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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Mám radši aktivnější dovolenou. Ovšem před deseti lety mi nezbývalo než se smířit s tím, že s 
malými dětmi se mimo podřimování na pláži nedá dělat skoro nic a největší akcí zde může být 
třeba bitka při večeři s nenažranými krajany nebo zablokované kolečko u kočárku na vycházce 
městem. Naštěstí děti rostou, a tak toho dnes můžeme o rodinných dovolených dělat daleko 
víc. Na Slovensku jsme byli poprvé a už teď vím, že určitě ne naposledy.

 No vida! Počasí se umoudřilo, takže odpoledne 
razíme zase do hor. Vybrali jsme si Kvačianskou a 
Prosieckou dolinu a mysleli si, že po předchozí vyso-
kohorské túře to bude fajn procházka. To jsme ještě 
netušili, že nás čeká patnáctikilometrová cesta plná 
kamenů, lození v řetězech, po žebřících a tři metry nad 
potokem po skalách. Úžasné!
 Kriváň je hora ve Vysokých Tatrách, která budí re-
spekt už z auta. Dlouho jsem doma přemýšlel nad tím, 
zda s dětmi na tento masiv vyrazit. Vyrazili jsme. Byl z 
toho nezapomenutelný výlet s čtrnáctistovkovým převý-
šením, lezením po skalách, dech beroucími výhledy a 
hektolitry potu a endorfi nů, jež se s každým vylezeným 
metrem uvolňovaly v našich mozcích. Cestou zpět přes 
Štrbské pleso, jež působilo v kontrastu s tím, co jsme 
právě zažili, jako jedna obrovská pouťová atrakce.
 Na řadě byl aquapark Bešeňová, kam se mi ani 
za mák nechtělo, ale odpočinek se hodil a ve velkém 
vedru koupel bodne. Rodinné vstupné 85 EUR byl 
pouze začátek. Kávička, zmrzka, něco malého k jídlu 
a jsme na 120. Obrovská pračka na peníze, to vám 
řeknu. Na druhou stranu je aquapark moc hezký a těm, 
kteří holdují různým vodním atrakcím, jej nezbývá než 
doporučit. Já osobně jsem klid na lehátku využil k práci 
i odpočinku.
 Následující dva dny jsme podnikli ještě další dva 
výstupy: Chabenec a Veľký Choč. Oba vměly přes 
kilometr převýšení a my si je užili plnými doušky.
 Za tuto dovolenou jsme zdolali zhruba pět tisíc 
výškovým metrů, nachodili asi osmdesát kilometrů a 
kromě několika škrábanců a namoženého kolene jsme 
se vrátili bez úhony. Pobyt v Tatrách doporučuji všem 
nadšencům, kteří mají rádi výzvy a jsou fyzicky alespoň 
trochu v pohodě. Až mne při těch ohromných zážitcích 
několikrát napadlo, jak obrovská škoda je, že už se 
Slováky nejsme jedna republika. Rozdělením jsme totiž 
přišli nejen o své bratry, ale taky o překrásný kus země.

Martin Müller

Prodej posledních 2 bytů 2+kk Ráječko, 
65 m2, výtah, 2 balkony, parkovací stání, 
kolaudace ve IV/2017...NC– 2.201 tis. Kč 

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej RD 6+1 Staré Blansko s dvojgaráží,
pozemek 1.017 m2, po rekonstrukci, jezírko,
vhodný i k podnikání…NC – 6 230.000 Kč

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 32 m2, výtah, balkon, parkovací stání... NC – 1.082 tis. Kč 
- Prodej bytu 1+1 Blansko - Dvorská, 44 m2, výtah, balkon, úpravy... NC – 1.400 tis. Kč 
- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP ...NC – 19,9 mil. Kč 
- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, EE odpojena, volná ..NC – 950 Kč/m
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně ... NC – Info. v RK
- Pronájem bytu 3+1 Blansko – Písečná, 76 m2, volný od 10/2017…NC – 12.000 Kč/měs.
- Pronájem bytu 3+1 Blansko – centrum, 78 m2, nová linka,volný…NC – 12.500 Kč/měs.

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

 Nechápu, jak jsem mohl tak dlouho opomíjet nádher-
nou slovenskou přírodu. Pravdou je, že v posledních 
letech jsem v Tatrách byl několikrát, ale pouze pracovně. 
Hory jsem pozoroval z jedoucího automobilu a přemýš-
lel, jak je asi „tam nahoře“.
 Hned na začátek dávám jedno malé doporučení 
všem, kteří by zatoužili po dovolence u našich sloven-
ských sousedů: Plánujete-li cestu do Tater v létě, ideální 
doba na zamluvení solidního ubytování je někdy na 
podzim předchozího roku. Ubytování v soukromí, které 
na nás zbylo (asi poslední, které se v Tatrách v daném 
termínu dalo sehnat), poskytovalo vše, co bylo zapo-
třebí. Nebyl to sice žádný luxus, ale zase bylo levné (7 
EUR os./noc) a interiér jsme vyjma kuchyně potřebovali 
pouze k přespání. Postele měly sice éru svojí největší 
slávy za sebou, ale co by jeden chtěl za 7 EUR, že…
 K rozcvičení jsme si vybrali Demänovskou dolinu. Po 
příjezdu na Jasnou nás ale upoutala značka „Chopok 
– 3:00 hod.“ Neodolali jsme a vykročili směrem k třetí 
nejvyšší hoře Nízkých Tater. Zdůrazňuji, že já osobně 
jsem doteď neměl s podobnou turistikou zkušenosti; 
před rokem v Jizerkách to bylo zcela o něčem jiném, 
byly to spíše kopcovité vycházky. Tatry jsou o zdolávání 
vrcholů. Na špičku Chopku jsme dorazili více než za 
tři hodiny a hora nám dala pořádně zabrat. Zejména 
v poslední části, kdy toho měl člověk už pomalu dost, 
dávala svým prudkým kamenitým stoupáním najevo, 
že se lidské noze nevzdá snadno. Po cestě jsme se 
kochali neskutečnými výhledy, počasí přálo, a tak se 
mi podařilo pořídit několik překrásných snímků, které 
však, jak jsem později zjistil, zdaleka nedokážou vystih-
nout atmosféru daného okamžiku. Po cestě zpět jsme 
obdivovali překrásnou přírodu, se štěstím spatřili dva 
kamzíky a plni zážitků a adrenalinu se vrátili zpět.
 Následující den pršelo, tudíž jsme se vydali do Liptov-
ského Mikuláše. V moderním a výborně uspořádaném 
Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva 
jsme strávili téměř tři hodiny. 

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

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

Kachlová kamna, stodola.

cena: 380.000 Kč tel: 775 246 549

CHALUPA LETOVICEKOCHOV 1+1, CP 229 M2 RD CHRUDICHROMY 3+KK, 3+KK CP 687 M2

Možnost dvougeneračního bydlení, zahrada.

cena: 3.900.000 Kč k jedn. tel: 775 246 549

G G

Pěkný výhled, zahr. vodovod, EE 230 V/400 V, Bačina.

cena: 280.000 Kč vč. provize tel: 775 582 092

ZAHRADA S CHATOU BLANSKO; CP 660 M² CHATA 3+1 SLOUP; CP 600 M²

Cihla, rekonst., rovinatá zahrada, sklep, pěkné posezení.

cena: volejte makléři tel: 775 582 092

G G

ilustrační fotoilustrační foto
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Nemocnici ovládne Den pro děti. Už po osmé

Za nádražím se rýsuje nový 
úsek cyklostezky

Premiér Sobotka navštívil Blansko

 V sobotu 2. září 2017 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již osmý ročník DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i 
tento vyjde počasí na jedničku. Každopádně program se bude konat za každého počasí a bude opravdu pestrý! 

 Tak jako každý rok, i letos bude program opět roz-
dělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště 
v celém areálu nemocnice. Děti budou plnit úkoly na 
osmi stanovištích, která opět chystáme ve spolupráci s 
týmem Cvicsnami.cz. Ta budou opět tematicky propoje-
na a tentokrát to bude DŽUNGLE. Jednotlivá stanoviště 
prověří děti všech věkových kategorií ve znalosti zvířátek 
z pralesa i ve sportovních disciplínách. Po absolvování 
všech stanovišť bude každý odměněn diplomem a 
sladkostí.
 Na pódiu se vystřídá pohádka Divadla Koráb – Prin-
cezna na hrášku, exhibice biketrialu v podání mistra 
světa Vaška Koláře, dětská show s Áňou, pódium roz-
hýbe zumba i aerobik Cvicsnami.cz, Ledové království 
a úplně nově i soutěž NEMOCNICE MÁ TALENT! 

NEMOCNICE MÁ TALENT
 Máš talent? Je ti mezi 6 a 12 roky? Nebojíš se 
soutěžit s kamarády před zraky diváků? Právě 
Tebe hledáme! Soutěž talentů v Nemocnici Blansko 
bude napínavá, zábavná a prověří Tvoje schopnosti 
hned v několika disciplínách. Vyhraje ten, kdo pro-
jeví šikovnost, fantazii, kreativitu, rychlost, důvtip i 

osobitost. Přihlas se do soutěže 
NEMOCNICE MÁ TALENT a ukaž, 
co v Tobě je!
 Do soutěže na pódiu se mohou 
zapojit děti, které něco mimořád-
ného umí – zpívat, tančit, hrát na 
nějaký nástroj, cokoli! Registrace do 
soutěže proběhne u stánku zvukaře 
přímo naproti pódiu, a to v čase 
11.00 – 12.30 hodin. Odborná po-
rota během dne vybere 10 fi nalistů 
a ti předvedou svůj talent v celkem 
pěti disciplínách. Již nyní můžeme 
odhalit fi nálové kolo! Poslední dva 
fi nalisté poměří svůj talent v zhmot-
nění svého superhrdiny v podobě 
malby na obličej. K dispozici budou 
mít jak barvičky, tak i originální mo-

dely. Nebude jimi nikdo jiný, než starosta města Blanska 
Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha. Dva fi nalisté právě 
na jejich tváře namalují své superhrdiny a již nyní víme, 
že rozhodování bude pro odbornou porotu velice těžké. 
Na závěr dne proběhne vyhlášení vítězů. 

 V areálu nebudou chybět blanenští hasiči se svou 
kompletní technikou i dynamickou ukázkou zásahu. Pří-
tomna bude i Zdravotnická záchranná služba, Městská 
policie Blansko a Policie ČR se svou technikou. Malé 
retro okénko pro pamětníky přinese stanoviště Veřejné 
bezpečnosti.
 Také se představí řada spolků, které nabídnou dětem 
pestrou paletu aktivit a činností: megahoupačka, lanové 
aktivity, střelba z luku a hlavolamy pod taktovkou Junák 
Blansko, výcvikové sdružení Feneček, ukázka vodících 
psů spolku SONS, Mateřské centrum Paleček, Městská 
knihovna Blansko, Muzeum Blanenska, Klub stolního 
tenisu Blansko, Oblastní charita, OA a SZdŠ Blansko 
s ukázkou maskování a ošetření zranění, Olympia 
Blansko – baseballový klub, malování na obličej, 
trampolínky, dětská zumba, trenažer dojení krávy od 
Teamagency, logopedická poradna a ukázka estetické 
medicíny – lymfodrenáží Nemocnice Blansko, klouzací 
hrad Porsche Brno a klouzací hrad Remax, stanoviště 

soutěží s Ovocňákem o atraktivní ceny a v neposlední 
řadě Jet Arrows tým a jejich úžasné letecké modely s 
možností ukázkových letů. K vidění budou i exotičtí hadi. 
Novinkou bude účast SPŠ Jedovnice a Judo Samuraj 
Adamov a Bef Home Blansko. Nově se představí i Ulita 
Blansko. Velkou atrakcí určitě bude traktor Fendt a 
aquazorbing Vodárenské a.s.

 Tím ale výčet nekončí! Pro všechny děti bude zdarma 
zmrzlina v kavárně Dottore del Café ve vestibulu nemoc-
nice, stejně tak fotokoutek CM Optik, kde si mohou děti 
i jejich rodiče nechat udělat foto na památku, a to opět 
zcela zdarma.
 Účast charitativního spolku Pečení pro děti, který 
na naší akci prodejem výrobků za dobrovolnou cenu 
podpoří nějaké nemocné či znevýhodněné dítě je již 
samozřejmostí, stejně jako prodej výrobků s růžovou 
stužkou, kde výtěžek směřuje na boj s rakovinou prsu.

Program podium:
10:00 VELVET – písničky z pohádek 
11:00 ofi ciální zahájení 
11:15 NEMOCNICE MÁ TALENT 
  – zahájení prezentací
11:30  AEROBIK SHOW – cvicsnami.cz 
12:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 
  – nová živá show                                    
13:00 UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ – heliport 
14:00 DIVADLO KORÁB – Princezna na hrášku  
15:00 NEMOCNICE MÁ TALENT - fi nalisté
16:00 FREESTYLE VAŠKA KOLÁŘE 
  – mistr světa v biketrialu
16:20 EXHIBICE FINALISTEK DÍVKA ČR 2017
16:40 NEMOCNICE MÁ TALENT 
  – vyhlášení vítězů
Programem na pódiu bude provázet Radim Koráb.

 Na této akci byste rozhodně neměli chybět! Po celý 
den zábava pro děti i dospělé, soutěže, bohatý program. 
To je DEN PRO DĚTI v Nemocnici Blansko v sobotu 
2.9.2017. Akce se koná za každého počasí, vstupné 
40,- Kč, děti pod 120 cm mají vstup zdarma. 

-ko-

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

Chystáme se do školy!

Pro nový školní rok nabízíme: 
- papučky vel. 18-36. BIO pantofl e do vel. 47

- barevné cvičky i klasické Jarmilky

- sportovní a vycházkovou obuv

- školní tašky a batohy

 Stížnosti řidičů motorových vozidel na velké množství cyklistů na hlavním průtahu městem, nemožnost 
předjet je zejména kvůli četným ostrůvkům, zpomalování dopravy… Ulici Svitavská by se mělo od jízdních 
kol v blízké době ulevit. 

 Alespoň si to slibuje vedení 
města od zbudování posledního 
úseku cyklostezky podél řeky, který 
propojí stávající stezku s kruhovým 
objezdem u nádraží. Současná 
cyklostezka, která vede od parku u 
vlakové zastávky ve městě směrem k 
hlavnímu nádraží, končí za restaurací 
U Golema a odtud je nutné najet na 
hlavní silnici. Možná právě kvůli tomu 
ji cyklisté neradi využívají, když vědí, 
že úsek stejně neprojedou celý. 
 Nová část stezky s asfaltovým 
povrchem má stát 4,3 miliony korun 
bez DPH a stavba je fi nancována z 
rozpočtu města Blanska a z dotace z Jihomoravského 
kraje. Je nutné zpevnit břehy řeky, což zajistí dvacet 
pilot. Hotovo by mělo být na přelomu září a října.

 Budování cyklostezky je první etapou celkové 
rekonstrukce blanenského autobusového nádraží. 

-mha- 

 Ve středu 16. srpna zavítal do Blanska v rámci návštěvy Jihomoravského kraje předseda vlády Bohuslav 
Sobotka. 

Charita zve na setkávání 
rodičů dětí s ADHD

 Když jsou školní poznámky na denním pořádku, 
může se jednat o žáka – výtržníka, ale také o dítě 
s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). 
Rodiče těchto dětí se v Blansku scházejí každý 
poslední pátek v měsíci v Klubu Ratolest na ulici 
Sladkovského a vzájemně si vyměňují zkušenosti. 

 Sdělí si, jak přistupovat k nepozornému, 
impulzivnímu a nadměrně aktivnímu dítěti a jak 
zvládat problémové situace. „Setkávání není jen o 
odborníkovi, i když čas od času nějakého pozveme, 
ale především o zkušenostech lidí, kteří mají stejné 
problémy,“ vysvětluje ředitelka Oblastní charity 
Blansko Jana Sedláková. Díky svépomocné skupině 
mohou lidé lépe porozumět chování svých dětí. 
 Tito rodiče se totiž často potýkají s tlakem od 
svého nejbližšího okolí. Lidé jim často říkají, že svého 
potomka neumějí vychovávat, že oni by to udělali 
jinak. Dále se vyskytují potíže ve škole i v zájmových 
kroužcích, žák se hůře koncentruje, má výkyvy ve 
výkonnosti, nezvládá svoji únavu. V jednu chvíli je 
úžasný, zvládne splnit úkol, ale rázem se vše obrátí 
a při důležitém fotbalovém zápase naprosto selže. 
Ostatní spolužáci ho příště nechtějí do týmu a vzniká 
začarovaný kruh, kdy dítě nikam nepatří, což jeho 
vývoji neprospívá. „Společnost je orientována na 
výkon a hodnocení, s čímž mají děti s ADHD skutečně 
problém,“ upozorňuje Sedláková. 
 Nepřijetí dítěte do kolektivu sebou nese následky 
do budoucna. Někdy se stává, že jak nervová 
soustava dozrává, v dospělosti se vše srovná. Ovšem 
také může mít člověk zažitý určitý způsob chování, 
který pramení právě z touhy patřit do kolektivu. „Dítě 
třeba kazí hru a svým chováním zlobí kamarády, kteří 
ho pak bijí. Aby ho nebili, začne jim kupovat drobné 
pozornosti. Aby jim je mohl kupovat, krade doma 
peníze,“ popisuje ředitelka blanenské Charity. 
 Podle ní pomáhá především to, když člověk 
může svůj problém vyslovit před ostatními a zjistí, 
že se ten druhý s něčím podobným setkal. Lidé 
si sdělí zkušenosti s tím, jak to řešili, zjišťují, jak 
to funguje v jiných rodinách. Ředitelka zve tedy 
i další zájemce, kteří mají potomka s ADHD v 
předškolním nebo školním věku. „Každý nový člověk 
ve skupině je pro ostatní obohacením, protože má 
svou vlastní zkušenost a názory na věc,“ objasňuje 
Jana Sedláková, která se setkání rodičů vždy osobně 
účastní. 
 Účast na svépomocných skupinách je zdarma. 
Zájemci o setkávání získají bližší informace na 
telefonním čísle 731 628 943. Nebo mohou i s dětmi 
přijít v pátek 1. září od 8 hodin do farního areálu 
v Doubravici nad Svitavou, kde se bude konat 
celodenní akce pro rodiny s dětmi na zakončení 
prázdnin. Na programu bude mnoho her, soutěží 
a výtvarných dílen i opékání párků. Na zakončení 
prázdnin jsou zvány i ostatní rodiny s dětmi. 

-mha-

 Zúčastnil se jednání s vedením města na Městském 
úřadě Blansko a navštívil společnost Synthon, stanici 
jednotky dobrovolných hasičů na Klepčačově i tamní 
vodojem a Územní odbor vnější služby Blansko Policie 
ČR. V odpoledních hodinách zamířil do Boskovic. 
 „S vedením města mluvil především o bezpečnosti 
železniční dopravy v Blansku a o úrovňovém křížení 
silnice a železniční trati v centru města,“ sdělil mluvčí 

české vlády Martin Ayrer. Na schůzce 
na radnici se hovořilo především o 
přemostění řeky na Staré Blansko. 
Jednání se zúčastnili i pracovníci Správy 
železniční dopravní cesty.
   Na Územním odboru vnější služby 
Blansko se mluvilo o personálních 
stavech u policie, vývoji kriminality v 
regionu a další činnosti útvaru. Předseda 
vlády se zajímal o to, zda se daří 
naplňovat početní stavy policistů na 
Územním odboru Blansko. Podrobně 
se rovněž hovořilo o spolupráci místních 
samospráv s policií, zvlášť v návaznosti 
na obecní policie. 

 „Na jednání nemohla chybět ani dopravní problematika. 
Představitelé nastínili panu premiérovi palčivé problémy 
na silnici I/43 spojující Brno se Svitavami. Nemalá 
pozornost se na setkání věnovala i prevenci kriminality. 
V další části návštěvy pak Bohuslav Sobotka zavítal mezi 
řadové policisty a prohlédl si policejní techniku,“ uvedl 
policejní mluvčí Bohumil Malášek. 

-mha- 

SLEVY SLEVY 

na letní obuv!!!na letní obuv!!!

Freddieho sloupek
Do boje...

 Paříž, Londýn, Madrid, Barcelona, Berlín, Boston, 
Kolín, Düsseldorf, New York City, Marseille, Brusel, 
Nice a jinde, ani by sloupek nestačil, kdybych měl 
vypsat VŠECHNA místa, kde psychicky narušení 
lidé, kteří vydávají islám za “náboženství míru” ve 
jménu toho náboženství vraždí nevinné civilisty, 
včetně dětí, přičemž se mnohdy jedná o lidi, kterým 
v minulosti dávné, či nedávné bylo naší civilizací 
poskytnuto přístřeší, mnohdy i fi nance, práce a tím 
i možnost seberealizace. Jen architekti této pomoci 
jaksi netušili, že seberealizace těchto “lidí” bude 
spočívat ve vraždách a útocích proti těm, kteří jim 
pomohli.
 Současná vlna migrantů neslibuje nic jiného, 
než to, že se dají očekávat další a další “projevy 
vděčnosti” ze strany těchto psychopatických jedin-
ců, přičemž mne vždycky dojímá, jak se příslušní 
politici nechávají slyšet, že “není jisté, zda měl útok 
náboženský podtext”. Jistě, že ne vždy, ale většinou 
byl vraždícím a zraňujícím nástrojem některý z mí-
rumilovné muslimské komunity. Chápu, že každý čin 
je třeba vyšetřit a do té doby není vhodné předjímat 
jakákoli stanoviska, nicméně to, že očití svědkové 
vypovědí, že útočník zároveň se svojí “mírumilovnou 
střelbou” křičel arabsky, že Alláh je velký, je dosta-
tečně vypovídající skutečností.
 Neházím rozhodně všechny příslušníky čitatelů 
koránu do jednoho pytle, ostatně sám jsem se při 
nedávné návštěvě Teheránu přesvědčil o tom, že i 
země islámská může být pěkným místem k setkáním 
všemožného druhu. Možná mám prostě na lidi kolem 
sebe štěstí.
 Každopádně by měli lidé, kteří nám po celé Evropě 
vnucují kvóty na přijímání uprchlíků, vzít rozum do 
hrsti a trochu se zamyslet nad svými “osvícenými kro-
ky”. To by ovšem předpokládalo, že je rozum na svém 
místě, o čemž mnohdy pochybuji. Je samozřejmé, 
že lidem v nouzi je třeba pomáhat, a pokud někdo 
utíká ze země zasažené válkou, může se ucházet 
o azyl v poklidné zemi. Tvrdím ale, že usazení se v 
cizí zemi je VÝSADA, kterou ti lidé získávají, nikoli 
jejich právem. Každá země se má naopak PRÁVO 
svobodně rozhodnout, komu tu výsadu udělí, pokud 
ji vůbec udělí a za jakých podmínek. K sobě domů do 
bytu si taky nepouštíme každého, kdo u nás zazvoní 
bez toho, abychom jej znali, nebo alespoň zjistili, 
o koho se jedná a za jakým účelem k nám onen 
neznámý přichází. Pokud dovnitř pustíme kohokoli, 
nemůžeme se divit, že nám něco cenného zmizí, 
někdo nás mezi dveřmi pořeže nožem (jak se to 
stalo Petře Kvitové) nebo něco horšího.
 Ke smutnému pousmání je argument, že případní 
teroristé se mohou do migrantských skupin zamíchat, 
nicméně jich je pouze nepatrné procento. Pěkně 
řečeno, ale opravdu si s chutí dáte jídlo, o kterém 
vám číšník řekne, že existuje jen nepatrné procento, 
že je otrávené? To má totiž úplně stejnou logiku.
 Ale my jsme zřejmě nepoučitelní. Teroristické 
útoky se množí a my na ně kolektivně reagujeme 
pobouřením, zahalováním profi lů na sociálních sítích 
do barev vlajek právě postižené země, slýcháme 
slova o pobouření, ale zároveň slova o nutnosti 
pochopit jinou mentalitu. Případně může přijít nějaké 
květnatě formulované společné prohlášení, že si 
naše svobody brát nenecháme a jsme jednotní.
 To všechno bych dokázal pochopit pouze v přípa-
dě, že autoři těch prohlášení počítají s tím, že tero-
risté plánující další a další útoky se při vyslechnutí 
těch slov udusí smíchem a zemřou. Jinak ta slova 
nemají žádný význam. ŽÁDNÝ.
 Chápu cizí kultury, rád se obohatím jejich znalostí. 
Ale pochopit mentalitu jiných kultur a pochopit to, že 
někdo zabije nevinné lidi, mezi to se nedá položit 
rovnítko. A pochopení či toleranci toho druhého ode 
mne nemůže opravdu nikdo očekávat...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)
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Na kávě s Janem Perůtkou
V městské knihovně Blansko je nyní k vidění velmi zajímavá výstava knižních vazeb 
uměleckého knihaře Jana Perůtky. Jeho dílo patří k tomu nejlepšímu, co je v sou-
časné době v knižní vazbě možné spatřit. Výstavu lze navštívit do 1. září v provozní 
době knihovny. Při této příležitosti vám přinášíme rozhovor s Janem Perůtkou o jeho 
profesní dráze.

pár minutami vysvětleno, jen jsem stál nad zadaným 
úkolem a bezradně zíral na své neschopné ruce, 
cokoliv začít. Nakonec jsem cosi podobné kapitálku 
z bavlnek ušil a pan profesor se mne zeptal, zda 
bych byl jako zákazník s něčím takovým spokojen. 
Mé pracně ušité „dílko“ utrhl a chtěl, abych šil znovu. 
Ale na to já už neměl odvahu a pokračoval v šití ka-
pitálků jen na svých nedokončených vazbách. Mohu 
prohlásit, že když jsem se k obdobnému úkonu dostal 
později, vždy se mi už dílo dařilo a problémy jsem 
neměl. Podobných historek bylo mnohem více. 

 Vaše knihy (respektive jejich pouzdra) leckdy 
připomínají až sochařská díla (viz např. Bornův 
život zvířat nebo Kniha mexických pokladů). Co 
vás vede k tomu, dát knihám tuto formu? 
 Během mých dobrodružných pobytů na Petrově 
mne pan profesor kromě řemeslných postupů za-
svěcoval i do dalších oblastí umělecké knižní vazby. 
Ukazoval mi katalogy z nejrůznějších výstav, dával 
mi příklady jak se to či ono má nebo nemá dělat a 
rozšiřoval mi obzory i v mnohém dalším. Jednou se 
zmínil o svém kamarádovi Jiřím Hadlačovi a vyklá-
dal mi, jaké úžasné knižní objekty tento brněnský 
výtvarník vytváří. Jméno Jiří Hadlač mi bylo dobře 
známé díky mému tátovi, který v té době působil na 
brněnské Pedagogické fakultě a byli to vlastně kole-
gové. Tatínek mi u pana Hadlače domluvil návštěvu 
a já měl možnost vidět jeho ateliér. Osobnost Jiřího 
Hadlače mne velmi oslovila a inspirovala, neboť jsem 
si všiml, že tento pán má ve své tvorbě velmi široké 
spektrum, čemu všemu se věnoval. Kromě obrazů, 
kreseb, grafi ky tvořil sochy, ale i menší kusy nábytku 
ve formě objektů a bytových doplňků. Co se týká 
knižních vazeb, pan Hadlač ve svých počátcích vázal 
např. svého oblíbeného Franze Kafku a na desky 
u běžné knihy zakoupené v knihkupectví aplikoval 
kůži a nejrůznější doplňky. Teprve později svou práci 
konzultoval s Jindřichem Svobodou, který pana 
Hadlače, řekl bych formou „rychlokurzu“, usměrnil 
a od té doby nastal v jeho tvorbě obrat. Kromě 
jiného pan Hadlač měl velice zvláštní styl písma, 
vlastnoručně opisoval – kaligrafoval texty Kafky, Poa 
a jiných autorů na předem tónovaný ruční papír, do 
textů zasahoval kresbou, vše pak vázal a ve fi nále 
adjustoval do velice originálních vazeb. Na ty pak 
vytvářel dřevěná pouzdra ve formě soch. Někdy 
dokonce nejdřív vznikla socha z nalezeného kusu 
dřeva, ta byla později rozříznuta a do dodatečně 
vydlabané dutiny za nějaký čas byla vložena kožená 
knižní vazba. 
 Mne toto vše fascinovalo a inspirovalo a jak jsem 
se zmínil výše, původně jsem studoval sochařinu. 
Bylo to velice těžké se odpoutat od osobnosti Jiřího 
Hadlače, abych ho např. nekopíroval, ale šel vlastní 
cestou. Kniha mexických pokladů byl první počin a 
samotná kniha je tvořena listy z mnou vytvořených 
ručních papírů. A i zde jsem se snažil jít svou cestou 
a odpoutat se kupř. od brněnského Jiřího Hynka 
Kocmana, který se též zabývá tvorbou knižních 
objektů a navíc tvorbou ručních papírů. Oba tito 
pánové měli na mou osobnost vliv, jistým způsobem 
mne inspirovali, ale má tvorba je ve výsledku pouze 
má. Bornův život zvířat je něco jiného, tam se jedná 
o spolupráci výtvarníka a knihaře. V tomto případě 
pan Adolf Born vytvořil výtvarný návrh, který jsem já 
v druhé fázi realizoval.     
 
 Jaké materiály při tvorbě umělecké knižní 
vazby používáte? 
 Jako každý umělecký knihař, nejčastěji jsou to 
kůže všech možných druhů – koziny, skopovice, 
vepřovice, teletiny, hověziny, kůň, jelen a další. Zde 
uvedu, že aspoň v mém případě osobně tyto mate-
riály považuji za polotovary. V další fázi dodatečně 
povrch barevně tónuji lihovými mořidly nebo patinuji 
olejovými barvami. Díky tomu získává má práce ve 
výsledku ještě originálnější charakter.  Na nejrůznější 
aplikace a zdobné prvky rád pracuji s hadími, ještě-
řími i rybími kůžemi, není problém sehnat pštrosa, 
rejnoka… možnosti jsou v dnešní době neomezené, 
a pokud je cena za materiál přijatelná, rád experi-
mentuji s novými, ještě nevyzkoušenými materiály. 
 Dále s oblibou sáhnu i po netradičních knihařských 
materiálech, jako např. barevné sklo, nalezené za-
jímavé kameny a oblázky, tropická dřeva, ulity plžů, 
mořský korál, prostě vše, co k danému titulu lze po-
užít, pokud vybraný materiál má nějakou souvislost 
s titulem, na který jej hodlám použít. Sem tam jsem 
nechal vyrábět doplňky ze zlata a polodrahokamů.
 
 Jako jeden z mála knihařů u nás (možná i ve 
světě) se živíte pouze uměleckou knižní vazbou. 
Jak jste k tomu dospěl? 
 Byl to běh na opravdu dlouhou trať. Když jsem 
se na jaře roku 1989 vrátil z vojny a přestěhoval se 
zpět do Zlína, odkud pocházím, začal jsem pracovat 
ve zlínských Filmových ateliérech. Současně jsem 

 Co Vás přimělo stát se uměleckým knihařem? 
 Původní plány byly zcela jiné. Již během studia na 
Střední umělecko-průmyslové škole jsem se věnoval 
víceru oborům, nejdříve to bylo v Uherském Hradišti 
kamenosochařství, později v Brně užitá malba. V 
té době jsem se navíc věnoval též grafi ce, písmu, 
fotografování nebo i experimentování s papírovinou 
a prvními pokusy o výrobu ručních papírů. Mé zá-
jmy byly hodně roztříštěné, nic jsem nedělal naplno 
a každou chvíli mne lákalo něco nového. Hodně 
jsem studoval i odbornou literaturu a dost často si 
zapisoval nové technologické poznatky (které by se 
mi v budoucnu mohly hodit) do malého obyčejného 
zápisníku, koupeného v papírnictví. Ke konci studia 
převládal můj zájem o studijní obor malba a vše 
vyvrcholilo maturitní prací, kdy mým úkolem byla 
realizace velkoformátové barevné kompozice do 
jedné mateřské školky. Práce s formátem 600 x 
180 cm mne zcela pohltila, bylo to pro mne něco 
úplně nového a já dospěl k rozhodnutí, že se malbě, 
hlavně té velkoformátové chci věnovat i v budoucnu. 
Mým snem bylo dostat se na Vysokou umělecko-
-průmyslovou školu do Prahy a pokračovat ve studiu 
na oboru užitá malba. Po maturitě mi první pokus 
nevyšel, takže jsem se připravoval na další talentové 
zkoušky. V té době u mne někdo uviděl můj zápisník 
s poznámkami z odborné literatury a pronesl něco 
v tom smyslu, že: „…ty takový umělec a zapisuješ 
si to do té plastové ohavnosti? Svaž si to aspoň do 
kůže…“ Ta myšlenka, mít koženou knížečku mne již 
neopustila a jeden z mých středoškolských profesorů 
mi poradil, abych navštívil pana profesora Jindřicha 
Svobodu, který kdysi na brněnské SUPŠ působil.

 Na začátku Vaší umělecké dráhy Vás hodně 
ovlivnil právě umělecký knihař Jindřich Svoboda. 
Jaké byly Vaše první krůčky? 
 Když vzpomínám na mou první návštěvu na Pe-
trově, kde měl Jindřich Svoboda svůj ateliér, vkročil 
jsem do zcela nového magického světa. Vůbec jsem 
netušil, co vše je možné s knižní vazbou provádět, 
pan profesor mi ukazoval své mistrovské vazby a já 
se zatajeným dechem vše pečlivě prohlížel a žasl. 
Sotva jsem jednu knihu odložil, podával mi zcela 
jinou, daleko krásnější a zajímavější. Dokonce jsem 
se je bál vzít i do rukou. Neustále jsem prožíval nová 
a nová překvapení a stále zřetelněji si všímal, jak 
bohaté tvůrčí možnosti zde lze uplatnit. Najednou 
jsem si uvědomil, že právě knižní vazba je TO, co mi 
pomůže mé roztříštěné zájmy sjednotit. Pan profesor, 
když viděl můj zájem, tak mi nabídl, že je ochoten se 
mi věnovat a postupně mne zasvětit do tajů umělecké 
knižní vazby. 
 Začátky byly nelehké, já chtěl ihned vše umět 
na stejné úrovni jako pan profesor. S odstupem 
času se mi mé začátky zdají neuvěřitelné, neboť 
první, na čem jsem se učil, byla polokožená vazba 
– vázal jsem pro sebe blok s čistými listy, abych si 
měl kam zapisovat poznámky z odborné literatury. 
Samozřejmě, s koženým hřbetem mi pomohl, pro-
tože na poprvé bych to určitě nezvládl, ale u jiných 
příležitostí mi připravil nejednu horkou chvilku. Tak 
tomu bylo např. při ručně šitém kapitálku. Do stolního 
lisu upevnil svou rozpracovanou vazbu a na spodní 
hlavici mi předvedl, jak se ručně šije kapitálek. Nej-
dříve pomalu, abych stihl sledovat postup, potom 
postup zrychlil a vše mi důkladně vysvětlil. Potom 
obrátil knižní blok a dal mi za úkol, abych za něj ušil 
kapitálek na horní hlavici a navíc zdůraznil, že ten 
musí být naprosto perfektní. To mne dosti vyvedlo z 
míry, rázem jsem zapomněl na vše, co mi bylo před 

Sponzor rubriky:

kupoval z pozůstalosti knihařskou dílnu a plnil si 
svůj velký sen. Byla to skvělá doba, já navíc získal 
velmi zajímavou práci v animovaném fi lmu, nejdřív 
jako malíř pozadí a loutkář, později jsem se dostal i k 
animaci. Tato práce byla úplně odlišná od knihařiny, 
přes den jsem se věnoval této profesi, odpoledne a 
po večerech, odpočatý od knihařiny jsem pokračoval 
na vazbách. Byl jsem opravdu spokojen a nehodlal 
na tom nic měnit. Knihařinu jsem vykonával na ŽL 
jako vedlejší činnost a ze začátku to byl spíš krásný 
koníček. Byl jsem rád, že jsem si vydělal na materiál 
a občas něco málo na vylepšení domácího rozpočtu. 
 Jenže za pár let se situace na Filmových ateliérech 
hodně změnila a velká část původního kolektivu 
byla nucena odejít. Mne to neminulo a prakticky 
ze dne na den jsem přišel o práci. Štěstí bylo, že 
jsem tenkrát obdržel poměrně vysoké odstupné a 
nezbylo mi nic jiného, než se živit sám. Má klientela 
v té době ani neexistovala, pracoval jsem jen pro 
mé okolí a pár kamarádů. Uvažoval jsem tenkrát, 
že mi asi nezbyde nic jiného, než si otevřít běžné 
knihařství a doufat, že se do budoucna vypracuji a 
budu postupně dělat jen tu „lepší“ práci. Aktivně jsem 
se snažil hledat nebytovou prostoru, kam bych svou 
dílnu mohl přestěhovat, ale vše volné bylo nad mé 
fi nanční možnosti. Takže dílna zůstala v mém bytě 
na sídlišti a já se postupně dostal do podvědomí 
mých prvních zákazníků. Soustředil jsem se i na 
výstavy u nás i v zahraničí a specializoval jsem se 
od prvopočátku pouze na vazbu bibliofi lských tisků. 
Obyčejnou práci jako např. diplomky, sbírky zákonů 
a vazby časopisů jsem vždy odmítal a nikdy nedělal, 
i když jsem měl období horší a práce, o kterou jsem 
stál, prostě nebyla. 
 Později jsem sedm let učil knihařinu na jedné ze 
škol v Uherském Hradišti, takže tyto skutečnosti mi 
opět umožnily věnovat se pouze tvůrčí a umělecké 
práci. To, že se mi podařilo dostat se až tam, kde nyní 
jsem, to bylo hlavně díky tomu, že jsem svou práci 
dělal a i dělám na nejvyšší možné úrovni a nikdy 
jsem se nesnažil řemeslo na čemkoliv šidit.
 Důležitou věcí je, že mám za sebou školu umělec-
kého směru, ve které jsem se naučil spoustu věcí, 
díky kterým mám obrovskou výhodu nad těmi knihaři, 
kteří jsou např. pouze vyučeni v oboru. Je zde další 
plus v tom, že pokud se specializuji výhradně na 
práci s kůží, kterou vykonávám dennodenně, tak 
daleko rychleji a dokonaleji dostávám „do ruky“ ur-
čité řemeslné úkony (mám za sebou za 30 let práce 
přes 400 vazeb) než lidé, kteří se věnují běžným 

knihařským pracím a ke kožené vazbě se dostanou 
jen příležitostně.  A také mne to stálo i to, že jsem své 
práci podřídil úplně vše, včetně partnerských vztahů, 
na které jsem dosud neměl příliš velké štěstí.    

 Co byste doporučil mladému člověku, který by 
se chtěl dnes dát na dráhu uměleckého knihaře?
 Abych řekl pravdu, po tom všem, čím jsem si 
prošel, nedovedu si představit, jak by mé začátky 
probíhaly např. v dnešní nelehké době. Já měl tu 
výhodu, že jsem začínal ještě před rokem 1990 a 
postupně se stihl aklimatizovat na nejrůznější změny, 
které přicházely. Navíc, v době, kdy jsem začínal 
já, byla dle mého daleko větší šance se učit od 
osobností, které nyní nežijí. Dnes je oproti minulým 
dobám výhoda, že lze navštěvovat nejrůznější kurzy 
a dílny u nás i v zahraničí, což v době, kdy jsem 
začínal já, nebylo. Nevýhoda je, že za tyto aktivity 
se platí i poměrně vysoké částky. A mám pocit, že 
organizátorům mnohdy jde především o zisk a příliš 
se nezajímají, jakých výsledků zájemci dosahují. 
Jsou určitě výjimky, ale toto mladý člověk nedokáže 
svým pohledem posoudit. Otázka je též ta, čemu 
všemu se potencionální zájemce chce věnovat, 
neboť pořízení knihařské dílny je nemalá investice 
a jsou zde i prostorové nároky. Obávám se, že tato 
otázka je příliš složitá a zde není dostatečný prostor 
rozebrat každý detail.   

 Co chystáte v nejbližší budoucnosti? 
 Plánů mám mnoho a obávám se, že z časových 
důvodů je budu stíhat velice těžko. Mám delší dobu 
rozpracován další knižní objekt, na který pan Adolf 
Born stihl ještě udělat výtvarný návrh, bohužel hotové 
dílo již nespatří. V posledních letech se též zabývám 
myšlenkami na tvorbu vlastních bibliofi lií, první počin 
je již zrealizován, další čekají na vhodnou dobu, kdy 
bude na novou aktivitu dostatek času. V ateliéru mám 
malý stolní knihtisk a doufám, že ho brzo plně využiji. 
Snažím se tvořit stále náročnější vazby, vymýšlím 
nové a nové techniky, postupy a zdobné prvky, což 
je na současné výstavě ve všech ohledech vidět. 
 Bohužel, čím propracovanější vazby vznikají, tím 
jsou časově náročnější. Už jsem se kdysi zmínil v ji-
ném rozhovoru, že je pro mne nejvzácnější volný čas. 
Jsem nesmírně rád, že i v dnešní velmi uspěchané 
době se najdou lidé, kteří mají o hodnotnou knihu v 
luxusní vazbě zájem a dokážou ocenit kvalitní práci, 
za což jim patří velký dík. 

Vladimír Kalný
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Jak jsem si koupil krb

Nový zákaznický portál – nová 
služba pro naše zákazníky

móda 
  Dana

Svatební salon Dany Beránkové 

v Horní Lhotě nabízí:

*svatební šaty i ve větších 

velikostech+doplňky

*společenské šaty dlouhé

*bílé šaty do tanečních

*šaty pro družičky

Tel:777925553, www.modadana.cz 

 Venku je patnáct pod nulou, sněhové vločky za oknem se pomalu snáší ke zmrzlé zemi, svíčky 
vánočního stromku slabě svítí, pes u mých nohou spokojeně spí a celá rodina pospolu vychutnává 
chvíli absolutního klidu. Idyla, dalo by se říct. A přesto cítím, že tu něco chybí. No jasně, už to mám, 
chybí nám tady krb! To je ono! Hned po svátcích půjdu a vyberu si hezký krb, který bude ozdobou 
našeho obýváku a zároveň vyplní mezírku v rodinné pohodě.

 Tohle jsem si říkal minulé Vánoce. Přestože máme 
postaveno již nějaký ten rok, na krb jsem doteď ani 
nepomyslel. Naštěstí jsme již při budování hrubé 
stavby mysleli na to, že bychom jej v budoucnu 
mohli postrádat, tudíž jsme postavili pořádný komín. 
Zbývalo jen to nejdůležitější. Vybrat si krb a vkusně 
jej obestavit. To nejjednodušší se záhy projevilo jako 
to vůbec nejtěžší. 
 Tušíte vůbec, jaká je ve světě krbů konkurence, ko-
lik různých typů se vyrábí a jaká je v České republice 
nabídka? Neuvěřitelná! Až donedávna jsem ležel ve 
stozích letáků a katalogů nejrůznějších výrobců, až 
jsem si nakonec vybral krb od společnosti Flamen. 
Zvítězila u mne v mnoha ohledech.
 Firma Flamen je z Blanska. Jakožto patriot našeho 
města byla tohle jedna z věcí, proč právě oni. Chtěl 
jsem mít pocit, že dávám vydělat fi rmě z našeho měs-
ta, navíc budu mít jejich kancelář přímo za nosem a 
když budu potřebovat cokoli prokonzultovat, případně 
vyřešit servis, bude to všechno velmi svižné. 
 Dalším faktorem při výběru byl fakt, že Flamen 
není překupníkem, nýbrž přímým výrobcem. Výrobní 
haly se nachází na adrese Dolní Lhota 199 a zde se 
také můžete podívat, jak hotové krby vypadají. Nově 
otevřená ukázková místnost nabízí hned několik typů 
krbů od těch levnějších až po nejdražší. Krby jsou zde 
přímo vyrobené z kvalitních materiálů, o čemž svědčí 
i jejich váha; jak jsem se totiž dozvěděl při sběru 
všemožných informací o krbech, váha je jedním z 
určujících faktorů kvality. Dalo by se říci, že čím těžší 
krb, tím kvalitnější práce. Zde se například při výrobě 
standardně používá plech o tloušťce 4 mm, zatímco 
u mnohé konkurence pouze 2 mm. A takhle je to v 
mnoha ohledech. Sympatický mi byl rovněž fakt, že 
všechny materiály a součásti krbu vyjma skla pochází 
od nás z Česka. Zajímal 
jsem se také o záruku. 
Flamen dává záruku 10 
let na své krby a 4 roky 
na desku z žárobetonu. 
To je mimochodem další 
z věcí, která dělá jejich 
výrobky kvalitnějšími.
 FLAMclean, to je uni-
kátní systém spalová-
ní, díky němuž zůstává 
sklo čisté a nešpiní se 
kouřem. Jak to vypadá 
v praxi? Čerstvý vzduch 
je přiváděn k horní části 
dvířek ke sklu, po němž 
„teče“ dolů do topeniště, 

přičemž s sebou od-
vádí zplodiny a kouř. 
Sklo krbu tak zůstává 
čisté a nemusíte se 
tak často starat o jeho 
údržbu.
 Společnost Flamen 
neprodává krby bez 
instalace, což mi přijde 
rozumné. Dočetl jsem 
se o mnoha případech, 
kdy si laik obezdil a 
instaloval krb sám a 
dopadlo to velmi špat-
ně. Zajímavé je, že 
například dřevo boro-
vice může vzplanout 
již při 80 stupních, čili 
v případě špatně in-
stalovaného krbu se 

zde nenabízí otázka, zda vznikne požár, ale spíš 
kdy to bude. Při stavbě domu jsem si spoustu věcí 
dělal sám, ale odborné práce jsem vždy nechával 
na specialistech. A u instalace krbu to určitě platí 
dvojnásob!
 Vybral jsem nakonec krb spíš pohledový než 
výkonný. Přece jen máme topení v podlaze, dům je 
nízkoenergetický a krb o vysokém výkonu by neměl 
kýžený efekt. V nabídce fi rmy Flamen sice jsou i 
výkonné krby, ale tohle nebyl můj případ.
 A pak přišel Den D. Přijeli kamnáři a nainstalovali 
můj krb. Nemohu si stěžovat vůbec na nic. Jejich 
přístup byl profesionální, seznámení s obsluhou se 
mi dostalo dostatečně a celkově bylo vidět, že se ve 
svém oboru vyznají a nejsou to žádní amatéři.
 Podtrženo, sečteno: Pokud toužíte po kvalitním 
českém krbu vyrobeném přímo v Blansku, zajeďte 
se podívat do nové ukázkové místnosti fi rmy Flamen, 
kterou najdete na adrese Dolní Lhota 199 (konkrétně 
mezi Dolní Lhotou a Spešovem po levé straně, upo-
zorní vás navigační tabule). Uvidíte zde na vlastní oči 
mnoho typů krbů, u kávy proberete se zaměstnanci 
fi rmy veškeré detaily a věřím, že si podobně jako já 
vyberete krb svých snů. Webovou prezentaci najdete 
na www.fl amen.cz
 Skvělé, tak mám konečně svůj vysněný krb! Teď 
už jenom škrtnout sirkou a… Krása! Plamen je klidný, 
oheň hoří velmi hezky a na krb se celkově moc pěk-
ně kouká. Při pohledu na něj jsem si uvědomil onu 
lidskou přirozenost rozdělat oheň a koukat do něj. 
Jen tak! Myslím si, že odteď naše televize pojede jen 
někdy. Mám krb a snad poprvé v životě se nemůžu 
dočkat, až skončí léto a budu si moct užívat pohledu 
do ohně každý večer.

-r-

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota  tel. 516 411 150, 607 538 187

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU! VAŘÍME S LÁSKOU! 

* rodinné oslavy * rodinné oslavy * svatby ** svatby * fi remní večírky * fi remní večírky *

 ZT energy pokračuje v rozšiřování služeb pro své odběratele tepla, a to spuštěním nového 
zákaznického portálu. Zkušební verze, v rámci níž se celý portál doladil, byla v provozu od počátku 
července tohoto roku. Ostrá verze, kterou budou moci využívat  odběratelé tepla z CZT Blansko, byla 
spuštěna v těchto dnech.
 Portál poslouží k lepší přehlednosti a také k úspoře 
času při správě odběrného místa. Odběratelé zde 
budou moci naleznout informace o smlouvách, 
fakturacích, platbách, historii odběrů tepla, ale i např. 
průměrných teplotách v daném období.
 Uvědomujeme si, že spokojenost s dodávkami 
tepla není jen o samotné ceně, ale jsou důležité i další 
služby, které tvoří přidanou hodnotu. Proto spouštíme 
zákaznický portál, který bude právě jednou z součástí 
této přidané hodnoty. Co se týče ceny tepla v Blansku, 
tak naši zákazníci díky výraznému zlevnění ušetří 

(s cenou 535 Kč vč. DPH za 1 GJ je Blansko vůbec 
jedna z nejlevnějších lokalit, celorepublikový cenový 
průměr pro teplo vyráběné ze zemního plynu je 
zhruba 620 Kč vč. DPH za 1 GJ, což je o více než 
15 % více než v Blansku).

-lvn-

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

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

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Voda
Plyn
Topení 
Revize

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

• 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

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

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

Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Degustace na Samsaře

›› SOU strojní nebo praxi

›› 
fyzickou  zdatnost 

›› 

›› 

›› 

 

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a

pi

k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

 Zážitek na celý život se snažil svým hostům zprostředkovat kuchařský tým restaurace Samsara. 
Pozvání šéfkuchaře Romana Ševčíka přijal přední světový odborník na asijskou a evropskou kuchyni 
Stephen Senewiratne. Degustační pětichodová večeře na Samsaře předčila má očekávání. 

 Z menu jsem měla 
po pravdě trochu 
strach, ale zároveň 
jsem byla zvědavá. 
Největší obavy ve 
mně vzbuzova l 
předkrm s krevetou, 
a pak také druhý 
předkrm s kozím 
sýrem. Krevetu 
jsem nikdy v ústech 
neměla a kozí sýr 
mi k srdci, či spíše k 
jazyku nepřirostl. Ale 
nepředbíhejme. 
 N a  u v í t a n o u 
servírka přinesla 
krásně vypadající 
drink. Ostré mangové daiquiri se skořicí, sezamem 
a chilli. Začátek byl tedy skvělý. Nápoj chutnal 
výborně a byl osvěžující.  
 Z pokrmů jako první přistála na stole smažená 
kreveta v tempuře, salsa z manga, chilli a koriandru 
s palmovým cukrem, mangové pyré s citronovou 
trávou a limetkový gel. Vzhledem k tomu, že 
ke krevetám a podobným poživatinám mám v 
sobě zakódovány jakési předsudky, měla jsem s 
předkrmem trochu problém. Ale ochutnat se má 
všechno, a kdy jindy, než při takové příležitosti? 
Krevetu jsem tedy ochutnala. Milovníci mořských 
plodů by ji ocenili jako vynikající, ale zkonzumovat 
jsem ji celou prostě nezvládla. Nicméně můj 
doprovod chrochtal blahem, tudíž první předkrm 
byl očividně bez chybičky. 
 Druhý předkrm sliboval zážitek naprosto odlišného 
ražení – marinovaný vodní meloun v mirinu a 
mizukanu, šlehaný kozí sýr, rajčatový džem s 
bazalkou, zmrzlina z fenyklu a absinthu, redukce 
z granátového jablka. Kozí sýr byl velmi jemný a 

v kombinaci s ostatními surovinami delikatesní. 
Dobrota. 
 Na řadu přišel hlavní chod – pečená makrela s 
omáčkou ze zázvoru a sojové omáčky, bílá ředkev 
dušená v šafránu, džem z granny smith jablka. 
Jednoduše lahoda. Vykostěná makrela byl pro mne 
skvělý zážitek, protože jsem zvyklá z ní běžně vybírat 
kosti, což brání v dokonalém vychutnání. Makrela 
byla bez jediné kostičky a pro mě asi z celého menu 
největší potěšení. 
 Druhý hlavní chod – kachní prso marinované v 
koření, kachní jazyk, redukce z kachního skeletu a 
švestek, závitky z rýžového papíru se zeleninou a 
citronovou trávou. Kachnu jsem doposud jedla jen 
s knedlíkem a se zelím, a tato nová zkušenost mne 
opravdu nadchla. 
 A jako dezert – celer, popel, jogurt, chlorofyl, 
meringue. Šéfkuchař Stephen před každým chodem 
obešel všechny stoly a strávníkům vždy vysvětlil, z 
čeho se porce skládá a jak se připravovala. Detailně 
popsal tedy i přípravu posledního chodu, což pro 

mě byla španělská vesnice, 
ale vystihnul to slovy: „Dezert 
ze zmrzliny dělá každý.“ Takže 
toto rozhodně nebyl dezert, 
„jako dělá každý“, ale jedinečná 
kombinace chutí, která byla 
skutečně překvapivou sladkou 
tečkou na závěr. 
   Doufám, že podobných 
degustačních večeří bude na 
Samsaře v budoucnu více, a 
jejich absolvování mohu jedině 
doporučit. Mne jako laika nejvíce 
překvapilo a fascinovalo, jak 
je možné na jednom talíři 
vzájemně zkombinovat a sladit 
naprosto odlišné druhy potravin, 
zdánlivě k sobě se nehodící. 

-r-
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Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008

www.tajovskyreality.cz
Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008

www.tajovskyreality.cz

Stylová usedlost VanoviceByt 1+1 Adamov

Penzion SuchýPasivní dům 5+1 PoličkaNovostavba RD Rešice RD Věteřov 3+1

RD Úsobrno 3+1 s garážíVenkovské stavení Žďárná

2.400.000 Kč1.000.000 Kč

8.900.000 KčInfo v RK2.499.000 Kč 750.000 Kč

699.000 Kč700.000 Kč

Byt 3+kk Blansko RD 5+1 Svitávka 

2.780.000 Kč 1.500.000 Kč

RD Kunštát-SychotínPozemek Velenov, 6.748 m2Prostorný RD v Letovicích

RD Svitávka

500.000 Kč3.711.400 Kč3.800.000 Kč

250.000 Kč

Stylová usedlost Borotín

1.990.000 Kč

2.600.000 Kč

999.000 Kč

Vícegenerační usedlost  

Velké Opatovice

RD Ludíkov

Mgr. Jan Křenek
realitní makléř
 
“Naši klienti oceňují můj 
empatický a trpělivý přístup 
při jednání.”

Požadujeme
• zápal, vášeň, aktivitu
• dobrou komunikaci s lidmi
• časovou flexibilitu
• řidičský průkaz

Nabízíme
• zázemí zavedené realitní kanceláře
• rodinnou firemní atmosféru
• kreativní a různorodou práci v okrese 

Blansko
• výdělek omezený pouze mírou vaší aktivity
• jazykové a školící programy

Motivační dopis a životopis s fotografií posílejte na:

vevodova@naserealitka.cz 
kontaktní telefon: 723 282 282

Hledáme nového člena našeho týmu



Řádkovou inzerci posílejte emailem na moni-

tor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

725. srpna 2017

* 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: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Váš fotograf: www.kuceraphoto.eu 
* Nabízím přiýdělek pro řidiče osobního auta.
TAXI. Služby dle dohody. Tel. 602786025

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! 
Kvalitní loňský tmavý med přímo od včelaře z 
čisté přírody Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 
1 a 5 kg sklenicích. Po domluvě dovezu větší 
množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Mladé andulky a korely. Tel. 737902404.
* 3+1 v Blansku na sídlišti Sever. Tel. 604869019.
* Světlý nábytek - dřevěná komoda, kuchyňský stůl, 
stolek pod TV, psací stůl, 2 modré židle zn. Tonet. 
Sporák Mora, Mikrovlnná trouba.
Levně, ceny dohodou. Tel. 725864374.
* Malou bílou mikrovlnku za 300 Kč. Rekonstrukce 
kuchyně. Tel. 773320111.
* Nový německý lis na výrobu briket z papíru.Výhřev-
nost jako hnědé uhlí, cena 400 Kč. Tel. 776301224.
* Dívčí horské kolo, funkční, pěkné, na věk kolem 10 
roků. Tel. 724192895.
* 1+1 44 m² v OV, Blansko Zborovce. Tel. 606570180.

      PRODEJ    

* Hledám elektrikáře pro drobné úpravy NN při re-
konstrukci RD Olomučany. Tel. 776574574.
* Koupím funkční remosku, postačí i těleso. Tel. 
773320111.
* Koupím pojízdný moped BABETA nebo STADION. 
Nabídněte. Tel. 777575857.
* Sbírám pohlednice retro s panenkama. Prosím, 
nemá někdo? Tel. 731084464.
* Daruji nábytek do dvou větších kanceláří za demon-
táž a odvoz. Nábytek je v Blansku. Tel. 602759653.
* Sháním staré počítadlo pro děti - místo kuliček na 
něm byly vlaštovičky. Neleží doma někomu? Nebo 
i slabikář. Děkuji moc za nabídky. Tel. 731084464.

      RŮZNÉ    

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

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté, Vladimír Mišík a ETC 20. 9. 
2017 v 19:30 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji 300/260 Kč. 
Pivní pouť Černá Hora 23. 9. 2017 od 12:00 hod, 
areál pivovaru Černá Hora. Vstupné v předprodeji 
200 Kč.
Spirituál Kvintet 8. 10. 2017 v 17:00 hod, Kostel 
Narození Panny Marie, Lipovec. Vstupné v před-
prodeji 200 Kč.
Halina Pawlowská: Manuál zdravé ženy 10. 10. 
2017 v 19:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji 270 Kč. 
Horkýže Slíže 25 LET TOUR 21. 10. 2017 od 
19:30 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v 
předprodeji 300 Kč. 
Bosé nohy v parku 25. 10. 2017 v 19:00 hod, 
Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 
300/280 Kč. 
Mandarínková izba 27. 10. 2017 v 19:00 hod, 
Sokolovna, Bořitov. Vstupné v předprodeji 300 Kč.
Jožka Černý 75 let narozeninový koncert 10. 11. 
2017 v 18:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji 220 Kč. Vstupenka na koncert platí 
také jako vstupenka na nedělní program Vítání sv. 
Martina v zámeckém parku.
Zuzana Bubílková a Jiří Helekal 29. 11. 2017 ve 
20:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v 
předprodeji 200 Kč. 
Eva Pilarová – Vánoční koncert 10. 12. 2017 v 
19:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v 
předprodeji 300 Kč.
Aktuální pozvánka:
V sobotu 26. srpna se na náměstí Republiky koná 
již 7. ročník Půlmaratonu Moravským krasem. 
Čeká Vás sportovní odpoledne s koncerty skupin 
Kamelot a Kvatro, vystoupení oddílu Aikida nebo 
ukázka výcviku policejních psů. Pokud se chcete 
zúčastnit běhů nebo půlmaratonu a nestihli jste 
online registraci, můžete se dodatečně přihlásit 
na místě v pátek od 14:00 do 18:00 hod, nebo v 
sobotu od 8:00 hod, nejpozději však 1,5 hodiny 
před startem. Lidového běhu se můžete zúčastnit 
bez registrace. 
V neděli 27. 8. a 3. 9. si můžete přijít poslechnout 
poslední dva Promenádní koncerty 
dechové hudby Kunštát a Aritmic Band ZUŠ Kuřim. 
Koncerty se konají za příznivého počasí od 10:00 
hod v parku před budovou radnice. 

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

16. ročník Blanenského Golema

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Prodám v září 2017 stavební pozemky 

pro výstavbu RD.
Lokalita "Na slunku" Blansko - Těchov .

Přístupová komunikace a všechny IS před pozemky. 

Tel. 736 529 239

 Nebojme se maratonů! Maraton - slovo které budí obdiv i respekt, a jako by byl pouze pro vyvolené!? 
Přijeďte se přesvědčit, že to taky dokážete. 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 podesáté se jede jako memoriál Ivoše 
Šinkory, jeho zakladatele. Závod proběhne 
v obvyklém po prázdninovém termínu v 
sobotu 2.9.2014 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 ohněm v 
keramické peci! A kdo se nedostane až 
na pódium, třeba bude mít štěstí v bohaté 
tombole.
 Čekání na vyhlášení vítězů si zpestříme 
doprovodným programem – představením 
cyklotrialistů. Na vaši účast se těší pořadatelské 
kluby: Triatlon – Ski klub ASK Blansko a Klub biatlonu 
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! - opět 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.
 Více informací a přihlášky naleznete na našem 
webu  http://www.mtbgolem.cz. 

Za pořadatele Petr Kolář a Radek Šinkora

Chvilka s Majkem
O zapomínání

 Před časem jsem psal o restauračních zahrádkách 
v Blansku. Musím se ještě jednou, v tomto letním čase, 
vrátit ke stejnému tématu, protože jsem zapomněl na 
zahrádku „U Štěpánků“. Tu vybudovali Milan Dvořák 
a Peťa Popelka s přáteli až po revoluci, když už měli 
také zkušenosti s provozováním jiných restaurací.
 Vlastník a známý Dr. Nerada pan Štěpánek (snad 
stvořitel prvního pohostinství v Blansku) jim zpočátku 
hospodu pronajal a moji kamarádi začali na místě 
bývalého nepouživatelného dvora budovat letní za-
hrádku. Byl jsem u toho, když přivezli opukové balvany 
a oni z nich skládali opěrné zdi. 

 Ale to jen na úvod, protože v současné době se jed-
ná o fakticky „NEJ“ letní zahrádku v Blansku. Kromě 
příjemného posezení – v centru města – zde mohou 
i ve velkém horku i dešti pod slunečníky schovat jak 
my dospělí, tak i maminky s dětmi. Někdy mne trochu 
na dětském hřišti ruší jejich výskot, ale přesto nemám 
problém si s přáteli u dobrého oběda popovídat. Jejich 
jídlo jsou porce „pro chlapy“, za přiměřenou cenu, a 
co nesníte, tak vám zabalí s sebou domů.

 A co je na zahrádce „U 
Štěpánků“ ještě originální? 
Před 3 roky vymyslel Marek 
Popelka (syn Petra) udělat na 
zahrádce v létě každý druhý 
čtvrteční večer taneční. Skoro 
repertoárově univerzální T.S.Band zahrají do 22 hodin 
cokoliv a věřte tomu, že i já rocker si tam najdu svoje 
písničky, které se mi líbí. Oni totiž mají fakt hudební 
sluch a cit.
 Současná legislativa a zákony jsou v oblasti stra-
vovacích služeb zpřísňovány již 10 let a restaurace 
“U Štěpánků“ se stále drží. Tento fejeton není jen 
o reklamě a propagaci, je rovněž o každodenním 
zaměstnání několika lidí. Práci v hospodách a restau-
račních službách jsem zažil za socializmu, kdy jsme 
ale pracovali jen polovinu dnů v měsíci - to by bylo na 
jiný příběh. Je to hlavně omluva za opomnění práce a 
odvahy mých přátel, kteří se pustili do nejrizikovějšího 
podnikání, které si dovedu představit.
 Tentokrát končím tichým přáním – „Popelci, VY-
DRŽTE!“

Miloš Polák

RESTAURACE U GOLEMA
přijme

ČÍŠNÍKA
SERVÍRKU
Praxe nutná. 

tel. 608707625

PRONÁJEMPRONÁJEM
SINAJ, s.r.o Svitavská 1018/1, 67801 Blansko (budova Lékárny Na Poště) nabízí 

možnost pronájmu dvou místností o celkové výměře 25m2 v 1. PP. Místnosti lze 

využít na masérské služby, kosmetické služby, jako kancelář správce konkursní 

podstaty apod.

Bližší informace a prohlídka po dohodě v lékárně.

Tel. 516417651, 517413781
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

 ŠKODA RAPID: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

REPREZENTATIVNÍ, SPOLEHLIVÁ, VYBAVENÁ, 
NÁPOMOCNÁ, ONLINE, … 
Zjistěte sami, která slova nejlépe vystihují naši novinku jako ideál 

pro firemní klientelu. Zaujme Vás mimo jiné vyspělými službami 

ŠKODA Connect, Infotainment Online a Care Connect, jež dávají 

zcela nový rozměr pojmům informace, zábava, asistenční služby 

a dokonalý servis. Taková je prostě ŠKODA RAPID!

JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID

při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

NOVÁ ŠKODA

RAPID 

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

Škola volá a běžecké závody také

13.30 hod. dětskými kategoriemi a v 15.00 hod. je 
start hlavního závodu. To v Blansku je start hlavního 
závodu na 21,1 km v 16.00 hod., ale již od 12.30 hod. 
začíná kulturní program včetně běhů pro všechny 
výkonnostní i věkové kategorie.
 V září začínáme nesmrtelným Hraběnka cupem. 
Po tři úterky se budeme potkávat na kopcovitých 
tratích, které řádně prověří všechny běžce i běžky-
ně. 5. 9. se vybíhá z Ráječka od restaurace Nová, o 
týden později 12. 9. se sejdeme na Skalním mlýně 
a proběhneme se Suchým žlebem a závěr letošního 
ročníku bude 19. 9., kdy se poběží z Horní Lhoty. 
Mezi tyto závody během pracovního týdne, si volné 
soboty můžete doplnit dalšími běžeckými podniky. 
Magické datum 9. 9. je vyhrazeno pro Blanenskou 
desítku. Dle informací pořadatele stále nejrovinatější 
silniční desítka v České republice, taktéž doplněna 
o závody na koloběžkách a in-lajnech. V sobotu 16. 
9. je to pak tradiční Běh Moravským krasem, který 
startuje ve Sloupě a provede vás srdcem Moravské-
ho krasu. Výběh po schodech k Hornímu můstku je 
samozřejmostí.
 V pátek 22. září je na řadě nejrovinatější desítka 
každého ročníku OBL. Je to totiž Podzimní desítka 
na dráze, která se odehrává na atletickém oválu 
ASK Blansko. Jako vždy bude vše nachystáno pod 
taktovkou Vládi Matěny a jeho týmu. No a září nám 
završí Kunštátská desítka. Jak již bylo zmíněno tak z 
první soboty v říjnu je to mimořádně poslední sobota v 
září. Termín se posunul s ohledem na termín závodu 
v Rudici následující týden a tak snad to běžcům ne-
rozhodí jejich plánovací kalendář. Závod v Kunštátě 
je vždy perfektně nachystán a slepičí vývar v cíli je 
delikátní. Zaběhněte do Kunštátu a uvidíte sami.
 V devíti zmíněných závodech nás čekají i dětské 
kategorie. Ti nejmenší budou moci změřit síly ve 
Vískách (26. 8.), na Blanenské desítce (9. 9.) a také 
ve Sloupě (16. 9.). Doporučuji nevynechat ani jeden 
závod, protože medaile Žákovské ligy nevisí nijak 
vysoko, nicméně kdo by ještě pomýšlel na možnost 
vyhrát slibovaný iPhone, tak tomu se bude hodit 
účast na každém závodě. Máme tady totiž dvacet 
medailistů – bronzových a stříbrných, a pro ně není 
dosažení zlaté medaile nijak komplikované. Je tedy 
na vás, jak si s tím poradíte. V Žákovské lize totiž 
platí – „Nemusíš vyhrát, stačí když poběžíš!“. Navíc v 
nejbližších dnech již budeme mít první „várku“ medailí 
a tak se budete moc podívat, co vám bude cinkat na 
krku na závěr soutěže.
 Všem nejmenším přejeme hezký zbytek prázdnin 
a ať je návrat do školních lavic co nejméně náročným 
a v případě dospěláků věříme, že během dovolených 
nabrali dostatek sil do dalších dní, plných pracovních 
povinností.

Za Okresní běžeckou ligu Jiří Vrtílka, ředitel
www.oblblansko.cz

 Ano, čtete správ-
ně. V srpnu a září 
je to devět závodů, 
které jsou zařazeny 
do letošního ročníku 
Okresní běžecké ligy. 
Jak je to možné, že je 
to tolik závodů? Září 
je obecně velmi silný 
měsíc (společně s 
květnem ten nejsil-
nější), ale letos se 
v něm mimořádně 
objevuje i Kunštát-
ská desítka, která 
je spíše spojená s 
první sobotou v říjnu. 
To konec srpna je 
již tradičně spjat s 
Víseckou desítkou a 
Půlmaratonem Mo-
ravským krasem. Jediné co tyto dva závody spojuje 
je již řadu let stejný den pořádání. Jinak se jedná o 
zcela odlišné závody. Vzdáleností začínaje a počtem 
účastníků konče. Oba však mají své kouzlo a každý 
má možnost si vybrat. Ve Vískách se začíná ve 

VLADIMÍR

www.vladimirmisik.cz

& ETC...

20. 9. 2017 v 19:30 h
 

a

Další číslo Monitoru vychází Další číslo Monitoru vychází 

8. září 20178. září 2017

 Po více jak měsíční letní přestávce se opět vrací běžecké závody v rámci Okresní běžecké ligy. Na-
posledy jsme si mohli zazávodit v Nemojanech a věříme, že měsíční pauza byla ideálním způsobem, 
jak nabrat nové síly na náročnou podzimní část. Však nás na konci srpna a v průběhu celého září 
čeká neskutečných 9 závodů! Nejprve si budete moci zazávodit ve Vískách u Letovic a na závěr této 
silné série se sejdeme netradičně v září v Kunštátě. Tak pojďme pěkně popořadě – podzimní část OBL 
začne co nevidět.

Nabízíme na hlavní pracovní poměr:Nabízíme na hlavní pracovní poměr:

NECHEJ SE NECHEJ SE ZZLÁKATLÁKAT
- kuchař       * 2?.000 Kč čistého/měs.- kuchař       * 2?.000 Kč čistého/měs.

- servírka/číšník   * 18.000 Kč čistého/měs.- servírka/číšník   * 18.000 Kč čistého/měs.

- rozvoz pizzy       * 15.000 Kč čistého/měs.- rozvoz pizzy       * 15.000 Kč čistého/měs. Tel. 775 11 77 88Tel. 775 11 77 88


