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Gulášobraní - str. 2

Vidět Neapol a zemřít

Nevím, odkud se vzalo tohle rčení a popravdě ani moc nechápu jeho význam, ale pokud
má naznačovat, že Neapol je město, které by měl každý ve svém životě navštívit, musím
mu dát za pravdu. Neapol je přesně taková, jak ji znáte z doslechu: krásná, hlučná, divoká,
šílená, špinavá, zmatená, uspěchaná a veliká… Že si protiřečím? Přesně taková je Neapol!
Město, které budete zároveň milovat i nenávidět.

Spousta lidí mne varovala před odjezdem
do italského přístavního města proslulého
svojí nespoutaností a
chaosem. Prý je tam
strašný nepořádek,
válí se po ulicích odpadky, všude to smrdí, nebezpečí na vás
číhá na každém kroku
a pokud se neudusíte smrady, zapíchne
vás za rohem nějaký
mafián. Přes všechna možná varování
před uprchlíky, zloději,
gangstery a vrahy jsme
se za celý pobyt zde cítili ohrožení jen jednou. To
když po nás namol opilý Čech v doprovodu velkého
zmateného psa žebral drobné na pivo. Tomu se říká
ironie! Italské velkoměsto ve mně zanechalo silný
dojem a odvezl jsem si odsud vzpomínky na celý
život.
Dovolená v zahraničí nemusí vyjít vůbec draho.
Zkušenosti z minulosti říkají, že ubytování na takovém
výletě je třeba příliš neřešit, jelikož na pokoj chodíme
stejně jen přespat. Podmínkou se tak stává pouze
vlastní koupelna a snadná dostupnost metra či autobusu. Poměrně slušný pokoj se snídaní v samotném
centru Neapole na čtyři noci pro dva tak vyšel zhruba
na pět tisíc a za letenku jsme dali něco přes tisícovku.
To není tak zlé.
Neapol nás přivítala třiatřicetistupňovým vedrem,
které vydrželo po celou dobu. Pouze v noci klesala
teplota asi na pětadvacet. Po zorientování se v metru
jsme dorazili do samotného centra města, kde vládl
nepředstavitelný chaos. Vůbec jsem nepochopil, jak
zde fungují dopravní předpisy. Všichni Italové jezdí
jako šílenci, ale to, co jsem viděl zde, překonalo veškeré mé nejdivočejší představy. Všechna auta jsou
nějakým způsobem obouchaná či poškrábaná, každý
soustavně troubí, jezdí na červenou, všudypřítomné
skútry absolutně neřeší něco takového, jako je jednosměrka nebo povinnost nosit na hlavě helmu. To,
že jedou na motorce ve třech lidech a ještě mají na
řídítkách pověšené tašky s nákupy, o tom se snad ani
nebudu zmiňovat. Ptáte se, kde jsou policisté? Jsou
skoro na každém kroku a pobízí dopravní prostředky
i chodce, aby byli rychlejší :-)
Mám rád atmosféru velkoměst i jejich charakter.
Navštívit obchody na zalidněné Via Toledo, zabloudit

do úzkých uliček Španělské čtvrti, kde vám nad hlavami vlaje prádlo a kluci na ulici čutají do míče, zatímco
jejich tatínkové sedí před domy a vášnivě debatují
bůhví o čem, posedět v některé z kaváren (luxusní
espresso se tu dá koupit i pod 1 EUR), popovídat si
s místními, zkrátka být součástí toho všeho…
Památek je v Neapoli víc než dost. Pravda, není to
Řím, kde na vás vyskakují pamětihodnosti prakticky
na každém kroku, ale i tak – prohlédnout si můžete
některý z hradů (my jsme viděli tři, z jednoho z nich
byl překrásný výhled na celou Neapol, Vesuv i ostrovy
Capri a Ischia), podívat se do národního archeologického muzea, případně navštívit kostely, kterých je
zde nepřeberné množství. Jsou prakticky všude.
Kdo byl v Neapoli, určitě podobně jako my navštívil
bájné Pompeje – městečko pár kilometrů od sopky
Vesuv, jež se Pompejím stala osudnou a zasypala ji
žhavým popelem. Exkurze do Pompejí je na dlouho,
my jsme v dusivém parnu vydrželi ťapkat přes tři hodiny a viděli jsme zhruba polovinu. Zážitek je to určitě
velký, hodila by se ovšem tak asi desetinová rozloha
celého areálu. Po pár hodinách už nám to přišlo na
jedno brdo. Na Vesuv jsme se nakonec nedostali,
neboť v parku poměrně dost hořelo a byl veřejnosti
nepřístupný. Ovšem zdálky to díky požáru vypadalo,
jakoby se sopka probouzela k činnosti, tudíž máme
alespoň hezké a stylové fotograﬁe.
Výlet místní dopravou do Sorrenta - ráje citrónovníků a následný přesun autobusem do překrásného
městečka Positano byl rovněž velikým zážitkem.
Tam se jelo docela dobře, i když cesta po pobřeží
byla úzká a šofér před každou zatáčkou troubil, aby
varoval případná protijedoucí vozidla. Zato zpátky
jsme si užili…
Pokračování na str. 2

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 32 m2, výtah, balkon, parkovací stání... NC – 1.082 tis. Kč
- Prodej 2 nových bytů OV 2+kk Ráječko, 67 m2, výtah, 2 balkony... NC– 2.201 tis. Kč
- Prodej RD 6+1 J. Lady s dvojgaráží, poz. 1.017 m2, nadstandard … NC – 6 230.000 Kč
- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP ...NC – 19,9 mil. Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně ... NC – Info. v RK
-Pronájembytu 3+1Blansko–Písečná,76 m2, volný od 10/2017…NC – 12.000 Kč/měs.
Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
VEŠKERÉ REALITNÍ SLUŽBY PRO PRODÁVAJÍCÍ ZDARMA!!!
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Guláše, slunce a dobrá nálada. V parku se vařilo
Umíchat z ingrediencí v titulku skvělou akci, která se v Blansku stala tradicí, nebylo vůbec těžké. Uvařit nejlepší kotlíkový guláš však není jen tak.
Pokusilo se o to v sobotu 29. července deset týmů, které se utkaly na čtvrtém blanenském Gulášobraní v zámeckém parku. Souboj vařeček nebyl jednoduchý a letošní ročník přinesl oproti minulým změnu na stupních vítězů.

Zúčastnila se družstva se zkušenostmi z minulých
let, a to Kolejová, Kokotým, Radniční tým, Vyhrnutej
rukáv, Vařmeni, Oranžový tým. Nově do soutěže
vstoupily týmy Nemocnice, Plavci, Zrcadlo a Senior
tým.
Základní suroviny obdrželi všichni soutěžící
stejné: osm kilogramů hovězího masa, cibuli, chléb,
vodu. Dále měli všichni stejný kotlík a dostali dřevo
na topení. Další přísady už si mohl každý přinést
svoje vlastní. Někdo experimentoval, někdo vsadil
na jistotu. V kotlících se tak kromě základu ocitly
desítky druhů koření, různé uzeniny, zelenina,
fazole, houby i tekuté alkoholické pochutiny. Někdo zdůrazňoval bio kvalitu svých přinesených
surovin. Tak trochu alchymie, určit správný poměr
všech ingrediencí. Ale o tom, že méně je někdy
více, svědčily i výsledky hodnocení odborné poro-

Očima občanů
Pár slov k letošnímu
Gulášobraní
Patřím k těm, kteří chodí na Gulášobraní od
prvního ročníku. Je moc dobré, že Blansko pořádá
takovou akci, chodím sem velmi ráda. Bývá tu docela
sranda, potkám se tu se svými známými a vlastně
se mi líbí i celá samotná soutěž. Je zajímavé sledovat lidi, jejichž profese je úplně jiná, loupat cibuli a
česnek, máchat se vařečkou v kotli a krájet maso.
Kupříkladu pánové z Radnice, pan poslanec Toufar
nebo doktoři z nemocnice. Všichni se usmívají, s
každým se zdraví a je vidět, že i je samotné tato
událost baví a stmeluje.
Ráda bych se zastavila nad několika věcmi, které
se podle mého názoru letos moc nepovedly. V první
řadě je to moderátorka Aneta Kuklínková, která svoji
roli letos vůbec nezvládla. Očividně to přehnala s
alkoholem, o čemž vypovídalo nejen její vystoupení
s dětmi, ale v podstatě jakýkoli její pohyb či vyřčené slovo. Anetino vystoupení bylo neuvěřitelnou
přehlídkou trapnosti a neprofesionality. Kdo byl na
akci přítomný, jistě potvrdí má slova. Třešničkou na
dortu byla pak Anetina "moderace" závěrečného
ceremoniálu a vyhlašování výsledků. To se protáhlo
snad na třičtvrtěhodinu, během které by indispozici
nepoznal snad už jen ten, kdo je slepý a hluchý.
Na místě pořadatelů bych ji po nepovedeném vystoupení pro děti již nepustila na pódium. Chápu,
že improvizovat na místě je kolikrát dost obtížné,
ale v tomto případě by COKOLI bylo lepší než opilá
cvičenka s urousanými vlasy, která nedokáže bez
chyb vyslovit slovo o více než dvou slabikách. Mohl ji
zastoupit například kdokoli ze skupiny Netopýr, která
nám krásně hrála celý den. Je to velká škoda, Anetu
jsem měla vždycky moc ráda, nyní to však přehnala.
Také mi dost vadí, že akce je prezentována od 9
hodin, ale na oběd musíme jít někam jinam. Oproti
loňsku je sice bezva, že na místě byl přítomen
stánek, kde se prodávala krkovička a nesoutěžní
guláš, ten jsme si ale třeba kolem 11. hodiny koupit ještě nemohli. Jediné, co bylo k dispozici, byly
brambůrky.
Abych jen nekritizovala, chtěla bych vyzvednout
hudbu, která byla letos moc povedená. I když se
mi víc líbil folk v podání skupiny Netopýr, kapela
Infernet zase rozproudila mladší publikum a pokud
mohu mluvit za sebe, nakonec se jejich hudba líbila i
některým nám, starším. Taky se mi moc líbila letošní
atmosféra, povedené guláše a fakt, že na každého
se letos dostalo.
Na Gulášobraní určitě zase přijdu, ale prosím
touto cestou pořadatele, aby příští rok raději nechali
slečnu Kuklínkovou doma a taky se přimlouvám
alespoň za teplou klobásku, kterou by člověk mohl
během dopoledne zakousnout a příjemně tak zkrátit
čekání na guláš. Jinak skutečně povedená akce.
J. Kuchaříková

vítězů vystřídaly šampiony z minulých let. Na vítězích
se odborná porota, v níž zasedli účastníci soutěže
MasterChef 2016 Jiří Halamka a Kačka Tichá, shodla
jednomyslně. Jejich hlasování bylo anonymní, porotci
ochutnávali pokrmy z neoznačených misek a hodnotili
pouze chuť. První místo tedy udělili týmu Zrcadlo,
který uvařil klasický hospodský guláš, druhý se umístil
Senior tým a na třetím místě skončil Vyhrnutej rukáv.
Návštěvníci ve svém hlasování přihlíželi také k
celkovému vystupování týmu a zachovali přízeň
Vařmenům, jejichž kulinářské dílo neslo název „guláš, který nezbyde“ a lidé je ohodnotili jako nejlepší.
Získali tak Řád zlaté vařečky. Řád stříbrné vařečky
obdržel Oranžový tým a Řád bronzové vařečky patřil
Senior týmu.
-mha-

ty. Porotcům totiž nejvíce
chutnaly klasické guláše.
A co je základem výborného guláše? „Vždycky
jenom cibule. Musí být dobře orestovaná, pomaličku
smažená, dušená, zkaramelizovaná dohněda. Pak
dá guláši tu správnou barvu,“ popsal šéfkuchař týmu
Zrcadlo Michal Kuchař z
Blanska. Cibuli restoval na
sádle, které si sám vyškvařil, a místo vody do kotlíku
nalil poctivý masový vývar.
Dále je samozřejmě třeba zvolit správnou
kombinaci koření.
„Jaké to bylo, ale
prozrazovat nebudu,“ dodal Kuchař, který by se příští rok rád
pokusil o obhajobu titulu.
Prodalo se téměř tři sta soutěžních misek
a kolem stovky nesoutěžních. Do nich bylo
možné dostat guláš, který zbyl po degustačním
nalévání ve chvíli, kdy bylo ukončeno hlasování.
Datum akce uprostřed prázdnin se osvědčilo. „Rozhodli jsme se, že Gulášobraní bude mít
svůj stabilní termín, a to poslední červencovou
sobotu,“ řekla Andrea Sokolová z Kulturního
střediska města Blanska, která letošní soutěž
ve vaření kotlíkového guláše hodnotí kladně.
„Počasí přálo a panovala dobrá nálada. Účast
je podle mě srovnatelná s loňskem,“ doplnila.
Doprovodný program zajistily hudební skupiny Netopýr a Infernet, o moderování se
postarala Aneta Kuklínková. Pro děti byl dopoledne připraven zábavný pořad NIKI – Hrátky
se zvířátky a v odpoledních hodinách skákací
hrad.
A jak dopadla soutěž? Letošní nové týmy
skutečně zamíchaly kartami a na stupních

Chystáme se do školy!

Pro nový školní rok nabízíme:
-

papučky vel. 18-36. BIO pantofle do vel. 47
barevné cvičky i klasické Jarmilky
sportovní a vycházkovou obuv
školní tašky a batohy

Freddieho sloupek
O čem to?

do toho řvalo rádio a občas se u stolu objevil nějaký
Talián s kytarou, aby na celé kolo zapěl některou z
italských canzone. V ceně 12 EUR jste dostali láhev
vína, minerálku, těstoviny či risotto, hlavní chod
(například grilovaného lososa), přílohu či salát a jako
dezert čerstvé ovoce. Porce vydatné, jídlo vynikající!
Rozhodně to nebylo místo na klidnou romantickou
večeři a zřejmě bych u nás v Česku takový podnik
pohrdavě míjel velkým obloukem, ale skutečně to
stálo za to. Italové vařit umí, to se musí nechat. Za
celý pobyt jsme nezaznamenali jediné jídlo, které by
nám nechutnalo.
Byly to skvělé čtyři dny a noci. V životě jsem neviděl
město podobné Neapoli. Asi to nedokážu dost dobře
popsat, ale přišlo mi, že tohle město má tisíc tváří
a jakmile někde na rohu zahnete, ukáže vám hned
zase jiný pohled na sebe sama. Pokud bych měl říct
jedinou věc, která se mi líbila nejvíc, byla by to asi
zdejší atmosféra. I přes všechen ten smrad, odpadky,
hluk a chaos na mne město a lidé, kteří v něm žijí,
zapůsobili neuvěřitelně. Neapol je město, které určitě
musíte navštívit, než zemřete.
Martin Müller

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536
A. Skotáka 1371/8, Blansko
(ulice v centru města za bankou ČSOB,a.s.)
realitymajerova@seznam.cz

1.990.000,- Kč
bez daně z nabytí
+ provize RK

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

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Pokračování z úvodní strany
Na zastávku autobusu jsme dorazili kolem 16.
hodiny, autobus jezdil každou půlhodinu, ale všechny byly tak přeplněné, že jsme zde na místě ztvrdli
dvě hodiny, než se nám podařilo se probojovat do
vozu. Řidič se s cestou tentokrát vůbec nemazal,
a tak další třičtvrtěhodinku v přeplněném autobusu
jsem střídavě strávil nějaké postarší Italce v klíně a
s jakýmsi tučným Angličanem na zádech. Zpátky do
Neapole jsme se dostali až o půl deváté.
Samostatnou kapitolu tvoří gastronomie. Věděli
jste, že Neapol je město, kde vymysleli pizzu? Ta
je zde skutečně v nabídce mnoha restaurací. Již
za 4 UER koupíte opravdu veliký koláč, který mistr
kuchař připravuje v peci na dřevo, ze které šlehají
mohutné plameny a doba pečení snad nepřesáhne
tři minuty. Nevím, jak to dělají, jestli je to místními
rajčaty, moukou, sýrem nebo tím prostředím, kde se
pizza připravuje, ale je to skutečně lahoda! U nás
v Česku jsem podobnou pizzu nikdy nejedl. Mimo
pizzu jsou tu samozřejmě i jiné pokrmy. Navštívili
jsme jednu z vyhlášených neapolských tratorií, kde
bylo neustále přeplněno, obsluha na sebe hulákala,

OV 2+1, 60 m2,
5p/6, balkon,
po rekonstrukci,
uvolnění 2/2018,
možná dohodou
dříve.

Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Vidět Neapol a zemřít

Prodej OV 2+1 Blansko, Svitavská

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI

Prodej RD 3+1 Olomučany

www.realitymajerova.cz
Samostatně stojící
RD 3+1, 434 m2,
s dvorkem
a zahradou, nutná
rekonstrukce,
klidné místo.
1.290.000,- Kč
vč. daně z nabytí
+ provize RK

Hledáme byt

PRO KONKRÉTNÍHO ZÁJEMCE s hotovostí
hledám byt o velikosti 2+1 nebo 3+1 kdekoliv
v Blansku, kromě centra města. Pro prodávající jsou
veškeré služby RK zdarma. Nabízím zajímavou
odměnu za tip, vedoucí k prodeji nemovitosti.

Venku je horko k zalknutí, takže zimomilní tvorové,
jako jsem já se bojí vystrčit nos a děkují Pánu Bohu, že
je kousek odtud vlhké a chladné útočiště Moravského
krasu, kde se může leckdo odreagovat, případně, že
na zimním stadionu začali už dávno mrazit a lze se
tam na chvíli uchýlit taktéž.
Navíc je okurková sezóna, takže se nic moc nehýbe
a neděje, těžko zdánlivě o něčem psát.
Facebook a jiná média jsou plná svatby jednoho
pána původem ze Slovenska, který se rozhodl “očistit”
českou politiku, občas probleskne ve zprávách bývalý
premiér “pan Čistý” jak jde od soudu, či k soudu a když
si člověk zapne zpravodajský kanál, jakéhokoli druhu,
je rád za nepokoje ve Venezuele, protože vidí, že někde
na světě může být ještě větší bordel, než u nás...
Potom se rád podívá na nějaký optimistický pořad,
například “Letecké katastrofy”...
Ale dost naříkání...
Vždy je třeba najít na všem zdánlivě špatném něco
pozitivního... Stačí se i v tom vedru podívat ven a vidět,
jak si děti užívají prázdnin, jak i ti, co normálně nesportují se hrnou na plovárny nebo jezdí na kole a dlouhé
sluneční dny jakoby vykouzlily úsměv na tvářích jinak
zakaboněných lidí. A když pak už nic jiného, mnozí si
vykouzlí úsměv na hospodských zahrádkách užíváním
lahodných nápojů...
Děvčata odhazují jakékoli zbytečné části ošacení a
je radost se dívat na svět... Všechno je barevnější...
Ale já se přesto těším na zimu, na hokejovou sezónu
a snad i na lyže... Abych se zase v zimě mohl těšit na
kolo a na golf... Ale o tom ten život vlastně je... Pořád
je něco před námi a to je dobře... Hezký den…
Freddie (freddiemail@email.cz)

Blanenský baseballista
bronzový na ME!
Ve dnech 10. – 15. července se v holandském Utrechtu
konal Evropský baseballový šampionát mládeže do 12
let. Mistrovství Evropy se účastnil rovněž reprezentační
výběr České republiky, do něhož byl po tvrdé dřině,
vynikající práci a několika přísných výběrech nominován
také hráč z Olympie Blansko Jiří Grossmann.
Národní reprezentační tým dokázal pod vedením
hlavního trenéra Mariána Krásného porazit soupeře z
Ukrajiny, Polska, či Ruska a probojoval se až do klání o
3. místo.
V důležitém souboji dokázala Česká republika porazit
celek z Německa a obsadila tak fantastické 3. místo!
Blanenský baseballový a softbalový klub Olympia
Blansko se tak těší z nádherného umístění českého týmu
dvojnásob, a to díky skvělé reprezentaci blanenského
odchovance Jirky Grossmanna, který v národních
barvách dělá svému domovskému klubu čest.
Jirku teď čeká pár dní odpočinku a odjíždí na další
významný turnaj, kterým je Mistrovství světa na Taiwanu.
Jirko, díky za skvělou reprezentaci klubu, našeho
města a České republiky a hodně štěstí na MS!
-rs-

Zahrají známé melodie
Promenádní koncert v neděli 20. srpna s názvem Ať
dál píseň má zní vám pro radost nabídne divákům na
náměstí Svobody v Blansku příjemný hudební zážitek.
Od 10 do 11 hodin tam zazní různé české i zahraniční
hity a muzikálové melodie, například z Bídníků či Noci
na Karlštejně. Nebude chybět ani ochutnávka klasické
hudby.
Zazpívají: Eliška Skálová, Johana Skálová, Zdeněk
Krupica a studenti brněnské konzervatoře Kristýna
Nováková a Michal Moravec. Hudební doprovod a
zvuk: Pepino Kolář – piano, sax a klarinet sólo. Letního
zamyšlení a průvodního slova se ujme Pavel Svoboda.
-mha-
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Na kávě s Robertem Hořavou
V našem městě již osmnáct let funguje nízkoprahové centrum pro děti a mládež PVC
klub (NZDM v Blansku), kde se sociální pracovníci starají o ohroženou mládež. O svém
povolání pohovořil vedoucí klubu Robert Hořava, který v něm pracuje již osmnáct let
a stále je plný elánu do další práce.
Co je podle vás hlavní příčinou jejich problémů?
To, že rodiče nevěnují pozornost
svým dětem.
Jak s nimi kontakt navazujete?
Děti a mládež vytipováváme
hlavně pomocí kontaktní práce,
kterou děláme venku. Nyní jsme
získali na tři roky peníze na kontaktního pracovníka, takže práce
bude probíhat kontinuálně celé tři
roky. Často se také navazují na
svoje kamarády, kteří k nám již
chodí. To už jsou většinou ti, co
mají nějaký problém.

„Z osmnáctileté praxe fungování
našeho zařízení víme, jak je
důležité podpořit jakýkoliv zájem o
aktivitu, která by mohla nasměrovat
mladého člověka správnou
cestou, ukázat mu jiné možnosti
a motivovat ho ke změně stávající
situace. Pokud mají tito mladí lidé
zájem o vlastní hudební produkci,
je vhodným způsobem podpory
poskytnutí prostředků, které jsou
vzhledem k jejich situaci takřka
nedosažitelné a které mohou
přispět k udržení těchto aktivit
důležitých pro jejich osobnostní
rozvoj,“ uvedl vedoucí NZDM v
Blansku Robert Hořava.
Hudební zkušebna je k dispozici dětem a mládeži
od 13 do 21 let, kteří zavítají do PVC klubu. Mohou
tam založit kapelu, ve volném čase společně
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Jak to vnímáte na jejich vývoji, když jsou děti
zavřené doma? Není to tak, že zase aspoň nechodí
do hospody?
Nedokážu to teď zhodnotit, to se pozná až s odstupem času. Vnímám to negativně pro jejich vývoj
ve vztahové oblasti. Jsou zvyklí více komunikovat
virtuálně, mít víc facebookových přátel, než těch
reálných a než se s někým bavit z očí do očí. Oni se
víc radují z toho, že mohli odněkud dát na sociální
síť fotku, než z toho, že tam byli. Možná se vyhnou
nějakému jinému nebezpečí, které na ně číhá venku,
možná se míň dostanou k alkoholu a drogám, ale
nevím, co je do budoucna pro ně větší riziko. Neumět
komunikovat, neumět si sehnat práci, pasivně trávit
čas…. Teprve se uvidí, co to všechno přinese.
Co tedy mohou využít ve vašem klubu?
Mají tady jak klidový prostor, tak taneční parket,
místnost, kterou mohou využívat k videoprojekcím,
Xbox, playstation, dva stolní fotbaly, kulečník, hudební zkušebnu, počítačovou místnost s internetem,
půjčovnu knížek a sportovního vybavení, s tím, že
všechno je zdarma. Co je nejdůležitější, najdou u
nás pracovníky, kteří je rádi vyslechnou a pomůžou
jim z jejich problémy.
Z mého pohledu hlavní sdělení pro veřejnost a
hlavně pro rodiče je, že nezáleží na době, ve které
jsme a jaké nároky má (mobily atd.), ale na tom jak
se svým dětem věnují!
Marie Hasoňová

V rámci projektu „Bertík pomáhá“ Nadačního fondu Albert se pro NZDM v Blansku podařilo pořídit
novou hudební zkušebnu pro děti a mládež. K dispozici jsou kromě zvukové aparatury i nové bicí
a elektrická kytara.
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Jak zjišťujete jejich problémy?
Mohou sami přijít se svým vlastním problémem,
to znamená, že přijdou a rovnou chtějí něco řešit. To
se ale nestává tak často. Nejčastěji na problematická
témata přicházíme v průběhu běžných rozhovorů.
Mluvíme například o tom, jak se měl člověk o víkendu,
zmíní se, že se tam pil nějaký alkohol. Začneme se
ptát, jak by poznal, že už je to na něj moc, jak pozná
závislost, jestli u sebe sleduje známky závislosti, kolik
toho za týden vypije. Když zjistíme, že zvyšuje dávky,
začneme se bavit o tom, jak snižovat přísun alkoholu,
jak se vyhýbat rizikovým prostředím. Dále se snažíme
na problémy přijít aktivně pomocí takzvané speciﬁcké
prevence. Každé dva měsíce měníme téma podle aktuálních potřeb klientů, děláme informační dotazníky.
Pomáháme jim najít to, co je zajímá, třeba při výběru
střední školy.

máme u nás omezený na hodinu denně. V případě,
že potřebují pracovat na školní práci, mohou být na
internetu déle, ale pak chceme vidět nějaký výsledek.

Klub má novou hudební zkušebnu

;

Za co jsou tresty?
Za experimentování s alkoholem, poškozování
vybavení klubu, dále za násilí, a dělání nepořádku
v klubu i kolem. Ke všemu přihlížíme, třeba když se
problémy opakují.

Setkáváte se na ulici s odmítavými reakcemi?
Minimálně, protože pracovníci jsou zkušení a k

Jaký je rozdíl v přístupu mladých lidí dříve a
dnes?
Dříve byl o nás větší zájem. Jestliže dnes máme
třicet uživatelů průměrně za den, tak dřív jich bylo
třeba sto. Je to o tom, že předtím neměli žádné
alternativy, nebyly možnosti, co jsou teď. Finanční,
aby mohli jezdit do Brna, nebyly mobily. Pouštěli jsme
projekce, chtěli každý týden ﬁlm, dnes nemají zájem,
protože si ho pustí na mobilu, kdykoliv chtějí. Dřív se
na to těšili celý týden, i na další akce. Dnes je skupina
dětí a mládeže jedna velká masa bez vyhraněných
zájmů. Mladí lidé jsou zavření doma, nikam nechodí,
někdy k nám přijdou jen kvůli internetu, protože jim
doma vypadl a rodiče jim ho nemohou zaplatit. Ale ten
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Děti nemusí uvádět svoje jméno?
Nepotřebujeme je znát. Uživatele si zaznamenáváme, ale pod přezdívkami. Příjmení vůbec nezjišťujeme. Pracujeme s člověkem tak, aby dostal to, co
potřebuje. Práce je dlouhodobá, založená především
na vztahu a na důvěře. Klienti docházejí delší dobu,
získávají důvěru k pracovníkům. Jsme k nim velmi
otevření, ale pravidla dodržujeme velmi striktně.
Je důležité děti učit, že jsou nějaká pravidla. Naše
zařízení je pro ně poměrně atraktivní, proto sem chodí
rádi, i když jsou to děti, které nerespektují pravidla
doma, ve škole ani v ústavech. U nás je díky atraktivnímu prostředí dokážou dodržet. Kdo pravidla poruší,
má trest.
Z výchovných důvodů udělujeme i alternativní tresty,
to znamená, že kdyby měl třeba dostat za něco měsíční zákaz vstupu do zařízení, může se rozhodnout,
jestli chce například pouze čtrnáct dní natvrdo a čtrnáct dní podmínku. Pak může v těch dalších čtrnácti
dnech chodit, ale na setkáních musí dojít na rozhovor
týkající se problematiky. Z devadesáti devíti procent
volí alternativu, protože jim to za to stojí.

To musí být umění komunikace…
Je to o tom, že máme tým, který už funguje hodně
dlouho, což je výhoda. Pracovníci jsou kvalitní, přemýšlejí nad tím, máme dlouhé porady, zabýváme se
každým klientem. Fungujeme už osmnáct let. Děkujeme také městu Blansku, že nás dobře podporuje.
Bylo vstřícné od samého začátku, nabídli nám několik
prostor na výběr. Sociální odbor nám například pomohl získat terénního pracovníka, vnímali jeho potřebu.

Jaké byly začátky klubu?
Vycházelo to z Ulity. Začali jsme řešit, že pro děti
a mládež není v Blansku žádný prostor, kde by mohli
trávit volný čas, a že se o ně nikdo nestará. V roce
1999 jsme získali prostor ve Staré fabrice na ulici
Sadová.
Teď je doba elektronizace, takže všichni cvakají
do mobilu. Předtím nebyl internet, lidé byli vyhraněnější – anarchisti, skinheadi, hippiesáci. Prostor byl
členitý a každý si našel svoje místo. V tomhle ohledu
to bylo jiné. Ale děti a mládež mají v podstatě stále
stejné problémy, protože se to odvíjí od vztahů doma
a dalších vztahů. Teď akorát mají třeba víc peněz,
takže si alkohol seženou snadněji. Ale tenkrát si ho
taky sehnali.
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Jak probíhá kontakt?
Na prvních kontaktech jim nejprve vysvětlíme, kde
se ocitli, že jsme sociální služba a jsme tu od toho,
abychom jim pomohli s řešením jejich problémů.
Ostatní aktivity u nás jsou jen jako prostředek ke
kontaktu. Služba je zdarma a je anonymní.



Pro koho je klub určený?
Pro rizikovou mládež od 13 do 21 let. Ti, co zažívají nebo mohou zažívat nějaké rizikové události ve
svém životě. To znamená experimentování s drogami,
předčasné sexuální zkušenosti, užívání alkoholu,
problémy doma, ve škole, ve vztazích, nízké sebevědomí…
Ve školním roce je otevřeno od úterý do pátku od
14 do 19 hodin. Přes prázdniny máme otevřeno dva
dny v týdnu, v úterý a ve čtvrtek, a více času jsme
v terénu, protože děti jsou více venku v parcích.
Přicházíme tedy za nimi.
Za určitých podmínek mohou klub navštěvovat i
mladí lidé od 21 do 26 let, ale to už je v jiném režimu.
Ti mohou jen na hodinu denně kvůli tomu, aby tady
netrávili většinu času, protože už mají být jinde, hledat
si práci a podobně. Centrum navštěvuje průměrně
třicet dětí a mladých lidí denně.

Jak to probíhá v ulici?
Pracovníci nejprve zmapují terén, chodí a sledují
děti a mládež venku. Identiﬁkují příslušnost dětí k
cílové skupině – například nudící se mládež v parku. Pak nastává samotný kontakt, pracovník osloví
skupinku, představí se, rozdá letáčky. Děti většinou
o klubu vědí. Nabídne jim možnost docházet do klubu a pomoc řešit jejich problémy. V případě, že má
člověk zájem, uzavírá se ústní dohoda. Nemusí nic
podepisovat.
Ve věku, kdy člověk přechází z dětství do dospělosti, mu chceme ukázat, že to, co doteď zažíval, nemusí
být normální. Když doma věčně slyší, že je hloupý,
že neudělá střední školu, nebo vidí, že doma všichni
pijí, myslí si, že je to normální. Jde tedy o to s ním
„zatřást“ a ukázat mu, že tohle všechno nemusí být
normální. Radíme mu, aby si našel svou vlastní cestu,
a při tom hledání mu nabízíme pomoc a doprovod.
Aby se nenechal ovlivňovat prostředím, v kterém vyrůstal. Snažíme se mladé lidi nasměrovat, ale důležité
je, že jim neříkáme, co mají dělat. Proto se jim také
služba líbí a vyhovuje jim. Neříkáme jim, co je a co
není dobře, co musí a nemusí dělat. Necháváme jim
vybrat, aby si na to přišli sami. To je principem našeho
poradenství. Direktivní přístup znají ze svého života,
a to na ně nefunguje.
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Osmnáct let v sociálních službách je poměrně
dlouhá doba. Není to náročné?
Práce mě pořád baví, dá se pořád dál rozvíjet.
Navíc jsem nedělal vždy vedoucího, to až teď posledních pár let, práce se mění, vyvíjí, je to pestré. V
současné době mám více administrativy, ale k přímé
práci s klienty se také dostanu, ta mě baví nejvíc.

prvnímu kontaktu s novými dětmi navíc dochází
nejčastěji tehdy, když se ve skupince právě nachází
někdo z našich klientů. Takže děti pak nemají tendenci něco odmítat, důvěřují svým kamarádům.

Sponzor rubriky:
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zkoušet a pak třeba uspořádat koncert pro rodinu
a kamarády.
-mha-
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Nabízíme Vám příležitost stát se součástí
týmu společnosti zaměřené na dodávky
energetických staveb a technických zařízení
budov.

VEDOUCÍ ZAKÁZEK / STAVBYVEDOUCÍ
VAŠE ÚKOLY
- operativní řízení zakázek v oblasti
energetických staveb a technických
zařízení budov
- řízení interního montážního týmu
a koordinace subdodavatelů
- materiálové a technické zabezpečování
stavby

NABÍZÍME
- zaměstnání v perspektivní,
dynamicky rostoucí firmě
- prostor pro profesní a kariérní růst
- přátelský pracovní kolektiv a odpovídající
pracovní vybavení
- finanční ohodnocení odpovídající
dosahovaným výsledkům

POŽADUJEME
- vzdělání technologického
nebo stavebního směru – SŠ/VŠ
- praxe v oblasti dodávek montážních
celků nebo stavebnictví min. 3 roky
- chuť pracovat s lidmi,
komunikativnost
- spolehlivost
- ŘP - sk.B

V případě zájmu zašlete svůj profesní
životopis na e-mail info@cergo.cz
CERGOMONT s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 Blansko

Moravský kras navštívilo
25 milionů lidí

Svatební salon Dany Beránkové
v Horní Lhotě nabízí:

V jeskyni Balcarka v červenci přivítali pětadvaceti miliontého návštěvníka. Stala se jím Zdeňka
Richterová z Mokré-Horákova u Brna, která se na návštěvu jeskyně vydala s manželem a dvěma
vnučkami. Obdržela volné vstupenky do čtrnácti jeskyní v celé republice.

velikostech+doplňky

Když Zdeňka Richterová chtěla u pokladny
zakoupit vstup do jeskyně Balcarka pro čtyři osoby,
nejprve nechápala, co se kolem ní děje. Kamer ani
fotoaparátů si zpočátku příliš nevšímala, a tak bylo
pro ni překvapením, že novináři svou pozornost
věnují právě jí. Vedoucí Správy jeskyní Moravského
krasu Jiří Hebelka pro ni měl skvělou zprávu o výhře.
Vstupné kupovat nemusela, a dokonce ji a členy její
rodiny čekala speciální soukromá prohlídka podzemí.
„Je to poprvé, co jsem vůbec něco vyhrála,“
sdělila své první dojmy výherkyně s tím, že se každý
rok snaží s dětmi nějakou jeskyni prohlédnout. Ty
v Moravském krasu již navštívila všechny kromě
Výpustku.
Jeskyněmi Moravského krasu prošlo ve skutečnosti

ještě více lidí, ale
podrobné statistiky
návštěvnosti se vedou
od roku 1955. „Ačkoliv
Sloupsko-šošůvské
jeskyně byly otevřeny
veřejnosti již v roce
1897, údaje o počtu
návštěvníků z té doby
máme jenom velice
kusé, proto jsme se
rozhodli, že vyjdeme
z podrobných statistik,
které máme k dispozici
od toho roku 1955,“
řekl vedoucí Správy
jeskyní Moravského
krasu Jiří Hebelka.
Výherkyně dostala
pamětní list, který slouží jako volná vstupenka do
všech čtrnácti zpřístupněných jeskyní, jež spadají
pod Správu jeskyní České republiky. „Poukaz je pro
čtyři osoby a platí čtyři roky,“ uvedl Hebelka.
Roční návštěvnost Moravského krasu se v
současnosti pohybuje okolo 360 000 návštěvníků.
Nejvíce navštěvované jsou Punkevní jeskyně, kam
zavítá přes 200 000 návštěvníků za rok, dále jeskyně
Kateřinská s cca 55 000 návštěvníky, jeskyně
Sloupsko-šošůvské - 40 000, jeskyně Balcarka
35 000 a jeskyně Výpustek - cca 19 000 návštěvníků.
„Předpokládáme, že příští měsíc navštíví jeskyni
Výpustek dvou set tisící návštěvník,“ doplnil vedoucí
Správy jeskyní.
-mha-

Zvolte si svoje
Informační centrum roku

V úterý 20. června byl zahájen další ročník prestižní ankety „Informační centrum roku“, jejímž
vyhlašovatelem je Asociace turistických informačních center ČR, nově ve spolupráci s Vydavatelstvím
KAM po Česku.
se službami informační kanceláře Blanka nebo
Anketa je určena široké laické i odborné veřejnosti.
jiného informačního centra v regionu spokojeni,
Hlasovat bude možné z jedné IP adresy pouze
podpořte je svým hlasem na webových stránkách
pro jedno TIC v kraji, a to do 31. srpna 2017.
www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku.
Letošní ročník ankety prezentuje hlasující veřejnosti
Martina Hejčová, informační kancelář Blanka
celkem 422 certiﬁkovaných turistických informačních
center. Každé informační centrum se zde
prezentuje formou vlastní informační
karty, kde jsou zaznamenány jeho služby,
fotograﬁe i propagační materiály, které je
možné ze stránek přímo stáhnout.
Z blanenského regionu se ankety
účastní 11 informačních center, a to včetně
informační kanceláře Blanka v Blansku,
která je v současnosti na třetím místě
pořadí v Jihomoravském kraji. Již 19 let je
zde k dispozici nejen pro turisty hledající
informace a tipy na výlety po Moravském
krasu, ale také pro blanenské občany,
kterým zajišťuje především předprodej
vstupenek, kopírování a informace o
ﬁrmách a službách v Blansku. Pokud jste

*svatební šaty i ve větších

móda

*společenské šaty dlouhé

Dana

*bílé šaty do tanečních
*šaty pro družičky

Tel:777925553, www.modadana.cz

Svitavská 434/10
Blansko

Tel. 777 707 720
*
*
*
*

Výroba a prodej tepla a elektřiny
Údržba kotelen, výměníkových stanic,
revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení
Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů
HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP
v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Voda
Plyn
Topení
Revize

Elektro
Slaboproud
Silnoproud
Revize

Již 21 let jsme tu pro vás!
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Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku!

Polygrafická společnost NOVATISK se sídlem v Blansku hledá do svého týmu

TISKAŘE OFSETOVÝCH STROJŮ
Co očekáváme:
Technické
vzdělání
tt Cit pro barvy (polygrafie výhodou)
odpovědnost a samostatnost
tt Spolehlivost,
Zkušenosti v oboru vítány
Co nabízíme:
Stabilní
zaměstnání
rozvíjející se společnosti
tt Nadstandardní mzduv podle
osobního výkonu
seberealizace a profesního růstu
tt Možnost
Nástup ihned nebo dle dohody

www.monitor-bk.cz

V případě Vašeho zájmu nám pošlete prosím profesní životopis
na e-mail vybihalova@novatisk.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky
na tel.: 516 426 862. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

K Ruliškům nejen na pivo!
Ten, kdo vyrostl na Zborovcích, může potvrdit, že od samého začátku toho na sídlišti moc nebylo.
Jeden malý pultový obchod se základními potravinami, pro všechno ostatní se muselo do města.
Vzhledem k rychlému rozvoji bytovek v této lokalitě i rozšíření počtu obyvatel se tu čekalo na hospodu
jako na smilování. Roku 1991 otevřel Jiří Rulišek Restauraci V Zátiší, ale co pamatuju, říkali všichni
odjakživa „Jdu k Rulíškovi!“ Jak je na tom hospoda dnes? To budete koukat…

Zub času nechal za pětadvacet roků provozu
na hospodě mnoho šrámů a dalo by se s klidem
říci, že se z toho tady stala zahulená „čtyřka“.
Štamgasti sice stále chodili, ale už i oni začali brblat
na kvalitu prostředí a volat po změně. A tak se loni
v listopadu restaurace zavřela a za jejími dveřmi
začala rekonstrukce.
Restauraci dnes vede pokračovatel rodu Jiří
Rulišek mladší společně se svojí ženou, a tak
není divu, že vás pohledem od silnice upoutá nová
fasáda s nápisem „Pivnice U Ruliška“. Interiér
se změnil doslova k nepoznání. Na první pohled
zaujmou zelené kožené lavice a stylové dřevěné
židle tolik typické pro pivnici. Rekonstrukce se
dočkaly záchody, výčep s barem, hlavní sál, vlastně
úplně všechno. Místo typického smradu z cigaret to
tu voní čerstvou výmalbou a novým nábytkem.
Samostatnou kapitolou je zahrádka asi pro 100
osob, kde se nachází dětské hřiště se skluzavkou a
mimo prostor se stoly také zhruba 500 m² zatravněné
plochy, kde si mohou děti zakopat s míčem nebo
si lehnout s rodiči na deku a obklopeni přírodou
nedaleko sídliště vychutnávat chvíle klidu.
Jsme v pivnici, a tak první, o co se zajímám, je
pivo. Na čepu je stabilně pivo z portfolia Černé Hory
– sklepní neﬁltrovaná desítka, jedenáctka Rychtář a
Černohorský ležák 12°. Poslední pípa je rezervována
vždy pro nějaký speciál – Matuška, Nachmelená
opice, Poutník a další piva menších pivovarů, které
jsou dnes velice oblíbené a vyhledávané.
Co však dělá pivo neobyčejným, je způsob
jeho servírování hostům. Něco takového jsem
viděl poprvé a troufám
si říci, že v Blansku
nikde nic podobného
není. Vše začíná v
zachlazeném boxu, ve
kterém jsou uloženy
sudy s pivem. V této
speciální místnosti
je stálá teplota 6 °C.
Sklenice prochází vždy
vodou nachlazenou na
6 °C – dřezová myčka
(špílboj), oplach a
následně zachlazená
vana s vodou, odkud
obsluha bere sklenice
a točí do nich pivo
takzvaně „na hladinku“.
Dostáváme se tak do
ﬁnále: zákazník obdrží

pivo natočené najednou do
vlhké sklenice a má 6 °C, což
je ideální teplota piva.
Pivnice U Ruliška se už
nechce tvářit jako hospoda
pouze pro pivaře. V nabídce je
tedy docela dost alkoholických
i nealkoholických nápojů.
Jsou to například v poslední
době tolik oblíbené exotické
rumy: Diplomático, Zacapa,
Don Papá… Lihovin je na
nápojovém lístku poměrně
solidní množství. Vidím
taky pár míchaných nápojů,
přičemž nemůže ani zde
chybět momentální megahit
Aperol Spritz. Pro děti točená
originál kofola či 100% přírodní
limonády Kitl obsahující
kousky dužiny. K tomu dobrá kávička – prostě každý
si přijde na své.
Kdysi se tu vařilo, a dobře! Proto jsem byl moc
rád, že na tuto tradici se rozhodl Jiří Rulišek ml.
navázat. „Nechceme jít směrem hypermoderní
gastronomie. Jde nám o to, aby jídlo bylo poctivě
uvařené, bez jakýchkoli dochucovadel a náhražek,“
říká o své kuchyni Jiří a ukazuje mi jídelní lístek.
Tatarák z hovězího, steaky, salát Caprese, guláš s
knedlíkem, hovězí líčka s kaší, škvarky a domácí
chipsy z čerstvých brambor. „Chceme, aby se u nás
zákazník dobře najedl a cítil se jako doma. Děláme
si vlastní knedlík, guláš se připravuje z vývaru přesně
tak, jak se připravovat má, to stejné i další pokrmy,“
dodává majitel. „Ceny se možná někomu můžou
zdát vyšší, ale odpovídají přesně kvalitě hotového
jídla. Restaurace, ve které vám prodají guláš za
80 korun, musí nutně na něčem ušetřit, aby se na
tak nízkou cenu dostala. To my neděláme. V naší
kuchyni jakékoli dochucovací přípravky nemáme, vše
je čerstvé a poctivé. To platí i o masu, které bereme
výhradně od regionálních chovatelů.“
Vyzkoušejte nově rekonstruovanou Pivnici U
Ruliška. Najdete ji na adrese Zborovec 1 (směrem
přes pole na Horní Lhotu). Webová prezentace se
nachází na www.facebook.com/URuliska, kde se
dozvíte o veškerých víkendových akcích, plánované
živé muzice, víkendovém menu a další podstatné
informace. Pivnice U Ruliška si na nic nehraje. Je to
poctivá hospoda, kde teče dobré pivo, vaří se poctivá
jídla a na své si tak přijde opravdu každý.
-r-

NECHEJ SE ZLÁKAT
Nabízíme na hlavní pracovní poměr:
- kuchař
- servírka/číšník
- rozvoz pizzy

* NADSTANDARDNÍ
platové podmínky
* mladý kolektiv

Tel. 775 11 77 88

Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko-japonská společnost s dlouholetou tradicí TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku hledá vzhledem k
rozšiřování výrobních prostor a kapacit zájemce na pozici

ELEKTRIKÁŘ
OBCHODNÍ MANAŽER
(znalost anglického jazyka, německý jazyk výhodou)

Co nabízíme:
nadstandardní platové podmínky
zázemí zahraniční společnosti
Zájemci, hlaste se osobně,
písemně nebo telefonicky na adrese:
TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko
telefon: 516 428 411
e-mail: info@tatsuno-europe.com, www. tatsuno-europe.com
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KAŠTÁNEK
FEST
25.8.2017 od 20 hod.
Horní Lhota

--- HD acoustic
--- INFERNET
--- ROSOMÁK
Olympic revival

--- S-band revival
První ročník! Skvělá muzika, speciality z grilu,
Aperol Spritz za 50,- Kč! Vstupné 150,- Kč
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na 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
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.
604585530.
* Jazyková škola v Blansku nabízí za solidních podmínek práci na pozici lektora/-rky
angličtiny. Více na www.orangeenglish.cz
* Nabízím přiýdělek pro řidiče osobního auta.
TAXI. Služby dle dohody. Tel. 602786025

Siemens Electric Machines, s.r.o. Drásov
ihned přijme operátory zakázkové výroby
(i bez praxe v oboru). Nástupní mzda 21 25 000 Kč. Odměna za nástup 10 000 Kč a
mnoho dalších beneﬁtů.
Dále hledáme pracovníky lisovny na pozici
Skládání plechových výlisků a Manipulant. Nástupní mzda 20 - 24 000 Kč.
Kontakt: Tereza Sichová
Tel.: 720 954 683
Email: tereza.sichova@siemens.com

Nemocnice Blansko ve spolupráci s cvicsnami.cz
a]LUHYVȏUxRHRJL!

DEN PRO DĚTI
v Nemocnici Blansko
t
téma Džungle
sobota 2. 9. 2017 od 10 do 17 hodin
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PRODEJ
* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! Kvalitní loňský
tmavý med přímo od včelaře z čisté přírody Blanenska. Cena
140,- Kč/kg - v 1 a 5 kg sklenicích. Po domluvě dovezu větší
množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Část zahrady, ovocný sad ca 2500 m² v Blansku.Vhodné i pro
chov domácích zvířat apod. Osobní jednání, cena dohodou, tel.
702309493.
* Kovový kontejner 1100 l, nutný osobní odvoz. Cena dohodou,
nabídněte. Tel. 702309493.
* Zahrádku na Otiskách s možností výstavby chaty. Oplocená,
dřevěná chatka, osázená ovocnými stromy, studna s užitkovou
vodou, elektřina. Tel. 608889821.
* Starší telefony s faxem, tiskárny, dveře interierové vnitřní 80
levé - nové, zabalené, za poloviční cenu, odstín šedé leta. Tel.
608889821.
* Jízdní kola, cena dohodou. Tel. 608889821.
* RD k rekonstrukci. Tel. 731745359.
* Fiat Punto S 75 ELX, 1.3, lit. kola, letní a zimní pneu, cena
15.000,- Kč. Tel. 775384118.
* Dámské kolo s nosičem a košíkem, je třeba doladit převody. Cena
1200 Kč. Tel. 775236803.
* OPEL MERIVA , r.v. 2005 na LPG,tažné, tel. 608889821

RŮZNÉ
* Hledám rodilého mluvčí k občasné výpomoci při komunikaci
v polštině. Blansko + okolí. Dohoda jistá. apasoma@seznam.cz
* Nemá někdo mimoně z Alberta? Sháním pro vnučku. Tel.
731084464.
* Pronajmu 1+1 v Blansku u přehrady, téměř zařízený, od září
2017. Dům po rekonstrukci, zasklený balkón.
Tel. 737802235.
* Nabízím zdarma 3 mladé ořešáky. Odvoz je možný os.autem z
Blanska nebo ze Šošůvky. Tel. 728704229.
* Nabídněte za odvoz nebo nízkou cenu 2 starší ale zachovalá
křesla. Tel. 728704229.
* Našel by se prosím někdo, kdo daruje mladému fotografovi zvětšovací přístroj značky Axomat, nejlépe od modelu 2 výše, nejlépe
však model 5? Tel. 737002332.
* Pronajmu garáž na Podlesí. Tel. 606703712.

BLANKA
OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Moravskehrady.cz - Veveří 11.-12.8.2017, vstupné
v předprodeji: pátek 11. 8. 400 Kč, sobota 12. 8.
520 Kč, permanentka 820 Kč.
Letní koncert na zámku – Miloš Pernica a Hana
Budišová Colombo – 18. 8. 2017 v 19:30 hod,
hudební salonek na zámku Blansko (za příznivého počasí na zámeckém nádvoří). Vstupné v
předprodeji 80/60 Kč.
Miloš Pernica a hosté, Vladimír Mišík a ETC 20. 9.
2017 v 19:30 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné
v předprodeji 300/260 Kč.
Halina Pawlowská: Manuál zdravé ženy 10. 10.
2017 v 19:00 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné
v předprodeji 270/300 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Zpáteční jízdenka Krasobus - Pamětní zpáteční jízdenka do Moravského krasu obsahuje slevové
kupony na služby v Blansku a Moravském krasu.
Využít můžete zvýhodněného vstupného např. na
blanenský zámek a bowling, do Kateřinské jeskyně, kostela sv. Martina, aquaparku a další. Platnost
slevových kuponů je neomezená. Cena 30 Kč.
Turistická mapa Moravský kras 1:25 000.
Nově aktualizovaná podrobná mapa s pěšími i
cyklotrasami v Moravském krasu a okolí. Cena 90
Kč.
Turistická magnetka Zámek Blansko. Vhodný
suvenýr z cest nejen pro turisty. Cena 30 Kč.
Publikace Vzpomínka na minulost – Od Ježků
po Adast. Autor Miroslav Buchta popisuje detailní
historii známého blanenského podniku a doplňuje
ji bohatou fotograﬁckou přílohou. Cena 150 Kč.
Publikace Blansko – brána Moravského
krasu. Výpravná publikace představuje historii i
současnost Blanska, jeho památky, osobnosti i
kulturní a sportovní život. Cena 280 Kč.
Aktuální pozvánka:
Každou neděli od 10:00 hod se v parku před radnicí
konají Promenádní koncerty. Těšit se můžete na
vystoupení souborů dechové hudby i základních
uměleckých škol. Za nepříznivého počasí se
koncert nekoná.
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Noc v muzeu: Objevování jeskyní
V pátek 28. července měly děti možnost strávit noc v blanenském muzeu, kterou pro ně připravili
zaměstnanci tentokrát na téma Objevitelé Moravského krasu, aneb Ve šlépějích Jindřicha Wankela.
Spaní v muzeu se již stalo prázdninovou tradicí.
Umožňuje malým návštěvníkům netradičně strávit
volný čas a poznat zámecké prostory. Letos navíc
nešlo jen o pobyt v samotném muzeu, ale o večer
plný dobrodružství v jeskyni Býčí skála a v jejím okolí.
Po příchodu na zámek v 17 hodin se děti ubytovaly
a následně odjely autobusem do Moravského krasu.
„V jeskyni hledaly poklad, který obsahoval skleněné
korálky a medvědí zuby – repliky předmětů v Býčí
skále opravdu nalezených,“ uvedla ředitelka muzea
Pavlína Komínková. Průvodce dětem popovídal o
jeskyních a objevech. Večer zakončilo opékání párků
před jeskyní a po návratu do zámku ještě noční
prohlídka komnat, různé hry a čtení před spaním.
Ráno se rozdělil poklad a po snídani děti odešly
domů.
Prázdniny nabídnou ještě jeden termín Noci v
muzeu se stejným programem, a to v pátek 25.
srpna od 17 hodin do sobotního rána. Místo je třeba
předem rezervovat.
-mha-

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

Letní koncert na zámku
v Blansku
Hana Budišová Colombo /Itálie/ - ﬂétna
Miloš Pernica – kytara

Duo hudebníků zahraje ve stylu argentinské tango,
bossa nova a italskou hudbu 18. srpna 2017 v 19.30
hod. v Hudebním salonu blanenského zámku. V
případě teplé letní noci koncert zazní na nádvoří
blanenského zámku.
Vstupné v předprodeji: 80 Kč. Důchodci a do 15ti
let 60 Kč., ma místě: 100 Kč. Důchodci a děti do 15ti
let 80 Kč. Předprodej: Informační kancelář Blanka a
Muzeum Blanenska.
-r-

BARVY LAKY u Lumíra
------------------Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

^ƉŽůĞēŶŽƐƚƚĂŵƉĂDĞƚƌĂĂ͘Ɛ͘ůĂŶƐŬŽ͕ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵ^ǀĄƎĞēĞ͘

+420 734 252 959, +420 724 959 699
info@barvyblansko.cz

WŽŵĄŚĄŵĞƵĚƌǎĞƚǀǇƐŽŬǉƐƚĂŶĚĂƌƚǀēĞƐŬĠƐƚƌŽũşƌĞŶƐŬĠǀǉƌŽďĢ͘

Otevírací doba:
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,
olyuretan
epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,
lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel
a sprejů.
pi

NOVEˇ

Zastavte se klidně i jen pro radu...
www.barvyblansko.cz

míchání
autolaku

barvylakyulumira
k
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0ΖĢΘ.
- 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

- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy
- parkety

Pustý žleb prověřil stovku běžců
z<>h^<zdZKs|,<KEZdp

www.vladimirmisik.cz

D/>KaWZE/
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20. 9.
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2017 v 19:30 h
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Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.
Model ŠKODA FABIA COMBI v provedení TRUMF vás potěší skvělou
výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání
s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý kožený
paket a další. ŠKODA FABIA COMBI TRUMF je nabízena včetně
prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností
50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc
s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč.
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům
ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu na Infolince ŠKODA,
tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

V sobotu 8.7. se krátce před 17. hodinou v
krásném atriu Domu
přírody na Skalním
mlýně začali scházet
závodění chtiví běžci
a běžkyně. Důvodem
jejich konání byl již
pátý ročník Desítky
Moravským krasem,
která závodníky zavedla do krásných zákoutí
Pustého žlebu v srdci Moravského krasu.
Účastnický rekord z
roku 2015 sice nepadl,
ale rovná stovka startujících je úctyhodné
číslo a jen potvrzuje, že
po běhání je stále hlad.

ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

www.skoda-trumf.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

ŠKODA FABIA COMBI TRUMF
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274 900 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů FABIA COMBI TRUMF:
4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

Široká nabídka
ročních a ojetých vozů

Veškeré organizační záležitosti měl pevně v rukách Tomáš Mokrý se zkušeným týmem pořadatelů,
kteří mimo jiné pořádají Masaryk run na Masarykově
okruhu a zejména zářijovou Blanenskou desítku. A
zkušenosti týmu jsou nejen pořadatelské. Například
online prezentované běžce měl na starosti Lukáš
Olejníček a přípravy občerstvení se zhostila Jana
Kunčická. Oba jmenovaní jsou držitelé traťových rekordů Desítky Moravským krasem. A oba jmenovaní
je zaběhli v roce 2015. Lukášův rekord má hodnotu
31:49 a rekord Jany má hodnotu 39:27. Dnes již
víme, že ani jeden z nich nebyl v sobotu překonán,
ale vše pěkně popořádku.
Start závodu byl naplánován po projetí posledního
jeskynního vláčku a těsně po 18. hodině se vstříc
deseti kilometrům vydala rovná stovka závodníků.
Startovní výstřel opět nezazněl, ale byl nahrazen
vydatným zatroubením z vuvuzely. Tmavé bouřkové
mraky se nad Skalním mlýnem pomalu rozplynuly, a
tak jediné co viselo ve vzduchu, byla jména budoucích vítězů. V mužské kategorii jsme se to dozvěděli
po uplynutí 32 minut a 44 vteřin a byl jím Ladislav
Kučera z ISCAREXU Česká Třebová. Druhé místo
vybojoval Pavel Brlica z SK Žabovřesky časem 33:45
a třetí místo patří Františkovi Kubínkovi z RFSK.
Nejlépe umístěným „okresním“ běžcem byl Tomáš
Jančík z Elite Sport Boskovice a připíše si tedy 80
bodů. V ženách si nejvyšší stupínek vybojovala držitelka traťového rekordu Jana Kunčická z Blanenské
desítky. Osobní maximum na této trati si sice nevylepšila, ale pro sobotní závod jej pěkně zakulatila na
rovných 40 minut. Stejnou bodovou hodnotu si Jana
připíše do celkového hodnocení Okresní běžecké
ligy. Pro druhé místo si doběhla Lucka Nedomová z
Kometek Lysice a na třetí příčku vystoupala Dorota
Anderlová z veselého oddílu RUN & MUM.
Po doběhu jubilejního stého závodníka sobotního
závodníka se ještě rozdělily ceny pro vítěze a mohlo
proběhnout slavnostní vyhlášení výsledků. Opět v
prostorách krásného dřevěného atria Domu přírody
se po několik minut střídalo vyvolávání jmen vítězů a
následný potlesk, který patřil právě jim. Je krásné, že
podvečerní závod v plné letní sezóně naláká běžce
z odlehlých koutů naší republiky. Není běžné, aby
se vedle sebe sešli běžci z Teplic, Frýdku – Místku,
Olomouce, Břeclavi nebo Kolína. Proto věříme, že i
příští rok bude mít Desítka Moravským krasem tak
pestrou účast a třeba se podaří prolomit některý z
rekordů. Záleží jen na vás.
Za Okresní běžeckou ligu Jiří Vrtílka, ředitel
www.oblblansko.cz

Další číslo Monitoru vychází
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz
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