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

 Přední strana Monitoru již tradičně patří úvodníku šéfredaktora, toto číslo je však výjimkou 
potvrzující pravidlo. Prodloužená prázdninová pauza a potřeba reagovat na aktuální dění nás 
vedly k tomu, že jsme před osobní glosou dali přednost rozhovoru s místostarostou Jiřím Crhou. 
Naše čtenáře bychom však rádi ujistili, že od příštího čísla bude vše při starém a úvodník se vrátí 
na místo, kde ho byli zvyklí nacházet po celá léta.

Tentokrát o parkování... 
a trochu jinak
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Rekonstrukce parkoviště u nádraží je mo-
mentálně největší stavbou ve městě, dopad 
má na značný počet lidí. Jak vy sám tuto 
stavbu vnímáte?
 Potřebu rozšířit a rekonstruovat toto konkrétní 
parkoviště registruje město už řadu let. Sám 
jsem nesmírně rád, že k tomu konečně došlo. 
Rekonstrukce výrazně přispěje ke kvalitě spo-
jení s Brnem a zpříjemní cestování všem, kteří 
využívají vlakové nádraží.
 
 Jak práce pokračují? A proč nebyla realizo-
vána původně avizovaná částečná uzávěrka 
prostoru před nádražím?
 Obě věci spolu úzce souvisí. Původním zámě-
rem skutečně bylo realizovat stavbu po etapách. 
Pak jsme se ale rozhodli maximálně využít dobu 
prázdnin, kdy je potřeba parkování výrazně 
menší, a dát přednost rychlejšímu dokončení i za 
cenu úplné uzávěry. Hotovo by mělo být v polo-

vině října. Bohužel je třeba počítat s nečekanými 
komplikacemi, které se u podobných staveb vždy 
objeví. Zatím muselo být přeloženo asi sto metrů 
vodovodu – jen to samotné si vyžádalo týdenní 
zdržení.

 Máte informace o tom, zda uzavření par-
koviště způsobuje komplikace? Stěžují si 
občané?
 Jsme si vědomi toho, že parkování je nyní pro 
dojíždějící obtížnější. Konkrétní stížnosti se ke 
mně nedonesly, předpokládám proto, že se zatím 
daří vše vyřešit. Přesto bych rád všechny dotčené 
požádal o trpělivost. Současné nepohodlí bude 
bohatě vynahrazeno více než dvěma stovkami 
parkovacích míst a upraveným prostorem mezi 
nádražím a řekou, který respektuje přírodní cha-
rakter místa a bude důstojnou vstupní branou do 
města Blanska.

-kkuc-

- Nájem bytu 1+1 Blansko - Dvorská, 33 m2, 1.p., bez psů...NC – 4.000 Kč/měs.+ inkaso
- Nájem bytu 2+1 Blansko - Chelčického, 58 m2, 1.p., vybavený...NC – 8.500 Kč/m. vč. in.
- Nájem bytu 2+1 Blansko - Poříčí, 56 m2, 4.p., od 10/2014...NC – 6.000 Kč/m. + inkaso
- Nájem bytu 3+1 Blansko - Písečná, 76 m2, 3.p., bez nábytku...NC – 9.000 Kč/m. vč. in.
- Nájem podn. objektu Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 14.000 Kč/měs.
- Prodej bytu OV 1+1 Blansko – 9.května, 32 m2, 3. p., revitalizace...NC – 679.000 Kč
- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, IS, i část...NC – 3.500 Kč/ m2

- RD 5+1 Ráječko s garáží – 174 m2, plně vybavený, kvalitní materiály...NC- 4 350.000 Kč
Objekt pro bydlení a služby Blansko
500 m2,  plně vybavený, pro vážné zájem-
ce podáme informace jen osobně.

NC – 4 990.000 Kč

Byt 1+1 OV Blansko - Chelčického
31 m2, 3.NP, cihlový dům po revitalizaci, 
interiér modernizovaný. 

NC – 689.000 Kč

www.mikark.cz

NABÍDNĚTE  NÁM - BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz
cena k jednání: 3 450 000,- Kč

Řadový RD po celkové rekonstrukci nedaleko centra města. V přízemí domu se nachází prostorná kuchyň, jídelna, obývací 

pokoj, koupelna a WC. V patře domu jsou 3 pokoje, koupelna a WC. Za domem se nachází menší udržovaná zahrádka, pergola 

a zděný zahradní domek. mob.: 777 857 739  

Blansko

cena: 8000,- Kč + energie 2500,- Kč    

Pronájem nadstandardního bytu s dispozicí 2+1 (o výměře 68 m2), který je 

umístěný ve zvýšeném přízemí celkově zrekonstruovaného rodinného domu.

mob.: 777 857 739 

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz



K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Freddieho sloupek
Sociologický průzkum 
nočního života

 To se stalo takto: Ujel mi (doslova, nikoli obrazně) vlak a 
já byl tím pádem nucen strávit několik hodin ve víru nočního 
velkoměsta... Mohu se vám přiznat, že „Nuda v Brně“ se 
rozhodně nekonala, a já se při pozorování účastníků nočního 
reje královsky bavil. Ostatně, k vidění bylo opravdu dost.
 Na první pohled to vypadá, že je všude plno lidí, ale vy-
trvalým pozorováním lze odhalit, že jsou to tytéž skupinky, 
neustále korzující ve větších či menších kruzích od epicentra 
dění. Někteří se dokonce v průběhu večera stihnou převléci 
(snad se i vysprchovat?)
 A teď konkrétněji... Některé z módních kreací, které 
byly oné noci k vidění, připomínaly maškarní ples, u části 
přítomných postav jsem pak pojal podezření, že jim doma 
chybí zrcadlo. Ale budiž.
 Snad každý vnímavější zpozoroval zajímavý úkaz: upro-
střed ulice jako nehybná socha stojící muž s plnovousem, 
který asi po půl hodině stoického klidu počal náhle dělat 
dřepy.
 Následně kolem mne prochází skupinka dívek, které vedla 
pozpátkujdoucí slečna se slunečními brýlemi (uprostřed noci) 
na očích. Je mi záhadou, proč byla tolik překvapená ze svého 
pádu na záda, když k tomu připočtu jisté v krvi obsažené 
promile. Celé toto vystoupení však korunoval mladík, jedoucí 
na skateboardu přeplněnou ulicí, který ve své ušlechtilé 
snaze vyhnout člověku sice uspěl, minout dveře do baru již 
ale nedokázal a narazil, aniž by si ve spěchu stačil cokoli u 
sličné barmanky objednat. To nevymyslíš...
 O adrenalinové vzrušení se zase postaraly dvě skupinky 
(každá rozdílného etnika), která byla následována příjezdem 
a okamžitým taktickým ústupem obou přivolaných policejních 
složek. Přemýšlím ovšem, jak se vlastně oba rozkmotřené 
tábory poznaly. Při náhlém výpadku veřejného osvětlení totiž 
nastala tma jak v ranci a těžko se pak orientovat v barvě 
pleti. Konfl ikt záhy ustal, ale na místě přítomná záchranka 
nakonec neodjela s prázdnou, neboť paradoxně k jedinému 
nočnímu „krveprolití“ došlo v okamžiku, kdy se srdečně po 
letech před barem vítali kamarádi ze studií a při vítacím 
ceremoniálu upadli na zem.
 Z mých zjištění pak pro účastníky nočních rejů vyplývá 
několik následujících rad:
 Nenoste legíny, pokud máte výraznou nadváhu (a)nebo 
křivé nohy a netančete na ulici, chybí-li vám pohybové nadá-
ní. Obojí vypadá blbě. To už bych snad dal umělecké body té 
tančící slečně, která měla na noze sádru a jako oporu berle.
 Krásné, dost možná i značkové šaty k ránu určitě nevy-
lepšíte mastnou pizzou ze stánku s přemírou kečupu. Dá 
se poměrne snadno odhadnout, kde červená pasta záhy 
skončí.
 Psi opravdu nemají rádi opilce se k nim lísající. 
 Dobíháte-li taxík na 10ti centimetrových podpadcích, 
existuje dost reálná šance, že upadnete na zem.
 Nehrajte si na boxera, máte-li vypito přes míru. Okolí si 
rádo může bez rizika vsadit na to, koho ruce a koho ústa 
budou brzy od krve.
 Možná se máte opravdu rádi, ale některé z výrazů ná-
klonnosti působí na okolí trochu rušivě, zejména v případě 
sexuálních menšin.
 Dejte si pozor na odpočinek na místech, kudy pravidelně 
sviští vozy taxislužby a nenechte se v žádném případě 
ukolébat nápisem „pěší zóna“.
 A opravdu na závěr? Když vám ujede vlak, budete mizerně 
oblečený stát před barem, čumět na lidi, zapisovat si legrační 
poznatky a popíjet drink, nejspíš se u toho všeho nachladíte.
 Tak pěkný nachlazený den..

Freddie (freddiemail@email.cz)734 514 325
734 514 325

Povídá se...

Rodiče školáků mají 
o starost míň

Víte?
nevíte?

Tělesně postižení 
věnovali dar Elišce

 Okresní organizace svazu tělesně postižených 
Blansko, se sídlem na Čapkově ulici č. 6  se za-
čátkem letošního roku seznámila s příběhem malé 
Elišky, jejíž rodina se snaží sehnat peníze na spe-
cializovanou rehabilitaci a postavit tříletou holčičku 
po mozkové obrně opět na nohy. 
 Jak jsme shlédli v televizním vysílání a přečetli si 
příběh malé Elišky v tisku, také okresní organizace 
svazu tělesně postižených pochopila tíživou fi nanč-
ní situaci rodiny, rozhodli jsme se informovat naši 
členskou základnu s prosbou o pomoc této holčičce 
z Blanska. Na naši výzvu zareagovaly některé naše 
místní organizace a okresní organizace a celkově 
byla poskytnuta na rehabilitační pobyt malé Elišky 
částka 10.000,- Kč, která byla zaslána na účet Na-
dační fond Veronika- č.ú. 228 743 425/0300 – v.s. 
140202. 
 Přáli bychom si, aby fi nanční příspěvek pomohl 
malé Elišce k možnosti absolvovat rehabilitační 
pobyty a k uzdravení.    

OOSTP Blansko

Pěkná Modrá
Plán aktivit na měsíc září - i pro veřejnost
3.9. – Bowling 17.9. – Solná jeskyně
10.9.– Plavání 24.9. – Turistika v okolí Blanska
Každé úterý od 9h probíhá výroba ozdobných mýdel.
Změna programu vyhrazena. Na uvedené akce 
srdečně zvou pracovníci a uživatelé zařízení. Pro 
konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.
Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám 91. Tel: 
515538565, e-mail peknamodra.blansko@charita.cz

Vlak usmrtil ženu
 Blansko – V úterý devatenáctého srpna v ranních 
hodinách srazil vlak ženu nedaleko zastávky   Blan-
sko – město. Žena na místě zemřela. Vlakový provoz 
byl na několik hodin omezen. Důvody a identitu 
zatím zjišťuje policie. Jak ale uvedl blanenský Deník, 
nebylo zjištěno cizí zavinění.

-sko-

Cyklostezka brzy spojí 
Jestřebí a Bořitov

 Rájec-Jestřebí – Mnohokrát zmiňovaná cyklo-
stezka, která by měla spojit Rájec-Jestřebí s Boři-
tovem je o krok blíž ke své realizaci. „Ze státního 
fondu jsme obdrželi dotaci na cyklostezku ve výši 
šesti milionů korun,“ uvádí pro městský zpravodaj 
starosta Pavel Perout. Právě dotace byla hlavním 
problémem, který bránil v zahájení výstavby nové 
cyklostezky. Té by se místní mohli dočkat ještě letos. 

-sko-

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

A JE TO TADY !!!!
Nová kolekce sportovní obuvi 

REEBOK 
v mladém 

pojetí.

p
REEBOK 

v mladém 
pojetí.

Super modely!Super modely!
Super ceny!Super ceny!

 Tu a tam se vynoří. Drb. Zaručená zpráva. 
Městská legenda. Zkrátka mýtus, o kterém vám 
budou ti „dobře informovaní“ zarytě tvrdit, 
že je pravdivý. Rozhodli jsme se proto zavést 
novou nepravidelnou rubriku Povídá se... „Za-
ručené zprávy“ z „dobře informovaných zdrojů“ 
proklepneme a dáme vědět, jak se věci mají. 
Pokud se vám nápad libí a máte pro nás tip 
na nějaký  zajímavý drb, zašlete jej na adresu 
monitor@monitor-bk.cz.

 Pro začátek jsme 
prověřili drb, který tvr-
dil, že lidé dojíždějící 
do Brna, kteří kvůli 
opravám parkoviště u 
nádraží odstavují svá 
vozidla k supermar-
ketu Albert, nacházejí 
za stěrači vzkazy hro-
zící odtahem.
 Nejdříve jsme se 
zeptali přímo v pro-
dejně Albert, pro jejíž 
potřeby je parkoviště 
vyhrazeno, tam ale o 
žádných opatřeních 
nevěděli. „Zatím jsme 
to neřešili. Nebyl ani 
důvod, nikdo si nám 
zatím nestěžoval,“ 
sdělila zaměstnanky-

ně prodejny Zuzana Martínková a doporučila obrátit 
se na majitele parkoviště, ČAD Blansko. Ani tam ale 
proti parkujícím zatím nic nepodnikli.
 „Abych pravdu řekl, na poradě jsme to probírali a 
zvažovali jsme, zda něco podniknout. Když přijdu do 
práce, tak to z okna sám vidím. Albert ještě nemá 
otevřeno, ale parkoviště se už plní. Zatím jsme se 
ale rozhodli nezasahovat. Nové parkoviště se otevře 
už za měsíc a pokud to nevadí nájemci, tedy fi rmě 
Ahold, není důvod něco podnikat,“ sdělil Monitoru 
Ing. Luděk Dubanský, ekonomický náměstek ČAD 
Blansko a popřel, že by výhrůžky odtahem pocházely 
od ČAD Blansko. Zatím to tedy vypadá, že ony vzka-
zy za stěrači jsou buď výmysl, nebo něčí soukromý 
žertík.

-kkuc-

 Malé děti-malé starosti, říká známé přísloví. V druhé větě dodává, že s věkem dětí starosti rostou, a 
rozhodně nelže. Zatímco miminkům a batolatům stačí mateřská náruč a o předškoláky se v mateřské 
škole postarají od rána do odpoledne i se svačinkou, se zahájením školní docházky rodičům starostí 
citelně přibude. Nakoupit sešity, pomůcky, obalit učebnice, a pak hlavně vyřešit, kam se školáčkem 
odpoledne. Škola totiž končí po obědě, kdežto zaměstnání rodičů obvykle až po čtvrté. Pomoc 
nabízejí tradicí prověřené školní družiny, které dětem poskytnou prostor ke hrám i odpočinku mezi 
vyučováním a domácími úkoly. Co si ale počít, když je v družině plno? Rodiče dětí ze základní školy 
TGM našli řešení už před třemi lety.

 „První září bývalo kvůli zápisu do družiny hodně 
náročné. Zápis v sedm ráno a pak čekání, zda patří-
me mezi ty šťastné, co přijali. Maminky na mateřské 
to ani nemusely zkoušet a třeťáků, což jsou osmileté 
děti, se dostala tak polovina,“ popisuje Klára Kučero-
vá, maminka tehdejší třeťačky, která se ve spolupráci 
s blanenskou Ulitou rozhodla založit dětský klub 
jako alternativu nedostatkové družiny. „První rok 
jsme fungovali jako klasická družinka: jedna paní 
učitelka, chvíli program, volná hra. Postupně se na 
nás ale začali nabalovat další a další lidé, kteří se 
chtěli na chodu klubu podílet. A každý z nich přinesl 
něco nového a zajímavého,“ popisuje zakladatelka 
dětského klubu, který dostal jméno Šnek podle toho, 
že našel domov v čajovně Ulita.
 V minulém školním roce se děti věnovaly výtvar-
ným i pohybovým činnostem, hrály stolní i míčové 

hry, vařily a objevova-
ly zákonitosti fyziky v 
kroužku zábavné vědy. 
„Díky většímu počtu 
lektorů může být pro-
gram pestřejší. Každá 
lektorka dělá s dětmi 
to, co ji nejvíc baví, k 
čemu má nejblíž. Pak 
to  dělá s nadšením 
a chutí a nemá čas 
vyhořet, což je samo-
zřejmě na atmosféře v 
klubu znát,“ říká Klára 
Kučerová.
 Fakt, že je klub or-
ganizován občan-
ským sdružením na 
neziskové bázi navíc 
umožňuje držet velmi 
příznivé ceny. „Školní 

družina stojí rodiče150 Kč měsíčně, další peníze do 
ní automaticky plynou ze státního rozpočtu. Tento 
příjem nám bohužel chybí, přesto jsme udělali ma-
ximum pro to, abychom se ceně družiny přiblížili a 
docházka k nám tak nebyla katastrofou pro rodinný 
rozpočet,“ zdůraznila Kučerová. Příznivé ceny klub 
drží zejména s pomocí vícezdrojového fi nancování. 
Dostali jsme dotaci z kraje, přispívá nám město, 
pomáhají i soukromí dárci, něco málo přispělo také 
ministerstvo školství. Každého příspěvku si vážíme 
a snažíme se jej co nejlépe využít pro zpestření 
programu,“ zdůraznila vedoucí klubu.
 Zápis do klubu proběhne 2. 9. 2014 od 15.00 
do 17.30, lze se přihlásit také e-mailem na adrese 
klub.snek@email.cz. Více informací naleznete na 
http://klub-snek.webnode.cz

-red-

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Blanenská fi rma Blanenská fi rma 

hledá do svého kolektivu hledá do svého kolektivu 

posilu, možno i jako posilu, možno i jako 

brigádu na pozici brigádu na pozici 

DISPEČER/kaDISPEČER/ka
Noční a víkendy, 

dispečink Blansko. 

Tel. 775353335775353335

  516415562  516415562
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Na kávě s Radimem Kneslem

„Dobrého kuchaře dělá úcta k masu,“ 
říká Radim Knesl, šéfkuchař z blanenské 
restaurace Sýpka. Nepovídali jsme si jen 
o kvalitním mase, ale také o tuzemském 
trhu, televizních kuchařích nebo novin-
kách, které se chystají pro restauratéry 
v možné budoucnosti.

Sponzor rubriky:

Den pro děti v Nemocnici

S kočárkem na Půlmaraton

 Jak dlouho už pracujete na Sýpce a kde jste 
působil předtím?
 Na Sýpce jsem už dva roky. Začínal jsem v Je-
dovnicích na Olšovci, pak jsem vystřídal několik re-
staurací v Blansku, v Praze, v Brně a ve Špindlerově 
mlýně, kde jsem poprvé působil jako šéfkuchař. Dá 
se říci, že každé moje působiště mi dalo nějakou tu 
zkušenost.

 Na jakou kuchyni se zaměřujete?
 Snažíme se na Sýpce dělat českou kuchyni s 
použitím regionálních surovin. Blansko je ale malé 
město a zásobování se ukazuje jako lehký problém. 
Není zde tržiště se zeleninou ani s rybami. Maso 
nakupujeme částečně od místních řezníků, ale 
mnohem raději nabízíme vyzrálejší maso třeba z 
Irska, Austrálie, Argentiny nebo Uruguaye. Rozdíl 
je hlavně ve vyzrálosti. Žádný kuchař nedokáže 
dělat zázraky, takže když je nucen k přípravě použít 
nevyzrálé maso, může si s ním bůhvíjak dlouho hrát, 
ale v konečném výsledku bude stejně tužší.
 Vidíte rozdíl ve stravování u nás a na západě?

 Je to velký rozdíl. Stačí se 
podívat na popularitu jídel u nás v 
Česku: jednička je svíčková, pak 
řízek, vepřo knedlo zelo, a na čtvr-
tém místě smažený sýr a hranolky. 
To je česká specialita, kterou nikde 
jinde ve světě nenajdete. Eidam 
obsahuje málo sušiny, na rozdíl 
třeba od ementálu. Ten normálně 
usmažit nejde. Stačí, když vám 
dovezou eidam z Německa, už i ten 
má jinou strukturu než ten náš. 

 Vaše nabídka jídel je poměrně 
bohatá. Kolik toho navaříte za 
rok?
 Našim hostům nabídneme zhru-
ba 320 druhů jídel ročně. Jídelní 

lístek, který je poměrně bohatý, je doplněn o nabídku 
šéfkuchaře, ve které se zaměřujeme na sezónní 
pokrmy.

 Budete se dál snažit o českou kuchyni, nebo 
budete naopak experimentovat s tou zahraniční?
 Budeme se držet české klasiky, ale v té nové, 
moderní podobě. Zároveň se budeme pohybovat 
i na hraně kuchyně zahraniční. Zejména v případě 
denního menu bychom rádi nabízeli i něco jiného, 
netradičního. 

 Myslíte, že Češi dokážou náročnější kuchyni a 
cizokrajná jídla ocenit?
 Je to docela dost o fi nancích. Český strávník stále 
raději zaplatí za osvědčený smažený sýr než třeba 
trhané irské podplečí, které zase není o tolik dražší, 
ale na první pohled moc krásně nevypadá. Přitom 
je to výborné jídlo. 

 Nemůže to být třeba i trochu nedostatečnou 
osvětou?
 Myslím si, že osvěta šla v tomto směru hodně 
nahoru především díky panu Pohlreichovi. Zdeněk 
pro českou gastronomii udělal strašně moc, ale podle 
mého názoru to není ten nejlepší kuchař na světě, jak 
si možná někteří myslí. Já osobně mám ze světových 
kuchařů nejraději Jaimeho Olivera. Používá bylinky 
a vaří skoro ze všeho, co ho napadne. 
 Každý kuchař jde svojí vlastní cestou, to platí pro 
každého. Když někdo řekne, že umí vařit, tak nemá v 
kuchyni co dělat. Každý správný kuchař se má stále 
co učit. 

 Kromě Pohlreicha se u nás proslavili i jiní ku-
chaři. Co říkáte třeba na takového Babicu nebo 
Láďu Hrušku?
 To je prostě bílá a černá. Třeba Láďa Hruška je pro 
mne absolutní nekuchař. Zatímco Pohlreich restaura-
cím pomáhá, on je ničí. Zpracuje například kalkulaci 
receptu, která je o třetinu až padesát procent nižší, než 
by správně měla být. Nebere ohled na kvalitu surovin, 
často také počítá s momentálně nejnižší nabízenou 
cenou v supermarketech. Je to pak do značné míry 
vlastně podvod na lidi. Supermarkety jsou kapitola 
sama pro sebe – s trochou nadsázky by se dalo říci, 
že pořádají hony na české hospody. Nejhůř jsou na 
tom piva.

 Jak to myslíte?
 Pokud v supermarketu koupíte levnější pivo než v 
restauraci, není to pro restaurace dobré. Pije se doma, 
po garážích, zkrátka všude možně… Když máte mož-
nost koupit si například lahvovou Plzeň o deset korun 
levněji, je to vážně škoda. Už to není jako dřív, kdy 
hospodský mohl na pivu pěkně vydělat. Z velké části 
je to způsobeno samozřejmě fi nanční situací občanů 
v naší zemi.

 Co tedy říkáte na jeden z připravovaných zá-
konů, který by nařizoval prodej nealkoholických 
nápojů levnějších než pivo?
 Kdyby se prodával džbánek vody třeba za deset 
korun, nejsem proti. Je ale třeba si uvědomit, že v 
restauraci platím za servis. Taky něco stojí stočné za 
vodu z kohoutku, myčka, saponát, energie… Nemys-
lím si však, že by to přimělo lidi pít pivo v menší míře.

 Jak se díváte na případný zákon zakazující 
kouření ve všech restauracích?
 I když jsem kuřák, byl bych pro, aby se v restau-
racích a hospodách nekouřilo. Je to tak všude ve 
světě, všude to funguje, takže proč ne u nás? Stejně 

jako se v Irsku pije až od dvanácti hodin. To bych u 
nás zavedl hned. A rozhodně bych byl rád, kdyby se 
zákon týkal i elektronických cigaret, které spoustu lidí 
umí v restauraci pěkně podráždit. 

 Co kdyby pak restaurace nabízely nějaké kuřác-
ké plácky venku? V některých případech už to tak 
funguje.
 Pokud budete mít tu potřebu a budete někde na 
jídle, tak si ven stejně půjdete zapálit. Potom záleží 
na každém podniku, aby své okolí udržel v čistotě. 
Dělat vymezený prostor mi přijde zbytečné.

 Jak vidíte vývoj kulinářství v České republice 
třeba za pět let?
 Řeknu to zcela upřímně. Pokud se u nás globálně 
zlepší ekonomická situace a začneme se blížit západu 
ve výši platů, pak to bude mít vliv i na restaurace. 
Pokud to takhle půjde dál, je docela dobře možné, 
že v budoucnu budou mít velké problémy i ty lepší 
restaurace se západním stylem, protože na ně lidé 
prostě nebudou mít peníze. 

 Myslíte, že by se tuzemští strávníci dokázali 
připravit na restaurace nabízející hmyz?
 Zkušenosti s tím žádné nemám. V minulosti jsme 
zkoušeli zpracovávat mřenky, raky, žabí stehýnka, ale 
to se s tím těžko srovnává. Pokud se podaří překonat 
lidský pud, že je to vlastně hmyz, tak proč ne? Svět 
spěje k tomu, že by v budoucnu nemuselo být dost 
potravin, takže je možné, že jednoho dne bude hmyz 
součástí naší každodenní stravy. Kdo ví?

 Máte nějakou oblíbenou restauraci, kterou byste 
rád doporučil?
 Mám, ale doporučovat nechci. Ať každý zkouší sám. 
Držím se kréda, že láska ke gastronomii je na celý 
život, a je rozhodně dobré vyzkoušet toho co nejvíc.

-sko-

 Hudba, divadlo, úkoly a soutěže, aerobik, fi nalistky soutěže Dívka ČR 2014, ukázka zásahu hasičů, policie 
a záchranky, lukostřelba, trampolína nebo aquazorbing. Tyto a mnoho dalších atrakcí čekají především na 
nejmenší návštěvníky akce s názvem Den pro děti v Nemocnici Blansko, která se koná v sobotu 6. září 2014 
od 10.00 do 17.00 hodin v areálu blanenské nemocnice. Letos se koná už po páté.

 Program je opět rozdělen mezi vystoupení na pódiu 
a atrakce v celém areálu nemocnice. Úkoly a soutěže 
pro děti se letos ponesou v duchu RYCHLÝCH ŠÍPŮ a 
stejně jako loni na nich spolupracujeme s blanenským 
domem dětí a mládeže (DDM Blansko). Děti u vstupu 
obdrží kartu, se kterou projdou stezku rychlých šípů. Na 
osmi stanovištích bude na děti čekat Mirek Dušín, Jarka 
Metelka, Jindra Hojer, Červenáček, Rychlonožka, Dlou-
hé Bidlo, Štětináč a Bohouš s dobrodružnými úkoly. Po 
jejich splnění a nasbírání všech osmi razítek dostanou 
děti certifi kát a sladkou odměnu.

Program na pódiu:
10:00 – 11:00 - VELVET BLANSKO   
11:00 – 11:20 - ZPÍVÁNKY S HÝBÁNKY
11:20 – 11:50 - DDM BLANSKO - street dance, orientální 
tanec, karate  
11:50 – 12:15 - CVICSNAMI.CZ – zumba, aerobik
12:15 – 13:15 - KAŠTÁNCI
13:15 – 14:10 - DYNAMICKÁ UKÁZKA HASIČŮ
14:10 – 15:00 - POHÁDKA DIVADLA KORÁB 
15:00 – 15:30 - DDM BLANSKO
15:30 – 16:00 - ILUZIONISTA MAGIC-R
16:00 – 16:30 - AEROBIK SHOW
16:30 – 17:00 - EXHIBICE: DÍVKA ČR 2014

 Na své si však přijdou nejen děti, ale i jejich rodiče! 
Jako každý rok proběhne dynamická ukázka zásahu 
hasičů. Zde bude ukázka součinnosti kompletního in-
tegrovaného záchranného systému, tedy hasičů, policie 
a záchranářů.
 Na zábavě se budou podílet také skauti s lukostřel-
bou, střelbou ze vzduchovky nebo lanovými aktivitami. 
Nebude chybět malování na obličej, skákání na trampo-
líně, klouzací hrad, mýdlová dílnička, ukázka angličtiny 
pro nejmenší, maskování zranění žáky OA a SZdŠ 
Blansko a následné ošetření, elektrovozítka Segway, 
zumba a aerobik a samozřejmě již tradičně – jízda 
traktorem Fendt, mercedesem mezi traktory!

 Opět přivítáme sdružení Malý strom a jejich veřejnou 
sbírku Pečení pro děti, která prodejem pekárenských vý-
robků za dobrovolnou cenu fi nančně podpoří nemocné, 
postižené či jinak znevýhodněné děti. Nebudou chybět 
Vodící psi (SONS) a „dovádění“ s Oblastní charitou 
Blansko.
 Mezi novinkami v programu bude aquazorbing – vě-
říme, že tato atrakce si získá své příznivce nejen mezi 
dětmi, ale i u dospělých! Poprvé se u nás představí 
Městská knihovna Blansko se stanovištěm úkolů a 
soutěží. Dalšími novými účastníky bude Klub stolního 
tenisu Blansko a Olympia Blansko, baseballový tým. 
Oba kluby připraví pro děti trenažéry ke zkoušce svých 
sportovních aktivit - jak stolní tenis, tak odpaliště pro 
baseball. Posledním nováčkem bude Kynologický klub 
Blansko, který zde přivítáme se všemi jejich čtyřnohými 
kamarády.
 Snahou organizátorů akce je přiblížení nemocnice 
dětem jako místa, kterého se nemusí v žádném případě 
bát. Také rodiče oceňují, když nás mohou poznat i z jiné 
než profesionální stránky. A důležitým posláním Dne pro 
děti v blanenské nemocnici je zpříjemnit dětem vstup 
do nového školního roku! I letos přijali pozvání na akci 
naši tradiční VIP hosté, a to děti z Dětského domova v 
Boskovicích. Jejich přítomnost a spokojené tváře jsou 
pro nás tou největší odměnou a přidanou hodnotou 
celého dne.
 Nemocnice Blansko zve v sobotu 6.9.2014 do svého 
areálu nejen děti, ale i rodiče a všechny, kteří se chtějí 
bavit! Od 10:00 do 17:00 hodin proběhne v areálu 
nemocnice již pátý ročník akce s názvem DEN PRO 
DĚTI. Bohaté občerstvení bude samozřejmě zajištěno. 
Vstupné činí 40,- Kč pro osoby nad 120 cm (menší 
mají vstup zdarma). Po průchodu vstupem jsou pro děti 
všechny atrakce v areálu zcela zdarma. Akce se koná 
za každého počasí!
 Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří naši akci 
podpořili, a to jak fi nančně, materiálně, tak i nezištnou 
účastí.

Běžecký a kondiční TRÉNINKTRÉNINK 
* pro skupiny i jednotlivce, fi tness trénink

* masáže, výživa a poradenství

* běžecké a kondiční kempy

* tréninkové plány na míru

*** www.relax-fi t.cz  *** tel. 777 975 754

s Honzou 

Kohutem

 Maminky s kočárky pochodující svižným krokem po chodníku na Sportovním ostrově se už staly 
nedílnou součástí blanenského koloritu. Milovnice pohybu a sportu na mateřské se však letos nemusí 
zřeknout ani (přinejmenším symbolické) účasti na Půlmaratonu Moravským krasem.

 „Jsme sportovní rodina, snažíme se být pořád 
v pohybu. Manžel se letos zúčastní závodu, starší 
děti taky poběží, a mně přišlo líto, že bychom měly 
s malou zůstat mezi diváky,“ říká Petra Popelková, 
lektorka strolleringu a vedoucí mateřského centra 
Paleček.
 Pro svůj nápad nadchla další maminky, které 
pak společně oslovily organizátory Půlmaratonu. 
„Domluvit se opravdu nebyl problém, ta myšlenka 
vlastně už zrála od loňska, 
do programu nás zařadili ob-
ratem,“ chválí organizátory 
Půlmaratonu Petra Popelko-
vá.
 Maminky proběhnou sto-
metrovou trasu na náměstí, 
která končí v ofi ciální cílové 
bráně Půlmaratonu. Pro zá-
vod není nutná registrace a 
neplatí se ani startovné, stačí 
se v sobotu 30. 8. v 13.50 po-
stavit kočárkem na startovní 
čáru, ideálně v tričku zelené 
barvy.
 „Do našeho mateřského 
centra chodí opravdu hodně 
maminek, co mají sportov-
ního ducha. Abychom byly 

poznat, dohodly jsme se na jednotícím prvku, a tím 
je zelené tričko. Některé maminky si ho už objednaly 
hromadně,“ směje se vedoucí mateřského centra 
Paleček.
 Palečkovi příznivci navíc mohou navíc svůj 
kočárek ozdobit vlaječkou mateřského centra, 
který dostanou přímo na startu. Odměnou jim bude 
hodina cvičení pro maminky s dětmi zdarma.

-kkuc-
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Výletní hospůdka v Horní Lhotě

U KAŠTÁNKAU KAŠTÁNKA
* Dětské hřiště, přírodní koupání, trampolína

* Ideální pro rodiny s dětmi, rodinná atmosféra

* Teplá i studená kuchyně za lidovou cenu

* Venkovní grilování - kýta, krůta, steaky...

* Zabezpečení svateb, rodinných oslav apod.

* Přes léto živá hudba - sledujte náš FB!

* Možnost cateringu - připravíme, dovezeme

Prázdninová otevírací doba:

 po - pá 16 - 22 hod.

 so - ne 14 - 22 hod.
Pro skupiny otevírací doba dle dohody!

Tel. 777153287
Facebook:
Hospůdka 
U Kaštánka

AMITIÉ = PŘÁTELSTVÍ = nový začátek

PODZIMNÍ VÝPRODEJ 

VYBRANNÝCH KURZŮ! 
 Akční ceny kurzů – přihlášení od 1.9. do 5.9. 2014 

 Počet míst omezen!

Standardní kurzy 

 – přihlášky od 1.9. do 14.9. 2014
Nadstandardní kurzy 

 – individuálně zpracovaný kurz pro co nejrychlejší 
výsledek (naučíte se 3x tolik, co za stejné období ve 
standardním kurzu, nutná je i intenzivní příprava doma, 
vše rádi vysvětlíme a ukážeme osobně)

JAZYKY

 AJ, NJ, FRJ, IJ, ŠJ, RJ, čínština, mongolština, 

 čeština pro cizince, japonština a další

POKROČILOSTI

ÚPLNÝ ZAČÁTEČNÍK

 * Nic nevím, nikdy jsem nic nevěděl, do roka se domlu-
vím při intenzitě 2x2 a studiu doma! Při 1x2 se domluvím 
v základních věcech!
ZAČÁTEČNÍK

 * Umím pár slovíček, pár vět, možná jsem již někdy 
studoval, ale chvíli, potřebuji začít od začátku, ale budu 
rád za rychlejší tempo, abych na to navázal a pokračoval 
kupředu!

MÍRNĚ POKROČILÝ, STŘEDNĚ POKROČILÝ, 

POKROČILÝ, KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM

 * Vaši pokročilost určíme spolu s vámi dle testů či 
domluvy s ohledem na předchozí výuku a hlavně Vaším 
cílem výuky

JAZYKOVÝ KURZ S OBCHODNÍM ZAMĚŘENÍM,

TECHNICKÝM, KURZ LEKTORSTVÍ 

A UČITELSTVÍ AJ, NJ, FRJ, IJ, ŠJ,RJ

PŘÍPRAVA K MATURITĚ, PŘÍPRAVA K MEZINÁRODNÍM 

ZKOUŠKÁM, PŘÍPRAVA NA VŠ, PŘÍPRAVA NA SŠ,

DOUČOVÁNÍ DĚTÍ

FORMY STUDIA: 

1. ranní, dopolední, odpolední, večerní, dále

3. VÍKENDOVÉ KURZY

4. FIREMNÍ VÝUKA – dle přání a požadavků klienta

5. DĚTSKÉ KURZY

 * JAZYKOVÉ -SPECIÁLNĚ UPRAVENÉ KURZY PRO 

DĚTI OD 3 LET AŽ PO PŘÍPRAVU K MATURITĚ!

 Cílem není děti naučit pár slovíček, ale plynule konver-
zovat v cizím jazyce, u malých dětí samozřejmě formou 
zábavných her a činností!

Nepřehlédněte!
DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM VE 4 VARIANTÁCH:
STÁLE SI DRŽÍME 98% ÚSPĚŠNOST VŠECH NAŠICH STUDENTŮ U  MEZINÁRODNÍCH ZKOUŠEK!

*  ANGLICKÝ JAZYK

* NĚMĚCKÝ JAZYK

* ANGLICKÝ JAZYK PLUS NADSTANDARD VÝBĚR Z JAKÉHOKOLIV DALŠÍHO JAZYKA

* ANGLICKÝ JAZYK PLUS NADSTANDARD OBCHODNÍ ZAMĚŘENÍ

* ANGLICKÝ JAZYK PLUS NADSTANDARD LEKTORSTVÍ! 

VŠICHNI ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI ZÍSKÁVAJÍ PRÁCI LEKTORA V NAŠÍ JAZYKOVÉ ŠKOLE! 

Neřešte, co bude za rok, u nás mají všichni s úspěšně složenými zkouškami práci jistou!

Email: experiencebk@email.cz
www.experiencecentrum.cz
Tel. 608403003
Tel. 608084433
Svitavská 1a (3.patro)

Moc se na Vás těšíme!Moc se na Vás těšíme!

NEPŘEHLÉDNĚTE!

SLAVÍME 16 LET16 LET
A ROZDÁVÁME DÁRKY!

POZOR! 
* JEDEN Z VÁS ZÍSKÁVÁ ROČNÍ 

 STUDIUM ZDARMA!

* 5  Z VÁS ZÍSKÁVÁ 50% SLEVU!

* 20 Z VÁS ZÍSKÁVÁ 50% SLEVU 

 NA JAKÉKOLIV ZBOŽÍ V PRODEJNĚ 

 NEBEZPEČNÁ ELEGANCE

* VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ DO 10.9. 

 získávají  SLEVU NA UČEBNICE 

 A 30% SLEVU NA JAKÝKOLIV 

 DRUHÝ KURZ  (možno kombinovat 

 s kamarády či v rodině)

* VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ DO 5.9. 

 DOSTÁVAJÍ JEDNORÁZOVOU SLEVU 

 200,- Kč

Dům dětí a mládeže Blansko zahájil nový projekt mezinárodní výměny mládeže
  Ve dnech 20. – 24. 7. 2014 
proběhl v Domě dětí a 
mládeže Blansko příměst-
ský tábor za účasti 15 mla-
dých lidí z francouzského 
města Bouloc.
 Město Bouloc je partner-

ským městem města Blansko a také zde pracuje 
organizace CAJ, která svým zaměřením činnosti 
odpovídá přesně oblasti volného času dětí a mládeže, 
stejně jako v Blansku působí Dům dětí a mládeže 
Blansko. Za podpory města Blansko a města Bouloc 
se v letošních prázdninách mohla uskutečnit historicky 
1. Mezinárodní výměna dětí a mládeže zaměřená 
na oblast volného času. Naši noví přátelé z Francie 
se zúčastnili programu příměstského tábora spolu s 
našimi dětmi a vznikla nádherná přátelská spolupráce, 
která byla zážitkem a prvním krůčkem ke společnému 
přátelství všech zúčastněných. Všichni jsme si užili 
připravený program, který zahrnoval jak výtvarné, tak 
turistické a sportovní aktivity.
  Vznikla zde nová kamarádství 
mezi  dětmi, ale také mezi pedago-
gy zúčastněných organizací která, 
jak doufáme, budou přetrvávat a 
prohlubovat se.
 Pro Dům dětí a mládeže je to zce-
la nová zkušenost, která by nemoh-
la vzniknout bez fi nanční podpory 
města Blanska, záštity pana starosty 
Mgr. Ivo Poláka, organizační pod-
pory paní Ivy Kratochvílové z Infor-
mační kanceláře Blanka, ředitele 
SŠ TEGA Blansko Ing. Pavla Čípka 
a neúnavného nasazení pedagogů 
zúčastněných organizací v DDM 
Blansko i v CAJ Bouloc.

 Tímto článkem všem, chceme za naše i francouz-
ské děti poděkovat a velmi si přejeme, aby bylo v 
budoucnu možné, využít prostředky EU z programu 
Erasmus + pro pokračování mezinárodních výměn v 
oblasti volného času dětí a mládeže. Projekt  AMITIÉ 
je nachystán k podání a věříme, že naše spolupráce 
bude pokračovat v červenci 2015 organizací pobyto-
vého tábora na táborové základně DDM Blansko v 
Karolíně, v roce 2016 pobytovým táborem v Boulocu 
(Francie) a v roce 2017 pobytovým táborem ve Scan-
dianu ( Itálie). 
 Fotky a další informace ohledně mezinárodní 
výměny mládeže lze vidět na webových stránkách 
DDM Blansko www.ddmblansko.cz a na facebooku 
DDM Blansko.
 Všechny zájemce o tuto aktivitu rádi přivítáme v 
DDM Blansko, Údolní 2 nebo se lze přihlásit přímo 
na adrese jkostka@ddmblansko.cz.

Bc. Blanka Kostková, 
ředitelka DDM Blansko
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LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
ZIMA V PRODEJI – VÝHODNÝ NÁKUP VČAS!ZIMA V PRODEJI – VÝHODNÝ NÁKUP VČAS!

EXOTIKA – slevy až 20%, děti až 0 Kč!EXOTIKA – slevy až 20%, děti až 0 Kč!
HORY – výběr pobytů autemHORY – výběr pobytů autem  / busem - zkráceně i se stravou/ busem - zkráceně i se stravou

Tip: SELLA RONDA - 14.-21.3.15: 7 nocí/ 6 ski,Tip: SELLA RONDA - 14.-21.3.15: 7 nocí/ 6 ski,
bus Boskovice, Blansko, 100 m od lanovky!bus Boskovice, Blansko, 100 m od lanovky!

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS!

Fotoseriál: pro radost houbařům

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

S Monitorem na houbách
V srpnu houby obvykle moc nerostou, letos ale tento měsíc začal několika bouřkovými dny s vydat-
nými dešti a v lese se konečně začaly dít věci. Příroda jako by si chtěla napravit reputaci u houbařů 
pošramocenou  předcházejícími dvěma měsíci a stávající houbové spektrum se rozšířilo o další druhy..

Co roste:
 V nejteplejším létě se objevuje hřib žlučník, který 
přivádí houbaře k nepříčetnosti svou špatnou pova-
hou. Vyrůstá většinou v době sucha, kdy lesní sběrači 
prahnou po jakékoli jedlé houbě,  zjevuje se v počet-
ných skupinách a na první pohled napodobuje jedlé 
praváky. Jeho svíravá chuť překonává i žluč, podle 
které je pojmenovaný. Naproti tomu ryzec syrovinka 
je čím dál vzácnější. Navíc je prakticky nezaměnitelný 
mezi lupenatými houbami díky své medové barvě, 
sametovému klobouku a bílému mléku. Po deštích 
se houfně objevují různé druhy pýchavek, například 
pýchavka obecná, pýchavka hruškovitá, pýchavka 
ježatá. Jsou velmi aromatické a dá – li si houbař práci 
s jejich sběrem a kuchyňským zpracováním, může je i 
zavařovat nebo smažit v těstíčku jako krokety. Naopak 
kuchyní by neměla projít většina pavučinců. Třeba 
pavučinec fi alový nebo pavučinec modrý jsou jedlé, 
ale pavučinec nádherný či pavučinec plyšový jsou 
smrtelně jedovaté. Odborní mykologové považují tyto 
houby za nebezpečnější než muchomůrky, protože 
příznaky otravy se projevují až po několika dnech či 
týdnech, kdy je lékařská pomoc marná. Většina laiků 
ale bezpečně pozná kozák a křemenáč březový, které 
patří k nejoblíbenějším a nejhledanějším houbám.

Houba měsíce:  Hřib žlučník
 Plstnatý klobouk 50 – 200 mm široký bývá  v 
různých odstínech hnědé, bílé rourky postupně pře-
cházejí do růžova a vyklenují se z klobouku. Světle 
hnědý třeň 50 – 150 x 10 – 50 mm je válcovitý, někdy 
kyjovitý, s výraznou síťkou. Dužnina je bílá, příjemně 
voní, ale má svíravou chuť. Roste velice hojně, často 
ve velkých skupinách, nejčastěji v jehličnatých lesích. 
Vyloženě jedovatý není, ale do poživatelné podoby 
se dostane až po zdlouhavé úpravě. Žlučník omylem 
přidaný do  houbové směsi ji spolehlivě znehodnotí.

Zajímavost: 
 Jíst nebo nejíst syrové houby? Jak které. Třeba 
ryzec syrovinka je za syrova přímo vynikající. Jenže 
v posledních letech se z lesa téměř vytratil. Často 
se objevují recepty na saláty ze syrových pečárek – 
žampionů. Ale zde už je třeba dát pozor. Žampiony 
zakoupené v supermarketech, respektive ty uměle 
pěstované. je možné takto použít, ale ty nalezené 
v lese nebo na louce nikoli. Obsahují daleko více 
škodlivého agaricinu a neměly by se jíst ve velkém 
množství nebo příliš často ani tepelně upravené. 
Většinu hub je potřeba každopádně před konzumací 
tepelně upravit, hlavně houby termotropní, jako jsou 
václavky nebo modrající hřiby, které jsou za syrova 
mírně jedovaté a teprve důkladnou tepelnou úpravou 
se škodlivé látky v nich obsažené zničí. 

Tip na výlet:
 Tentokrát je trochu obecný – adamovské lesy. Prá-
vě zde na stráních obrácených k jihozápadu začaly 
počátkem srpna růst ve větším množství různé druhy 
hřibů. Lesy na opačném břehu Svitavy se zaplňují 
houbami až o něco později. Houbaři musí v obou pří-
padech překonat značné převýšení, než se dostanou 
na hřebeny kopců, které směřují k Brnu. Vycházka 
přes Alexandrovku a Babice může skončit až někde v 
Líšni, na druhé straně přes Vranov třeba v Soběšicích, 
odkud také jezdí brněnská MHD. Na Adamovsku se dá 
do lesa chodit celoročně. V zimě a na jaře se zde ve 
větším množství vyskytuje hlíva ústřičná, v pozdním 
podzimu sem chodí zase free houbaři, které zajímají 
především houbičky – lysohlávky. Jejich výskyt v 
lesích severně od Brna je celorepublikově známý i 
odborně publikovaný. O adamovských lesích psal i 
klasik české literatury S. K. Neumann a ať už jsou 
vaše pohnutky jakékoliv, stojí za to přírodu v okolí 
Adamova navštívit!                                              -ŠN-

 Mokré léto nepotěšilo milovníky koupání, ale houbaři jsou nadšeni. Po vy-
datných deštích vyrazily z mechu a jehličí houby všech druhů, barev a tvarů v 
hojnosti a bohatství, jaké nabízí jen smíšené lesy. Tento seriál věnujeme všem, 
pro které se houbaření stalo celoživotní láskou, mezi mnohými jinými také Petru 
Müllerovi, zakladateli tohoto listu a časopisu Houbař.
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Všudybýlek Blansko vás zve do výtvarného a tanečního kurzu.

Pokud chcete výtvarnou výchovu prožít jinak, než jak ji znáte ze školy

přijďte se zapsat
dne 2. září 2014 od 17.00 do 19.00 hod.

bývalá základní škola na Klepačově č.p. 29.
ceny kurzů:

výtvarný kurz pro děti 750 Kč/ pololetí – cca. 20 vyučovacích lekcí

výtvarný kurz pro dospělé 1000 Kč/ pololetí – cca. 20 vyučovacích lekcí

taneční kurz pro děti 650 Kč/ pololetí – cca. 20 vyučovacích lekcí

taneční kurz pro dospělé 750 Kč/ pololetí – cca. 20 vyučovacích lekcí

více informací na:
Mgr. Libor Bartoš – výtvarné kurzy, +420 725 061 333

Mgr. Kateřina Prudíková – taneční kurzy, +420 602 463 444

SE ZAPSAT

Co se děje na Hořicích?
 Tuto otázku slýcháme často od známých a kamarádů, a proto chceme informovat blanenskou 
veřejnost. Vrátíme se trochu do historie. 

 Počátky lyžování na Hořicích 
sahají již do 30. let minulého století. 
Postupně zde probíhaly běžecké 
závody a využíván byl i skokanský 
můstek. V 60. a 70. letech minulé-
ho století byl postupně postaven 
lyžařský vrátek a poté i 2 lyžařské 
vleky. Tyto byly v r. 2000 měs-
tem Blansko modernizovány a v r. 
2005 T. J. Sokol Blansko realizoval 
stavbu technického zasněžování, 
umělého osvětlení a pořídil rolbu 
Kässbohrer. První sezona proběhla 
za značného zájmu lyžařské veřej-
nosti úspěšně, podařilo se zajistit i 
lyžařské závody a karneval pro děti. Následné 2 se-
zony již tak úspěšné nebyly. Po několika oblevách se 
nepodařilo udržet provoz lyžařských vleků po celou 
sezonu a provoz byl ztrátový i z důvodu nedostatečné 
kapacity dodávek vody a investiční nedokončenosti 
ski-areálu.  T. J. Sokol řešil svízelnou ekonomickou 
situaci pronájmem sportoviště v letech 2010 až 
2013 soukromému subjektu. Bohužel nájemce ne-
realizoval slíbené investice a také nezajistil provoz 
a údržbu sportoviště. Proto T. J. Sokol vypověděla 
loni nájemní smlouvu a nyní připravujeme další kroky 
vedoucí jednak k provedení nezbytných oprav a také 
k investičnímu dokončení sportoviště.
 Letos jsme zajistili s využitím dotace Jihomorav-
ského kraje mulčování sjezdových tratí, výměny lan 
lyžařských vleků a další akce údržby, aby příští se-
zona mohla proběhnout s využitím přírodního sněhu, 

neboť technické zasněžování z důvodu rekonstrukce 
hořického vodojemu nebude možné. Jednáme 
se zájemcem o provozování sportoviště a také s 
městem Blansko s cílem dosáhnout investičního 
dokončení sportoviště a zkvalitnění infrastruktury, 
jako je parkoviště, nový obslužný objekt se sociálním 
zázemím, vyřešení dostatečné kapacity vody pro za-
sněžování a další využití sportoviště i v letním období 
se zaměřením na jiné aktivity, které budou řešeny ve 
„Studii dalšího rozvoje a modernizace sportovního 
areálu Blansko-Hořice“ se zaměřením na celoroční 
provoz. Studie bude zpracována ještě v letošním 
roce a věříme, že v součinnosti zainteresovaných 
subjektů se podaří připravit sportoviště k využití a 
dalšímu rozvoji. 

Ing. Jiří Škaroupka, 
starosta Tělocvičné jednoty Sokol Blansko
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany Tel. 
604585530.
* Od září nabízím dlouhodobou brigádu na 
výpomoc do skladu Blansko Zborovce, 6 hod/
týd. (po, st a pá 13-15h), 70Kč/hod.(důchodce, 
žena na MD, student).Zájemci, posílejte živo-
topis na: koniki@seznam.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Přívěs 150x160, kola13" uvnitř, za 6500 Kč. Citroen Xantia 
garážovaný, málo najeto, 25 tis. Kč. Tel. 777079911.
* Zděnou garáž na Zborovcích, elektřina, nová garážová vrata 
TRIDO. Cena Kč 199 tis., tel. 607575641.
* Dámské kolo Author Thema (vč. vybavení), téměř nepoužito 
- PC 9.400,- Kč. Dále použité celodřevěné sáně (390,- Kč), 
soupravu z ovčí vlny - polštář a přikrývka (900,- Kč) a nové 
rohové umyvadlo KERASAN s úchytem na ručník - PC 7.500,- 
Kč. Foto zašlu na email. Tel. 737900946.
* Zděnou část. podsklepenou chatu se zahradou 354 m2 v Pod-
lesí. Poz. lehce dostupný autem. Možnost vybudování domku 
k celoroč. užívání. IS (voda, el., plyn) v místě. Tel. 721625289.
* El. sporák s troubou a sklokeramickou deskou, bezvadný stav. 
Levně. Tel. 732779990.
* Designovou patrovou dětskou postel - spodek 140 x 190 cm, 
vrch 90 x 190  cm vč. matrací za 6.000,- Kč. Dále rozkl. dětskou 
postel 90 x 190 cm i s matracemi za 4.000,- Kč. Vše ve velmi 
dobrém stavu. Tel. 602580983.
* Dívčí kolo Leader Fox (pro děti 4 až 8 let). Vynikající stav. 
Blansko. Tel. 605267629.
* Mladé korely - 250 Kč a mladé andulky - 100 Kč. Tel. 
737902404.
* Zbíječka na beton za 2900, dvě dřevěná okna tmavá cca 
185x140 a 155x140 za 3500/kus. Tel. 777079911.
* PICK UP Seat Inca 1.4i prosklený 5-sedadlový za 22 tis., Fiat 
Punto 5-dveřový, r. 95, nová stk, eko zaplaceno,161tis.km, za 
17 tis. Tel. 605529478.
* Zahradu 500 m2 v Rájci – Jestřebí s chatkou. Zahrada je 
oplocená a udržovaná. Cena: 199 000,- Kč. Tel. 605978040 
15 - 19 hod., ne RK.
* DB 2+1 v centru. Zděný, vl. topení, rekonstr. před 10 lety, pře-
vod do OV do 2 let, bez balkónu. Cena 1,25 mil. Tel. 775711125.
* Stavební míchačku 120l, 220V. Jako nová – 1x použitá. Cena 
3000,- Kč. Tel. 777652333.
* OV 3+1 Zborovce, sklep, vlastní plyn. kotel, 2 lodžie. Byt 
nabízen bez veškerého zařízení. Tel. 737569358.
* Ručně tkaný nový koberec - běhoun, 0,7m x 9m. Tel. 
702619984.
* OV 1+1 na Zborovcích, 45 m2, vl. kotel, po celk. rekonstrukci, 
přízemí. Cena 1.090.000 Kč. Tel. 776117788.

* Pronajmu garáž, Zborovce - Sloupečník u palírny. Tel. 
602724073.
* Hledám dívku 25 - 35 let na vážné seznámení. Dítě není pře-
kážkou. Prosím jen vážně. SMS na tel. 732625877.
* Pronajmu v RD v Bk pokoj pro 2 studenty(tky) nebo 1 dospělou 
osobu. V domě vše k dispozici. abckiosk@seznam.cz
* Pronajmu 2+1 v RD v Šebrově. Nájem 4 500 + inkaso. Tel. 
732489326.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Volná. Tel. 775223137.
* Důchodkyně prosí - kdo přenechá za odvoz kuchyňskou linku? 
Tel. 778188996.
* Pronajmu 1+1 v centru BK. Cena včetně inkasa 8 000,- Kč. 
Tel. 728920896.

* Cihlový 2+1 (kk) v OV s balkonem (není podmínkou) v Blansku. 
Nejsem RK. Tel. 724504557.
* 1+1 do 600 tis., 2+1 do 900 tis. Ihned. Tel. 603722434, nej-
sem realitka.

      PRODEJ    

      KOUPĚ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem 
na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Poslední dny registrace

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Rusalka – divadelní představení – 5.9.2014 ve 20 
hod, Stvolová. Cena 100 Kč
Dívka České republiky – finálový galavečer – 
13.9.2014 v 18 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
200 Kč dospělí, 150 Kč děti.
Michal Horáček – 16.9.2014 v 19.30 hod, Kino Blan-
sko. Cena 330 Kč.
Petr Bende & Band – 26.9.2014 v 18 hod, Kateřinská 
jeskyně. Cena 290 Kč.
Michal na hraní – dětské představení Michala Ne-
svadby – 8.11.2014 v 10 hod, Kino Blansko. Cena 
155 Kč. Zahájení předprodeje od 1.9.2014
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
Elán – 17.10.2014 ve 20 hod, Kajot Aréna, Brno. 
Cena vstupenek 599-999 Kč.
Znojemské historické vinobraní – 12.-13.9.2014, 
Znojmo. Cena 280 Kč
Pálavské vinobraní – 12.-13.9.2014, Mikulov
Bodies Revealed – Brno, Galerie Vlněna
Aktuálně v prodeji:
Trhací mapa regionu s názvem Ochutnejte Bla-
nensko! – mapa v měřítku 1:60 000 s vyznačenými 
turistickými i cykloturistickými trasami v regionu. 
Obsahuje také vyznačené turistické zajímavosti s 
popisem. K dispozici ZDARMA!
Magnetka Macocha – oblíbený suvenýr s motivem 
Macochy. Cena 35 Kč.
Publikace Stromy Drahanské vrchoviny – kniha Fran-
tiška Kaly obsahuje kromě popisu nejzajímavějších 
stromů naší oblasti také bohatou obrazovou přílohu. 
Cena 120 Kč.
Publikace Tak takhle by to nešlo – autor Josef 
Bednář. Kniha se věnuje novodobé historii podniku 
ČKD Blansko, včetně problematiky jeho konkurzu. 
Cena 250 Kč

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

-MaT-

Tohle není můj 
šálek kávy!

4. 9. v 18.00 na Kollárově 8
 Na první čtvrtek v měsíci září si pro vás Kolárka 
přichystala něco speciálního: divadelní kavárnu. 
Káva bude reálná. Někteří hosté ne. Přijďte na kávu 
s příchutí divadla v režii Lídy Korešové a Katky Re-
ichové.

A po kávě             
čertovské koláče!

7. 9. v 10:30 na Kollárově 8
 Po šálku voňavé kávy zve Kolárka na tradiční 
nedělní dopolední koláče. Tentokrát je upeče divadlo 
Prkno, které do Blanska přiveze pohádku O čertovi. 
Do nedělního dne tak můžete vykročit bohatší o 
poznání, že v každém, i v tom nejšpatnějším člověku 
pod sluncem se skrývá alespoň zrnko dobra a nikdo 
není jenom špatný.

-kkuc-

 V neděli 14. září Blansko poprvé zažije závod běžců a jezdců na koloběžkách i na inlajnech. Samozřejmě 
nebudou startovat všichni zaráz, ale postupně. Blanenská desítka je totiž celodenní sportovní festival pro 
rodiny s dětmi a sportovce všech výkonností. Dva týdny před startem už se přihlásilo přes 500 účastníků, 
do naplnění kapacity zbývá necelá stovka míst.

Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových 
radiátorů. Patříme mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zamě-
řením 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 místo

SVÁŘEČ (ZK311W01 – plamen)
Očekáváme:

• výuční list ve strojírenství výhodou

• aktuální praxi ve svařování alespoň jeden rok

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

• dobré platové podmínky – v závislosti na výkonu

• 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 

PEDIKÚRA * MASÁŽEPEDIKÚRA * MASÁŽE
Nám. Svobody 14 

(nad copycentrem Felkl v 1. patře), 
tel. 775 446 086

Odborné ošetření nohouOdborné ošetření nohou
v příjemném prostředí v příjemném prostředí 
a relaxační masáže a relaxační masáže 
Zaváděcí ceny, vstřícnost k časovým 
požadavkům klientů. 
Možnost objednání i večer do 20.00 hod.

 „Blanenská desítka je určena 
hlavně pro lidi z Blanenska, kteří 
mají rádi pohyb a chuť hromadně 
si zasportovat v běhu, in-line nebo 
na koloběžkách. Padesát procent 
veškerého času Blanenské desítky 
budeme věnovat dětem a jejich 
závodům,“ popisuje ředitel závodu 
Tomáš Mokrý.
 K dětským kategoriím dostávají 
pořadatelé také nejvíc dotazů. Ro-
diče zajímá, jestli může v kategorii 
odrážedla na 200 m jet i dítě na 
koloběžce, sportovce zase, jestli 
můžou absolvovat všechny tři zá-
vody. „Ty nejmenší děti jedou na 
odrážedlech, ty, co to zvládnou, 
můžou samozřejmě na koloběžce. 
Co se týká startu ve více závodech, 
je to možné, ale pokaždé se platí 
startovné,“ vysvětluje Mokrý. Děti 
ve všech disciplínách na trati 200 
m dostanou medaili. 
 Blanenská desítka uzavře na 
jeden den část hlavního silničního 
tahu Blanskem, ulici Poříčí. Startuje 
se u mostu na Sportovní ostrov 
Ludvíka Daňka, prezentace a zá-
zemí bude v hale ASK Blansko. Ta 
se pro příchozí otevře v neděli 14. 
září v 9.00, konec akce je v 17.00. 
Důležitá informace je také ta, že si 
účastníci můžou zdarma zapůjčit 
závodní koloběžku. Podrobnosti 
najdou na webu www.blanenska-
desitka.cz v sekci „koloběžky“.
 Kapacitu závodu určili organi-
zátoři na šest set startovních míst. 
On-line registrace končí 3. září, na místě bude možné 
přihlásit se pouze v případě volných startovních čísel. 
Součástí Blanenské desítky může být i ten, kdo nebude 
startovat v žádném závodě. „Staňte se třeba dobrovol-
níkem, stačí vyplnit formulář na webu www.blanenska-
desitka.cz, nebo prostě přijďte fandit přátelům. Koncem 

srpna také připravujeme pro facebookové fanoušky 
ve spolupráci s hlavním partnerem akce, pivovarem 
Černá Hora, soutěž o lístky na Pivní pouť a pětilitrové 
soudky piva Páter. Sledujte nás na www.facebook.com/
blanenskadesitka,“ doplňuje Tomáš Mokrý.

-r-

HOTEL

INZERTNÍ  NOVINY  PRO  BRNO • BLANSKO • BOSKOVICE

ZAL. 1298

Za kulturou
na Kolárku

Značkový servis 

vozů ŠKODA přijme 

AUTOMECHANIKA
na hlavní pracovní poměr

Kontakt:
Ing. Němec Zdeněk, 

ředitel společnosti

tel. 608 975 466

z.nemec@topautosalon.cz

Svitavská 2329

Blansko 678 01
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

29. srpna 20148

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!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Další číslo Monitoru vychází 12. září 2014
Termín uzávěrky je 8. září 2014.

www.velvetblansko.cz
tel. 606 728 334

* Hudební skupina 
 z Blanska
* Originální show
* S námi se nudit nebudete!* S námi se nudit nebudete!

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 Pěkná účast dvanácti hráčů na červencovém 
turnaji nás velmi mile potěšila. Velká vedra, která 
současně panovala venku, lákala spíš s nadsázkou 
mohu říct do za silnicí protékající řeky Svitavy nebo 
nějakého bazénu s oroseným půllitrem. 
 Ani jedno, ani druhé, 12 soutěžících bylo správně 
nabuzeno a tak jsme zahájili. Tentokrát ve dvou 
základních skupinách po šesti hráčích, kde jsme 
hráli jen na dva hrané sety do 11 bodů a tak každý 
uhraný set byl zároveň bodem. Do fi nálového hra-
cího pavouka postoupili všichni. Vítězové a druzí z 
těchto skupin měli jisté čtvrtfi nále. Ostatní umístěni 
na třetích až šestých místech museli vybojovat os-

mifi nále. Poražení utvořili skupinu o 9. – 12. místo. 
Vítězové šli pavoukem nahoru do čtvrtfi nále, kde na 
ně čekali překvalifi kovaní vítězové skupin. Poražení 
čtvrtfi nalisté utvořili skupinu o 5. – 8. místo. Vítězové 
postoupili do semifi nále. Byla to čtveřice Jaromír 
Matal, Jiří Pánek, Ladislav Musil a Jakub Sedláček. 
Zde byla utkání velmi dramatická. Obě se hrála na 
tři sety a nečekaně museli zasahovat rozhodčí, což 
se u nás nestává. Ve fi nálových zápasech o konečná 
umístění obhájil vítězství z minulého turnaje Jakub 
Sedláček po vítězství nad Jiřím Pánkem 2:0 (11:1, 
11:9). Třetí místo získal Jaromír Matal, když jeho sou-
peř z dobře rozehraného zápasu musel odstoupit pro 
zranění. Stav byl (8:11, 10:9). Páté místo vybojoval 
Matěj Bartoň, kdy udolal Václava Pelanta 2:1 (11:8, 
8:11, 11:6).
 Příští turnaj se uskuteční v sobotu 20. září od 13 
hodin. Končí dovolené a tak věříme, že se zvýší i 
zájem hráčů o náš turnaj.

PROVOZNÍ DOBA ZÁŘÍ 2014:
Po - Pá  7:00 – 20:00  
So, Ne   ZAVŘENO

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

TOP AUTOSLON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 123 456 789
www.topautosalon.cz

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

k sepisování půjček od přímého a 
zavedeného investora. Zajímavé produkty, 

vysoké provize, zavedené kanceláře, 
příspěvek na inzerci, školení zdarma, 

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

Počítač PREMIO s WIN8.1 6.990,- Kč
Notebook Lenovo s Win 8.1 7.389,- Kč
Nové mobily od 390,- Kč

PRODEJ, SERVIS 
již od roku 1993

Splátky i bez první platby Splátky i bez první platby 
bez navýšení na 6 měsíců!bez navýšení na 6 měsíců!
Počítač PREMIO s WIN8.1 6.990,- Kč
Notebook Lenovo s Win 8.1 7.389,- Kč
Nové mobily od 390,- Kč


