
- Prodej DB 2+1 Blansko – Pod Javory, 58 m2, i výměna za 1+1... NC – 1 150.000 Kč 

- Prodej OV 3+1 Brno - Bohunice, 78 m2, 6. NP, výtah, výhled... NC – 2 390.000 Kč 

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

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

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
- Koupíme ihned byt 1+1v Blansku – přízemí, nebo 1. NP – platíme hotově!

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME  PRO  NAŠE  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ
BYTY  A  DOMY  K  PRODEJI 

Po loňské dovolené v Bulharsku, kterou jsme si až na pár mírných nepříjemností s českými 
spoluobčany užili, jsme se letos s rodinou vydali na dovolenou do Řecka, konkrétně na 
druhý největší ostrov Rhodos. Osobně jsem chtěl strávit dovolenou jinde, ale na nátlak 
rodiny byly moje plány odsunuty na „někdy příště“. Přestože se mi do této země vůbec 
nechtělo, dovolená nakonec dopadla skvěle a na Rhodos budu vzpomínat s úsměvem. 
Pokud jste tu ještě nebyli, přijměte moje pozvání alespoň formou tohoto úvodníku.

úv
od

ní
k Zápisky z Řecka
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

hotelu na oběd. Hotelový komplex zahrnoval také 
tři bazény, které byly většinou prázdné, a kdyby 
nebylo vykuků, kteří každé ráno obsadili lehátka 
ručníky, i když se k bazénu dostali třeba až od-
poledne, byl by i čas strávený u hotelu dokonalý. 
Pravdou je, že tady jsme se ale příliš nezdržovali…
 Jen pár minut cesty od hotelu byla autobusová 
zastávka, v níž každých dvacet minut stavěl spoj 
mířící do hlavního města Rhodos. Hned druhý den 
jsme toho využili a zamířili na odpolední návštěvu 
starého města. Tohle byl jeden z nejhezčích zážit-
ků celé dovolené. Stará část města je obklopena 
hradbami, je plná úzkých uliček, kavárniček, hos-
půdek, ale samozřejmě také památek – ať už jde 
o mešitu, hrad nebo spanilou fontánu v samotném 
centru. Do Rhodosu jsme se ještě vrátili prohléd-
nout si moderní část města, podívat se do akvária, 
prohlédnout si přístav a projít se v uličkách plných 
obchůdků.
 Ostrov je sice druhým největším z celého Řecka, 
ale autem jej přejedete sotva za dvě hodiny. Jeden 
den jsme si tedy půjčili vůz a vydali se navštívit 
alespoň ty nejznámější turistické cíle. Naše první 
zastávka byla v překrásném městě Lindos, které je 
známé svojí původní typicky řeckou architekturou. 
Bílé domečky, romantická zákoutí a uprostřed 
toho všeho monumentální hrad. Druhá zastávka 
byla „koupací“, a sice na pláži Tsambika, která 
se nachází v zátoce lemované skalnatými útesy. 
Poslední zastávkou bylo údolí motýlů – zalesněná 
stezka, podél které žije v letním období několik 
milionů motýlů. Úžasné…
 Za celou dobu našeho pobytu v Řecku jsme 
nezaregistrovali, že by zde panovala krize, tolik 
zmiňovaná v médiích. Snad jen několik zavřených 
bankomatů, které jsme míjeli. Místní obyvatelé 
jsou usměvaví, vstřícní a komunikativní, ale možná 
tomu bude jinak ve vnitrozemí, kde tolik nedoléhá 
turistický ruch. Levně tu není, ale ani extrémně 
draho. Pivo vyjde na 2 – 3 Eura, za dvoulitrovou 
balenou vodu dáte asi Euro – jak kde. Půjčovné 
auta na jeden den nás vyšlo na 55 EUR, ale stálo 
to za to.
 Na konci dovolené nám bylo líto, že už musíme 
odjet. Týden byl za námi a za tu dobu jsme ne-
stihli navštívit vše, co jsme chtěli. Svůj úkol však 
naše dovolená splnila. Vrátili jsme se plni nových 
zážitků, odpočatí a opálení. A tak to má být.

-mumma-

 S odstupem času mohu směle prohlásit, že 
tohle byla poprvé tak trochu jiná dovolená s dětmi, 
kterou jsem za posledních deset let absolvoval. 
Zastávám názor, že čas strávený s malými špunty 
o prázdninách je jako přes kopírák a je docela 
jedno, jestli zamíříte na Mácháč, na Senec, do 
Itálie, do Chorvatska nebo na Kanáry. Tohle byl 
jeden z mých argumentů, proč nezvolit Řecko, 
které pro naši čtyřčlennou rodinu nevycházelo 
bůhvíjak levně. Nakonec jsem byl přesvědčen, že 
naše dvě ratolesti už přece nejsou v předškolním 
věku, a tak se s nimi dá alespoň na jeden či dva 
dny porušit rituál plácání se ve vodě a zamířit za 
nějakým poznáním.
 Rhodos je skutečně krásné místo. Byli jsme tu 
zrovna v období, kdy v Blansku zuřilo vedro jako 
na Sahaře, nás Řecko přivítalo slunečným poča-
sím a třicetistupňovým teplem, které vydrželo celý 
týden. Na obloze jsme neviděli žádný mráček, jen 
modrou oblohu a slunce. Po krátkém šoku z úrov-
ně ubytování, které se poněkud lišilo od obrázků 
hotelového pokoje na webové prezentaci námi 
vybraného komplexu, jsme se zamířili osvěžit k 
bazénu, svlažit hrdlo po dlouhé cestě k místnímu 
baru a na večeři. Konec konců – budeme tu jen 
přespávat.
 Měli jsme zaplaceno jídlo a pití „all inclusive“ a 
jedna z věcí, na kterou jsem se těšil, byla řecká 
kuchyně. Jídlo v hotelu nebylo vyloženě špat-
né – výběr byl veliký, i tak pro mne znamenala 
kuchyně malé zklamání. Některé pokrmy byly 
vyloženě fi asko – například gyros, na který jsem 
se ohromně těšil, byl zde takřka nepoživatelný. 
Samostatnou kapitolou bylo chování hotelových 
hostů při každém jídle. Nevadí mi forma bufetu, 
při které si na talíř dáte sami, na co máte chuť, ale 
věčné fronty, tahanice o jídlo, nervózní chování 
a pohledy strávníků – na tohle opravdu nemám 
povahu a na dovolené ani náladu. Strávníci si v 
mnoha případech na talíře naložili úplně všechno 
– od masa, rýže, brambor, salátů a těstovin až 
po zákusky. Takto přeplněné talíře vesměs po 
jejich večeři personál zase odnášel pryč. Taková 
škoda…
 Moře bylo krásně čisté a teplé, na naší pláži 
nebyla nouze o dostatek prostoru, pohodu a re-
lax. Zde jsme si také každý den pochutnávali na 
výborném frappé, na souvlaki a dalších řeckých 
dobrotách, několikrát jsme ani nešli zpátky do 

Chelčického 56 Blansko 678 01
tel./fax: 516410914

mobil 602531832

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

  

  

  

 

  
  

www.realitymacocha.cz

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 780 000,- Kč                         mob.: 777 857 740   

cena: 1 450 000,- Kč

Prodej pěkného bytu v OV 2+1

(55 m2) s lodžií.

mob.: 777 857 740 

Blansko

cena: 2 000 000,- Kč mob.: 777 857 740 

Velice pěkný RD 3+1 v dobrém tech. stavu. 

Pozemek 665 m2.

cena: 1 520 000,- Kč mob.: 777 857 740 

Kunštát - Nýrov

Hledáme!

RD 2+1 po celkové rekonstrukci interiéru. 

Možnost půdní vestavby. Pozemek 765m2.

Letovice - Podolí

Velice pěkný, celkově zrekonstruovaný RD 3+1 

+zimní zahrada. Celk. plocha pozemku 849m2.

Lysicko
Manželé s připravenou 

hotovostí koupí 

byt 3+1 - Sever. 

Rychlé jednání. 

mob.: 605 785 653
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Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek
Opětovný dvojí metr, 
opětovná krátká paměť

 … sice bych si prý na to už měl zvyknout, nějak 
mi to ale opravdu nejde.
 Ještě před uprchlickým šílenstvím a po krizi na 
Ukrajině, dozvěděli jsme se z denního tisku, z televiz-
ního i rozhlasového zpravodajství informace o tom, 
jaký že je pan Zdeněk Bakala darebák, podvodník, 
šíbr a nepřítel lidstva... To vše kvůli prodeji bytů, které 
na Ostravsku obývají dřívější nebo současní zaměst-
nanci dolů. Nedělám si iluze o tom, že by pan Bakala 
byl kdovíjaký lidumil a není mým záměrem jej jakkoli 
bránit. Jen prostě využil skulinky v zákonech této 
republiky (a že jich je požehnaně a o všech zdaleka 
ještě jistě netušíme) a prodal bytové fondy, které do 
jeho vlastnictví přešly společně s fi rmou OKD.
 Měl je prodávat a mohl je prodat? Z čistě ob-
chodního a právního hlediska nesporně, z hlediska 
morálního nejspíš nikoli. Nicméně ve světě tvrdého 
obchodu se na morálku hledí jen minimálně, pakliže 
vůbec a pan Bakala jistě nenabyl svého jmění díky 
tomu, že by byl na ostatní hodný a přívětivý, ale 
proto, že se v tomto drsném prostředí umí pohybovat 
a vytěžit pro sebe maximum.
 To, co mne zarazilo byla nevybíravá a drsná kri-
tika ze strany dvou ústavních činitelů. Tím prvním 
je současný předseda vlády a bývalý ministr fi nancí 
Sobotka a tím druhým současný prezident a bývalý 
předseda vlády Zeman. Ta bývalá angažmá zmiňuji 
záměrně, protože to byla vláda Miloše Zemana, která 
po dobrozdání od ministra fi nancí Sobotky OKD, a 
to značně pod cenou, panu Bakalovi prodala. Čekali 
snad oba pánové, že OKD kupoval Bakala „jen tak“? 
Jistě za tou transakcí tušil budoucí zisk, ať již má 
pocházet odkudkoli. Proto mne zaráží fakt, že si 
zrovna bývalí souputníci z řad ČSSD vůbec dovolí 
celou kauzu komentovat, když mají sami máslo na 
hlavě. Ve světě mimo politiku by se nedokázali uživit 
ani omylem, a tak jim nezbývá, než nám nastavovat 
zrcadlo a ukazovat, kdo je jaký šíbr a zloděj, aniž by 
si zametli sami před svým prahem.
 Politici takříkajíc napříč politickým spektrem ostat-
ně trpí častými výpadky paměti. A u voličské základny 
je tomu stejně tak. Jak jinak si totiž vysvětlit, že nás v 
parlamentu a na jiných politických postech zastupují 
až na drobné obměny stále stejní lidé? A pokud se 
nějaká změna objeví, pak je to spíše fi asko, než 
změna k lepšímu, případ nedávný – Věci veřejné a 
aktuální – hnutí ANO budiž toho důkazem. Nechápu 
své spoluobčany, kteří se zasluhují o popularitu mi-
nistra Babiše, který je v takovém střetu zájmů, až to 
bije do očí. Ale asi to do očí bije jen některé z nás.
 Nechápu voličstvo z Prahy a jeho spolustraníky už 
vůbec, že může o dění a rozpočtu hlavního města 
spolurozhodovat člověk s takovým morálním profi -
lem, jako je Karel Březina a nechápu mnoho jiných 
věcí.
 Ještě, že se nesmím rozčilovat.
 O současné opozici, bývalých vládních politických 
činitelích, si iluze taky nedělám, jen nemám dost 
prostoru na to, abych to vše popsal.
 Nicméně jsem se zamyslel, vyslechl si některé 
okolní hlasy, dal si pár informací dohromady a vyšlo 
mi, že za všechno zlé kolem nás mohou Američané. 
Slyším to kolem sebe dnes a denně, tak to podle 
poučky Josefa Goebelse musí být pravda. Ameri-
čané, ten neschopný militantní pranárod, složený 
z uprchlíků a utečenců, který nám nikdy v ničem 
nepomohl a dělá všude jen rozbroje, ta nevzdělaná 
banda, co do všeho jen strká nos může nejen za to, 
jak vypadá naše politická reprezentace, jak se máme 
my, ale i za Bakaly, Klause, Rathy, Krejčíře a Mrázky, 
pak taky za všechny války, šílené horko, záplavy, 
sucha, hospodářskou i ropnou krizi a za to, že jsem 
si včera omylem ve sklepě zapálil sud s benzínem.
 Hezký den... 

Freddie (freddiemail@email.cz)

Letiště v Kotvrdovicích 
ožilo leteckým dnem

Poříčí se na víkend uzavře

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

Chystáte výbavu 

pro školáka?

Pro nový Pro nový 

školní rok školní rok 

nabízíme:nabízíme: 
 - papučky vel. 18-36, BIO pantofl e
 - cvičky, pytlíky na obuv a cvičební úbor 
 - sportovní a vycházková obuv 
 - školní tašky a batohy

uu Zazní muzikálové 
melodie

 Zpíváme a hrajeme pro vás.  Tak zní podtitul 
nedělního promenádního koncertu, jenž se usku-
teční 6. září v 10 hodin na náměstí Svobody v 
Blansku. Uslyšíte výběr písní světového repertoáru, 
které přinášejí radost. Populární písně více žánrů 
včetně muzikálových a swingových melodií zahrají 
a zazpívají přední blanenští hudebníci. Zdeněk 
Krupica – zpěv, Pepino Kolář – piano, sax, klarinet, 
zvuk, Eliška Skálová (absolventka konzervatoře 
a členka divadelního souboru Městského divadla 
v Brně) – zpěv, Johana Skálová – zpěv a Pavel 
Svoboda – průvodní slovo. 

-mha-

     Poděkování
Vážení a milí přátelé, dě-
kuji Vám všem, kteří jste 
se rozloučili s mým drahým 
manželem Ing. Miloslavem 
Janíčkem na jeho cestě po-
slední a také za nádherné 
květinové dary.

Eva Janíčková

Přerušení EE
Dne 10.09.2015 od 07:00 do 15:00 - Dolní Lhota
Celá obec Dolní Lhota- obyvatelstvo i podnikatelská 
činnost kromě areálu pískovny MKZ.

Moštování ovoce
 I v tomto roce bude provádět ZO v „Domě zahrád-
kářů“ na Křižkovského ulici v Blansku pro veškeré 
zájemce moštování ovoce do přinesených nádob. 
Objednávky přijímá a informace podává Jaromír 
Maláč, Čelakovského 41, Tel.: 776468148 v pracovní 
dny od 1. 9. 2015 mezi 18. a 19. hod.
 Děkujeme za dodržování doby na objednávky. 
Dále upozorňujeme zájemce, že práce budou za-
hájeny až po objednávkách dostatečného množství 
ovoce na zpracování. Předpokládáme zahájení od 8. 
9. 2015 každé úterý a středu v době od 14.00 – 18.00 
hod. Cena za moštování je 3,50 Kč za 1 kg ovoce.

ZO ČZS BLANSKO

Hasiči zvou 
na Partyzánskou stezku

 V sobotu 26. září 2015 se na Klepačově opět 
uskuteční zábavný pochod pro děti i dospělé nazvaný 
„Partyzánská stezka“. Začátek je ve 13.00 hodin na 
klepačovském hřišti. Na asi pětikilometrové trase 
čeká děti (a v případě zájmu i jejich dospělý dopro-
vod) celkem deset stanovišť se sportovně pohybo-
vými úkoly jako je střelba ze vzduchovky, skákání v 
pytlích a podobně. Organizátoři prosí zájemce, aby 
se předem zaregistrovali na stránkách www.sdhkle-
pacov.cz. „Výrazně nám to pomůže při organizaci, 
abychom věděli, pro kolik lidí máme akci nachytat,“ 
vysvětlil Miroslav Vičar ze SDH Klepačov.

-red-

 Jak jsme informovali v minulém vydání Monitoru, měření nerovností povrchu nově zbudované 
silnice na ulici Poříčí prokázalo výrazné odchylky od normy a dílo bylo třeba reklamovat. Firma 
Strabag, která se na rekonstrukci podílela, uznala svoje pochybení a nyní se chystá k její opravě. 

 Bude nutná opětovná uzavírka. Ulice Poříčí tedy 
nebude průjezdná od pátku 28. srpna do pondělí 
31. srpna. Délka uzavírky činí téměř jeden kilometr 
a objízdná trasa povede přes centrum města stejně 
jako v době jarního uzavření, od ulice Na Řadech u 
obchodního domu Kaufl and středem města po ulici 
Masarykova v obou směrech. Délka objížďky je 

jeden a čtvrt kilometru. 
Autobusová zastávka 
Blansko-Poříčí bude 
dočasně zřízena na 
ulici Masarykova pod 
kinem. 
 Opravovat se nebu-
de celý úsek, ale jen 
problematická mís-
ta, na nichž dojde ke 
zbroušení poslední 
obrusné vrstvy. Ta bude 
nahrazena novou živič-
nou vrstvou. Náklady 
na dodatečné opravy 
uhradí fi rma Strabag v 
rámci reklamace. 
 Oprava celého prů-
tahu Blanskem přijde 
zhruba na sedmdesát 

sedm milionů korun. Největší podíl – pětačtyřicet 
milionů půjde z Jihomoravského kraje z evropských 
dotací, pětadvacet milionů na opravu osvětlení a 
chodníků uhradí město ze svého rozpočtu a sedm 
milionů zaplatí Svazek vodovodů a kanalizací za 
rekonstrukci vodovodu. 

-mha-

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

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

734 514 325
734 514 325

 Diváci zhlédli ukázku, jak 
záchranáři vyprošťují zraně-
ného pasažéra z naboura-
ného auta, jeho ošetření a 
naložení do vrtulníku pomocí 
lana. Nechyběla ani možnost 
prohlídky vojenského vrtulní-
ku, let repliky historické „ča-
rodějnice“ a ukázky modelů 
letadel řízených rádiem. Se-
skoky parašutistů do vyme-
zeného prostoru měly ukázat 
umění řídit padák. K vidění 
byla také letecká akrobacie 
– jednotlivců i skupinová – v 
podání špičkových pilotů, 
a to nejen provedená za 
pomoci motorového letounu, 
ale i kluzáku. 
 Jedním z letounů, které 
se vznesly do vzduchu, byl 
jednomístný kluzák Blaník 
L13 TJ s proudovým moto-
rem, jenž je jediným kusem 
v České republice. Spotře-
ba paliva letounu činí sto 
padesát litrů za hodinu a 
může dosáhnout rychlosti 
250 km/h. Jeho pilot je drži-
telem výškového rekordu 9 
756 metrů. Ten byl dosažen 
z výšky 7 125 metrů, do které 
jej vytáhl čmelák, aby Blaník 
neměl příliš velkou spotřebu 
paliva. 
 V rámci doprovodného 
programu byl pro nejmen-
ší účastníky leteckého dne 
připraven skákací hrad a 
větší děti si mohly na poli 
vyzkoušet řídit traktor. 

-mha-

 Vůně a burácení motorů se nesly po širokém okolí obce Kotvrdovice v sobotu 22. srpna odpole-
dne. Pořádal se tam jubilejní dvacátý letecký den. K vidění byla spousta malých i větších letadel. 
Přehlídka letounů, ukázky historických letadel, průlet letounu L29 Delfín a mnoho dalšího potěšilo 
jistě všechny návštěvníky. 

Fotky: Klára Kučerová
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Na kávě s Michalem Zábojem
Michal Záboj *1974 
Zpovídat Michala u kávy bylo náročné. Je 
poznat, že jako novinář je zvyklý otázky 
klást, ne odpovídat, a tak se role občas 
přehodily. 
Michal je zkrátka novinář každým coulem, 
pro kterého je žurnalistika spíše způso-
bem života než povoláním. 

Sponzor rubriky:

Žurnalista taky potkává hodně zajímavých lidí, od 
prezidenta přes ministry a celebrity, až po lidi, kteří 
mají unikátní životní zkušenost nebo nějakou jedi-
nečnou pracovní náplň, a může si nimi promluvit, 
může se jich zeptat na cokoliv a to samozřejmě 
obohacuje. A pak je tady to, že jako žurnalista 
se dozvím obrovské kvantum informací, což mě 
vždycky zajímalo. Všechno to ale z různých důvodů 
nejde zprostředkovat veřejnosti. To, co se objeví 
ve fi nálním článku nebo rozhlasové reportáži, je 
pouhým zlomkem toho, co žurnalista ví. A nejde 
jen o tu věc samotnou, ale o dlouhodobé znalosti a 
schopnost dát si současné informace do souvislostí 
s tím, co se odehrálo před lety.  

 Kdo tě v začátcích vedl, učil novinářskou 
etiku? Nebo jsi na to přicházel sám postupně? 
 Člověk samozřejmě musí mít nějaký základ, 
musí vědět, co si může dovolit a co ne. V mém 
prvním působišti, v novinách Boskovicko, to byla 
šéfredaktorka Jitka Meltkusová. Další škola pak 
přišla v Rovnosti, kde se tehdy sešla dobrá parta, 
většinou z mých vrstevníků. A Český rozhlas to 
byla určitě největší škola. Tam už jsem pracoval z 
řadou zkušených kolegů zvučných jmen, kteří chtě 
nechtě dokážou nasměrovat. Jako veřejnoprávní 
médium má Český rozhlas navíc svůj etický kodex, 
který jsme skoro museli umět nazpaměť, takže to 
ve mně zůstalo a snažím se ho dodržovat i teď. 

 Stávalo se, že ti vrátili příspěvek s tím, abys 
ho dopracoval, že to ještě není ono? 
 To se mi stávalo ze začátku, přitom to třeba 
byly příspěvky, na kterých jsem pracoval několik 
hodin nebo i půlden, než jsem se prokousal všemi 
informacemi. Tehdy jsem ještě točil na diktafon 
desítky minut a pak se z nich snažil vybrat to dů-
ležité. Pak jsem se naučil psát si jen poznámky a 
pouze některé citace a z toho už se vybírá přece 
jen snadněji. A v rozhlase je důležité umět poklá-
dat otázky, které využiju, a dostávat tak odpovědi, 
které potřebuju. Snažím se ve svých zprávách být 
co nejstručnější a nejvýstižnější a vždy říct jen to 
nové, nemá cenu mlátit prázdnou slámu. Moc se 
mi nelíbí články, které zdlouhavě popisují pocity 
redaktora nebo opakují známé informace, než se 
dostanou k věci. 
 Správný novinový článek nebo zpráva by měly 
být napsané tak, že když si přečteš první odstavec, 
musíš vědět, o čem je. Když chceš další informace, 
tak můžeš číst další slova, která jenom rozšiřují to, 
co už jsem napsal a co je podstatné. Myslím si, 
že většina čtenářů, zvlášť těch internetových se 
dál než ke třetímu odstavci nedostane. Podobné 
zrychlení, o kterém jsme mluvili, nastalo i v jejich 
případě. 

 Váží si lidé novinářů? Změnila se nějak pres-
tiž novinářské profese v posledních letech? 
 To opravdu nevím, na to by asi měli odpovědět 
lidé, kteří sami nejsou novináři. Sám za sebe za 
těch sedmnáct let nevnímám nějaký zásadní po-
sun, stále slýchávám, že papír snese všechno a že 
vy to tam stejně nějak zaonačíte, aby to pasovalo. 
Samozřejmě to záleží na konkrétní osobě a jejích 
zkušenostech. Pokud respondent zažil, že bylo 
jeho vyjádření médii nějak překrouceno nebo vý-
znamově posunuto, pak na novináře pochopitelně 
žehrá.  

 Stává se, že se na tebe coby novináře lidé ob-
racejí s prosbou o pomoc v různých kauzách? 
 Stává se to, ale u velké části lidí se ukáže, že 
jsme až poslední instance po úřadech a soudech 
a že už se nedá nic moc změnit, protože si to 

člověk pokazil. 
Ale samozřejmě 
jsou i jiné případy, 
příběhy bezpráví, 
kdy člověka se-
melou okolnosti, a 
to je pak jiná věc. 
 
 Setkal ses s 
případem, kdy jsi 
mohl sám jako 
novinář pomoci? 
 Samozřejmě, i 
když ne tady na 
Blanensku. Hod-
ně záleží na tom, 
v jakém médiu 
člověk pracuje. 
V Zrcadle jsou ty 
možnosti jiné než 
v Českém rozhla-
se, který má přece 
jen jinou váhu. V 
rozhlase se stáva-
lo, že se věci změnily, když jsme o nich informovali. 
Je to, dá se říct, prestižní médium, jehož agendu 
přeberou i ostatní média, a to se pak věci pohnuly. 
V Zrcadle se to taky stává, ale jde to pomaleji. Je 
to otázka síly a prestiže na mediálním hřišti. Dá 
se říct, že není lehké být regionálním médiem a 
udržet si svou pozici. 

 Můžeš to troch rozvést? 
 Není to lehké zejména z ekonomických důvodů 
– stačí se podívat na Blanensko. Tady působí celá 
škála regionálních médií od deníků až po občas-
níky. Přitom soukromé regionální médium žije z 
inzerce. Když je titulů hodně a každý vydavatel si 
pro sebe utrhne něco, ať už díky osobním kontak-

 Pokud vím, jsi jedním ze služebně nejstarších 
novinářů na okrese. Jak dlouho jsi v branži? 
Od roku 1998. Je to 17 let. Pokud jde o pořadí, řekl 
bych, že jsem tak třetí. 
 
 Jakými médii jsi prošel? 
 Pracoval jsem v tištěných médiích i rádiu a 
zhruba před rokem a půl jsem se dostal do elek-
tronického média. Začínal jsem v regionálních 
novinách Boskovicko – ty bohužel loni na konci 
roku přestaly vycházet – pak jsem prošel dvěma 
oborovými časopisy a odtud jsem přešel do někdej-
ší Rovnosti, kde jsem dva roky psal zpravodajství z 
okresu Blansko. Pak jsem na dvanáct let zakotvil v 
Českém rozhlasu Brno. Před rokem a půl jsem se 
vrátil do regionu do Zrcadla Blanenska a Bosko-
vicka, kde jsme rozjeli elektronické zpravodajství 
z okresu Blansko.

 Jak se to vlastně přihodilo, že ses stal novi-
nářem? Bylo to tvoje vysněné povolání?
 Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby, 
hledal jsem nějaké zaměstnání. Uviděl jsem tehdy 
v novinách inzerát, že hledají redaktory, a přihlásil 
jsem se. A jestli jsem to měl jako vysněné povo-
lání? Možná ano. Vzpomínám si, jak jsem byl v 
sedmnácti letech na pár týdnů na studijním pobytu 
v jedné rodině ve Francii a ptali se mne, čím chci 
být? Tehdy jsem jim odpověděl „journaliste“. 

 Jak velký to byl rozdíl – přejít z novin do 
rádia? 
 Pracoval jsem v redakci zpravodajství a publicis-
tiky ČRo Brno, takže jsem zůstal novinářem, dělal 
jsem stejnou práci jako v Rovnosti s tím rozdílem, 
že se mi rozšířilo pole působnosti – už to nebyl jen 
okres Blansko, ale celý Jihomoravský kraj. 
 Obrovský rozdíl byl ovšem v rychlosti. Píšící 
redaktor měl v roce 2000 na práci relativně dost 
času, kdežto v rádiu se doba mezi tím, kdy došlo 
k nějaké události a okamžikem, kdy jsem ji zpra-
covanou předložil obecenstvu, strašně zkrátila. To 
bylo na začátku stresující, ale člověk si zvykne. 
 Dneska je to pro mě spíš výhoda, protože jsem 
zvyklý zpracovat téma rychle a relativně přesně, 
i když nějaká ta chybička se občas vloudí. Mimo-
chodem to, že novinář může být občas i trochu 
nepřesný, potvrdil dokonce Ústavní soud. Konsta-
toval, že novinář pracuje rychle, není specialistou 
na všechny obory a navíc připravuje článek pro 
nejširší okruh čtenářů, takže nelze očekávat, že 
všechny informace budou zcela přesné a objek-
tivní. A s tím by měli počítat i čtenáři, potažmo 
posluchači a diváci.

 Dá se říct, že ses v té práci našel, že je to 
tvoje místo v životě? 
 Ano, ta práce se mi líbí a můj vnitřní pocit 
mi říká, ano, je to tak.  Ale jsou i další důvody.  
Oproti, řekněme obyčejnému člověku má žurna-
lista několik výhod. Dostane se na místa, kam se 
normální člověk běžně nedostane, buď ho vůbec 
nenapadne tam zajít, nebo by ho tam nepustili. 

tům nebo nereálným slibům o velikosti nákladu, 
trh se rozmělní. 
 Pro existenci kvalitního regionálního média by 
však bylo lepší se spojit, aby výsledný subjekt byl 
dostatečně ekonomicky silný a mohl dělat kvalitní 
a aktuální zpravodajství. Řešením by byl i vstup 
soukromého kapitálu do regionálního média. 

 Poslední obligátní otázka: tvoje sny a přání? 
Kde by ses rád viděl za 10 let? 
 Za 10 let? Nemám představu, může to být jak-
koli. Snažím se žít hlavně přítomností, i když se to 
pokaždé nepodaří. 

-kkuc-

Šance pro začínající podnikatele 
v Moravském krasu

 Na konci května 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu první výzvy v rámci Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Dotační program nesoucí název Tech-
nologie je určen pro mikrofi rmy (tj. fi rmy do 9 zaměstnanců) s maximálně tříletou historií. Podpora 
je vymezena na nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Součástí projektu však 
může být také pořízení nezbytného software či patentů.

 Jelikož je dotační titul určen pro méně zkušené 
podnikatele, rozhodla se do přípravy žádostí o 
dotace zapojit Místní akční skupina Moravský kras, 
nezisková organizace, jejímž posláním je mimo jiné 
také podpora místních podnikatelů.
 „Rádi bychom tímto pomohli drobným podnikate-

lům v Moravském krasu při rozvoji jejich podnikání,“ 
řekl manager Místní akční skupiny Ing. Jozef Jančo 
a upřesnil, že částka, kterou lze z programu získat, 
se pohybuje v rozmezí 100 – 225 000 Kč, přičemž 
výše dotace činí 45 % kalkulovaných nákladů.
 „Největší šanci na získání dotace mají podniky s 
kvalitním podnikatelským záměrem. Administrativa 
spojená s podáním žádosti se může zdát náročná, 
ale s tím drobným  podnikatelům pomůžeme,“ dodal 
Jančo.
 Nejzazší termín pro odevzdání žádosti je 31. října 
2015, projekty se nicméně odevzdávají průběžně. 
Je pouze třeba vzít v úvahu, že dotace není určena 
subjektům působícím v zemědělství a lesnictví – těm 
je totiž přednostně určen jiný dotační titul.
 V případě zájmu kontaktujte kancelář MAS Mo-
ravský kras, Sloup 221, 679 13 Sloup, tel. +420 511 
141 728

-red-
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Očima občanů

Hasiči chrání před žihadly

Na Blanenské desítce 
se sejdou mistři světa i hobíci

Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových radiátorů. Patří-

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

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

snažíme vytvářet kvalitní podmínky a motivující prostředí pro naše zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místa pro zkušené

SVÁŘEČE (plamen – TIG - CO2)

ZÁMEČNÍKY
LAKÝRNÍKY (do práškové lakovny)
Očekáváme:

• výuční list příslušné profese

• aktuální praxi alespoň jeden rok

• platný svářečský průkaz výhodou

• znalost čtení výkresové dokumentace

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

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

• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo písemně na adrese 

Personální oddělení 

ISAN Radiátory s.r.o.,

Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 

605 208 923

nebo e-mailem na 

prace@isan.cz 

Proč jsem byla odvolána? 
 Vyjádření k odvolání z funkce ředitelky SENIOR 
centra Blansko 
 K 31.7 2015 jsem byla odvolána z funkce ředitelky 
SENIOR centra a v Blansku se rozproudila poměrně 
živá diskuze. Protože zde působím také jako zastupi-
telka, považuji za správné se k mému odvolání vyjádřit. 
 Úvodem chci vyvrátit vyjádření radního Marka Šla-
pala, cituji: "Zjistili jsme, že auto bylo využíváno pro 
potřeby ředitelky. Neznám nikoho v sociální oblasti, 
kdo využije dar od sponzorů k tomu, aby za něj mohl 
koupit auto pro své vlastní účely. Je to nemorální." Toto 
prohlášení je lživé, a to z jasných a prokazatelných 
důvodů, díky nimž je zřejmé, že se jedná o politický 
záměr a nikoliv o závažné manažerské pochybení z 
mé strany.  
 V SENIOR centru, které jsem vedla, byl služební vůz 
již třináct let starý, proto jsem požádala kraj o fi nanční 
prostředky na zakoupení nového vozu v roce 2015. 
Ještě v listopadu 2014 jsem je ale dokázala získat jako 
účelový dar od našeho, v té době největšího sponzora, 
a Jihomoravskému kraji byly tímto ušetřeny výdaje za 
nové auto. To bylo pořízeno samozřejmě do majetku 
kraje.  
 V roce 2007 jsem jako jedna z mála požádala 
Radu Jihomoravského kraje o povolení používání 
služebního automobilu i k  soukromým účelům. Nepo-
važovala jsem za správné používat služební vozidlo 
k soukromým účelům skrytě, jak to praktikuje většina 
manažerů. 
 Toto povolení jsem získala na celou dobu působení 
ve funkci ředitelky. Byly stanoveny velmi přísné pod-
mínky, které byly předmětem všech kontrol. Z jejich 
výsledků plyne, že jsem tyto podmínky nikdy nepo-
rušila. Poslední kontrola autoprovozu se zaměřením 

na soukromé jízdy  proběhla v březnu tohoto roku a 
nebylo shledáno žádné pochybení.  
 Jsem si samozřejmě vědoma toho, že ze své funkce 
jsem mohla být kdykoli odvolána, ale domnívala jsem 
se, že se tak může stát jen pro závažné pochybení a 
ohrožení chodu zařízení či klientů. Pokud se nejedná 
pouze o zástupný důvod, nabízí se otázka, proč se 
tak nestalo před 9 měsíci, kdy k nákupu auta došlo.  
 Jsem přesvědčená, že za mým nečekaným odvolá-
ním stojí jak politická hra ČSSD, tak moje vystoupení 
z ODS. Nikdy jsem se nechtěla veřejně vyjadřovat ke 
svému odchodu z ODS, ale udělám jednu výjimku. 
Právě pro svoje sociální cítění, které je mi v opačném 
slova smyslu vytýkáno, jsem již dále nedokázala vy-
světlovat  politiku této strany a obhajovat už vůbec ne.  
 Za třináct let působení ve funkci ředitelky SENIOR 
centra Blansko se mi povedlo vybudovat  zařízení  
nadstandardní úrovně a za posledních 5 let sehnat 
přes 3 miliony sponzorských darů, které byly použity 
ve prospěch zařízení.  
 Se zaměstnanci a jejich obětavým pracovním 
nasazením se nám povedlo získat certifi kát Značka 
kvality v sociálních službách, který potvrdil, že SENIOR 
centrum je nejlepší zařízení svého druhu v republice. 
Jsem na ně hrdá. 
 Nezbývá mi než doufat, že politická hra, jejímž cílem 
je mě zdiskreditovat, nebude mít vliv na život seniorů, 
kterým jsme spolu se všemi zaměstnanci poskytovali 
druhý domov, protože ti se politickým machinacím, 
které mají pak v důsledku vliv i na ně, bránit nemohou. 
Ať již se stalo cokoli, to co jsme společně pro seniory 
v Blansku vybudovali, mně nikdo nevezme.    
 Děkuji tímto všem zaměstnancům i rodinným pří-
slušníkům za jejich podporu projevenou v peticích proti 
mému odvolání a přeji SENIOR centru do budoucna i 
nadále rozkvět a vysokou úroveň poskytované péče.  

Mgr.Lenka Dražilová

 Teplé jarní a letní měsíce patří k té příjemnější části roku, přinášejí však také i rizika v podobě výskytu 
bodavého hmyzu. Najít na balkoně včelí roj nebo na zahradě velké sršní hnízdo rozhodně nepatří k příjemným 
zážitkům zvlášť pro alergiky či rodiče malých dětí. Zbavit se nezvaných hostů přitom nemusí být snadné.

 „Profesionální hasiči vyjíždějí jen na tzv. akutní vý-
jezd, kdy se nebezpečný hmyz vyskytuje na veřejném 
prostranství, u školek, škol, nemocnice a podobně, a 
bezprostředně hrozí pobodání,“ říká k tomu velitel Sboru 
dobrovolných hasičů Klepačov Miroslav Vičar.
 V ostatních případech operační středisko hasičské-
ho sboru odkazuje volající na soukromou fi rmu, která 
ovšem provede likvidaci jako placenou službu.
 Jelikož však případů výskytu sršních a vosích hnízd 
přibývá, dohodli se klepačovští hasiči se zřizovatelem 
SHD městem Blansko na zakoupení 
speciálního vybavení, aby mohli ob-
čanům tuto službu poskytovat sami.
 „Jde o tzv. vysavač, obdobný jako 
jsou vysavače nebo foukače na listí, 
a k němu dále postřikovače včetně 
speciálního insekticidu, ochranné 
prostředky jako jsou kukly a rukavice 
a také rojáček na včely,“ vyjmeno-
vává Vičar hlavní součásti nového 
vybavení v ceně asi 15 tisíc korun, 
na jehož pořízení uvolnilo prostředky 
Město Blansko.
 „Dohodli jsme se s odborem hos-
podářské správy MěÚ, pod který 
spadáme, že budeme službu likvi-
dace hmyzích rojů a hnízd provádět 

v Blansku a jeho místních částech bezplatně,“ dodává 
Miroslav Vičar.
 Prvních několik zásahů už má SDH Klepačov úspěšně 
za sebou. Jen v neděli 21. 8. provedli dobrovolní hasiči 
postřik vosího hnízda v Růžové uličce a zlikvidovali sršní 
hnízdo pod trámy stodoly v Dolní Lhotě. „Obešlo se to 
bez žihadla,“ usmívá se Miroslav Vičar.
 Zájemci o službu mohou kontaktovat přímo velitele 
SHD Miroslava Vičara na telefonním čísle 605 747 441.

-r-

 Blanenská desítka odstartuje 12. září, účast přislíbili dva mistři světa, herec Filip Tomsa i představitelé 
Blanska. Zaplněna je i většina startovní kapacity, připravený je bohatý program včetně předváděcích 
jízd a dětských atrakcí. Registrace končí v pátek 4. září.

 Blanenská desítka nabízí tratě pro 
běžce, koloběžkáře i inlinisty. Má 
certifi kovanou desetikilometrovou 
trať, která patří k nejrovinatějším v 
republice, účastníky čeká na části 
trati zbrusu nový asfaltový povrch. 
I proto láká špičkové sportovce. 
„Zdaleka to ale není závod jen pro 
ně, Blanenská desítka je hlavně pro 
širokou veřejnost, chceme rozhýbat 
co nejvíc lidí z Blanska i okolí,“ říká 
ředitel závodu Tomáš Mokrý. 
 Nejvíc lidí se registrovalo na běh 
(přes 450), na koloběžku 80 a na in-
line 120 účastníků. Přihlášených je i 
120 dětí. Z tisícovky startovních čísel 
zbývají poslední dvě stovky. Nevá-
hejte se přihlásit na webu www.blanenskadesitka.cz. 
Možnost online registrace do závodu končí v pátek 
4. září. „Pro lidi, kteří neběhají a nejezdí na inlinech, 
máme zdarma k zapůjčení koloběžky. Aktuálně jich 
zbývá posledních deset,“ upozorňuje sportovní ředitel 
závodu Lukáš Olejníček. 
 Na start blanenského závodu se postaví dva mistři 
světa. Loňské vítězství bude mezi koloběžci obhajo-
vat světový šampion Michal Kulka. Divákům ukáže, 
že je možné na koloběžce zdolat deset kilometrů 
za dvacet minut. Závod absolvuje i mistr světa v 
biketrialu Václav Kolář, tentokrát bez kola. „Poběžím 
deset kilometrů, žádný cílový čas nemám, chci hlav-
ně doběhnout,“ potvrdil blanenský biketrialista. Na 
běžeckou trať se chystá i místostarosta Blanska Jiří 
Crha, starosta Ivo Polák si zopakuje loňskou účast v 
závodě na inline bruslích.
 Pozvání na druhý ročník Blanenské desítky přijal 
herec Filip Tomsa, známý ze seriálů Policie Modrava 
nebo Ordinace v Růžové zahradě. „Filip bude předá-
vat ceny vítězům a také pojede závod na koloběžce. 
Původně chtěl běžet, ale nestihnul by návrat zpět do 
Prahy na divadelní představení,“ popisuje Mokrý.
 Registrací do závodu získá každý navíc poukaz 

1+1 zdarma na vstup do AQUALANDU MORAVIA + 
WELLNESS (v hodnotě 590,-), slevu 20% na dospě-
lou vstupenku do VIDA! SCIENCE CENTRA, dětskou 
vstupenku do VIDA! SCIENCE CENTRA za symbolic-
kou korunu (pro přihlášené děti), produkt ALPA, slevu 
na sportovní výživu INKOSPOR, slevu 30% na obuv 
DIADORA s možností otestovat si při závodě nové 
modely bot.  Samozřejmostí je drobné občerstvení 
po závodě, elektronické měření času včetně SMS s 
cílovým časem, úschovna, sprchy nebo bezplatné 
parkování. Startovní číslo je slosovatelné, hraje se o 
koloběžku Kostka, boty Diadora dle vlastního výběru, 
balíčky produktů Inkospor, Alpa a tejpů od Fixtape.
 Pořadatelé připravili zajímavý doprovodný pro-
gram. Příchozí si můžou vyzkoušet a otestovat bě-
žeckou obuv DIADORA, projet se ve vozech ŠKODA 
včetně nového SUPERBU v režii TOP AUTOSALONU 
Blansko. Připraveny jsou masáže od společnosti 
ALPA nebo tejpování za symbolický poplatek od 
FIXTAPE. Děti se můžou těšit na skákací hrad nebo 
malování na obličej.
 Přijďte si aktivně užít druhou zářijovou sobotu do 
města Blanska a třeba navštívit i Moravský kras.

www.facebook.com/blanenskadesitka 

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová
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• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 

HYGIENY
B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

Dům přírody  - novinka v krasu

VeRa - Design pro Vás
 Je jí 24 let a rozhodla se změnit konzum módy. Mluvíme o Veronice Ráčilové, která vystudovala 
Technickou univerzitu v Liberci, katedru designu, obor Textilní a oděvní návrhářství a Střední umě-
leckoprůmyslovou školu textilní, obor Textilní výtvarnictví, ruční zpracování textilií. Její odbornost se 
potvrdila již během studia například návrhem afrického brokátu pro fi rmu Veba, který byl i realizován, 
anebo výstavou katedry designu v Žatci, kde byla vybrána její bakalářská práce.

 Během jednoho 
roku, po ukončení řád-
né bakalářské zkoušky, 
byla schopna kromě 
návrhu a realizace 
kostýmů na několik di-
vadelních představení 
ještě navrhnout a ušít 
modely pro fashion 
show „Letos Napo-
sled“, kterou také sama 
organizovala a dělala 
choreografi i a scénu. 
Nezmínit realizaci 
papírové performace 
„Homo papiriensis“, 
která taktéž vznikla pro blanenskou veřejnost,  by byl 
hřích, neboť vším tím obohatila tato rodačka z Blanska 
duši i oko lidí, kterým něco takového v Blansku chybí,  
vyhledávají to, nebo dokonce za něčím takovým jezdí 
do velkých měst.
 Co tedy vedlo tuto mladou módní návrhářku – de-
signérku začít budovat právě v našem rodném městě 
svoji značku a fi rmu VeRa  - Veronika Ráčilová?
 Podle jejích slov byl hlavní motivací k založení 
fi rmy nedostatek originálních, kvalitních a odborně 
tvořených produktů v oblasti módy, oděvů a oděvních 
doplňků. Dále to byl nedostatek vhodných a sedících 
dámských oděvů, vytvořených podle evropských 
standardů.
 Hlavní myšlenkou fi rmy je vytvořit originální a zají-
mavý model, který bude z kvalitních materiálů, kvalitně 
řemeslně zhotoven, v omezeném počtu, převážně 
jeden kus.
 V módě se řeší několik zásadních otázek, např. 
koho oblékáme, anatomie těla nebo sezónnost. Odě-
vy, které vznikají pod značkou VeRa, nejsou vyrobeny 
v nelidských podmínkách (například v Bangladéši), 
jako tomu bývá u některých nadnárodních gigantů, 
a nejsou z materiálů barvených toxickými látkami. 

Naopak! Splňují podmínku kvality, originality, nad-
časovosti, designu a nepodléhají sezónním trendům 
velkých obchodních řetězců.  Přitom tyto oděvy nejsou 
drahé! Domnívám se, že jsou cenově dostupné pro 
širokou veřejnost.  Záleží jen na prioritách člověka, 
zda chce mít několik nekvalitních oděvů, anebo za 
stejnou cenu jeden kvalitní, který může dobře poslou-
žit několik let. 
 V nabídce Veroniky Ráčilové se nachází dámské 
oděvy pro běžné nošení, ale i modely pro různé 
společenské příležitosti. Pro náročného zákazníka je 
možné navrhnout a vytvořit oděv plnící přesně jeho 
konkrétní požadavky. Zosobnění člověka, ztvárnění 
jeho jedinečnosti a originality, to vše je důležité, a tato 
kritéria oděvy při psaní nového příběhu plní.  Není to 
jen další kousek visící na ramínku, každý model je 
výjimečný, plný energie a vytvořen s láskou.
 Autorka si troufá tvrdit:  „Moje oblečení má duši, 
vkládám do něj samu sebe, celý proces realizace oděvu 
je velice náročný. Navrhuji ho po dlouhém přemýšlení, 
teprve potom ho na vhodnou látku zkonstruuji a precizně 
ušiji.  Pokud už je oděv zhotovován pro konkrétní osobu, 
je ještě několikrát zkoušen. K závěrečné fázi dokončení 
oděvu patří i označení logem, velikostí a symboly pro 

správné ošetření oděvu.
 Pokud toužíte po této 
péči, naleznete ateliér 
a prodejnu v budově 
Městských lázní, Mlýn-
ská 15, Blansko, ane-
bo můžete kontaktovat 
mladou návrhářku po-
mocí webových stránek 
www.veronikaracilova.cz 
, kde je umístěn i e-shop. 
Chcete-li být originální, 
nepřehlédnutelní a při-
tom se cítit pohodlně a 
sebejistě, zvolte značku 
VeRa.

-r-

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAJAAAAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAAA

AAAAAA

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

  „Nesahejte, prosím, na krápníky!“ slyší návštěvníci jeskyní Moravského krasu při jejich prohlídkách. V 
nově otevřeném Domě přírody u Skalního mlýna je to však přesně naopak. Kromě zraku je dotek dalším 
ze základních vjemových smyslů, který mají využít. 

 Lidé se tak mohou nejen dívat, ale také si sáhnout 
na horniny, na různé předměty a vyzkoušet si interak-
tivní dotykové tabule. Působivou kulisu dotvářejí různé 
zvuky přírody, zpěv ptactva i kapání vody v podzemí. 
 Dům přírody by se měl stát vhodným vstupním 
místem při návštěvě Moravského krasu. Turisté zde 
dostanou radu, jaká místa v krasu navštívit, jak si 
naplánovat výlet po okolí a kde se ubytovat. V malém 
obchůdku mohou nakoupit certifi kované regionální 
produkty, průvodce, mapy a drobnosti pro děti. Moder-
ně pojatý styl výuky jistě zaujme i školy; Dům přírody 
nabídne možnosti exkurzí a přednášek. 
 „Hlavní myšlenkou Domu přírody je sdělit příběh 
Moravského krasu. A to od prvopočátku, jak a kdy 
vznikal, jak vznikly jeskyně, ale i živá příroda,“ vysvětlila 
průvodkyně Kateřina Jelínková. 
 Proto si mohou děti i dospělí rozdmýchat oheň v peci, 
podívat se, jak se taví železo, vyzkoušet si funkci klad-
kostroje, nebo zjistit, jak dlouho roste krápník. Autoři 
projektu se snažili lidem přiblížit nejen období devonu, 
ale v druhém patře budovy se nachází expozice, která 

ukazuje, jakým způsobem člověk měnil 
Moravský kras.  Výstavba hradů, železář-
ství, zkrátka vše, co charakterizuje zdejší 
oblast. 
    Na dotykových interaktivních tabulích si 
návštěvníci ověří své znalosti nebo dozví 
nové věci formou testů. Na dotykovém 
stole si lze prohlédnout mapy krasu, a 
to jak současné, tak i historické. Děti si 
zahrají pexeso s obrázky krasové přírody 
či puzzle. 
  Součástí expozice je také shlédnutí 
3D fi lmu, který ukazuje místa, kam se 
obyčejný turista běžně nepodívá, na-
příklad Amatérskou jeskyni či Rudické 
propadání. 
    Pro malé děti je připravena herna s pro-

lézačkou, která simuluje prostředí jeskyně s ukrytými 
tajemstvími dnešních i dávných jeskynních živočichů. 
„Děti uvidí například kostru jeskynního medvěda,“ láká 
vedoucí Správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka. 
 „Návštěvníci se konečně dočkali nejen moderní 
expozice, ale i kvalitního zázemí. Ročně zde projde na 
čtvrt milionu turistů, kteří nyní mohou nejen poznávat 
taje jeskyní, ale seznámit se i se zdejší jedinečnou 
přírodou a krajinou v mnohem širších souvislostech,“ 
uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec, který 
se zúčastnil slavnostního otevření Domu přírody. 
 Financování výstavby Domu přírody bylo z větší části 
zajištěno z Operačního programu Životního prostředí. 
Celkové náklady na realizaci dosáhly šestaosmdesáti 
milionů korun, přičemž Evropská unie poskytla přes 
sedmdesát milionů a čtyři miliony putovaly ze Státního 
fondu životního prostředí ČR. 
 Jedná se o šestý a zároveň největší Dům přírody 
v Česku a další vznikají například na Broumovsku, v 
Českém ráji a v Českém krasu. 

-mha-

 V průběhu letošních prázdnin se trasy prohlídek 
přístupných jeskyní Moravského krasu postupně 
rozrůstaly o obohacení v podobě multimediálních 
vstupů či rozsáhlejších doprovodných expozic 
pojednávajících jejich unikátní historii.

 Jde o integrální expozici rozčleněnou do jednotlivých 
objektů tak, aby téma souznělo se skutečným archeo-
logickými nálezy. V jeskyni Kůlna je proto zachyceno 
osídlení neandrtálci, multimediální vstup v jeskyni Bal-
carka je věnován lovcům sobů a v Kateřinské jeskyni se 
návštěvník dozví podrobnosti o jeskynních medvědech.
 Jako poslední byla zpřístupněna nejrozsáhlejší část 
nové expozice umístěná ve správní budově jeskyně 
Výpustek, nabízející komplexní průřez tématem „Jes-
kyně a lidé“.
 „Expozice podrobně popisuje využití jeskyní lidmi, 
ať už jde o paleolit, neolit, dobu železnou či moderní 

věk,“ vysvětluje Robert Dvořáček, vedoucí jeskyně 
Výpustek.
 Expozice je pojata jako „muzeum nového věku“. 
Obsahuje interaktivní prvky, dotykové obrazovky i 
realistické kopie artefaktů, které si mohou návštěvníci 
vzít do ruky, nechybí samozřejmě ani historické fi lmové 
a fotografi cké záznamy.
 „Osobně si myslím, že tam návštěvník může strávit 
několik hodin, než si to všechno prohlédne,“ domnívá 
se Dvořáček.
 Zatímco dospělé zaujme simulace geologického 
vývoje krasu, ukázka šperků z doby bronzové, či Wan-
klův deník, děti se mohou zabavit prolézáním umělé 
jeskyně.
 Expozice Jeskyně a lidé je zatím ve zkušebním 
provozu a je přístupná zdarma všem, kdo si zakoupí 
vstupenku do jeskyně.

-kkuc-

Ve Výpustku najdete pravěké lvy i lebku princezny

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová
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6. ročník kytarových koncertůů

22. 9. 2015
MICHAL PROKOP TRIO

HD ACOUSTIC (další host koncertu)

MILOŠ PERNICA 
a hosté 2015
DĚLNICKÝ DŮM 
BLANSKO 
v 19.30 h
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TŮMEDIÁLNÍ PARTNER

CENA VSTUPNÉHO V PŘEDPRODEJI: 300,– Kč; 260,– Kč (do 15ti let a důchodci)

CENA VSTUPNÉHO NA MÍSTĚ: 330,– Kč; 290,– Kč (do 15ti let a důchodci)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PERMANENTEK: 
Informační kancelář Blanka v Blansku, tel. 516 410 470, 

ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029

HD ACOUSTIC (další host koncertu)

BDI A SLYŠ !

–
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Realitní společnost Hypocentrum Blansko 
hledá ke koupi pro svého klienta byt 3+1 ve 
slušném stavu pouze v Blansku. Balkon, 
sklep. Prosím nabídněte. Naše služba pro 
Vás zcela zdarma, právní služby zajistíme. 
Tel. 721409612.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Matraci 200 x 90 cm, obal se da prát, velmi zachovalá. Cena 
500,- Kč.
Tel. 737884996.
* Harmoniku klávesovou Delicia 90 basů, starší 2 saxofony - baryton 
a tenor. Tel.721328803.
* Kuchyňskou linku celodřevěnou – i na chatu ,dále dvoulůžkový 
pletací stroj DOPLETA , vč. dřevěného stolu. Tel. 721328803.
* Zahrada 17 km západně od Boskovic 26 x 26m, neoplocená, 
stromy, samota, za 100 tis. Kč. Tel. 605529478.
* Ford Ká za 17 tis..Tel. 605529478.
* Motor. pilu za 1900 Kč. Tel. 777079911.
* Mladé andulky (100 Kč) a korely (200 Kč). Tel. 737902404.
* Kovové modely aut a autobusů od 150 do 400 Kč. Tel. 722605184.
* Dětská sedačka na jídlo (750,- Kč), převozka (vajíčko) - šedá 
(700,- Kč), kočár trojkombinace, světle modrá a stříbrná, (6500,-), 
po jednom dítěti. Tel. 605413073.
* Velký dřevěný žebřík dvojitý za 4000. Kvalitní kožená kabela za 
2500. 2 těžké židle za 2500. Přenosná TV za 300 nebo dohodou. 
Medaile, odznaky...  Tel. 722034834.
* Dětské kolo pro nejmenší zn. POKY s přídavnými kolečky za 
200 Kč. Tel. 731084464.
* Garáž na ul. Úvoz (Dvorská) na měst. pozemku 30 m2. Garáž - 
2,70 x 6.90 m. Nejvyšší nabídce. Tel. 724954090.
* Komodu BRIMNES se 4 zásuvkami (bílá - 2.100,-) a policový díl 
s dvířky (bílá - 1.700,-), vše v původním balení. Tel. 737900946.
* 2 ks matrací 90 x 200 cm, nové. Kvalitní odnímatelný potah s aloe 
vera. PC za 1ks 4000 Kč, nyní 1500 Kč. Tel. 775011328.

* Dlouhodobě pronájmu 3+1 s garáží pod hřbitovem. Vlastní topení, 
sklep a garáž. Požadujeme vratnou kauci. Tel. 777030523.
* Zadám štěňata Českého fouska s PP -  hnědé fenky po lovecky 
vedených rodičích. Matka: Connie z Pískové zahrady, otec: Lesan 
z Koblova. K odběru začátkem září, tel. 735850846.
* Hledám učitele AJ. Jsem úplný začátečník. mar789@seznam.cz
* Pronajmu garáž 12m2 na ul 9.května za 600,-/měs. Tel. 602724073.
* Pronájem 1+1 po rek. se sklepem na Chelčického v Blansku. Nájem 
7.500,- Kč včetně inkasa. Tel. 725730334.
* Sháníme výměnu bytu 2+1 po celkové rek. na Písečné,  za 3+1 v 
Blansku + doplatek. Tel. 607884675.
* Daroval by prosím někdo nebo levně prodal mončičáky? Tel. 
722650359.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté – 22.9.2015 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. Hosté Michal Prokop trio a HD Acoustic. 
Cena 300 Kč dospělí, děti a senioři 260 Kč.
Pivní pouť Černá Hora – 26.9.2015 ve 12 hod. Cena v 
předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.
DUO JAMAHA – 9.10.2015 v 18 hod, Dělnický dům 
Blansko. Cena 190 Kč.
Poslední ze žhavých milenců – ZMĚNA TERMÍNU!!! 
25.10. 2015 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Za-
koupené vstupenky zůstávají v platnosti. Vyprodáno.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
11.-13.9.2015 – Znojemské historické vinobraní
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo
11.-13.9. 2015 – Pálavské vinobraní, Mikulov
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Rondo
10.10.2015 – Alexandrovci, Hala Rondo
17.10.2015 – Jen počkej, zajíci! Hala Rondo
Aktuálně v prodeji:
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace vydaná 
u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska na město.  
Cena 110 Kč.
7 dní v pohádce – sada pracovních listů pro výlety 
šneka Krasíka (Blansko, Rudice, Rájec-Jestřebí, Sloup, 
Křtiny). Cena 10 Kč.
Aktuální pozvánka:
Dny evropského dědictví v Blansku – 12.-13.9.2015
Zámek Blansko
Blanenské zámecké dny ve svatebním, svatební inspi-
race v interiéru – šaty, obleky, květiny, dorty, dekorace, 
prohlídky zámku zdarma. V neděli od 12 hod proběhne 
na nádvoří zámku pohádková svatba nanečisto. Budete 
svědky svatebních příprav, líčení a česání nevěsty, pak 
také svatebního focení a natáčení videa. Děti se budou 
moci projet na koníkovi. (9-17 hod)
Dřevěný kostelík 
Den otevřených dveří, prohlídky s průvodcem a výkla-
dem historie. Pro návštěvníky bude připravena také 
kavárna a čajovna. (10-17 hod)
Kostel sv. Martina
Den otevřených dveří, prohlídka kostela s odborným 
výkladem zdarma. Tři prohlídkové trasy: věž kostela, 
interiér kostela, exteriér kostela a farní zahrada. Pro ná-
vštěvníky bude připravena věžní kavárnička s projekcí. 
Průvodcovské služby a provoz věžní kavárničky zajišťují 
studenti soukromé Střední školy gastronomické Blansko.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@
blansko.cz www.blansko.cz, www.blanensko.cz

-MaT-

!!! MÁME VŠE !!!!!! MÁME VŠE !!!
V BAZARU VŠEHO 
A NÁBYTKU 1000 m2

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

??? ZDARMA ?????? ZDARMA ???
DRAŠAR 602 882 227

SMETANOVA 6

678 01 BLANSKO

www.realityhynstova.cz

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Část. rekonstrukce, zahrada, garáž.

cena: 1.250.000,- Kč tel: 775 246 549

RD 4+1 OLEŠNICE, CP 834 M2 BYT 3+1, SVITÁVKA, CP 108 M2

Uzavřený dvůr, sklep, 2xkolna, půda.

cena: 850.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Zahrada, garáž, dílna.

cena: 3.661.100,- Kč tel: 775 246 549

RD 4+1 BLANSKO, CP 743 M2 CHATA 1+1, BLANSKO, CP 475 M2

Zahrada, příjezd autem.

cena: 430.000,- Kč tel: 775 246 549

G

V září se otevře přípravka 
rychlobruslařů v Blansku

 Led, in-line, kolo, přehrada. Mládež z Blanska a okolí, která patří do nově vzniklého oddílu ASK 
SPEEDSKATING Moravský kras, se v létě rozhodně nenudila. Mladí blanenští rychlobruslaři se během 
prázdnin účastnili různých sportovních kempů, a to nejen v Blansku, ale i jinde v republice a dokonce 
také v Německu. 
 Nejenže zlepšovali bruslařskou abecedu na ledu 
pod střechou haly, ale trénovali i další zdravé sporty, 
včetně běhů a plavání. Spoustu času strávili v příro-
dě. V letních vedrech, sotva vyšli rychlobruslaři ze 
zimního stadionu, vyráželi na přehradu Palava. Tam 
plavali, běhali a skákali speciální cviky do okolních 
strání – kopce se pro sportovce staly posilovnou. 
Vyřádili se také na místních prolézačkách. „Když 
je správná motivace, tak i kopec od Svitavy vzhůru 
k přehradě se dá vyšlapat na kole jako by nic,“ 
konstatoval trenér oddílu Petr Trávníček. 
 V srpnu jim z Rakouska přijel ukázat na zimní 
stadion do Blanska nové rychlobruslařské triky 
spolupracující trenér, koordinátor Mezinárodní 
bruslařské unie (ISU) Marek Stanuch. Nasměroval 
ho tam jeho přítel, patron blanenských rychlobrus-
lařů, trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák. „Líbí se 
mi, že tady se trénuje vážně. A že jsou všechna 
nejdůležitější sportoviště, včetně inlajnového oválu 
v Ráječku, tak blízko,“ byl nadšen Stanuch, který 
byl v roce 1994 trenérem rychlobruslařské vítězky 
ZOH.  
 S tréninkem jízdy na kole mládeži pomohl mladý 
český reprezentant v cyklistice, paralympionik z 
Černé Hory Ivo Koblasa. Rychlobruslaři si odskočili 
i na sportovní kemp na Vranovskou přehradu za 
trenérem aerobikové mistryně světa pro užitečné 
gymnastické rady. „Když je člověk ohebný, tak si pak 
poradí se spoustou pohybů,“ podotkl Petr Trávníček.

Na sportovní soustředění do Německa
 Výprava asi dvaceti dětí z Jižní Moravy se zúčast-
nila mezinárodního sportovního soustředění v němec-
kém městě Ginsheim-Gustavsburg. Byli mezi nimi tři 
mladí rychlobruslaři z Blanenska – Matěj Semeniuk, 
Martina a Martin Luskovi. 
 Zařadili se tak mezi dalších dvě stě dětí z dvanácti 
různých zemí. Kromě Čechů a Slováků se tedy vzá-
jemně setkali sportovci z Polska, Německa, Turecka, 
Alžírska, Maroka, Kosova, Slovinska, Nizozemska, 
Irska a Ruska. 
 Hlavním přínosem pro rychlobruslaře z Blanenska 
mělo být poznání jinak vedeného tréninku, jelikož 
každý trenér má svůj styl a občas není špatné přiučit 
se něco od ostatních. „Naučili jsme se jiné věci, lepší 
cviky, skoky,“ shrnula přínos dvanáctiletá Martina Lus-
ková ze Sloupu. Ona, ale i Martin a Matěj v posledním 
půlroce dělají pokroky, vedle další mládeže v oddílu 
ASK SPEEDSKATING Moravský kras, kde se kromě 
rychlobruslení trénuje také cyklistika a in-line bruslení. 
 Pokud přemýšlíte, kde by mohlo vaše dítě od 
nového školního roku sportovat, jedna z možností 
se nabízí: Oddíl otevírá přípravku pro děti školou 
povinné. Na trénincích se s talenty pracuje podle 
Novákovy metodiky tak, aby se děti mohly později i 
na závodech potkat přímo s Martinou Sáblíkovou a 
něco se od ní přiučit. Chcete-li mít doma úspěšného 
rychlobruslaře, přiveďte jej do přípravky. 

-mha-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

28. srpna 20158

 Po červencovém turnaji došlo k dorovnání počtu 
bodů a setů u obou doprovodných soutěží.
 Byl to logický posun účastníků turnaje do předních 
pozic, neboť neúčast čtyř vedoucích hráčů soutěží 
to přímo nabízela.
 V soutěži „Turnajový leader“, kde připisujeme body 
za konečné umístění, vede Jaromír Matal 98 bodů, 
druhý Jakub Sedláček má 94 bodů. Třetí Jan Zezula 
má 84, na dalších místech pak Karel Hudec 74, Nabil 
Lai 64 bodů. Následuje skupina Ladislav Musil 58, 
Jiří Vybíhal 56, Tomáš Wágner 52 a Jiří Pánek 50 
bodů. V soutěži bodovalo již 21 hráčů. 
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový mág“, kde 

připisujeme skutečně odehrané sety, se v čele osa-
mostatnil Pavel Procházka se 180 sety. Následuje 
čtveřice Richard Derinek 167, Václav Pelant 166, 
Ivo Grafy 161, a Tomáš Wágner 158 setů. Naději 
na solidní umístění v pomalu končící 14. squashové 
sezóně mají ještě Jakub Sedláček 152, Jiří Bárta 
141 a Jaromír Matal 137 setů. Ostatní hráči z 29 
vedených v soutěži mají již větší ztráty. To však nic 
nemění na tom, že i vy všichni noví zájemci o naše 
turnaje se můžete nastartovat do další, již 15. sezóny. 
Rádi vás uvidíme, poradíme a squash naučíme. Jste 
vítáni bez rozdílu věku i pohlaví. 

-rl-

Blanenský Golem
14. ročník

 Nebojme se maratonů! Maraton - slovo které budí 
obdiv i respekt, a jako by byl pouze pro vyvolené!? Při-
jeďte se přesvědčit, že dokážete překonat sami sebe. 
Máme připraveny dvě délky tratí a závod je opravdu 
pro každého. Na svoje si přijdou jak trénovaní borci, 
tak rekreační sportovci i sváteční jezdci. Srovnejte svůj 
výkon s ostatními, nebo se zúčastněte maratonu jen 
tak - pro zábavu a užijte si skvělou atmosféru závodu.
 Cyklomaraton Blanenský Golem, dnes už tradiční 
závod, bezpochyby patří do cyklistického kalendáře 
našeho regionu. A po deváté se jede jako memoriál 
Ivoše Šinkory, jeho zakladatele.
 Závod proběhne v obvyklém poprázdninovém termí-
nu v sobotu 5.9.2014 a bude opět součástí brněnského 
poháru horských kol.
 Jede se na již tradiční trati 36 a 61km, především 
v nenáročném lesním terénu. Občerstvení na trati i v 
cíli zajištěno.

 Soutěžíme o bezva ceny – opravdové hliněné 
golemy, které prošly zkouškou ohněm v keramické 
peci! I s kouzelným šémem. A kdo se nedostane až 
na pódium, třeba bude mít štěstí v bohaté tombole.
 Čekání na vyhlášení vítězů si zpestříme doprovod-
ným programem – představením cyklotrialistů.
 Na vaši účast se těší pořadatelské kluby: Triatlon – 
Ski klub ASK Blansko a Klub biatlonu Metra Blansko! 
S podporou města Blanska patronát nad závodem 
převzal místostarosta ing. Jiří Crha. 
 Závod se jede za každého počasí, takže neváhejte 
a pojďte se přesvědčit, že na (cyklo)maraton máte! 
Takže – nebojme se maratonů!
 A absolutní NOVINKA na závěr:
 MIMI Golem! - pro letošek je připraven dovednostní 
závod pro děti na speciálních cyklistických překážkách! 
 Nechte svoje děti odzkoušet jejich zručnost při 
ovládání kola nebo odrážedla a vybojovat si sladkou 
odměnu. Pro věkové kategorie od Mimi do 14 let. 
Přihlášky v sobotu před závodem.
 Více informací a přihlášky na MTB Golem naleznete 
na našem webu http://www.mtbgolem.cz

Za pořadatele: Petr Kolář a Radek Šinkora.

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

oodiin
oodin

A!!!A!!!

pradelnablansko@seznam.cz

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění 
čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný 
prestižní cenou Red Dot 2014 za design.  
Bohatě vybavený akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto jsme 
pro vás připravili lákavější nabídku, kdy jej můžete získat s 5letou 
zárukou, úsporným TSI motorem, klimatizací, rádiem s dotykovým 
displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše s financováním 
ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás a objednejte se na 
testovací jízdu.

skoda-auto.cz

PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU
PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů  
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Přijďte si pro bohatě vybavený akční model 
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Další číslo Monitoru vychází 11. září 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

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

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

již od již od 499,- 499,- KčKč

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

Akce platí do 30. srpna 
nebo do vyprodání zásob.

foto: Petr Stříbrckýfoto: Petr Stříbrcký


