
- Prodej DB 2+1 Blansko – Pod Javory, 58 m2, i výměna za 1+1...NC – 1 150.000 Kč 
- Nové byty 1-2+kk Ráječko – 26–58 m2, výtah, zahájení 2016...NC – od  943.622 Kč
- Prodej STP Blansko - Zborovec – 1.544 m2, st.povolení,  inž. sítě...NC – 1.425 Kč/ m2

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 12.000 Kč/měs.
- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. ink. 
- Nájem bytu 1+1 Blansko – Chelčického, 32 m2, 3.p., vybavený...NC – 6.500 Kč/měs.
******************************************************************************
Nabídněte nám byty 1-2+1 v Blansku – kdekoliv – možnost platby ihned!

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME  PRO  NAŠE  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ
BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

„Ještě nikdy jsem neměl nic zlomeného,“ řekl jsem zkroušeně na sádrovně. 
„To říká skoro každej,“ odvětila sestra a ovázala mi kolem krku šátek, abych 
si zlomeninu příliš nenamáhal. Byl poslední letošní červencový den a já si ani 
zdaleka neuvědomoval, jaké dobrodružství pro mne moje lehké zranění bude 
znamenat. Vy, kteří jste něco podobného zažili, mi jistě dáte za pravdu, že člověk 
se zlomenou rukou má o nové zážitky postaráno.

úv
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ní
k Život se čtyřmi prsty
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Den po nehodě jsem neuměl levačkou sníst 
ani polévku, po týdnu to však byla hračka – 
zvyknul jsem si. Měkká jídla se dají sníst jen 
vidličkou, ale smažený řízek nebo pečené maso, 
to už je problém. Jedno jsem věděl určitě – krmit 
se nenechám, ale i tak to bez cizí pomoci šlo 
velice těžko. Byl jsem jako kojenec, který je zcela 
odkázaný na svoji matku.
 Po týdnu nošení sádrové dlahy mi pan primář 
z blanenské nemocnice „natočil“ plastovou sád-
ru. Byl jsem mu za to vděčný, odjížděli jsme totiž 
na dovolenou a vidina toho, jak se ostatní kou-
pou a dovádí ve vodě, zatímco já se nemohu ani 
namočit, byla zoufalá. Dovolená byla nakonec 
prima, dokonce jsem zlomenou ruku několikrát 
ponořil do vody. I tak jsem však byl odkázán na 
pomoc manželky či dětí. Po čtrnácti dnech jsem 
se cítil jako neschopný vůl, který ke všemu volá 
někoho na pomoc…
 Problémem byla taky moje práce. Mám pár 
věcí, které jsou neodkladné, a o nichž vím, že 
je za mne nikdo neudělá, takže jsem zkrátka 
musel usednout k počítači, do neschopné ruky 
vzít myš a pomalým tempem udělat vše, co se 
nedá odkládat. Řízení auta nebo jiného vozidla 
vůbec nepřipadalo v úvahu.
 Jaká byla moje radost, když mi pan primář 
po měsíci oznámil, že místo sádry mi dá už 
jen ortézu, kterou si budu moct občas sundat. 
Ten pocit, že už se ruka hojí, a že mimo mých 
oblíbených sportovních činností už mohu žít a 
fungovat jako normální člověk…
 Toto období pro mne bylo velkou zkouškou 
trpělivosti. Vše, co jsem byl nucen dělat ruka-
ma, mi zabralo několikanásobně více času, 
než komukoli zdravému. Když se na celou věc 
podívám z druhé strany, jsem svým způsobem 
rád, že jsem to mohl podstoupit. Člověk si lépe 
uvědomí hned několik věcí: jak bezva primáře 
máme na blanenské chirurgii, že si má vážit 
svého zdraví a hlavně svých bližních, kteří se o 
něj dokážou v případě nutnosti postarat. Takové 
štěstí každý nemá.

-mumma-

 Byla to běžná nehoda. To se ostatně těm, 
kteří jezdí na jednostopých vozidlech, občas 
stane. Vlastně jsem za to ani nemohl. Každo-
pádně jsem docela nešikovně upadl, a přestože 
jsem si hned od začátku myslel, že půjde jen 
o pohmožděniny, rentgen ukázal nepěknou 
pravdu. Naštípnutý palec na levé ruce, také 
hezký silniční lišej na předloktí a na pravačce 
zlomenina zápěstí – konkrétně člunkové kosti 
(pro praváka docela nehezké vyhlídky do bu-
doucna). Na chirurgické ambulanci jsem se 
dokonce pokoušel vtipkovat, ale poté, co mi 
doktor oznámil diagnózu s dovětkem, že budu 
nosit šest týdnů sádru, mi spadla brada. 
 Sádrová dlaha na pravačce až po loket, na 
levém předloktí obvaz a na palci kovovou oddě-
lávací dlahu. Doktor mi chtěl dát do sádry i ten 
palec, ale naznal, že to bych nemohl fungovat už 
vůbec a potřeboval bych asistenci i na záchodě. 
To, že mne čekají krušné chvíle, jsem pochopil 
hned, jak jsem přišel domů. Sundat si kalhoty je 
běžně záležitost na pár vteřin, mně to zabralo 
několik minut, přičemž největším oříškem byl 
knofl ík, který prostě nešel rozepnout. Byl jsem 
rád, že mne při tomto úkonu nikdo neviděl, 
neboť mé krkolomné pohyby připomínaly rybu 
na suchu a v soutěži humorných videí by záběr 
na mne zřejmě zvítězil na plné čáře. Začalo mi 
docházet, že není čas na hrdinství a budu muset 
setrvat v péči druhých, alespoň těch prvních pár 
dní.
 Hned následující den jsem odjel s kolegou 
na hudební produkci. Nic naplat – lidé, co si 
nás objednali, s námi počítali, hlas jsem měl v 
pořádku, a tak jsem musel, i když mne končetiny 
stále pěkně bolely. Nanosit a nachystat apara-
turu musel můj parťák sám. Následně mi musel 
pomoci s převlékáním, zapnout košili, přezout 
ponožky a obout boty. Šli jsme na pódium. Zde 
jsem si musel vystačit pouze se čtyřmi prsty 
levé ruky, což při hře na klávesy jde jen velice 
obtížně. Jaké utrpení! Ale více než fyzická bo-
lest mne trápil fakt, že jsem zcela neschopný a 
nemůžu s tím nic udělat…

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.
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Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek
Noční Brno – pořád 
se něco děje

 Kamarádka provozuje bar a vždy kolem víkendu, 
ve kterém se koná v Brně Grand Prix, je třeba kaž-
dé ruky a nohy. Tak jako každý rok, i letos mne po-
žádala o pomoc, jednak za barem a druhak proto, 
abych případně některé neukázněné konzumenty 
uklidnil a umravnil. Nejsem si úplně jistý, zda pro 
uklidňování spoluobčanů jsem právě já tím pravým 
člověkem, ale budiž.
 V Brně bylo, jako vždy, veselo. Víkend v tomto 
městě je vždy plný nejrůznějších překvapení a 
příhod, už jsem o tom jednou referoval. Tentokrát 
jsem netušil, že jedné z taškařic budu přímým 
účastníkem, nicméně, stalo se.
 Měl jsem mírné zpoždění a kamarádka mne už 
„bombardovala“ textovými zprávami, kde že to jsem 
a kdy už budu na místě, čímž částečně narušila 
pohodu mojí jinak vždy klidné a vyrovnané povahy 
(smích). Zkrátil jsem si tedy cestu přes potemnělý 
park a záhy byl můj spěch vyrušen jedním ze 
spoluobčanů. Požádal mne o cigaretu a poté, co 
jsem ho zklamal, nemaje mu co nabídnout obrátil 
pozornost na můj batoh a odehrál se zhruba tento 
dialog (nenahrával jsem, přesným přepisem tedy 
nedisponuji):
 ON: „Hezkej batoh, líbí se mi.“
 JÁ: „Dík. Mně taky, proto jsem si ho pořídil.“ A 
chci jít dál.
 ON: „Co kdybys mi ho věnoval jako dárek? Když 
už nemáš tu cigaretu...“
 JÁ: „To nepůjde, jak jsem říkal, líbí se mi taky, 
proto jsem si ho pořídil a mám v něm věci, které 
bych neměl jak nést.“ Začal jsem tušit, kam ten 
hovor směřuje a ve svém tušení jsem se nemýlil.
 ON: „A co bys říkal na to, kdybych si ho od tebe 
vzal, ať chceš nebo ne, i s těma věcma?“
 JÁ: „Patrně bych ti znovu zopakoval, že se mi 
líbí, nehodlám ho s obsahem ani bez nikomu dá-
vat, ale místo batohu bych ti mohl dát třeba přes 
hubu...“
 Spoluobčan se pohrdavě ušklíbnul a pokračoval 
rádoby vtipnou replikou: „U toho bych chtěl být, až 
to budeš zkoušet.“
 Pokrčil jsem rameny a protože jsem od přírody 
dobrák, vzápětí jsem mu jeho přání splnil a ná-
hradní plnění za požadovaný batoh mu bez dalšího 
poskytnul. Abych to zkrátil, batoh i s obsahem stále 
vlastním, spoluobčana možná trochu bolela čelist, 
ale to už se v rámci lidských vztahů občas stává.
 Samozřejmě, namítnete-li, že můj slovník je (v 
případě tohoto vyprávění) podobný Mirku Dušínovi 
a nemohlo se to všechno PŘESNĚ takto odehrát, 
máte pravdu. Nebylo to až tak idylické. Ale skutkem 
zůstává, že opravdu batoh dosud mám a on měl 
(počítám tak pár dní) rozbitou hubu...
 Pro dobrou facku, jako posledního argumentu, 
není třeba sahat často, ale občas a u některých by 
se možná hodilo jej užít jako prvního.
 Hezký den... 

Freddie (freddiemail@email.cz)

Den pro děti v nemocnici

Svitavská jednosměrná ještě v říjnu

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

LÉPE SI NIKDE LÉPE SI NIKDE 
NEVYBERETE!!

Určení:  běžecká, crosová, treková, sálová,
  classic, faschion, aerobic, fotbal...
Značky:  ADIDAS, REEBOK, BOTAS
  PRESTIGE, AXIM, DAKO ...
Pro koho:  pro dámy, pány i děti.

NNEVYYBBERETE!NNEVYYBBEERETE!!

Určení:  běžecká, crosová, treková, sálová,

Pastelové pohlazení
4. září 2015 – 30. září 2015
Galerie Jonáš, Blansko
Libuše Müllerová – Pastelové pohlazení

 Autorka svou tvorbu a životní cestu defi nuje slovy: 
„Naše životy se skládají z drobných střípků radosti, 
štěstí, ale i z mnoha bolesti, stresů a zla.  Z našeho 
uspěchaného života se vytrácí romantika. Maluji 
proto obrazy, ve kterých chci ztvárnit krásu, něhu, 
teplo a cit, kouzlo obyčejného doteku.

-ps-

Turnaj zrakově 
postižených kuželkářů

 Na blanenskou kuželnu se v sobotu 29. srpna sjelo 
51 kuželkářů a kuželkářek, aby se poprali o prvenství 
v již osmém ročníku tohoto mezinárodního turnaje. 
Vedle českých družstev se zúčastnili i tři slovenské 
oddíly a to Inter Bratislava, START Levoča a Scor-
pioni Nitra.

 Mezi sedmnácti tříčlennými družstvy se nejvíce 
dařilo hráčům z Bratislavy, kteří celkovým výkonem 
2025 bodů tento turnaj vyhráli. Druhé místo obsadili 
SK Michálkovice Ostrava, kteří zůstali zpět o pou-
hých patnáct bodů za prvním. Bronzové medaile 
získali reprezentanti Sokola Brno IV. výkonem 1981. 
Na domácí hráče KK ZP Dolní Lhota zbyla bohužel 
jen bramborová medaile.
 V soutěži jednotlivců startovali dva stříbrní me-
dailisté z letošního mistrovství světa zdravotně 
postižených kuželkářů. A tito také o svých kvalitách 
přesvědčili a v soutěži obsadili první dvě místa. Zví-
tězil Peter Vrablec z Interu Bratislava výkonem 729 
poražených kuželek na 120 hodů do plných. Druhé 
místo patří Daniele Hladíkové ze Sokola Brno IV. za 
712 bodů. Bronzový stupínek obsadil Václav Webr 
z Rokycan výkonem 708.
 Čtyři domácí hráči obsadili osmé, deváté, čtrnácté 
a dvacáté čtvrté místo. Všech 51 soutěžících bylo na 
závěr odměněno věcnými cenami.

PK

Blanenská desítka
 Zveme vás již tuto sobotu 12.září na druhý ročník 
závodu Blanenská desítka. Na závodní trať se vydají 
nejen vyznavači běhu, ale také kolečkových bruslí a 
koloběžek. Prezentace registrovaných bude probíhat 
v hale ASK již od 9 hod. Přihlášeno je více než 1000 
závodníků ve všech kategoriích. Aktuální situaci pro 
opozdilce můžete sledovat na ofi ciálním webu akce 
www.blanenskadesitka.cz.
 V netradiční roli běžců můžete letos zahlédnout i 
mistra světa v biketrialu Vaška Koláře a nebo zná-
mého herce televizních seriálů Filipa Tomsu.
 Zveme i všechny pasivní sportovce a nadšence 
na doprovodný program! 
 Přihlížející se budou moci projet 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 mohou těšit na skákací hrad nebo malování 
na obličej.

-tm-

 Den pro děti v Nemocnici Blansko je již tradiční zářijovou akcí, která láká děti i dospělé z celého Blanska. 
O tom, jak se podařil či nepodařil letošní ročník, si Monitor povídal s tiskovou mluvčí Nemocnice Blansko 
a zároveň hlavní organizátorkou celé akce v jedné osobě - Kateřinou Ostrou.

 Katko, máme za sebou již 
6. ročník akce Den pro děti 
v Nemocnici Blansko. Jak jej 
hodnotíte vzhledem k před-
chozím ročníkům?
 Musím říct, že letošní roč-
ník byl zase o kousek lepší, 
než předchozí. A to si pokaždé 
říkáme, že "toto" už byl strop 
:) Rekordní byl co do počtu 
účastníků jak ze strany účinku-
jících (a stanovišť), tak do počtu 
návštěvníků. Každoročně se v 
areálu naší nemocnice objeví 
něco málo před dva tisíce ZDRA-
VÝCH :) lidí a ani letos to nebylo 
jinak!
 Stanovišť bylo letos 38 a myslím, že paleta byla 
opravdu pestrá! Zabavit se mohli nejmenší špunti, holky, 
kluci, puberťáci i dospělí.
 
 Můžete říci něco k letošnímu programu? Co se 
dětem nejvíce líbilo?
 Za mě byla všechna stanoviště perfektní! Nemohu 
si dovolit jedno vyzdvihnout, protože by to mohlo mrzet 
ostatní. Ale zmíním se alespoň o několika z nich.
 Biketrial Blansko - naprosto profesionální organizace 
stanoviště, neuvěřitelná (a dokonce vlastním moderá-
torem moderovaná) show na pódiu, zmrzlina pro děti 
grátis... A ten pan zmrzlinář! Ten měl úsměv na tváři 
ještě v 17 hodin, kdy poprvé pustil páčku přístroje na 
zmrzlinu z ruky.
 Obdiv má i Ema a Alf, protože kdo má doma psa jako 
já, a tudíž velmi často přemýšlí, zda je jeho pes hluchý 
nebo jen velká osobnost, ten musel koukat s ústy do 
kořán, co všechno lze pejska naučit! 
 Tým Anety KUKLY Kuklínkové byl jako každoročně 
bezkonkurenční. Tohle je žena s velkým Ž, profík, na 
kterého je spoleh, že udělá velkou parádu.
 Blanenští Junáci nám v areálu ještě na týden za-
nechali svoji megahoupačku. Jejich stanoviště taktéž 
nemají chybu a myslím, že pro děti asi ta nejvíc využí-
vaná.
 No a pak hasiči, policie a záchranka! Součinnost 
záchranného systému v akci, hoření a hašení vozu. To 
je věc, která je pro každou dětskou tvář lákadlem číslo 
jedna. 
 Letošní novinka - Jetarrows tým pana Pukla - to bylo 
ale Něco Něco. Budu velice ráda, když i příští rok bude 
s námi! Přílet vrtulníku bylo letošní "maximum" a pro 
mne neuvěřitelný osobní zážitek. Vidět nejen nemocnici, 
krásné město Blansko, ale hlavně celý ten náš "barevný 
cirkus" jménem Den pro děti z ptačí perspektivy, to bylo 
něco!
 Nevím, co se letos líbilo dětem nejvíc, ale můžou 
nám to zkusit napsat na facebook, také nám tam mohou 
poslat fotky z naší akce. Prostě s námi zkusit udělat ten 
příští ročník přesně takový, jaký by si přály.

 Kolik lidí se organizačně na této akci podílí? 
Mám na mysli jak tým pořadatelů, tak i účinkující a 
v neposlední řadě i lidi z organizací, které se starají 
o jednotlivé stánky a stanoviště.
 Celou akci organizuje jeden člověk, ovšem v týdnu 
před Dnem pro děti se na ní dále podílí stravovací 

provoz a občerstvení nemocnice Blansko, údržba, která 
sváží materiál a chystá areál, úklidová služba, zaměst-
nanci vrátnice, která slouží jako místo "nechávám zde 
na den děti".
 V den akce pomáhají žáci OA a SZdŠ (včetně 
učitelského týmu) - nejenže mají své stanoviště, kde 
maskují a následně ošetřují zranení, také nám pomá-
hají organizačně v den D - zajišťují vstup do areálu, 
pomáhají u občerstvení, hlídají bezproblémový pohyb 
dětí na atrakcích, prostě cokoli. Jsou skvělí a patří jim 
za to velké díky! 
 V den akce bylo letos v nemocnici celkem 250 "účin-
kujících" - lidí, kteří se aktivně podíleli na programu pro 
děti. Všem veliké díky! Ani na jednom stanovišti nena-
stal problém a pokud ano, vyřešili si jej samy, protože 
o žádném nevím. 

 Jak vám vychází vstříc město Blansko?
 Maximálně! Velké poděkování patří jak panu staros-
tovi Mgr. Polákovi, tak také místostarostovi Ing. Jiřímu 
Crhovi, kteří každoročně podpoří naši akci jak záštitou 
města Blansko, tak vlastní účastí. Jejich letošní ofi ciální 
zahájení na pódiu nemělo chybu.

 Uspořádáte tuto akci i příští rok? Jak dlouho 
probíhají přípravy a na co se můžeme těšit?
 Uspořádáme. Příprava akce začíná v polovině dub-
na. Oslovuji sponzory a partnery, chystám rozpočet, 
vybírám program, kontaktuji různá sdružení a spolky a 
zjišťuji jejich předběžný zájem. Před koncem školního 
roku dáváme dohromady plakát k akci s kompletním 
defi nitivním programem. Nejvíc práce nastává přes 
prázdniny a samozřejmě týden před samotnou akcí.
 Těšit se můžete na krásný slunečný den a program 
v areálu nemocnice zase o kousínek větší a lepší :-)

 Neuvažovali jste o změně termínu? Akce pro děti 
v nemocnici se většinou první zářijový víkend kryje 
s jinými akcemi, které v Blansku probíhají.
 O změně termínu rozhodně neuvažujeme. Naše akce 
má již svoje tradiční místo v měsíci září. Samozřejmě 
hlídáme okolní akce a jejich termíny a jsme ochotni po-
hnout s naší akcí týden vpřed nebo vzad, aby se nebila 
s akcemi pořádanými městem (letos jsme například 
posunuli termín z 12. září na 5. září kvůli Blanenské 
desítce), ale rozhodně nebudeme měnit pravidlo - první 
nebo druhá sobota v září.

-r-

 Dlouhé fronty aut ve špičkách, ucpané centrum, kličkování uličkami a beznadějně rozkopaná Svitav-
ská, která rozhodně nevypadá na to, že by se opravy hlavního průtahu Blanskem měly chýlit ke konci, to 
vše vzbuzuje v řidičích oprávněné obavy, že se avízovaných šest měsíců dopravních problémů výrazně 
protáhne.

 Vzhledem k nedávným zkušenostem s rekonstrukcí 
průtahu Lažánkami se jim nelze divit, dle vyjádření 
odpovědných je však situace pod kontrolou.
 „Narazili jsme při stavbě na problémy. Jedním z nich 
byla funkční kanalizace, která nebyla monitorována a 
ke které se nikdo nehlásil. Dalším byla skála, která se 
nachází mezi Mánesovou a hotelem Macocha. Kvůli 
té musela být dokonce pozměněna projektová doku-
mentace. To všechno jsou věci, které stavbu zdržují, 
ale děláme všechno, abychom pro SUS dodrželi fi nální 
termín, tedy 30. 9.,“ uvedla vedoucí technicko-správního 

úseku Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Eva 
Zouharová.
 Ačkoliv termín dokončení bude ze strany hlavního 
investora dodržen, už nyní je zřejmé, že to nebude 
znamenat konec jednosměrného provozu na Svitavské, 
což potvrdil Ing. Štefan z Městského úřadu Blansko.
 „Ke konci měsíce budou hotovy objekty Správy a 
údržby silnic, tedy vozovky. Objekty města se posouvají 
do konce října s tím, že se to týká zejména chodníků a 
ostrůvků. Budeme žádat o to, aby ještě v říjnu zůstala 
Svitavská jednosměrná, a práce mohly probíhat na 

obou stranách vozovky současně,“ 
prohlásil Štefan.
 Oprava průtahu II/374 je největší 
investiční akcí v Blansku posledních 
let. Investorem celé stavby je Správa 
a údržba silnic Jihomoravského kra-
je, akce je fi nancována z evropských 
zdrojů. Podíl Jihomoravského kraje 
(nositel dotace) představuje 45 mil. 
korun, Město Blansko přispělo 25 
mil. korunami, Svazek vodovodů a 
kanalizací hradí 7 mil. korun. Kom-
pletní náklady se tedy pohybují okolo 
77 mil. korun s DPH. Zhotovitelem 
stavby je fi rma IMOS Brno, a. s., 
celková délka stavby je 2, 268 km.

-kkuc-

20 nových vzorů 
na podzimní 
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Na kávě s Pavlínou Komínkovou
Vychutnat si dopolední kávu na zámku, to se jen tak někomu nepoštěstí. Mně se to 
podařilo a musím říct, že zámecká fairtradová káva s ředitelkou blanenského muzea 
chutnala opravdu báječně. Příjemné popovídání s touto mladou cílevědomou ženou 
mi dodalo energii. Nutno dodat, že jsme vrstevnice, proto má můj obdiv. Dvaatřice-
tiletá Pavlína Komínková se ve své funkci během pěti měsíců dobře „zabydlela“ a v 
muzeu již zavedla pár změn. Zaměřuje se především na děti. 

Sponzor rubriky:

 Přišlo mi to jako ve-
lice lákavá příležitost. 
Ovlivňovat kulturní dění 
nejen na úrovni občan-
ské angažovanosti, ale 
nově i profesně. Vymýš-
let různé společenské 
akce, atraktivní formou 
seznamovat veřejnost 
s  historií, přiblížit jí 
muzeum jako takové. 
Troufám si říct, že mám 
kreativního a organizač-
ního ducha, a vždycky 
mě táhlo dělat něco 
smysluplného, co má 
kulturní a společenský 
rozměr.

 Co se tedy zatím 
podařilo? 
 Uspořádali jsme te-
maticky zajímavé výsta-

vy. O výstavě Cesta kávy a kakaa natáčela reportáž 
Brněnská televize a během šesti týdnů ji navštívilo 
téměř 1800 lidí. Premiéru mělo o prázdninách pře-
spání na zámku pro děti – Noc v muzeu. Zařadili 
jsme do nabídky činnosti muzea vzdělávací progra-
my. Udrželi jsme tradiční úspěšné akce, vydařila se 
květnová Muzejní noc, na podzim chystáme Bla-
nenské zámecké dny nebo cyklus koncertů Hudba 
na blanenském zámku. Co fungovalo za předchozí 
ředitelky Evy Nečasové, chci dál udržet. 
 Snažíme se výstavy obohacovat o interaktivní 
prvky, aby mohli návštěvníci vnímat téma více smy-
sly, lépe ho pochopit a naladit se na něj. Na výstavě 
Cesta kávy a kakaa si děti i dospělí mohli zkusit 
mletí kávy na historických mlýncích. V muzeu to 
krásně vonělo kávou. K výstavě modelů hradů jsme 
přidali dřevěné kostky. Stavěli si s nimi dvouleté 
děti i dospělí muži. Důležitý je dobrý nápad, jehož 
realizace nemusí vždycky stát velké sumy peněz. 
Často postačí obyčejné věci, které lidi baví. 

 Měla jsem radost, že se nám vernisáž k výstavě 
modelů hradů podařilo propojit s koncertem orches-
tru Teammus při ZUŠ Blansko a pěveckého sboru 
Střední pedagogické školy z Boskovic.  V propo-
jování vernisáží s koncerty a besedami bych ráda 
pokračovala.

 Stane se Noc v muzeu pro děti, která se usku-
tečnila v létě, tradicí? 
 Červencové přespání dětí na zámku mělo úspěch. 
Příští léto chceme akci nabídnout dvakrát během 
prázdnin. Dáme o tom veřejnosti vědět s dostateč-
ným předstihem, aby mohly děti s možností přespání 
na zámku počítat při plánování prázdnin. 

 Zní to jako klišé, ale děti jsou budoucnost…
 Zaměření na děti v muzejnictví je trend v celé 
Evropě. V České republice se připravuje koncepce 
rozvoje muzejnictví na roky 2015 až 2020. V souladu 
s ní by v každém muzeu měl být muzejní pedagog, 
který se zaměřuje na vzdělávací aktivity. Cílem je, 
aby si děti vytvářely pozitivní vztah k historii a k 
regionu a znalosti se naučily získávat jinak než ve 
školních lavicích. 
 Přes léto jsme připravili nabídku vzdělávacích 
programů pro školy. Pro děti je důležitý zážitek, 
potřebují se bavit. Zkušební vzdělávací programy, 
které v muzeu proběhly letos v červnu, si všichni 
žáci užili. Pár fotek z ukázkových programů jsme 
dali na facebookovou stránku muzea. Snažili jsme se 
programy nastavit optimálně jednak časově, a jednak 
aby byly pestré. Děti se během programů přesouvají 
na různá místa, rozdělují se do skupinek a plní úkoly. 
Důležité je, aby si mohly na něco sáhnout. Máme 
pro děti připravený i program, kde si děti vyzkouší 
smaltování kovu a seznámí se s osobností vynálezce 
zdravotně nezávadného smaltu. Eduard Bartelmus 
působil právě na Blanensku.

 Jaké jsou vaše dlouhodobější plány? 
 Mou vizí je muzeum jako moderní instituce, která 
nabízí vzdě lání i zábavu. Snažím se otevřít muzeum i 
zámek víc veřejnosti. Klást důraz na propagaci, dělat 
akce pro co nejširší spektrum návštěvníků, aby si 
každý v muzeu něco našel. Zkrátka udělat z muzea 
příjemné místo pro trávení volného času. Chci, aby 
se i ti, co k nám do muzea chodí pravidelně, měli 
pořád na co těšit. Také bych ráda rozšířila nabídku 
divadelních představení, krásné prostory zámku si 
o to přímo říkají.
 Do budoucna plánujeme změnu dvou místností v 

 Můžete shrnout svou dosavadní profesní drá-
hu? 
 Studovala jsem Právnickou fakultu v Brně a 
Fakultu sociálních studií, obor Mediální studia a 
žurnalistika a Environmentální studia. Po škole jsem 
zamířila do Prahy a působila na legislativním odboru 
Ministerstva životního prostředí. S dcerami jsem 
poté byla na rodičovské dovolené a následně jsem 
působila opět jako právnička na Krajském úřadě Jiho-
moravského kraje. U toho jsem se šest let podílela na 
vedení blanenského občanského sdružení Streetlife 
a dobrovolničila v několika dalších organizacích. 
 Naplňuje mě aktivní podílení se na realizaci zají-
mavých společenských aktivit v našem regionu. Vždy 
mě zajímala historie, mám ráda věci s příběhem, čtu 
historické knihy, baví mě dějiny regionu.

 Takže když se objevila informace o výběrovém 
řízení na ředitelku muzea, prostě jste zkusila 
štěstí? 

přízemí, kde by se měly realizovat vzdělávací pro-
gramy a zároveň by tam byla odpočinková místnost 
se zajímavými prvky pro děti a zvídavé návštěvníky. 

 Kdy dojde k rekonstrukci dvou místností? 
 Na podzim bude zpracovaná studie a scénář 
expozice. Realizaci chceme uskutečnit co nejdříve. 
Na konkrétní stanovení termínu má vliv více faktorů. 
Věřím, že do dvou let už budou místnosti hotové. 
Chtěla bych, aby v prostoru vzniklo archeologické 
pískoviště, různé magnetické skládačky tematických 
obrázků vztahujících se k zámku nebo k regionu. 

 Na co byste chtěla pozvat návštěvníky v nej-
bližší době? 
 V pátek 11. září se v Multimediálním sále uskuteční 
konference Osvobození Blanska 1945. Přednášet 
budou historici i pamětníci. Na téma konference by 
měla v příštím roce navázat populárně naučná kniha 
obsahující zážitky pamětníků osvobození v roce 
1945. 
 V sobotu a v neděli 12. a 13. září proběhnou 
Blanenské zámecké dny, během kterých chystáme 
velkou svatební akci. Zámek bude nazdobený ve 
svatebním duchu. Na akci se podílí šikovní lidé z 
regionu, kteří představí krásné svatební šaty, oble-
ky, dorty, kytice, dekorace. Akce vyvrcholí v neděli 
ukázkou pohádkové svatby. Okolo 12. hodiny se 
bude nevěsta před zraky návštěvníků připravovat, 
líčit a česat a na nádvoří nebo v hudebním salonu 
proběhne svatební obřad nanečisto. Šaty pro ne-
věstu šije návrhářka z Bořitova z látek z letovického 
Tylexu. Snažíme se v rámci akce zajistit vazbu na 
region a všechny nabízené služby propojovat. Vstup 
na prohlídku zámku po oba dva dny i na ukázkovou 
svatbu je zdarma. Věříme, že akce přiláká spoustu 
návštěvníků.
 Další akcí, kterou v muzeu připravujeme, je 
výstava prací studentů Střední průmyslové a vyšší 
odborné školy Sokolská v Brně. Vernisáž proběhne 
24. září a nabídne interaktivní ukázky kovářského, 
zlatnického nebo stříbrnického řemesla. Ukázky 
řemesel budou probíhat i následující den dopoledne. 

 Na závěr – prozradíte, co ráda děláte ve volném 
čase? 
 Ráda relaxuji s rodinou, při četbě knih a při tvoření 
originálních doplňků. S kamarády sportuji, jezdím na 
kole a hraji fl orbal. 

-mha-

Muzeum Blansko nabízí nové 
vzdělávací programy pro děti

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)

 Nový rozměr poznávání historie Blanenska mohou nyní okusit žáci mateřských, základních i 
středních škol. Zaměstnanci Muzea Blansko pro ně v letošním školním roce připravili zážitkové 
vzdělávací programy. Děti nyní při prohlídkách zažijí více interakce a zábavy. Během září a října mají 
školy možnost navštívit vzdělávací programy zdarma. 

 „Vzdělávací programy jsou novinkou v činnosti 
muzea. Jejich nabídka obsahuje programy s tvořivý-
mi dílnami zaměřené na vynálezce Reichenbacha a 
Bartelma, kteří jsou spojeni s blanenským regionem. 
Během devadesáti minut se děti dozví o jejich vyná-
lezech a vyzkouší si je v praxi,“ vysvětluje ředitelka 
muzea Pavlína Komínková. Děti si tak budou moci 
zkusit smaltování lžiček a drobných doplňků či výrobu 
svíček nebo mýdel. 
 Dále je možnost využít programy spojené s 
prohlídkami jednotlivých částí stálých expozic. Ná-
vštěvu muzea tedy lze zaměřit na seznámení se se 
zajímavostmi o objevitelích Moravského kasu, nebo 
na získání informací o blanenské umělecké litině či o 
zpracování železa a hutnictví na Blanensku. Dalším 
tématem je architektura blanenského zámku, a to 
buď venkovní prohlídka zámku, nádvoří a soch v 
okolí, nebo prohlídka interiéru se zaměřením na 
bydlení na blanenském zámku. Tyto programy jsou 
kratší. 
 „K většině programů jsme pro děti 
připravili tematické pracovní listy. 
Ty u dětí podporují vícesmyslové 
vnímání tématu, pracuje se s nimi 
přímo v muzeu i následně ve škole. 
Snažili jsme se do pracovních listů 
přidávat zábavné prvky,” popisu-
je Daniela Pietraszová, která má 
vzdělávací programy v muzeu na 
starosti. 
 Kromě stálých vzdělávacích pro-
gramů muzeum nabídne také různé 
animační programy, které se budou 
vázat k časově omezeným výsta-
vám, vždy po dobu jejich trvání. 
První animační program se bude 
týkat výstavy Kovové umění, jejíž 
vernisáž se uskuteční 24. září v 

18 hodin v Multimediálním sále muzea. Následující 
den mohou školy zavítat na ukázky řemesel, které 
předvedou studenti Střední průmyslové školy a vyšší 
odborné školy Sokolská v Brně. Žáci se tak setkají 
s budoucími kováři, zlatníky, stříbrníky, rytci nebo 
odlévači a dozví se o možnosti studovat tento druh 
školy. 
 „Smyslem vzdělávacích programů je dětem při-
blížit historii regionu atraktivní formou, která zvyšuje 
efektivitu porozumění tématu. Nabídka vzdělávacích 
programů je široká a věřím, že děti i jejich učitelé 
budou spokojeni a budou se k nám rádi vracet,” 
doplňuje ředitelka muzea. 
 I nadále je možné zavítat do muzea na klasickou 
prohlídku stálých expozic, kdy si mohou základní a 
střední školy zakoupit cenově výhodnou přenosnou 
vstupenku, jak tomu bylo doposud. Pro mateřské 
školy zůstává nabídka vstupů do muzea zdarma. 

-mha-
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V Blansku – Češkovicích 
havaroval vírník

14. ročník Blanenského 
golema očima pořadatelů

„
Měníme to, co lidé nakupují a jedí. 
Přinášíme jim opravdovou  
kvalitu za férovou cenu.

Chcete se dozvědět více?
Zastavte se u nás nebo nás navštivte na webu kariera.lidl.cz

Rozhodně nebudete celý den .  

 Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny, doplňovat zboží  

 a starat se o spokojenost našich zákazníků.  

 vás všechno naučíme.

Přijmeme vás do naší 

Dáme vám .

Hledáme nové kolegy a kolegyně

35hodinový úvazek

nástupní mzda 

14 000 Kč

po prvním roce 

14 963 Kč

 po třetím roce 

15 925 Kč

Prodavač/ka – pokladní  
Blansko

www.lidl.cz

Blanenský Golem: 
závody pro děti i traťový rekord

 Desítky cyklistů v barevných dresech, které se v sobotu ráno proháněly po nově opraveném Poříčí, 
dávaly tušit, že se na sportovním ostrově děje něco výjimečného. 14. ročník Blanenského golema, 
jenž se konal za příznivého počasí, přinesl nový traťový rekord v podání Ondřeje Fojtíka i zábavu 
pro děti, kterou zajistil spolek Sportuj s námi.

 Blanenský Golem, pořádaný díky spolupráci blanenských biatlonistů a triatlonistů, se s lety stal 
již tradičním cyklistickým svátkem Blanenska i širokého okolí. O letošním závodu, který byl v mnoha 
ohledech výjimečný, hovoří jeden z organizátorů, Petr Kolář.

 Blanenský golem je na scéně 
cyklistických závodů už pěknou 
řádku let. Jak hodnotíte letošní 
ročník?
 Opravdu pozitivně, protože nám 
vyšlo hned několik věcí. Především 
počasí, které bylo doslova ideální. 
Nebylo horko, nepršelo, ani se ne-
prášilo. Zřejmě i díky tomu se nám 
přihlásilo přes 250 účastníků. Jsme 
taky rádi, že nedošlo k žádnému 
úrazu, což přičítám jak dobré při-
pravenosti tratě, tak i ohleduplnosti 
účastníků. No a nakonec musím 
vyzdvihnout skvělou atmosféru, ke 
které přispělo i několik čerstvých 
změn. Třeba depo pro kola, kde si 
mohli účastníci své stroje odložit 
bez obav z případné krádeže, nebo 
zařazení dětského závodu. Divácky atraktivní byl bez-
pochyby také výstup Radima Kakáče, který předváděl 
skoky na postavených překážkách. 
 Zmínil jste novinky závodu, jaký na ně byl ohlas?
 Výborný. Dětský závod, to byla letos úplná novin-
ka, na níž jsme spolupracovali s Erikem Řezníkem, 
organizátorem poháru Drahanské vrchoviny. Jde o 
speciální překážkové moduly, ze kterých jsme sestavili 
cyklistickou jízdu zručnosti. Na závod se děti hlásily 
přímo na místě a platil se jen symbolický poplatek, 
za který účastníci dostali občerstvení i ceny – malé 
keramické golemky. Závodu se zúčastnilo 33 dětí. Byl 
to nultý ročník, který se rozhodně povedl, a určitě jej 
chceme do budoucna zachovat.
 A co hlavní část dne, tedy samotný cyklistický 
závod?  
 Závod byl hodně rychlý, k čemuž určitě přispělo i 
ono zmíněné skvělé počasí. Na trati jsme měli svě-
tovou hvězdu, Ondřeje Fojtíka, který je specialistou 
na cyklomaratony a jezdí po celém světě, navíc je 
organizátorem Drásala, největšího cyklomaratonu v 
Čechách. Ondra závod vyhrál s časem 2 hodiny 7 
minut, což je traťový rekord. Při vyhlašování jsme ale 
nezapomněli ani na cenu fair play – získal ji Zdeněk 
Hlaváč coby nejstarší účastník a nestor závodu.
 Byli účastníci na závod dobře připraveni? Je 
běžné, že lidé trénují, aby se připravili na závod?
 Ano, určitě trénují. Trasa závodu má trvalé značení a 
je přístupná po celý rok. Poslední týden před závodem 
jsme při obnovování značek potkávali spousty lidí, kteří 
si trasu projížděli.
 Jaké máte se závodem další plány?
 Ještě pořád odfukujeme a hodnotíme, co se povedlo 
a co ne. Určitě ale chceme pokračovat v nastoleném 
směru. Byli bychom rádi, kdyby to byl závod pro širokou 
veřejnost, nejen pro specialisty. Snažíme se rozšiřovat 
povědomí o závodě i mimo region, jsme zařazeni v 
brněnském poháru horských kol, kde jsme jako jediný 
maraton.
 Rádi bychom pozvali co nejvíc lidí a přesvědčili je, 
aby se maratonu nebáli, aby věděli, že to ujedou a těšili 
se na závod.
 Závěrem bych rád vyjádřil poděkování všem sponzo-
rům a organizátorům, kteří se na přípravě závodu po-
díleli. Také městu Blansko, jež nad závodem převzalo 
patronát, a jmenovitě Ing. Crhovi a Ing. Roučkovi, kteří 
předávali ceny vítězům – keramické sošky Golemů.

Golem podporuje bocciu
Podporuji sport boccia, podporuji Kamila.
 Lidé v tyrkysově modrých tričkách ozdobených tímto 
nápisem byli na Blanenskému golemu nepřehlédnu-
telní. A když se mezi „modrásky“ přidal i místostarosta 
Jiří Crha, bylo zřejmé, že je v Blansku našlápnuto na 
nový fenomén.
 Oním Kamilem je totiž Kamil Vašíček, handikepova-
ný sportovec a čtyřnásobný mistr ČR v paralympijském 
sportu boccia, který se touží probojovat na paralym-
piádu v Riu 2016, což obnáší nejen cestu do Brazílie, 
ale také účast na kvalifi kačních závodech po celém 
světě.
 Ta je ovšem fi nančně náročná zejména z důvodu 
asistence, kterou Kamil potřebuje. Sportovní klub po-
krývá jen část nákladů, zbytek je proto nutné sehnat 
jinak.
 Kamilova rodina, přátelé a příznivci se proto opět 
rozhodli zabojovat a po úspěšné sbírce korunované 
Kamilovou cestou do Pekingu oslovili veřejnost znova. 
A tentokrát neponechali nic náhodě.
 Kamil má svůj projekt na crowdfundingovém webu 
hithit.com pod názvem Kamil na paralympiádu, pod-
pořit ho tedy mohou i ti, kteří sami příliš nesportují a 
na sportovní akce nezabloudí.
 Sportovní veřejnost se pak Kamil se svým týmem 
rozhodl oslovit přímo na konkrétních akcích. Blanenský 
Golem, který byl první z plánované podzimní série, se 
rozhodně vydařil.
 „Děkuji moc všem přátelům, kteří mi pomáhají a 
vám všem, kdo nás přišli podpořit na Blanenského 
golema! Také děkuji organizátorům, panu Šinkorovi, 
všem sponzorům, městu Blansku, tiskárně Fiala za 
tisk letáčků a fi rmě Adagma za zajištění triček a všech 
dárkových předmětů,“ zářil po skončení závodu Kamil 
Vašíček.
 Pokud jste start Kamilovy kampaně na Blanenském 
golemu propásli, nemusíte zoufat, Kamila Vašíčka 
můžete opět podpořit již 12. září na Blanenské desítce. 
A pokud ani tu nestihnete, pořád je tady příležitost 24. 
října, kdy se s Kamilem můžete setkat už tradičně na 
Půlmaratonu Moravským krasem.
 Více také na webu www.kamilvasicek.cz a na face-
booku www.facebook.com/kamilnaparalympiadu

Připravila Klára Kučerová

 Rotorové letadlo se 
zřítilo v úterý 1. září 
odpoledne v Blansku 
– Češkovicích na lou-
ku těsně vedle silni-
ce. Letadlo spadlo z 
výšky několika metrů. 
Zraněný pětapadesáti-
letý pilot byl převezen 
leteckou záchrannou 
službou do brněnské 
nemocnice. Na místě 
zasahovaly všechny 
složky záchranného 
systému. Hasiči na 
místě likvidovali uniklé 
provozní kapaliny. Kro-
mě pilota nikdo další 
zraněn nebyl. 
„Objasnění případu se 
věnuje služba kriminál-
ní policie a vyšetřová-
ní. Dále byl na místo 
nehody povolán i inspektor letecké amatérské asociace. Příčina, stejně jako průběh nehody, jsou 
předmětem zmíněného vyšetřování,“ uvedl policejní mluvčí Petr Nečesánek. 

-mha-



11. září 2015 5

Projekt Vzdělání do všech 
koutů dospěl do konce

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINYUUUUUUUUU 11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAJAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAAA

AAAAA

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

Wanklovo náměstí 4, Blansko

Vážení klienti, připravili jsme pro vás 
modernější a pohodlnější pobočku

Navštivte nás a získejte:
Otevírací doba:
Po – Pá   8.00 – 17.00Slevu až 40 % na Povinné  

a havarijní pojištění

Slevu až 30 % na Pojištění majetku

Slevu až 20 % na Úrazové pojištění

NEDĚLNÍ AQUA AEROBICNEDĚLNÍ AQUA AEROBIC
Cvičíme v krytém bazénu, BlanskoCvičíme v krytém bazénu, Blansko

*** Aqua aerobic je vhodný pro všechny, kteří si chtějí zlepšit 

  kondici, formovat postavu a dobře si zacvičit.

*** Převážnou část lekce cvičíme s odrazem ode dna. 

*** V posilovací části využíváme vodních pomůcek pro zvýšení 

  účinnosti a intenzity cvičení.

KDY?   20.9. - 6.12.2015

V KOLIK?  17,00-18,00 HOD.

CENA?  80 Kč/1 HOD.

PERMANENTKA? 700 Kč/ 10 VSTUPŮ

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE E-MAILEM, TELEFONICKY ČI SMS.PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE E-MAILEM, TELEFONICKY ČI SMS.

kamilazvakova@seznam.cz

tel.: 604 523 691  www.aqua-zvak.czwww.aqua-zvak.cz

Meteorolog: Srpen byl 
teplejší než červenec

 Letošní prázdniny se vydařily, co se týká možnosti koupání a dalších letních akcí. Akvaparky hlásily 
rekordní účast návštěvníků. Umožnil to nadprůměrně teplý červenec i srpen. Jednadvacetiletý Lukáš 
Kubala z Blanska poctivě třikrát denně zapisuje hodnoty, které naměří ve své soukromé meteostanici 
na Bezručově ulici, a má tedy přesný přehled o počasí v Blansku. 
 A jaké bylo tedy léto 
(nejen) v Blansku? 
„Teploty byly hodně 
nadprůměrné. Proudil k 
nám tropický vzduch ze 
Severozápadní Afriky, 
proto ty vysoké teploty,“ 
vysvětluje Lukáš Ku-
bala, který na své me-
teostanici měří směr a 
rychlost větru a teplotu 
vzduchu, jež se sleduje 
ve dvou metrech nad 
zemí. Dále má teplotní 
čidlo těsně nad zemí, 
které slouží hlavně na 
podzim, kdy jsou první 
přízemní mrazíky. Také 
měří množství srážek – 
dešťových i sněhových.
 Srážek spadlo o 
prázdninách velmi 
málo, což souviselo 
s prouděním teplého 
vzduchu, které nepřineslo žádnou studenou frontu. 
V létě nejsou výjimkou ani lokální bouřky a záleží na 
každém metru. „Už jsem zažil, že tekla voda z Blan-
ska-Severu dolů ke kruhovému objezdu, ale u něj 
bylo sucho. Jednou jsem stál v dešťových kapkách 
a čtyři metry ode mě bylo sucho,“ popisuje Kubala. 
 Co se týká průměrných teplot za oba měsíce, 
nejteplejším dnem byl 22. červenec s maximální 
teplotou téměř 37°C a s průměrnou denní teplotou 
28,7°C, což byla zároveň nejvyšší průměrná teplota 
za letošní rok. „Srpen byl však nakonec v průměru 
teplejší než červenec, a to zejména díky teplejším rá-
nům,“ vysvětluje meteorolog, kterého počasí zajímá 

již od malička. Na vážno se amatérské meteorologii 
věnuje zhruba od roku 2010. 

Červenec: 
 Maximální teplota – 22.7.: 36,9°C 
 Průměrná teplota: 21,6°C
 Srážky: 20,3 mm (loni 84,6 mm)

Srpen: 
 Maximální teplota – 12.8.: 36,7°C
 Průměrná teplota: 22,1°C
 Srážky: 71,8 mm

-mha-

PedikúraPedikúra bosá nohabosá noha
 Svitavská 500, bývalý areál Adastu, tel. 603857702

      * mokrá pedikúra* mokrá pedikúra
   * přístrojová pedikúra   * přístrojová pedikúra
    * masáže nohou    * masáže nohou
    * profi  pedikúra    * profi  pedikúra

objednání 

dle domluvy

7 dní v týdnu 

od 8h do 20h

 Projekt Vzdělání do všech koutů CZ.1.07/31.00/50.0141, který cílil na další vzdělávání občanů v 
malých obcích, dospěl do úspěšného konce. Cílem projektu bylo přinést další vzdělávání občanům, 
kteří trvale žijí v obcích do dvou tisíc obyvatel. Účastníci se vzdělávali ve fi nanční a spotřebitelské 
gramotnosti, v počítačových dovednostech, základech práva a podnikatelském minimu. Důležitou 
součástí bylo, probudit chuť účastníků v dalším vzdělávaní.

 Na projektu se podíleli partneři ze 
čtyř krajů. Moravskoslezský kraj za-
stupovala fi rma Kafi ra, Zlínský kraj 
společnost Gaudes, Olomoucký kraj 
fi rma Onyx engineering a Jihomoravský 
kraj fi rma Beve. 
 Vzdělávání se uskutečnilo v desít-
kách obcí a projektem úspěšně prošlo více než dvě 
stovky lidí.
 Ze zpětné vazby mohu potvrdit, že projekt Vzdě-
lání do všech koutů byl smysluplný a přínosný. Byla 
oceněna praktičnost a uchopitelnost jednotlivých 
témat, profesionální a přátelská práce lektorů, a také 
zázemí vzdělávacích prostor v obcích.   
 Tímto dovolte, abych poděkovala všem účastní-
kům vzdělávacích aktivit. Děkuji aktivním zástupcům 
obcí, kteří umožnili a podpořili realizaci projektu 
ve svých obcích (z našeho okresu např. Ostrov u 
Macochy, Lipovec, Vilémovice, Valchov). Doufáme, 
že budeme mít možnost na úspěšnou spolupráci v 
budoucnu opět navázat.

za fi rmu BEVE spol.s.r.o. 
koordinátor projektu Helena Nippertová
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Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko - japonská fi rma s dlouholetou tra-
dicí TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku,  pracující v oblasti výroby 
elektronických výdejních stojanů pro čerpací stanice pohonných hmot 

hledá zájemce na pozici 

PRACOVNÍK LAKOVNYPRACOVNÍK LAKOVNY
Co nabízíme:
  příjemné a čisté pracovní prostředí

  motivační fi nanční ohodnocení formou bonusů

  po zaučení možnost platového růstu

  zázemí zahraniční společnosti

  dotované závodní stravování

  nástup možný IHNED

Co požadujeme:
  manuální zručnost

  pečlivost, odpovědnost

  samostatnost, fl exibilitu

  dobrý zdravotní stav

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

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

telefon: 516 428 411, mob: 724 517 310

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

Zprávy 
z blanenské knihovny
E. Lockhartová: 
Ostrov Lhářů

 Lháři. Čtyři mladí lidé, 
kteří se každé léto se-
tkávají na soukromém 
ostrově Beechwood. 
Luxusní a od reality od-
tržené sídlo patří dědeč-
kovi tří Lhářů, Caden-
ce, Johnnyho a Mirren. 
Čtvrtým členem party je 
Gat, jejich kamarád a 
pro Cady možná i něco 
víc. Možná. Pokud Cady, 
zmítané migrénami a 
umělecky vykreslenými 
i prožívanými emocemi, 
přestanou tajit, co se stalo před dvěma lety.
 V rodině Sinclairových jsou všichni krásní, vyso-
cí, světlovlasí a bohatí. Smutek, bolest i problémy 
pečlivě skrývají před světem i sami před sebou. 
Právě vztahy a psychologie postav jsou důvodem, 
proč doporučit knihu založenou na tak velkém 
klišé, na ztrátě paměti hlavní postavy. Zaujmou i 
poeticky vyhrocené Cadyiny pocity a její variace 
na pohádky, jimiž sděluje to, co je příliš těžké říct 
normálně.
 Přečtěte si to. A jestli se vás někdo zeptá, jak 
to skončí, prostě lžete.To se můžete dočíst na 
deskách knihy. Přestože rozuzlení není zcela 
nečekané, stojí za to. A v tom mi můžete věřit.

Lněný olej a jeho vliv 
na naše zdraví 

 Lněný olej je vynikající zdroj pro tělo nezbytných 
esenciálních mastných kyselin. Poskytuje omega 
3, 6 a 9 kyseliny v optimálním poměru. Má pro 
lidský organismus mnohé blahodárné zdravotní 
účinky. Lněný olej je též nejlepším zdrojem důle-
žitých mastných kyselin pro vegetariány a vegany.
 O tom, jak lněný olej účinně snižuje hladinu 
cholesterolu, mírní záněty, podporuje imunitu a v 
neposlední řadě jaké jsou jeho účinky na mozek 
a kůži, se můžete přijít přesvědčit ve středu 16. 
září 2015 netradičně od 16, 30 hodin do Městské 
knihovny Blansko. 
 V nové multifunkční místnosti „KULTURKA“ 

o jeho blahodárných účincích na zdraví člověka 
bude přednášet a následně besedovat paní Hana 
Horáková. 
 Akce bude spojena s ochutnávkou výrobků ze 
lněného oleje.  

Český rozhlas Brno 
v knihovně

 Městská knihovna Blansko navázala spolupráci 
s brněnským pracovištěm Českého rozhlasu a 
připravila na období od října do prosince 2015 
třídílný cyklus besed s rozhlasovými pracovníky 
pod označením Český rozhlas Brno v knihovně.

 Poprvé zavítají do blanenské knihovny ve středu 
7. října 2015 s pořadem Toulky českou minulostí 
ředitel Českého rozhlasu Brno Jaromír Ostrý a 
redaktor Josef Veselý. Zájemcům kontaktním 
způsobem přiblíží zákulisí rozhlasové práce, 
okolnosti vzniku seriálu Toulky českou minulostí 
s přihlédnutím k více i méně slavným okamžikům 
našich dějin.
 Termínově přednáška s besedou spadá do celo-
státního projektu Týden knihoven 2015 (5. 10. - 11. 
10.) a přirozeně se tak stane jedním z příspěvků 
Městské knihovny Blansko v rámci této tradiční 
akce.
 Druhé pokračování je naplánováno na středu 
4. listopadu 2015. Opět přijedou pánové Jaromír 
Ostrý a Josef Veselý. Tentokrát odprezentují pořad 
s výstižným názvem Jak se dělá rozhlas. Zaměří se 
na historii i současnost Českého rozhlasu, literární 
tvorbu v rozhlase a také rozhlasové osobnosti.
 Adventní čas bude patřit redaktorské dvojici 
Hana Ondryášová a Miloš Šenkýř, kteří svým 
pořadem Morava -  země neznámá celý cyklus ve 
středu 2. prosince 2015 završí. Přiblíží především 
z jejich pohledu zajímavá místa Moravy. 
 Všechna pokračování proběhnou od 18 hodin 
v nové multifunkční místnosti Městské knihovny 
Blansko KULTURKA.

Připravila Městská knihovna Blansko

kn
ih

a
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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.
* Úklidové práce. Tel. 605529478.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Švestky - samosběr. SMS 722034834 po 18. hod.
* Oplocenou zahradu 380m2 v lokalitě Češkovice. Tel. 608352959.
* Nepoužitý POTTY toilet včetně náplní za 1500,- Kč. Tel. 
725864374.
* Odrážedlo pro nejmenší za 100 Kč a nosítko pro panenky za 50 
Kč. Tel. 722650359.
* 1+kk v Blansku-Zborovce, plně vybavený, nový. Tel. 728357829.
* Černé kanady (pracovní boty), úplně nové, vel. 44 (285), lehké, 
vhodné na letní i zimní nošení, náhradní vložky a tkaničky + emulzi 
na impregnaci, běžná cena 1.400 Kč, moje cena 800 Kč, osobní 
předání Blansko, Brno nebo blízké okolí, Tel. 731627395.
* Vazbu na rozměr 6x8x6 m včetně podsednic cca 18x18x8 m/4ks. 
Hurdisky: 30x10x1,2 - 16 ks, nosník 14 - 5,2 m - 1ks. Vše levně se 
slevou. Tel. 516414946, 728740070.
* Zachovalý kuchyňský set - stůl 110x70 + 4 židle s čalouněným 
sedákem. Barva světle řežná. Stůl i židle třešeň. Spěchá. Cena: 
1500 Kč za celý set. Tel. 607502497.
* Pračku Whirpool vrchní plnění. 1 rok použitá. Tel. 607232808.
* Mladé korely, cena 200 Kč. Tel. 737902404.

* Kdo nabídne 82leté ženě pohodlné křeslo za rozumnou cenu? 
Tel. 777945788.
* Hledám učitele francouzštiny - pouze rodilého mluvčího. - Je 
cherche un locuteur natif de francais pour me donner des cours de 
conversation. email: feora@seznam.cz
* Nabízím pronájem zrekonstruovaného bytu 1+1 se sklepem na 
ulici Chelčického 32 v Blansku. 7.500,- Kč vč. ink. Tel. 725730334.
* Pronajmu prostor v garáži 8 m2 na ul. 9. května. Tel. 602724073.
* Hledám zařízený podnájem do 8000 Kčvč. inkasa. SMS 775483488.
* Máte doma notebook, který nepoužíváte? Můžete ho darovat nebo 
za menší splátky dát vdově 57 let? SMS 722605184.   
* Invalidní důchodce 57 let pohlídá občas děti nebo starším obča-
nům pomuze uklidit, nakoupit., doprovodit k lékaři nebo si jen tak 
popovídat neco přečíst. Odměnu nechám na vás. SMS 722605184.
* Žádám laskavě mladý pár se psem o vrácení klíčů od auta, které 
našel na Havlíčkově ul. Odměna! Tel. 516414946, 728740070.
* Nabízím kurzy numerologie,výkladu karet, astrologie a automa-
tické kresby v Blansku. Skupinově i individuálně. V případě Vašeho 
zájmu pište na e-mail: info@tajemstviastrologie.cz. Kontakt: Ilona 
Regina Grimová, on line věštírna www.tajemstviastrologie.cz
* Daroval by prosím někdo body na knížky z Alberta? Chtěla bych 
je pro moji 8letou vnučku. Tel. 731084464.
* Hledám doučování 4. třída ČJ, M, 2x týdně - út, čt. Nejlépe s 
praxí, i důchodce. Tel. 737106850.
* Netradiční cvičení seniorů. Začínáme 11. září v Klubu důchodců 
v 16 hod. Tel. 604785600.

      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 před-
prodeji 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. Zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnosti. Vyprodáno.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo
14.11.2015 – Scooter, Bobycentrum Brno
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Hala Rondo
18.11.2015 – Muzikál Dracula, Hala Rondo
10.10.2015 – Alexandrovci, Hala Rondo
17.10.2015 – Jen počkej, zajíci! Hala Rondo
7.12.2015 – Nightwish, Praha
Aktuálně v prodeji:
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace vydaná u pří-
ležitosti 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:
Výstava SCANDIANO: Na cestě do Evropy - 50 let společně.  
Výstava fotografi í a memorabilií, mapujících padesát let dru-
žebních styků mezi Blanskem a italským Scandianem nabízí 
návštěvníkům pohled do historie i současnosti partnerství 
obou měst zejména pomocí fotografi í, které jsou uloženy 
v archivech měst Blanska i Scandiana, ale také osobních 
fotografi í a materiálů, které laskavě poskytli pamětníci a účast-
níci partnerských výměn. Najdete zde ofi ciální dokumenty a 
záznamy z ofi ciálních návštěv zástupců Scandiana v Blansku,  
fotografi e ze soukromých návštěv u italských přátel, poháry 
a ceny, které vybojovali blanenští sportovci a mnohé další 
suvenýry. Výstava je k vidění od 11. září do 2. října 2015 v 
kulturní místnosti Městské knihovny 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

Možnost půdní vestavby, podsklepeno.

cena: 400.000,- Kč tel: 775 246 549

RD 2+1, VYSOČANYHOUSKO, CP 426 M2 RD 5+1, NĚMČICE, CP 403 M2

Klidné místo, technický stav dobrý.

cena: 1.100.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Část. rekonstrukce, zahrada, sklep.

cena: u makléřky tel: 775 582 092

RD 5+1, BLANSKO, CP 282 M2 HLEDÁME

G
Pro své klienty 

hledám v Blansku 

byty 1+1, 2+1, 3+1 

a zahradu s chatou. 

Předem Vám děkuji 

za nabídky.

• 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

 Evropská noc pro netopýry je me-
zinárodní událost pořádaná s cílem 
popularizace ochrany letounů a jejich 
biotopů. V Moravském krasu se jedné 
o oblíbenou putovní akci, která se 
střídavě koná vždy v zázemí některé 
z přístupných jeskyní.
 Letošní rok byl výjimkou, neboť 
událost poprvé hostil nově otevřený 
Dům přírody. Na 400 zvědavých ná-
vštěvníků si prohlédlo expozice, z 
nichž část je věnována právě netopý-
rům, a poslechli si výklad spojený s 
ukázkami živých zvířat v podání Mgr. 
Jana Zukala z Masarykovy univerzity.

-kkuc-

Pozor, vyletí netopýr!

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

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

734 514 325
734 514 325

Nástup možný IHNED!!!

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

PŘIJMEME OBCHODNÍHO 
ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNI

pro nabídku obuvi na ŽL.

Bližší informace:
tel. 516 414 488, 603 210 397
e-mail: obchod@obuv-konsorcium.cz



MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává MONITOR PRESS, spol. s r.o., adresa redakce: Dolní Lhota 212, 678 01 Blansko, tel. 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP, Cyrilská 14, 602 00 Brno. Články a fotografi e: Ing. Klára Kučerová, 
Martin Müller (pokud není uvedeno jinak). Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku, Rájci-Jestřebí  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

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

777 887 700, 516 412 100

11. září 20158

 Naše přání nebylo vyslyšeno a tak byla účast na 
turnaji znovu pod hranicí deseti hráčů. Bohužel v 
prázdninových měsících červenci a srpnu je to věcí 
permanentní.
 Srpnový turnaj byl proto hrán opět v jedné základní 
skupině, kde hrál každý s každým na dva vítězné 
sety do jedenácti bodů beze ztrát. Každý zápas byl 
proto klíčový a nějaké odpočívání nebylo možné. 
Poslední zápas byl zápasem o první místo. Oba 
neporažení soupeři Jaromír Matal a Jakub Sedlá-
ček do zápasu šli s velkým odhodláním. Zápas byl 
opravdovou ozdobou turnaje i když vítězství Jaromíra 
2:0 (11:9;11:6) by mohlo svádět k jasnému zápasu, 
opak byl pravdou. Oba hráči končili vyčerpáni a jen 

lepší fyzická kondice prosadila Jaromíra Matala na 
trůn. Na třetím místě skončil stále se lepšící Nabil Lai, 
čtvrtý Ríša Derink a pátý znovunavrátilec Ivo Graff y.
 Na turnaji se také objevil nový hráč, žádný zápas 
sice nevyhrál, ale sety ano. O ty prohrané 12:14; 
11:13; 9:11 nebyla nouze. Chyběla zkušenost, příště 
to určitě bude lepší. 
 Neváhejte ani vy, nováčkovskou daň ve většině 
případech sice odvedete, ale to přece stojí za zvýšení 
své výkonnosti, za nové přátele, za krásné sportovní 
odpoledne, ne?
 Další turnaj proběhne v sobotu 19. září od 13 
hodin. Startovné neměnné 200 Kč. Ceny jsou připra-
veny pro všechny aktivní účastníky turnaje, věnované 
ČAD Blansko a.s. 

PROVOZNÍ DOBA ZÁŘÍ 2015
Pondělí  7:00 – 20:00
Úterý  7:00 – 20:00
Středa  7:00 – 20:00
Čtvrtek  7:00 – 20:00
Pátek  7:00 – 20:00
Sobota   ZAVŘENO
Neděle  ZAVŘENO

Světový titul 
do Blanska

 Vynikajícího úspěchu dosáhla v USA bývalá 
blanenská basketbalistka Milena Křížová. Odcho-
vankyně a dlouholetá opora tehdy druholigového 
celku ČKD Blansko se v Orlandu stala mistryní 
světa v basketbalu nad 35 let.
 Český tým zdolal postupně celky Chorvatska, 
Estonska, Portorika a Kostariky a ve fi nále Kolum-
bii. 
 „Zejména zápasy s týmy z amerických konti-
nentů hodně bolely, nebylo to vůbec jednoduché,“ 
poznamenala Milena Křížová. Finálový zápas byl 
napínavý až do úplného konce, ale vítězství 55:49 
znamenalo světový titul pro tým, který trénoval 
celé léto v Brně a Podolí. „Finále bylo vyrovnané 
od první minuty. Naštěstí se nám podařilo trošku 
odskočit dvě minuty před koncem a pak už jsme 
to udržely,“ dodala Křížová. Kromě ní si zlaté 
medaile přivezly i další dvě hráčky, které v minu-
losti hostovaly v blanenském dresu z Brna – Klára 
Čarvašová a Jitka Olbortová. Všechny tři budou 
moci obhajovat světové prvenství za dva roky v 
italském Montecatini.

-kaj-

Milena Křížová (první zleva) se raduje ze svě-
tového titulu.

foto: archiv Basketu Podolí

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!!!

oddinn
odo ini

, , 

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 25. září 2015 Potřebujete inzerci? 
Volejte 606 728 334Volejte 606 728 334

LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY    

DOVOLENÁ PRO KAŽDÉHO * SENIOR +55DOVOLENÁ PRO KAŽDÉHO * SENIOR +55
EEXXOTIKA OTIKA NÁŠ TIP! unikátní plavba kolem světaNÁŠ TIP! unikátní plavba kolem světa  
záloha 500 Kč, slevy 20%, děti až 0 Kč!záloha 500 Kč, slevy 20%, děti až 0 Kč!
HORY 2015/16 – nákupem včas ušetříte!HORY 2015/16 – nákupem včas ušetříte!
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

Splátky bez navýšeníSplátky bez navýšení 
na 6 měsíců do konce září 
(platí pro telefony, GPS, notebooky, 
tablety, počítače, atd.) 

I bez první platby!

Více než 100 Více než 100 
modelů telefonůmodelů telefonů 

baterie, nabíječky, pouzdra, 
ochranná skla, paměťové karty, 

úpravy SIM karet a další...


