776853932.
* Koupím zahradu nebo pole v Rájci-Jestřebí, nejlépe na Hlóšovci. Platba 
ihned v hotovosti. Nabídky prosím na tel. 603176637.
* Mladý fotograf koupí do 50 Kč vývojnici PLASTIMAT, JOBO. Ne 
PLASTIK! Tel. 737002332.
* Pronajmu 1+1 po rek. se sklepem na Chelčického v Blansku. 7.500,- Kč 
včetně inkasa. Tel. 725730334.
* Za odvoz cca 200 ks křidlice ze staré střechy. Tel. 721187154.
* Pronajmu garáž na Podlesí. 1200,-/měs. Tel. 725089695.
* Hledám dlouhodobý pronájem 1+1 nebo menší 2+1, v Blansku. Cena 
do 7500 Kč vč. inkasa. Nejlépe od 09/15. Tel. 723701759.
* Daruji mrazničku ZANUSSI 100 l, skříňovou, v. 82, š. 54, h. 60, cca 
12 roků stará, funkční, Blansko. Tel. 604271908.
* Pronajmu 500 m2 zahradu na St. Blansku, za údržbu. Tel. 737029047.
* Kdo daruje mladému sběrateli zvětšovák opemus IIa a vývojnici? 
děkuji! Tel. 737002332.
* Pronajmu dlouhodobě 3+1 Zborovce. 10000,-Kč vč. ink. Tel: 73954623.
* Pronajmu dlouhodobě  2 + 1 v Blansku na Písečné. Tel. 721663335.

      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:
Rangers-Plavci a Pozdní sběr – 18.7.2015 v 19 
hod., Zámek Lysice. Cena v předprodeji 220 Kč, na 
místě 280 Kč.
MORAVSKÉ HRADY.CZ – 7.-8.8.2015, Hrad Veveří. 
Cena permanentky 680 Kč, pátek 340 Kč, sobota 
440 Kč.
Poslední ze žhavých milenců – 10.9.2015 v 19.30 
hod, Dělnický dům Blansko. V hlavních rolích diva-
delního představení Simona Stašová a Petr Nárož-
ný. Cena: 360, 310 a 270 Kč (310, 270 a 220 Kč s 
Klubovou kartou KSMB).
Ticketpro:
21.-22.8.2015 - Finlandia Mácháč, Máchovo jezero
11.-13.9.2015 – Znojemské historické vinobraní
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo
Ticketstream:
22.8.2015 – Mariánské léto Brno
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Hala 
Rondo
HRADY.CZ – letní hudební festival
Ticket Art:
10.10.2015 – Alexandrovci, Hala Rondo
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace 
vydaná u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska 
na město.  Cena 110 Kč.
7 dní v pohádce – sada pracovních listů pro výlety 
šneka Krasíka (Blansko, Rudice, Rájec-Jestřebí, 
Sloup, Křtiny). Cena 10 Kč.
Magnetky s otvírákem s blanenskými motivy. Cena 
40 Kč.
Aktuálně:
Naše informační kancelář bude mít v průběhu hlavní 
turistické sezony prodlouženou otvírací dobu. Od 
července do poloviny září budeme mít pro všechny 
návštěvníky naší kanceláře otevřeno také o víken-
dech a o svátcích.
Pondělí – pátek: 09:00-18:00 hodin
Sobota: 09:00-12:00 hodin a 13:00-17:00 hodin
Neděle: 13:00-17:00 hodin 
.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: 
infocentrum@blansko.cz www.blansko.cz, www.
blanensko.cz

-MaT-

!!! Z LÁSKY !!!!!! Z LÁSKY !!!
V BAZARU VŠEHO 
A NÁBYTKU 1000 m2

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! K VLASTI !!!!!! K VLASTI !!!
DRAŠAR 602 882 227

Kamil Vašíček sbírá body v boccie

Senioři budou hrát stolní hry

 Snem každého sportovce je účast na olympiádě, a Kamil Vašíček není žádnou výjimkou. Už nyní proto 
sbírá potřebné body z mezinárodních závodů, aby se mohl v roce 2016 zúčastnit paralympiády v Riu.

 Nesměl proto chybět ani na světovém poháru v 
boccie, který se konal od 16. do 22. června v Polsku. 
Turnaje pořádaného organizací BISFed za podpory 
polského města Poznaň se zúčastnilo celkem 143 
sportovců ze 31 zemí. Kamil ve své kategorii BC3 
skončil na 13. místě ze 48 světových závodníků, což 
mu vyneslo tolik potřebné kvalifi kační body.
 „Z výsledku jsem celkem spokojený. Sice můj pů-
vodní cíl před turnajem byl umístit se mezi nejlepších 
8 závodníků, ale i tak jsem se 13. místem spokojen, 
zvláště v této světové konkurenci,“ prohlásil Kamil po 
skončení závodu.
 Kamil Vašíček bude mít už jen jednu možnost získat 
další body pro kvalifi kaci na paralympiádu v Riu 2016, 

a to na mistrovství světa, které se bude konat stejně 
jako v loňském roce v čínském Pekingu.
 Kamilův tým tak i letos shání fi nance na Kamilovu 
účast na závodě. Lidé v tričku s nápisem Kamil na 
paralympiádu budou proto budou opět k vidění na 
Blanenské desítce, Blanenském Golemovi a Půlma-
ratonu Moravským krasem. Pokud k nim chcete patřit 
(nebo Kamila jen podpořit), není nic snazšího, než se 
obrátit na realizační tým. Bližší informace najdete na 
www.kamilvasicek.cz

Podpořte Kamila na 
Blanenské desítce

 12. září proběhne již tradičně Blanenská desítka, 
závod pro běžce, koloběžky a brusle. Pro ty, kteří 
nenatrénovali na 10 km nebo chtějí podpořit dobrou 
věc, se mohou zúčastnit exhibičního běhu na zhruba 
1,5 km s Kamilem Vašíčkem, který bude odstartován 
zároveň s hlavním závodem. Kromě společného běhu 
v tričkách „Kamil na Paralympiádu“ můžete Kamila 
podpořit nákupem dárkových předmětů.
 Stánek Kamila Vašíčka můžete najít také na Blanen-
ském Golemovi 5.září. Cílem sbírky je získat fi nanční 
prostředky na kvalifi kační turnaje na paralympiádu.
 Více informací najdete na stránkách www.kamilva-
sicek.cz nebo na facebooku ve skupině Kamilnapara-
lympiadu.

-dvo-

Hotel Dukla a co pak?
 Blansko koupilo chátrající nevzhledný hotel za 30 milionů, protože se vedení radnice obávalo, že by do 
něj majitel sestěhoval sociálně slabé z celého okolí. Tento krok mnozí občané kritizovali jako vyhazování 
peněz, podle hnutí ANO to však byl krok správným směrem a nelze mu jinak než zatleskat. 

 Město se pak pokusilo hotel nabídnout developerům. 
Radnice třikrát vypsala záměr na odprodej hotelu, ale 
žádný investor se nepřihlásil. Vedení města proto vy-
psalo referendum / rozhodnout samo, že se 30 mil. Kč 
promění v suť, není jednoduché/, kde se měli občané 
vyjádřit, zda má dojít k odstranění hotelu či nikoliv. 
Radní si museli zhluboka oddechnout, když se občané 
jednoznačně rozhodli pro odstranění hotelu a nikoliv 
jeho zachování. Bylo by zajímavé, co by město s hote-
lem dělalo, kdyby jeho odstranění občané v referendu 
zamítli. Tyto kroky radnice se shodují s většinovým 
míněním občanů města. O následujících krocích už ale 
můžeme diskutovat. Jako rozumné by se zdálo, aby se 
na vzniklém prostranství udělaly úpravy po zvážení více 
návrhů, které by vznikly soutěží architektů. V návrhu 
se mohlo objevit třeba i komplexnější řešení, např. 
propojení prostranství s nám. Svobody a protažení pěší 
zóny Rožmitálovy ulice. Přece jen se jedná o relativně 
drahou úpravu prostranství, která bude obyvatelům 
sloužit dlouhou dobu a tento projekt není v časové tísni. 
Úprava se bude dělat stejně až příští rok na jaře. 
 Město mohlo vypsat otevřenou architektonickou sou-
těž, do které by se mohlo zapojit co nejvíce architektů 
/např. i z řady studentů architektury, kteří mají obvykle 
nezatížený pohled na věc, moderní pojetí a možná by 
bylo řešení i levnější/ a tím byla dána možnost vybrat 

návrh nejlépe řešící vzniklé prostranství Vedení města 
místo toho zadalo požadavek na řešení jedinému 
architektovi!! Vznikly dva téměř totožné návrhy. Za 
nezanedbatelnou cenu 9 milionů bude centrum města 
upraveno podle návrhu, který občanům prakticky nedal 
na výběr. Na dotaz zastupitele hnutí ANO při jednání 
zastupitelstva města Blanska, proč byl osloven pouze 
jeden architekt, vedení města tento krok zdůvodnilo  
vysvětlením, že architektonický ateliér Ing. Arch. Habiny 
projektoval Rožmitálovu ulici a zná detailně podmínky 
v prostoru hotelu Dukla. Na druhé straně na demolici 
hotelu vypsána soutěž byla a z devíti zájemců byl 
vybrán jediný.
 Podle hnutí ANO je chybou, že radnice podcenila 
řešení důstojného centra města. Zbouráním hotelu 
vzniká jedinečná možnost komplexního vyřešení celého 
centra města, ne jen prostranství po hotelu Dukla.
 Myslíme si, že je to škoda a považujeme to za chybné 
rozhodnutí vedení města. Úprava prostranství, kde si 
obyvatelé nemohli vybrat z více variant, dá na dlouhou 
dobu tvář celému centru města. Takovým rozhodnutím 
by měla předcházet větší příprava a lepší komunikace 
s obyvateli města. Tento náš názor potvrdila i nezávislá 
anketa novin Monitor, kde 75 % respondentů uvedlo, 
že výběr architektonického řešení byl nedostatečný.

MO hnutí ANO Blansko

 V Městském klubu důchodců v Blansku se chystá novinka. Poprvé ve středu 5. srpna mohou 
přijít všechny babičky a dědečkové i s vnoučaty do kroužku deskových her. Jsou připraveny různé 
stolní hry, mezi nimi klasické, jako Člověče, nezlob se, šachy, dáma, karty, ale i hry nové, například 
Kris Kros, Double, Aktivity, Osadníci z Katanu, Carcasone a další. 

 Město Blansko na tento projekt nazvaný „Kdyby 
mládí vědělo, kdyby stáří mohlo“ získalo dotaci z 
Jihomoravského kraje na zakoupení variabilních 
stolů a deskových her. Cílem tohoto projektu je 
podpora rodinných aktivit na úrovni obce v souladu 
s připravovanou koncepcí rodinné politiky. 
 Kdo tedy má na starosti o prázdninách hlídání 
malých dětí a neví si rady, jak je zabavit, může přijít 
do Městského klubu důchodců. „O prázdninách 
plánujeme tento kroužek provozovat dva až třikrát 
týdně, ve školním roce pak pravděpodobně jednou 

za týden. Záležet bude samozřejmě na zájmu 
občanů,“ uvedla vedoucí klubu důchodců Marta 
Gronová. 
 Na základě vlastního výběru si tedy budou moci 
zahrát hry babičky se svými vnoučaty, ale také 
senioři nebo děti mezi sebou. Vedení klubu důchod-
ců věří, že se na těchto setkáních budou prolínat 
zkušenosti seniorů s bystrostí mladé generace. 
 Kdo však nemá možnost přijít se svými vnoučaty 
či pravnoučaty, může samozřejmě dorazit i sám. 

-mha-

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

2x byt. jednotka, krásné místo.

cena: u makléřky tel: 775 246 549

ZEM. USEDLOST, KUNŠTÁT, CP 3240M2 RD 5+KK, LETOVICE

Po rekonstrukci, zahrada, garáž.

cena: 2.390.000 Kč tel: 775 246 549

BYT 2+1 OV, BLANSKO, CP 55 M2

Cihla, plyn. kotel, balkon, rekonstrukce.

cena: u makléřky tel: 775 582 092

GG GPřejeme Vám 

krásné teplé léto 

a mnoho 

prázdninových 

zážitků.
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

17. července 20158

 Červnový squahový turnaj za účasti 13 hráčů poctila 
svou účastí nová duše Aneta Škerková a rozšířila 
tak naše řady na 29 prozatímních účastníků. Žádný 
zápas v této silně mužské konkurenci nevyhrála, ale 
čtyři vyhrané sety v osmi zápasech není bezesporu 
špatný výsledek.
 I po tomto turnaji došlo na naše doplňující soutěže. 
V Turnajovém Mágu, kde bodujeme 10 nejúspěšněj-
ších hráčů, máme nového vedoucího. Je jím vítěz 
červnového turnaje Jaromír Matal s 98 body. Druhý 
Jan Zezula má 84 bodů. Třetí příčku svorně drží Karel 
Hudec a Jakub Sedláček se 74 body. Pátý je Ladislav 
Musil (58 bodů) a šestý Jiří Vybíhal (56 bodů). Mocně 

fi nišující dvojice na sedmém a osmém místě Nabil Lai 
(48 bodů) a Tomáš Wágner (42 bodů) ještě pošilhává 
po vylepšení svého postavení. Ostatní hráči ze zatím 
21 bodujících mají již větší ztráty.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde připisujeme ode-
hrané sety na turnajích si své výsostné postavení 
drží dvojice Ivo Graffy (160 setů) a Pavel Procházka 
(160 setů). Třetí a čtvrté pořadí patří Václavu Pelan-
tovi (147 setů) a Richardu Derinkovi (146 setů). Pátý 
Tomáš Wágner má 140 setů. Na dalších místech jsou 
Jaromír Matal (137 setů), Jakub Sedláček (133 setů), 
Ladislav Musil (127 setů), Jiří Bárta (122 setů), Karel 
Hudec (117 setů) a Maruška Horáčková (93 setů). V 
soutěži vedeme 29 hráčů, z toho 24 mužů a 5 žen.
 Nebojte se přijít mezi nás. Rádi vás přivítáme a ve 
squashi zdokonalíme. Systém turnaje je postaven tak, 
že všichni hrají stále až do konce. Porážka neznamená 
konec, jen vám v dalších zápasech přisoudí hratelněj-
šího a vašim schopnostem přijatelnějšího soupeře.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY SQUASH 
CENTRA: OD 27.7.2015 DO 9.8.2015 ZAVŘENO

PROVOZNÍ DOBA ČERVENEC - SRPEN:
 Po   07:00 – 20:00
 Út  12:00 – 20:00
 St  07:00 – 20:00
 Čt  12:00 – 20:00
 Pá  07:00 – 20:00
 Sobota  ZAVŘENO
 Neděle  ZAVŘENO

Trénink „střelby“ 
košíkářek BK Blansko

 Basketbalový klub Blansko pořádá každoročně 
pro všechny hráčky nějakou atrakci. Patřily k nim v 
minulosti zájezd na utkání hvězd naší a polské ligy, 
předvánoční soutěže v basketbalových dovednos-
tech nebo turnaje. 

 Poslední společný trénink sezony 2014-15 se 
odehrál v Brně, v centru laser game. Děvčata si 
užila zábavu v akční i taktické aréně v jednom z 
nejlepších center podobného typu u nás. Při hře s 
laserovou zbraní v ruce hráčky běhaly a protáhly vět-
šinu svalů při krčení, otáčení nebo vyklánění zpoza 
překážek. Děvčata nehrála samostatně. Stejně jako 
při košíkové, jde o týmovou záležitost. Výsledek 
nebyl rozhodující, šlo o příjemné rozloučení před 
prázdninami.
 Tréninky začátkem srpna zahájí všechna družstva 
sezonu 2015-16. V další fázi přípravy se celý BK 
Blansko sejde na společném soustředění v Hustope-
čích. Od září už budou následovat mistrovská utkání 
ve třech kategoriích - U 11, U 15 a U 19+ženy. Holky, 
hodně úspěchu!

Text: Tým trenérů BK Blansko
Foto: Laser game

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

MONITOR AŽ ZA TŘI TÝDNY! Uzávěrka je 3. srpna 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

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! 

Akce platí do 30. července 
nebo do vyprodání zásob.

Nejširší nabídka lastminute 

zájezdů na trhu


