
- Prodej RD 6+1 Staré Blansko – poz. 1.017 m2, nadstandardní… NC – 6 490.000 Kč 

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko – od 26 m2, výtah, balkon, PS … NC – od 943 tis. Kč 

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2 , přízemí, výloha … NC – 1 350.000 Kč

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP …NC – od 3.500 Kč vč. ink. 

- Prodej STP na RD Černá Hora – 2.514 m2, starý RD s garáží v ceně…NC – Info. v RK

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Chelčického, 2. NP, nevybavený…NC – 4.000 Kč/měs.+ink.

- Nájem bytu 2+1 Blansko – centrum, 4. NP, výtah, pěkný…NC – 6.500 Kč/měs.+ink.

HLEDÁME NEMOVITOSTI V BLANSKU A OKOLÍ NA PRODEJ

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

 Další prázdniny jsou za námi, rodiče dětí školou povinných mají spoustu výdajů a starostí s nad-
cházejícím školním rokem. A taky s volným časem svých ratolestí! Ze své vlastní zkušenosti vím, 
že vybrat svému potomkovi vhodný kroužek není tak jednoduché. Zvlášť když jeho zájmy nejsou 
úplně jednoznačné, spíš od každého trocha. Hudební talent nemá, snad nějaký sport, možná něco 
rukodělného, hlavně ať nevysedává u počítače! A tak přemýšlím jako tisíce rodičů na světě nad 
nerudovskou otázkou. Pak se podívám na sousedovic kluka, kterého jednou za čas vídám s tlupou 
kamarádů, jak vyráží někam za město. Párkrát jsem je zahlédla ve zvláštním stejnokroji. Počkat - 
skauti! To je ono!   

 Tak takhle nějak jsem před mnoha lety ke skautům 
přišla. Pro mého tehdy asi desetiletého syna se mi skaut 
zdál velmi vhodnou kratochvílí a jak se později ukázalo, 
byla to trefa do černého. Zábava, ale i dovednosti, sport a 
hlavně pravé kamarádství - to vše se promítlo na dalším 
osobnostním vývoji mého syna, dnes do skauta chodí mí 
vnuci. Vrcholem skautského roku byl vždy tábor, na který 
se všichni těší. Postupem času jsem se stala součástí 
táborového klání i já sama; již léta se dobrovolně odebí-
rám na 14 dní doprostřed lesa vařit pro šedesátku dětí i 
dospělých - věřte či ne, je to pro mne ta nejlepší dovolená.
 „Tak zase jedete na tábor?“, směje se sousedka, když 
mě s vnukem spatřila ve skautském kroji nad kupou 
zavazadel. „Spíš to vypadá, jako bychom se stěhovali“, 
odpovídám a nakládám věci do auta. Kufry, tašky, spacáky, 
kytara... Seznam věcí, které pravidelně vozíme, je pěkně 
dlouhý. Pro pobyt na dva týdny v lese je kromě základních 
osobních a hygienických potřeb nutné vzít plavání i zimní 
bundu a čepici, gumáky i sandály, kraťasy i tepláky, tílka 
i mikiny. Je sice srpen, druhý prázdninový letní měsíc, 
ale po zkušenostech z předchozích let vím, že je počasí 
nevyzpytatelné a může být všelijak. Asi to vypadá divně, 
když je venku 30 ve stínu a máte sobě či dítěti sbalit funkční 
prádlo, teplé ponožky a zimní oblečení. Zkušení ví své.
 Na sraz jsme dojeli včas. Na parkovišti nad bowlingem 
je pěkně husto, snad sto lidí. Přes šedesát táborníků a 
jejich rodiče, příbuzní, kamarádi. Směs vítání a loučení, 
ve vzduchu je trocha napětí a spousta radostného očeká-
vání. Počasí lehce pošmourné je na cestování příjemné, 
autobus je obsazen, volné prostory vyplněny zavazadly a 
PET lahvemi, které budou potřeba na celotáborovou hru. 
Hromadné mávání a odjezd. Cestou k Velkému Meziříčí 
mně provází dešťové přeháňky. Myslím na to, abych dojela 
včas k přípravě první večeře, i na to, jestli bude možné 
v takovém počasí postavit můj stan. Stany s podsadou 
jsou na místě od začátku prázdnin, ale já přebývám ve 
dvouplášťovém obyčejném. 
 Po hodině jízdy se s plným autem soukám k tábořišti 
a vítají mně dobré zprávy. Neprší, ani nepršelo,  děti jsou 
ubytované, můj stan stojí a na přípravu večeře, kterou dnes 
bude chleba se sardinkovou pomazánkou, se vrhly starší 
skautky – rádkyně.  Všechno je v plném proudu, všichni 
bez rozdílu nosí a ukládají vše,  co se sem navozilo. A není 
toho málo, nádobí, zázemí kuchyně, potraviny a suroviny 
do zásobovacího skladu nebo sklípku vykopaného v zemi. 
Technické věci, nářadí, sportovní náčiní, lana, rekvizity a 
materiál na CTH, opět by to byl velmi dlouhý seznam. 
 A pak první písknutí a první nástup. Tábor není veden 
vojensky, ale přece jen tu určitý řád být musí. I ti noví 
malí táborníci hned vědí, co které zapískání znamená a 
po vzoru větších a zkušených poslouchají jako hodinky. 

První vztyčení vlajky, údolím zní skautská hymna a je 
odstartováno.
 Skautští rádci si pro letošní celotáborovou hru převzali 
a upravili deskovou hru Osadníci z Katanu. Děti jsou roz-
děleny do čtyř skupin tak, aby nebyl nikdo znevýhodněn, 
takže kluci i holky, velcí i malí. Následuje barvení triček a 
čtyři soupeřící státy jsou na světě. 
 My v kuchyni máme úkol jasný. Pětkrát denně všechny 
nakrmit a zajistit dostatek nápojů. Denně vozíme čerstvé 
pečivo a suroviny na vaření. Samozřejmě, že samotné-
mu nákupu předchází podrobná porada se sestavením 
jídelníčku na několik dnů dopředu. Někdy nám s kartami 
zamíchá počasí nebo program dne, ale všechno je o vzá-
jemné dohodě, aby tábor běžel jako dobře seřízený stroj.
 Letos nám počasí nabídlo téměř všechno, naštěstí 
vždycky jen krátce.  Občas zapršelo, mezi dny slunečnými 
či polojasnými se ukázalo i zataženo, v noci spadla teplota 
na 3 stupně, takže se prověřila kvalita spacáků, za pár dní 
bylo tak příjemně, že se spousta osadníků rozhodla spát 
venku na táborovém náměstíčku. 
 Celotáborová hra se etapu za etapou rozehrála k nadše-
ní všech osadníků, její  tvůrci – skautští rádci, kteří nad ní 
strávili několik desítek hodin příprav,  mohli být spokojeni.
 Bez větších zádrhelů celých 16 dnů uteklo jako voda. 
Všichni jsme opět prožili spoustu krásných chvil v prostředí 
vzájemné pospolitosti v podmínkách, kdy se opravdu každý 
musí vypořádat se vším, co takový pobyt obnáší. Pro děti 
vstávání do chladného rána, rozcvička a čištění zubů u 
společného korýtka v lese, latríny, ke kterým je kus cesty, 
jídlo z ešusu, služba v kuchyni, taky noční hlídka nebo 
stezka odvahy a opravdová tma, jaká je pro většinu z nich 
jenom na táboře. Pro dospělé účastníky pak nonstop stav 
téměř bdění a ostražitosti, od ranních příprav, přes celo-
denní činnost, až po večerní ukládání do stanů a pohádky 
na dobrou noc. 
 Odměnou nám všem, kteří se na všech přípravách i 
samotném průběhu tábora podílíme, je spokojenost našich 
svěřenců. Za dva týdny jsme opět na tom stejném parkovišti 
v Blansku nad bowlingem. Všichni jsme šťastní, obohacení 
novými zážitky a tak trochu rozpolcení. Na jednu stranu se 
těšíme na teplou vanu, splachovací záchod, světlo a televi-
zi. Na stranu druhou je nám už teď smutno, že to zvláštní 
krásno, které se dá zažít pouze na skautském táboře, je 
za námi. A doufáme, že se zase, možná v trošku obmě-
něné sestavě,  možná na jiném tábořišti, za rok  sejdeme 
a dobrovolně budeme čelit všem nástrahám, který pobyt 
v lese nabízí.
 A vy, kteří váháte, kam vhodně umístit své děti, aby 
nedělaly neplechu nebo nevysedávaly doma - skaut by 
se vám nelíbil?

-IM-
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Freddieho sloupek

Co bych řekl současné 
„hlavě státu“

 Mám na srdci tolik věcí, které bych mu chtěl sdělit, 
leč pravděpodobně by to neunesl redakční prostor, je 
možné, že ani někteří ze čtenářů a jsem si ZCELA jistý, 
že pokud by má slova četl, neunesl by je ani samotný 
adresát a asi by na mou adresu vytáhnul některý ze svých 
pověstných bonmotů, aby zakryl svoje rozhořčení. Ale 
přesto, v silně zkrácené verzi asi tolik...

Ne tak docela, vážený pane Zemane,
 především považuji za nutné podotknout, že kdysi dávno 
jsem si vás vážil. Za vaši přímost, nebojácnost a vytrvalost. 
Podporoval jsem dokonce vaši kandidaturu na předsedu 
oné (tehdy vysmívané) strany s tím, že právě vaše charisma 
a odhodlání ji mohou přivést až do vládních lavic. To jsem 
vám ještě věřil. Hloupé mi připadaly výkřiky okolí, že ČSSD 
ztělesňuje návrat do totality, bezpráví, klientelismu a lží. 
Nevěřil jsem. A zůstal bych při tom dodnes, nebýt smutným 
svědkem toho, že měli (alespoň, co se vaší osoby týká) v 
něčem pravdu.
 Je to prosté. Tak, jako se vyvíjí každý, vyvíjel jste se i 
vy. Avšak bohužel. Díky průvodním znakům, každý vývoj 
provázejícím jsem ve vás, kdysi tak váženém člověku, začal 
i já postupně spatřovat něco... No, dejme tomu, že „znepo-
kojivého“.
 Vybroušená rétorika, smysl pro vyhlášené bonmoty, to 
vše se najednou začalo vyznačovat něčím jiným. Tím, co 
skutečnému bojovníkovi, čestnému člověku a především 
„chlapovi“ nesluší, nezdobí jej a je jeho smutnou vizitkou. 
Ptáte se, co že to je? 
 Ublíženectví. Zahořklost, ukrývaná za úsměvy. Pomsty-
chtivost. Výsměch lidem s jiným názorem. Vyzdvihování 
vlastního intelektu a neomylnosti nad ostatní. Touha jít přes 
mrtvoly k pomstě, kterou jste si vysnil jako spravedlivou. 
Skauti prý mají mezi mnoha svými zásadami i jednu, kterou 
bychom se mohli všichni řídit a žilo by se líp. „Skaut není 
mstivý“. Leč, nežijeme v ideálním světě a je tedy možné, že 
jste skautem vůbec nebyl. Ale k věci.
 Víte, proč nejste mým prezidentem? Přes váš nesouhlas si 
totiž dovolím tvrdit, že respekt k nositeli vaší funkce nepřichá-
zí automaticky. Přichází tehdy, kdy zvolený respektuje druhé. 
Pohrdáte-li jimi, nesklidíte nic, než pohrdání a výsměch.
 Kdysi dávno jste můj volební hlas dostal. Nestydím se za 
to stejně tak, jako se dnes nestydím vyjádřit svůj názor, byť 
je to názor poněkud jiný, než vám bude milé. 
 Věřte tedy, nemohu si vás vážit proto, že jste své politické 
a asi i osobní ambice bez uzardění vyměnil za zradu principů, 
pro které jste kdysi bojoval. Stačí se podívat podporu jakých 
lidí (a stran) si užíváte a obklopujete se jimi.
 Neúctu si zaslouží i vaše neschopnost druhým „odpustit“ 
úspěch. Zejména tehdy, kdy jej dosáhli „bez vás“.
 A konečně opovržení, to přichází ve chvíli, kdy se nedoká-
žete jako chlap postavit ke svému vlastnímu pochybení a jako 
malý, zarputilý a především nevychovaný spratek (kterému 
se ostatně stále více podobáte) dupete nožičkou a vřískáte 
na okolí: „MÁM PRAVDU, MÁM PRAVDU A MÁM PRAVDU“.
 V čem jste jiný než představitelé minulého režimu? Stejně 
jako komunistům „nesmrděly“ valuty a klidně se kvůli nim 
občas (ač neradi) vzdávali svých vlastní rukou vytvořených 
pravidel, tak ani vám nepřijde divné oslavovat vládu, v jejíž 
zemi se nerespektují základní lidské svobody a práva. A nejen 
to. Vy byste rád „stabilizoval“ naši společnost podobně, jak 
to umí právě v Číně. V tomto ohledu musím pochválit váš 
neobyčejně vyvinutý smysl pro ironii, vybavím-li si název 
strany, která ještě nedávno nosila v názvu vaše jméno.
 Smysl pro spravedlnost u vás naopak ustupuje, vždyť 
pravidla, zdánlivě platící pro všechny, se vás netýkají (Kdepak 
to máme popelníček, že?). Nejsmutnější je, že smyslu pro 
humor jste  zřejmě pozbyl úplně. Kauza „trenýrky“ budiž jen 
jedním z důkazů. 
 A tak jste se pozvolna stal karikaturou muže, kterým jste 
snad kdysi býval, či jsem vás za něj alespoň považoval. 
Onen muž by asi neplival na Ferdinanda Peroutku a dostatek 
jeho sebekontroly by patrně postačil, aby nedošlo nejen k 
opileckému korunovačnímu extempore, ale především ani 
k potřebě je trapně omlouvat dnes již proslulou „virózou“.
 Dávno zapomenutý „básník“ z mládí mi našeptává slova, 
kterými se, s přáním hezkého dne, loučím...
 „Kdysi jsem vám věřil, pane Zemane. Teď pro změnu věřte 
vy mně, že víckrát se to nestane...“

Freddie (freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko
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Do tanečních
Půlmaraton Moravským 
krasem 2016

 Více než 1200 běžců se postavilo na starty závodů Půlmaratonu Moravským krasem. Jeho 21. ročník přilákal v sobotu 27. srpna velké množství diváků, 
kteří vytvořili úžasnou atmosféru. V kombinaci s ryze letním počasím se jednalo vskutku o jedinečnou sportovní akci. 

 Půlmaraton se po loňské říjnové výjimce vrátil zpět 
do letního termínu. Dětské běhy s rodiči i bez rodičů 
si vyzkoušelo 92 dětí od 5 do 7 let. Na Lidový běh 
(800 m) bez registrace si troufl o kolem 40 příchozích, 

na start Městského běhu s AutoContem (2,4 km) 
nastoupilo 111 běžců a samotný Půlmaraton Mo-
ravským krasem na 21,1 km se rozhodlo zdolat 971 
vytrvalců. Patron Půlmaratonu Moravským krasem 

a místostarosta města Blanska Jiří Crha se aktivně 
zapojil do Lidového běhu a do Městského běhu s 
AutoContem. 
 Na hlavním pódiu na náměstí Republiky se 
v doprovodném programu předvedlo Fit studio 
Cvicsnami.cz Blansko vedené Anetou Kuklínkovou, 
oddíl Aikido Boskovice v čele s Karlem Trefným, 
hudební skupiny FLERET a Třetí zuby. Pro děti byly 
na Wanklově náměstí k dispozici různé atrakce, jako 
trampolína, skákací hrad, malování na obličej a sou-
těže. Policie České republiky si připravila náborový 
workshop Policistou na zkoušku, kterým se snažila 
najít nové posily do svého týmu v čele s vedoucím 
územního odboru PČR Blansko plk. Mgr. Zdeňkem 
Grénarem. 
 Vítězi 21. ročníku Půlmaratonu Moravským kra-
sem se stali László Gregor z Maďarska v kategorii 
mužů s časem 1:10:37 a Petra Kamínková v kategorii 
žen s časem 1:21:19. V kategorii mužů obsadil druhé 
místo další maďarský závodník Tamás Nagy, nejlep-
ším Čechem byl na třetím místě Jiří Petr. V Týmové 
soutěži zvítězil tým Vinaři a pivaři. Z blanenských 
běžců se na 63. místě ve své kategorii umístil Antonín 
Hlaváček, 64. byl Petr Haresta, 71. Pavel Kubík a 
99. Michal Krška. 
 Půlmaraton pořádá spolek Sportuj s námi za 
podpory města Blanska. Jde o celodenní sportovně 
kulturní akci pro celé rodiny. Letošní novinkou byl 
projekt Turisté jdou s námi, jehož se zúčastnilo přes 
140 turistů. Ti byli odměněni Absolventskou turistic-
kou vizitkou PMK 2016.

-mha-

 Jak hodnotíte letošní 21. ročník Půlmaratonu Moravským krasem?
 Myslím, že letošní ročník byl opravdu vydařený. Samozřejmě svoji roli sehrálo příjemné 
počasí, které přilákalo opět spoustu diváků a fanoušků. Atmosféra podél trati tak byla 
naprosto úžasná a závodníci měli o to větší motivaci podat maximální výkony. 

   Co znamená Půlmaraton pro město a co osobně pro vás?
  Pro město je to prestižní akce, jedna z nejvýznamnějších během roku. Víte, když jsme 
před lety s půlmaratónem ve městě začínali, nikdy by mě nenapadlo, kam až se tato akce 
posune. Už to dávno není jenom akce regionálního významu. O tom svědčí i startovní 
listina, na které se objevují jména z celé ČR. 
  Oproti městským závodům má ten náš nepopsatelnou výhodu v podobě krásné přírody. 
To je jedno z hlavních lákadel pro většinu závodníků. No a co znamená pro mě osobně? 
Asi postačí, když řeknu, že jsem kvůli závodu začal běhat.

 Běžel jste 2 běhy, lidový na 800 metrů a městský běh na 2,4 kilometrů. Jak jste 
si vedl?
 V rámci Městského běhu na 2,4 km jsem obsadil 55. místo ze 104 startujících v čase 
12:39. Výsledek to není nic moc, ale na druhou stranu neběhám pro rekordy, ale pro ten 
krásný prožitek z pobytu na čerstvém vzduchu. V tom je kouzlo běhu. Přináší prožitek 
všem bez rozdílu, ať už jste špičkový výkonnostní závodník nebo jen rekreační „hobík“.

 Co Půlmaraton, nezvažujete zkusit trať 21,1 km?
 Samozřejmě bych jednou rád pokořil celou trať, ale ve svém věku musím hlavně 
naslouchat svému tělu. Pokud to zdraví dovolí, tak se na trať jednou postavím. Zatím, 
ale nemám tolik naběháno, abych si na takovou nálož troufnul. Nic se nemá přehánět, 
takže bych to viděl nejdřív za dva roky.

 Proč v roce 2018, proč to nezkusit příští rok?
 Bude-li forma, klidně to zkusím příští rok. Ale jak jsem zmiňoval výše, zdraví je pro 
mě přednější. V mládí jsem měl řadu zranění z fotbalu no a tyto šrámy se teď čas od 
času ozvou. Mým hlavním přáním je, abych si nejen já, ale všichni závodníci užili nejen 
ten příští ročník, ale nejméně deset dalších. A je jedno, na jaké to bude trati. 

-r-
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39. září 2016 

Na kávě s Evou Kadrmasovou
Zatím na třech základních školách na Blanensku mohou mít děti ohrožené chudobou obědy zdarma. Jednou z nich je Základní 
škola a Mateřská škola Salmova. O samotném projektu, jeho výhodách i o dalších tématech pohovořila ředitelka školy Eva 
Kadrmasová. 

Sponzor rubriky:

integruje v ko-
lektivu a necítí 
se vyloučeno. 

  Jaké jsou 
tedy podmín-
ky získání ná-
roku? 
   Rodina musí 
pobírat dávky 
hmotné nouze, 
a to nejméně tři 
měsíce. A musí 
posílat dítě do 
školy. Potom 
dítě získává 
nárok na obědy 
zdarma. 

  Je to pro ško-
lu zátěž? 
   Velkou výho-
dou je, že le-
tos se výrazně 

zjednodušila administrativa projektu. Naše vedoucí 
stravování z toho měla ze začátku obavy, protože 
měla od svých kolegyň informace, že se musí zvlášť 
evidovat potraviny a podobně, zkrátka velmi náročná 
administrativa kvůli několika obědům. Letos fi nanco-
vání probíhá jednoduše paušální formou. Je možné, 
že školy měly informace z první fáze, proto se jim 
do toho moc nechtělo. Letos je to tedy jednodušší 
a myslím, že to zas tak velký problém není a školu 
to příliš nezatíží. A hlavně to může opravdu pomoct 
dětem, které by se na oběd jinak nedostaly. 

 Co je dalším přínosem projektu?
 Jelikož je možnost dítě z projektu vyřadit, pokud 
nechodí do školy, je to trošku bič na rodiče, kteří 
docházku nehlídají tak, jak by měli. Stává se totiž, 
že dítě má časté absence a my víme, že to nejsou 
absence odůvodněné. Pak může ředitel rodičům říct, 
že neplní svoje zákonné povinnosti – posílat děti do 
školy – a odebrat jim nárok na obědy zdarma. Obědy 
zdarma jsou tedy motivací, aby děti nezanedbávaly 
školní docházku. 

 Co je ve vaší škole jiného, než v ostatních 
blanenských základních školách? 
 Z blanenských škol má naše škola nejkompliko-
vanější provoz, protože máme odloučené pracovi-
ště – málotřídku a mateřskou školu v Dolní Lhotě, 
a navíc tady na Salmovce ještě máme jako jediná 
škola přípravnou třídu. Tu už máme třetí rok a pořád 
je o ni zájem. 

 Pro koho je přípravná třída určena?
 Teď je to tak, že v podstatě který rodič má zájem o 
přípravnou třídu, může do ní jeho dítě chodit. Chodí 
tam tedy jednak děti pětileté místo předškolního 
roku v mateřské škole, a jednak děti, které už byly 
u zápisu, ale mají odklad. 

 Přípravka je tedy i pro předškoláky. Kdy je 
vhodné dát přednost přípravné třídě před kla-
sickým předškolním vzděláváním? 
 Někdo má pocit, že jeho dítě v pěti letech už by 
se dál nerozvíjelo. Že již nepotřebuje školkovou péči 
a potřebovalo by se rozvíjet dál. Po sociální stránce 
tedy například děti ještě nejsou zralé na školu, ale po 

té intelektové ano. Nebo jsou děti, které jsou velmi 
nadané, ale jsou nepraktické, neumí si nachystat 
věci, nezvládají základní sebeobslužné úkony. Pro 
tyto děti je přípravná třída jak dělaná. Postupně 
najíždějí na školní režim. Mají svoje místo, svoje 
pomůcky, mají den rozdělený přibližně do časových 
úseků, kdy mají udržet pozornost. Je to i příprava 
na samotný školní režim. Přípravná třída je pomocí 
pro děti, pro rodiče i pro učitele; jelikož větší část 
dětí z přípravky zůstává u nás ve škole, naše paní 
učitelky mají možnost porovnat, jestli je rozdíl mezi 
dětmi z přípravky a dětmi, které přišly ze školky. 

 A je?
 Učitelky říkají, že ano. Minimálně po stránce se-
beobsluhy je na dětech poznat, že jsou zvyklé na 
školu, nedělá jim problém školní režim. 

 Jak probíhá výuka v přípravné třídě? 
 Příprava na nástup do školy je v přípravné třídě 
intenzivnější než v mateřské škole, ale pořád to není 
ten školní režim. Děti mají zhruba padesát procent 
přípravných aktivit a padesát procent zbývá na 
spontánní hry, vycházky, sport a všechny věci, které 
dělají děti v mateřské školce. 

 Jaká je skladba dětí, co se týká jejich problé-
mů? 
 Máme tam děti, které třeba mají problém se soci-
alizací, se začleněním do kolektivu, děti, které mají 
potíže s výslovností, špatný úchop tužky, problémy 
v matematických představách. Vždycky dostaneme 
doporučení  z poradny a paní učitelka už se zamě-
řuje na to, co by dítě mělo procvičovat a rozvíjet. 

 Děti, které po odkladu zůstanou ve školce, 
musejí platit školné. Přípravná třída ve vaší škole 
je bezplatná? 
 Ano, děti mají přístup ke všem službám, jako by 
byli žáky naší školy. Mohou chodit na obědy i do 
družiny. Až na dopolední a odpolední svačiny pokry-
jeme péči, jako mateřská škola – družina funguje od 
šesti hodin ráno do půl páté odpoledne. A v družině 
si dále zvykají být s dalšími dětmi, třeba o rok, o dva 
staršími, i tento vzor je po ně přínosný. 

 Máte ve třídách asistenty pedagogů? 
 Ano, s asistenty pedagogů pracujeme již delší 
dobu. Letos máme čtyři asistenty v základní škole 
a dva v mateřské. Každý rok se nám však hůře a 
hůře hledají. Potřeba asistentů rok od roku vzrůstá. 
Nicméně zatím se nám je vždy podařilo úspěšně 
zajistit. Jsme rádi, že Jihomoravský kraj pro nás i 
v minulých letech vždy peníze na asistenty zajistil. 
Dnes už je to nárokové, pokud rodič donese dopo-
ručení z pedagogicko-psychologické poradny, že 
dítě potřebuje asistenta, nelze nevyhovět. 

 Které děti by se měly přihlásit do vaší školy, 
pokud si rodiče vybírají podle nějakého zamě-
ření? 
 Nejsem příznivcem toho, aby se děti výrazně pro-
fi lovaly již ve věku povinné školní docházky. Podle 
mého názoru by základní škola měla poskytnout 
solidní bázi ve všech oborech a na jejím základě 
by si děti zvolily podle svých zájmů a schopností 
pokračování na středních školách a učilištích. Z 
toho také vycházíme: máme vzdělávací program, 
v němž je rovnoměrně věnována pozornost jak 
humanitním, tak přírodovědným předmětům, výcho-

 Můžete popsat, jak funguje projekt obědů 
zdarma? 
 Je to projekt Ministerstva práce a sociálních věcí 
a dostává se k nám přes krajský úřad. Je určený 
pro sociálně potřebné děti, které by jinak nemohly 
chodit na oběd, protože na to jejich rodiče nemají 
peníze. Mechanismus je takový, že úřad práce 
vytipuje děti, obrátí se na rodiče s touto možností a 
seznámí je s pravidly. Pokud rodiče souhlasí, vystaví 
jim potvrzení, které donesou k nám do školy. 
 Jelikož se naše škola do projektu zapojila, mají 
vlastně naše děti štěstí. Vytipovány totiž mohou být i 
děti z jiných škol, ale pokud se škola nezapojí, obědy 
zdarma v ní získat nemohou. 

 Kolik dětí tedy bude u vás obědvat zdarma?
 V současné chvíli máme uzavřené smlouvy na 
pět dětí. Není to masová záležitost, z informací, jež 
jsme obdrželi na semináři, vyplývá, že ta částka, 
která by se dala čerpat, je ještě mnohem vyšší, ale 
že někteří rodiče o to ani nemají zájem. 

 Proč tomu tak je?
 Možná se nechtějí cítit sociálně vyloučeni. Dělali 
jsme i anketu a našli se rodiče, kteří řekli, že do 
toho jít nechtějí. Že by teoreticky nárok měli, ale že 
nemají zájem. 

 Jména dětí nikde zveřejněna nejsou…
 Mohu potvrdit, že konkrétní jména dětí nikdo 
neví, jen zainteresované osoby, a ty jsou vázány 
mlčenlivostí. Dítě zkrátka normálně chodí na obědy 
a nikdo neví, že je má zadarmo. 
 Cílem projektu je nejen teplé jídlo každý den, ale 
také integrace do kolektivu. Také ve školní jídelně 
totiž probíhá komunikace, vztahy se tam odehrávají 
zase na nějaké jiné bázi. I díky situacím, do nichž se 
dítě dostává při obědě s ostatními vrstevníky, se lépe 

Svitavská 872/23, Blansko

(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Zem. usedlost 

5+1, 9536 m2, 

uzavřený dvůr 

s vjezdem, garáž, 

stodola,  zahrada, 

polnosti. 

Bydlení, chalupa,

podnikání.   

1.960.000,- Kč

+ provize RK

30 m2 s terasou 

30 m2 v RD 

Blansko, 

Zborovce, 

po rekonstrukci, 

samostatný 

vchod, volný 

od 1.10.2016. 

7000,- Kč vč. ink. 

+ provize RK

77 m2, 2 balkony, 

v RD Blansko, 

Zborovce, část. 

rekon., samost. 

vstupy do dvou 

pokojů, samost. 

vchod, volný 

od 1.10.2016.

12.000,- Kč vč. ink. 

+ provize RK

KULÍŘOV 

Pronájem bytu 1+kk Pronájem bytu 3+kk

OLOMUČANY prodej samost. 

stojícího RD 3+1, 

434 m2, s dvorkem 

a zahradou, 

vhodný k rekon., 

klidné místo. 

1.590.000,- Kč

vč. daně z nabytí nem. 

věcí (k jednání)

+ provize RK

vám, nezapomínáme ani na praktické vyučování  v 
dílnách či v pěstitelství. Cizí jazyky, které jsou dnes 
pro děti důležité, jsme schopni podle zájmu dětí učit 
v dostatečně široké škále kromě AJ také NJ, RJ, 
FrJ. Určitá profi lace je však možná od 6. ročníku 
prostřednictvím volitelných předmětů. Některé jsou 
zaměřeny studijně, jiné prakticky, např. sportovní 
hry, domácnost naproti semináři z matematiky nebo 
základům komunikace. Kromě toho doplňujeme 
vzdělávání spoustou akcí, za mnohé např.  spor-
tovní - lyžařský výcvik pro 1. stupeň a 7. ročník, 
ekologicko přírodovědné pobyty ve 3. 4. a 8. třídě, 
poznávací – výměnný pobyt v Praze pro 5. ročník, 
zkvalitňujeme služby školní knihovny pro rozvoj 
čtenářství. Další rozvoj dětí je možný v zájmových 
kroužcích, které vedou buď naši učitelé, nebo rea-
lizují externí organizace v našich prostorách. Jako 
škola zařazená v síti Škol podporujících zdraví se 
snažíme i o co nejpříznivější materiální prostředí pro 
žáky – poloha a dispozice školy nám umožňují, aby 
žáci trávili přestávky na školním dvoře, a využíváme 
i blízkého areálu Palava, hlavně v tělesné výchově, 
terénních cvičeních a ve školní družině. Využíváme 
i rozvojových programů k získání prostředků na 
projekty z oblasti zdraví – v minulých letech jsme se 
věnovali bezpečnosti a zdravému životnímu stylu, 
zdravým zubům, letos zdravé výživě a školnímu 
stravování.

Marie Hasoňová

Glosa
Půjčit 
či nepůjčit? 

 Koncem prázdnin jsme se s dětmi rozhodli vy-
užít parného počasí ke zřejmě poslední návštěvě 
koupaliště. Ač se nabízel místní akvapark, děti si 
vymohly výlet na koupaliště do Boskovic, jelikož 
je tam podstatně teplejší voda v brouzdališti. Sice 
šlo o cestu navíc, ale teplota vody zvítězila. 
 Brouzdaliště jako kafé, obzvláště po vykoupání 
v chladnějším velkém bazénu. Hlava na hlavě, ale 
to děti zas tak neřeší, hlavně že to šplouchá. Syn 
měl z domu hasičské stříkací autíčko. V tom mu jej 
cizí dítě (zřejmě chlapec, ale nešlo to jednoznačně 
určit vzhledem ke krátkým vlasům a náušnici v 
uchu, věk odhaduji kolem sedmi osmi let) vytrhlo 
bez optání z ruky. Pominu skutečnost, že takto se 
chovají děti batolecího věku. 
 Náš syn není žádný bojovník, a ač se jej snažím 
učit, aby se o svá práva hlásil, převážila mírná a 
dobrotivá povaha – auto dítěti chvíli ponechal. 
Sice jej pronásledoval a snažil se to ohlídat, ale 
ve chvíli, kdy se ohlédl (snad aby vyhledal mou 
pomoc), dítě i s autem mu zmizelo z dohledu. Pak 
prý auto zahlídl na chvíli u někoho na lavičce a 
poté se po něm slehla zem. Nebo voda? 
 Když jsme našli onoho kluka, na otázku, kde 
je auto, odpověděl, že neví, že je někam polo-
žil. Těžko říci, zda je odcizil on sám, nebo si je 
přivlastnil někdo další. To je koneckonců jedno. 
Hračka nikde volně neležela, ani žádné další dítě 
v okolí si s ní nehrálo, muselo tedy skončit v něčí 
tašce. 
 Takže jak vychovávat děti? Půjčuj hračky dru-
hým dětem, nebo nepůjčuj nikomu? Půjčuj jen 
tomu a tomu, ale tamtomu ne? Jak mají pak děti 
být ochotny půjčit hračku, když mají strach, že jim 
ji někdo ukradne? Co to dá práce, přesvědčit malé 
děti, aby se o hračky dělily. A když už hračku půjčí, 
tvrdě narazí. Samozřejmě se to nestává každý 
den. Ale myslím, že by se to nemuselo stávat 
vůbec. 

-mha- 



Nemocnice Blansko pořádala Den pro děti
9. září 20164

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba z černé a nerez oceli
- brány s elektrickým pohonem
- terasy, schody, zábradlí, ploty atd.
- prodej hutního materiálu
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- veškeré info na webových stránkách

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.czmatessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

 V sobotu 3. září 2016 proběhl v areálu blanenské nemocnice již sedmý ročník Dne pro děti. Stejně jako předchozí ročníky, i ten letošní vyšlo počasí na jedničku. Takřka letní teploty a obloha bez 
mráčku v kombinaci s bohatým programem jak na pódiu, tak i v celém areálu nemocnice přilákaly rekordní počet – více než dva tisíce -  návštěvníků. 

 Tak jako každý rok, i letos byl program opět 
rozdělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a 
stanoviště v celém areálu nemocnice. Hlavní téma 
bylo U NÁS NA FARMĚ a v tomto duchu byla 
nachystána kostýmovaná stanoviště plná úkolů a 
soutěží, při nichž děti sbíraly razítka. Po splnění 
úkolů a nasbírání všech osmi razítek dostaly děti 
sladkou odměnu a na stanovišti team agency si 
mohly samy vyrobit farmářský button, který si jako 
památku na tento den odnesly domů.

 Na pódiu se vystřídala pohádka divadla Koráb, 
kapela Velvet, dětská show s Áňou, Ledové krá-
lovství, dogdancing, vystoupení fi nalistů pěvecké 
soutěže Rh faktor i fi nalistek Dívky ČR 2016.

Již tradičně nechyběli blanenští hasiči, kteří si pro 
děti krom statické ukázky techniky nachystali i dy-
namickou ukázku, při níž hasili hořící vůz. Propo-
jeni se zdravotnickou záchrannou službou ukázali 
malým i velkým návštěvníkům, jak ve skutečnosti 
spolupráce těchto složek záchranného systému 
funguje. Nechyběla ani Městská policie Blansko, 
Policie ČR se svou technikou a také ukázka vozu 
veřejné bezpečnosti z dob minulých.

 Poprvé se v areálu představil fotbalový klub 
FK Blansko, ukázka výcviku psů spolku Feneček, 
volnočasová skupina No gravity a nechyběl po 
roční pauze ani velmi oblíbený aquazorbing! 
Ten si našel příznivce nejen mezi dětmi, ale i u 
dospělých! 

 Opět se účastnila OA a SZdŠ Blansko, jejíž žáci 
maskovali dětem různá zranění, která pak učili 
ošetřovat. Ukázka správné techniky první pomo-
ci byla dětmi i rodiči velice vítaná. Žákům školy 
patří extra poděkování za dopomoc při zajištění 
průběhu celého dne!

 Účast charitativního spolku Pečení pro děti, 
který na naší akci nasbíral několik tisíc korun, 
nás teprve těší! Děkujeme všem, kdo si pečivo 
zakoupili a podpořili tím dobrou věc! Výtěžek 
letošní sbírky poputuje stejně jako vždy na kon-
krétní nemocné a znevýhodněné dítko a zbylé, 
neprodané pečivo bylo ještě ten den odvezeno 
do Dětského domova v Boskovicích, kde rovněž 
posloužilo dobré věci! Každoroční účast našich 
VIP hostů - dětí z Dětského domova Boskovice - je 
pro nás obzvlášť ctí. I letos proběhl prodej výrobků 
s růžovou stužkou, kde výtěžek putuje na boj s 

touto zákeřnou nemocí. Téměř 4 tisíce korun ze 
sobotní akce jistě někde také pomohou.

 Všem, kteří se na realizaci tohoto dne podíleli, 
velice děkujeme. Rekorní totiž nebyl jen počet 
návštěvníků, ale i spolků a organizací s jednot-
livými stanovišti – celkem 47! Na těchto stano-
vištích bylo po celý den 269 lidí, a i když nelze 
poděkovat jednotlivě všem – všichni si poklonu a 
díky zaslouží! Děkujeme i rodičům a jejich dětem 
za přízeň a stále větší zájem o naši akci. Právě 
počtem účastníků nám rok od roku dokazují, že 
akcí pro děti není nikdy a nikde dost, ani na tak 
netradičním místě jako je nemocnice. Vaše rok 
od roku stoupající účast je ta nejlepší odměna za 

dřinu, kterou uspořádání takové akce představuje 
a již dnes můžeme Vás všechny pozvat na osmý 
ročník Dne pro děti v Nemocnici Blansko, který 
se bude konat v sobotu 2.9.2017!

 Děkujeme všem sponzorům a partnerům! Velice 
si vážíme jejich podpory, ať už fi nanční, materiální 
nebo nezištnou účastí. Bez takovýchto spolků, 
klubů, sdružení, společností a institucí by těžko 
mohl být podobný projekt realizován.

Partnery naší akce jsou:
Porsche Brno, Olman, Chrištof, VZP ČR, Drinkma-
tik, ViaPharma, Sarstedt, Optika Čížková CM 
Optik, Wellness Akcim, a.s., Vodárenská a.s., 

Technika budov, J. B. Interiér, Proma Reha, Exray, 
Dottore del Caff é, Minifarma Drválovice, Cvicsna-
mi.cz, Klub vojenské historie Drahany, Jetarows 
team, team agency, Ovocňák, MC Paleček, 
Wattsenglish, Remax, Fendt, Skaut Blansko, OA 
a SZdŠ Blansko, Oblastní charita Blansko, Dívka 
ČR, Avon, Olympia Blansko, FK Blansko, HC 
Blansko, Klub stolního tenisu Blansko, Feneček 
Blansko, SONS, Městská knihovna Blansko, Mu-
zeum Blanenska, Televize Blansko, Monitor, Zrca-
dlo Blanenska a Boskovicka, Studio Audiovisual, 
Zpravodaj Města Blanska, My Face, Listy regionů, 
KSMB a Město Blansko, pod jehož záštitou jsme 
naši akci již pátým rokem uspořádali.

-ko-

• 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

STARÁME SE O JIŽNÍ MORAVU www.kdujiznimorava.cz

Volby do Senátu ČR 

7.–8. října 2016
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 7.–8. ŘÍJNA 2016

PaeDr. Zdeněk Peša

53 let, Olešnice 
starosta města

Jindřich Kocour

42 let, Kotvrdovice 
podnikatel

Ing. František Hasoň

45 let, Blansko, 
ředitel společnosti

KANDIDÁTKA DO SENÁTU PČR

Ing. Jaromíra Vítková

58 let, Boskovice, 
místostarostka

16. 23. 32.
8.
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Blanenské školy přivítaly nové prvňáčkyBlanenské školy přivítaly nové prvňáčky
1. září po celé republice přivítaly školy nové prvňáčky. Blansko samozřejmě nebylo žádnou výjimkou! Na ZŠ Erbenova doprovázel 
nové přírůstky do prvních tříd místostarosta Jiří Crha.

Foto: Martin MüllerFoto: Martin Müller

Nový park v centru města 
vyroste do konce listopadu

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 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

 Na prostranství po hotelu Dukla se již začalo pracovat. Staveniště bylo předáno v pondělí 29. srpna, 
práce začaly tento týden. Hotovo by mělo být do konce listopadu.

 Vítězem výběrového řízení na vybudování parku 
se stala společnost STAVKOM s.r.o. Boskovice, jejíž 
cenová nabídka byla osm milionů korun bez DPH, 
což splnilo požadavky vedení města, aby výsledná 
částka nepřesáhla deset milionů korun. 
 Budoucí odpočinková zóna bude sestávat z 
travnaté plochy s vodním prvkem, víceúčelového 
schodiště – pódia, pergoly, hracích prvků a bezbari-
érového nájezdu. „Třicátého listopadu máme hotovou 
stavbu převzít,“ sdělil blanenský místostarosta Jiří 
Crha, který nepředpokládá žádné zdržení. 
 Z původního projektu je prozatím vyjmuta kavárna, 

a to kvůli možnosti vybudovat v podzemních prosto-
rech stálou divadelní scénu, o niž usiluje občanské 
sdružení Circulus. Jeho zástupci mají do konce září 
předložit městu projekt a prokázat jeho životaschop-
nost. „Pokud se nedomluvíme, začneme pracovat na 
projektu kavárny, která byla v původním plánu,“ řekl 
Crha. Kavárna by se v tom případě měla postavit na 
jaře příštího roku. 
 Při stavebních úpravách se během podzimu ne-
počítá s žádným omezením dopravy v okolí parku. 

-mha-

BYTOVÝ DŮM BYTOVÝ DŮM 
ABSOLONABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 

SEVERSEVER

HRUBÁ STAVBA

DOKONČENA



Než mě andělé zavolají k sobě
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David Wroblewski: 
Příběh Edgara Sawtella

 Edgar Sawtell se na-
rodil němý. Díky znakové 
řeči dokáže komunikovat 
s rodiči i se psy, které jeho 
rodina chová. Zvláštní, 
generacemi Edgarových 
předků vyšlechtěná rasa, 
vyniká poslušností, věr-
ností a inteligencí. Idylický 
život rodiny naruší příchod 
Clauda, Edgarova strýce. 
Mezi ním a jeho otcem 
dochází k prudkým hád-
kám, a když náhle umírá 
Edgarův otec, Claude se 

postupně vetře nejen na farmu, ale i do srdce Ed-
garovy matky.
 Edgar tuší, že za otcovu smrt může strýc. Neví, 
jak to dokázat. Po tragické nehodě uteče i se třemi 
štěňaty do divočiny. Začne jeho boj nejen o vlastní 
přežití, ale i o život zvířecích svěřenců. Touha odhalit 
otcova vraha a zodpovědnost za Sawtellovy psy ho 
stále táhne domů.
 Román, který je prvotinou amerického spisovatele 
Davida Wroblewskiho, se stal bestsellerem a událostí 
roku. Originální hamletovská parafráze v sobě nese 
prvky dobrodružného příběhu a magického realismu.  
Knihu vydalo nakladatelství Knižní klub.   

Historie počítačů
 Máte už plány na babí léto? Přijměte níže uve-
denou nabídku a přijďte do blanenské knihovny 
na neobvyklou výstavu, zaměřující se na historii 
počítačů! 
 Autor, Bc. Michal Bronec, představí mikropočítače 
od konce 70. až k počátku 90. let 20. století. Ukáže 
kdysi používaná příslušenství, periferie a také po-
drobný popis vystavených kousků. Návštěvník se 
dozví informace o tehdy významných lidech, kteří 
se podíleli na vývoji samotného stroje, či k němu 
určených programů. 
 Výstava bude doplněna dobovými časopisy, manu-
ály a knihami, které se vztahují k tématice počítačů 
a vůbec informatiky. 

 Zájemcům se nabízí příležitost nejen zavzpomínat, 
ale také si ukázat, jak dynamický a neúprosný pokrok 
nastal v tomto lidském odvětví.
 Výstava bude zahájena vernisáží 9. září 2016 
od 18 hodin v multifunkční místnosti KULTURKA 
Městské knihovny Blansko. 
 Na své si mohou přijít jak laikové, tak i odborníci. 
Proto neváhejte a až do 7. října 2016 využívejte 
možnosti vidět to, co „dnes už není pravda“.

Průzkum 
spokojenosti 

 V období od 1. září do 31. října 2016 bude probíhat 
v Městské knihovně Blansko dotazníkové šetření, 
ve kterém je možno vyjádřit se ke kvalitě a nabídce 
poskytovaných služeb. 
 V elektronické podobě je dotazník k dispozici na 
webové stránce knihovny, v tištěné podobě ve všech 
odděleních. 
 Dotazník je anonymní a dobrovolný a klade si za 
cíl přispět ke komplexnímu prohloubení doposud 
velmi kvalitní činnosti blanenské knihovny.

Po prázdninách 
do knihovny!

 Rádi čtete a domácí knihovna vám už nestačí? 
Rádi se dovídáte něco nového z odborných knih? 
Jdete po prázdninách poprvé do školy? Myslíme na 
vás!
 Městská knihovna Blansko nabízí v průběhu měsí-
ců září a října 2016 všem dětem do 15 let registraci 
zcela zdarma!
 A co u nás najdete?
 Nepřeberné množství knih pro děti a mládež - po-
hádky, příběhy, naučnou literaturu různého zaměření.
Také časopisy.
 Každý měsíc nové knihy.
 Posedět můžete v příjemném a klidném prostředí 
s pohovkami a sedacími vaky, pro nejmenší je k 
dispozici koutek s leporely a hračkami.
 Přijďte se podívat, vyzkoušet, zaregistrovat se... 
Těšíme se na vás!

Připravila Městská knihovna Blansko

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny

kn
ih

a

Restaurace Pizzazz
přijme 

BRIGÁDNÍKY BRIGÁDNÍKY 
NA ROZVOZNA ROZVOZ
Tel. 516 419 555

Koupím byt 
na investici. 

Tel. 720 423 567
 

Hledáme ke koupi 
RD, i k opravám. 
Tel. 739 940 808

 
Koupíme 

chatu/chalupu. 
Tel. 720 519 375

  Lidský život je stanoven na dobu určitou. Úsečka, která má dva krajní body : Počátek – narození a 
konec – úmrtí. Při pohybu mezi těmito krajními body člověk vydává spoustu energie, svým jednáním 
zanechává stopy ve svém okolí pozitivní i negativní. Málokdo si připouští, že jeho aktivní život se blíží 
ke svému konci. Nad odchodem ze života příliš nepřemýšlí. Pokud se jedná o osoby sice známé, ale 
bez intenzivních citových vazeb, považuje konec jejich života za běžný, zákonitý proces.

 Jedná-li se o osoby blízké, prožívají lidé při úmrtí 
milovaných osob silná traumata, pocity neštěstí, 
bolesti, beznaděje. V těchto nejtěžších životních 
situacích, které se těžko zvládají, nabízí svou citlivou, 
nezištnou pomoc, otvírají svou konejšivou náruč 
„andělé“. Jedná se o pracovníky Oblastní charity 
Blansko pobočky Diecézní charity Brno. Ředitelkou 
blanenské pobočky je Mgr. Jana Sedláková na Ko-
menského 19 v Blansku. Mimo jiného řídí i oblast Do-
mácí hospicové péče vedené Bc. Radkou Kuncovou, 
sídlící na Sadové 2 v Blansku. Působí zde mnoho 
pracovníků poskytujících služby odborné zdravotní 
péče, právní, sociální, psychologické pomoci.

 Mého manžela, ing. Jaromíra Křivánka, v plném 
životním elánu přepadla zákeřná  choroba, se kterou 
intenzivně bojoval půl roku. Jeho závěr mu velmi 
ulehčili pracovníci charity.  Pod vedením MUDr. 
Klimkovské ho vlídným a citlivým způsobem ošetřo-
valy zdravotní sestry. Hlavně sestra Hana Kudová, 
která pro něho byla skutečným andělem. Uznání 
si zaslouží i profesionální pomoc psychoterapeuta 
Vítěslava Kuběny.
 Činnost charity je v krizových situacích člověka 
neocenitelnou pomocí. Zaslouží si úctu a vděčnost.

PaedDr. Jana Křivánková

Divadlo Kolárka zve
MŮJ MEDVĚD 
FLÓRA

DIVADELNÍ SPOLEČNOST KEJKLÍŘ
Místo konání: Kollarova 8, Blansko
Datum konání: 25.9.2016, 10:30

Máme rádi knížky,
hubené i tlusté,
čteme si je po prvé,
čteme si je po sté,
čteme si je ve dne v noci,
s maminkou i bez pomoci -
máme rádi knížky,
lesklé, bílé, roztomilé,
co nám krátí dlouhé chvíle.
Sbíráme je místo hub,
neb kdo knížky nečte,
zůstane na vždycky hlup...
- hloupý jako belzebub!

 Ale umět číst není jen tak. A umět si hrát se svou 
hračkou, vymýšlet si situace, do nichž se dostává i 
jejich řešení, najít k světu hezký vztah, to také není 
tak docela samozřejmé, jak se nám zdává.
 Pohrávání si s knížkou Daisy Mrázkové je pro 
všechny, kdo si rádi čtou, představují, vymýšlejí a 
mají chuť hrát si, zejména však pro ty od tří do devíti 
let.
 Pořad rozvíjí prvotní způsob poznávání světa 
dítětem a učí pozitivním vztahům ke světu při hře s 
nalezeným plyšovým medvídkem, který se dostává 

do různých situací, jež musí řešit. Scénář, režii, 
písničky i výpravu vytvořili a hrají (si) Luděk Richter 
a Věra Čížkovská.
 Představení pro děti i dospělé z cyklu Nedělní 
koláče. Činnost je realizována za fi nanční podpory 
města Blanska.

Divadlo Kolárka, Kollárova 8, Blansko
www.divadlokolarka.cz

Divadelní studio
 Na nový školní rok jsme připravili, vedle již zná-
mých divadelních kurzů pro děti a mládež, také 
několik novinek, které jsou početně omezeny.
* Anglické divadlo - pod vedením Terezy Chalupové
* Kurz populárního zpěvu - otevírá Tereza Smejka-
lová
* Kurz pohybového divadla - Juliána Vališková 
nabízí pohybově nadaným dětem, studentům, kteří 
zároveň mají rádi divadlo
* Divadelní kurz pro dospělé nad 18 let - povede 
Eva Petrželová

 Rozvrhy dohodneme osobně, individuálně. Srdeč-
ně zveme všechny, kteří na sobě chtějí pracovat, 
něco nového se naučit a rozšířit si obzory a využít 
možnosti a získat tak nové schopností.
 Všichni zájemci se mohou hlásit od 30. 8. do 15. 9. 
2016 od 10- 17 hod na Kollárově 8, nebo na adresu 
divadlo.kolarka@gmail.com, také telefonicky www.
divadlokolarka.cz

-r-



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanenský golem 2016

Děti na Podlesí budou 
mít nové hřiště

Jsi manuálně zručný? 
Chceš si přivydělat? 

Hledáme

BRIGÁDNÍKa
na drobné práce 

v provozovně v Blansku. 

tel. 777744888

Restaurace U Golema 
přijme

KUCHAŘe
informace:  

tel. 608707625

79. září 2016

* 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.
* V Bazaru Strojů, Nábytku a všeho zboží v 
Dolní Lhotě VÝRAZNÉ SLEVY od 1.10.2016 
Tel. 777870817.
* Pro Bazar Strojů, Nábytku a všeho zboží 
v Dolní Lhotě hledám brigádníka, muže 
v důchodu, nebo se sníženou pracovní 
schopností. Předpoklad: komunikativní, 
spolehlivý, s dobrou pracovní pověstí, bez 
záznamu v rejstříku trestů, v práci 0 alko-
holu. Tel. 777870817.
* [NABÍDKA PRÁCE]: Uklízečka-pokojská 
do penzionu - Statek Samsara - Klepačov. 
Mail: provozni@statek-samsara.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Kvalitní letošní med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena: 120,- Kč/kg - květový (světlý), 
140,- Kč/kg - smíšený (tmavý) po 1 a 5 kg. Po 
domluvě dovezu větší množství do BK a Boskovic. 
Tel. 723967473.
* Přívěs za auto, celoplechový, tovární výr., 1,8x1,5m, 
kola 14" uvnitř, nová STK, nátěry, za 6500 Kč. Tel. 
735910321.
* retro nábytek s kulatými rohy ze 60. let ve velmi 
dobrém stavu (trojdílná skříň, 2x noční stolek, ko-
moda se zrcadlem), barva - žíhaný mahagon. Nutno 
vidět. Cena dohodou. Tel. 607619790.
* Dvě pěkné válendy s úložným prostorem po 500 
Kč, i jednotlivě.Tel. 724192895.

* Koupím 3+1 nebo 4+1 (kk) v Blansku, platba v 
hotovosti. Tel. 606110366, 606408397.
* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k 
dlouhodobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Míchačku stavební koupím. Tel. 735910321.
* Nabízím k pronájmu byt 1+1, se sklepem, je částeč-
ně zařízený, cena 7500,- Kč měsíčně včetně inkasa.
Volný je od 1.10.2016. Tel. 725730334.
* Matka s 9letou dcerou hledají pronájem bytu 1+1. 
Tel. 608526518.
* Hledám pronájem zahrady v BK, nemusí být velká. 
SMS 702374368.
* Koupím garáž na Severu pod hřbitovem nebo 
vyměním za garáž ve Sloupečníku vedle palírny. 
Doplatek možný. sebis@post.cz, tel. 606722724.
* Daroval by někdo body z Alberta na pohádkové 
knížky? I jeden bod potěší. Tel. 731084464.
* Hledám zájemce do 1-2 lůžkového zařízeného 
pokoje v RD v Blansku. V domě vše k dispozici. 
wetterbk@seznam.cz

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

PRONAJMU - PRODÁMPRONAJMU - PRODÁM
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 
SKLAD, NEBO PŘESTAVBU 

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 21.9.2016 
v 19:30 h, Dělnický dům. Cena v předprodeji 300 Kč 
dospělí, 260 Kč senioři a děti do 15 let.
PIVNÍ POUŤ ČERNÁ HORA – 24.9.2016 od 12:00 h, 
Pivovar Černá Hora. Cena v předprodeji 200 Kč, na 
místě 250 Kč.
MINIPÁRTY s Karlem Šípem a J.A. Náhlovským – Děl-
nický dům – 22.9.2016 v 19:00 h, cena 290 Kč.
Divadelní představení Herci jsou unaveni – 9.10.2016 v 
19:00 h, Dělnický dům. Cena 350/330/310 Kč.
Veselá trojka Pavla Kršky – 16.10.2016 ve 14:00 h, 
Dělnický dům. Vstupné 200 Kč.
VOXEL + POKÁČ – 5.11.2016 v 19:00 h, Katolický dům. 
Vstupné 160 Kč.
Jakub Smolík – 16.12.2016 v 19:00 h, Sokolovna Rájec-
-Jestřebí. Vstupné 260 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Publikace Jeskyně ČR na historických mapách – repre-
zentativní publikace RNDr. Petra Zajíčka představuje 
nejvýznamnější historické mapy českých jeskyní, osoby, 
které se podílely na jejich tvorbě a období jejich vzniku 
s mnohdy neobvyklými příběhy. Součástí publikace je 
box se 46 rozkládacími věrnými kopiemi historických 
map. Cena 795 Kč.
Tričko Šnek Krasík – suvenýr z Moravského krasu pro 
nejmenší návštěvníky, v prodeji v dětských velikostech. 
Cena 150 Kč.
Veselice – od nejstarší zmínky až po současnost – al-
manach vydaný u příležitosti 3. setkání rodáků a přátel 
obce. Cena 200 Kč.
Pozvánka:
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – ve dnech 9.-
11.9.2016 také blanenské památky otevřou ZDARMA 
své dveře všem návštěvníkům. V dřevěném kostelíku 
můžete absolvovat prohlídky s odborným výkladem. 
Kostel sv. Martina nabízí navíc kromě tří prohlídkových 
tras také otevřenou svatomartinskou kavárničku a ex-
pozici k historii kostela s videoprojekcí. Zámek Blansko 
zahájí v pátek v 10:00 hod. konferencí Blansko cum 
Rayc a o víkendu ukáže návštěvníkům své expozice 
ve svatebním hávu. V neděli ve 13:00 hod. začíná na 
nádvoří zábavný program pro děti Svatební nádvoří se 
Sněhurkou a její družinou trpaslíků. Program završí v 
15:00 hod. Módní přehlídka Zuzany Machorkové v čele 
se šaty pro nevěstu Sněhurku.

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

-MaT-

 V sobotu 3.9.2016 za krásného slunečného počasí proběhl již XV. ročník závodu horských kol  
BLANENSKÝ GOLEM. Na start tratí 36 a 61 km se postavilo téměř 300 účastníků. 

 V 11.00 hod za doprovodu zaváděcího vozu a 
vozu České Televize odstartoval bikery místostarosta 
ing. Jiří Crha, který nad celou akcii převzal záštitu. 
V době, kdy účastníci hltali kilometry závodu, se v 
prostoru startu u TJ ASK Blansko odehrávaly souboje 
dětských kategorií. Na závod zručnosti zavítalo do 
areálu na pět desítek dětí.
 Po hodině a sedmnácti minutách se v cílové ro-
vince objevil první ze závodníků z kategorie hobby 
Dominik Prudek z Moravec Teamu. Vítěz hlavního 
závodu Ondřej Fojtík z Force KCK Zlín absolvoval 
trať za 2:09,05, čímž se nadosah přiblížil traťovému 
rekordu z minulých let.  Celý den provázelo krásné 
počasí podtržené skvělou atmosférou, kterou vytvo-
řili jak závodníci, tak i pořadatelský tým, za což jim 
velice děkujeme. Rozcházeli jsme se s vidinou pří-

slibu uspořádání dalšího a snad ještě úspěšnějšího 
ročníku v roce 2017.

Vítězové jednotlivých 
závodů:

Hobby 36km
Dominik Prudek - Moravec Team 1:17,22
Adéla Šafářová  -  Nutrend Specialized racing 1:32,16
Open 61 km
Ondřej Fojtík - Force KCK Zlín 2:09,05
Katka Nábělková - Cyklosport Chropyně 3:05,52

Za organizační tým 
Radek Šinkora

 Po úpravě hřiště volali 
rodiče už delší dobu. „Dětí 
na sídlišti je opravdu hodně 
a jsme jediné sídliště, pro 
které město Blansko v této 
oblasti nic neudělalo. Jako 
rodiče chápeme, že je po-
třeba upravovat herní prvky, 
které jsou nebezpečné, ale 
jiná sídliště svá hřiště mají 
a Podlesí stále nic,“ psala v 
květnu na webových strán-
kách města Blanska Petra 
Šamalíková. 
 Nyní tedy město uvolnilo 
ze svého rozpočtu 490 tisíc 
korun, za něž se vybuduje 
nové zakrytované písko-
viště a herní sestava. V 
nejbližších dnech proběhne 
výběr fi rmy, která poskytne 
nejvýhodnější nabídku. Ta 
potom bude mít padesát ka-
lendářních dnů na nezbytné 
terénní úpravy a dodání no-
vých hracích prvků. 
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- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

hledáme 

PODLAHÁŘE  STOLAŘE

 Malý kolotoč, jedna houpačka, pingpongový stůl a pískoviště – či spíše pískový plácek bez ohrani-
čení, z něhož se písek trousí po dlažbě do všech stran. Tak vypadá současné hřiště mezi bytovkami 
na Podlesí. Na rozdíl od ostatních městských částí, kde už v minulosti byly pořízeny moderní herní 
sestavy, děti na Podlesí na nové hřiště stále čekají. Dočkat by se měly během října. 

Foto: Ivo StejskalFoto: Ivo Stejskal
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

9. září 20168

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

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01  Blansko
www.topautosalon.cz

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou 
záležitostí s možností výhodného financování. Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.: 12 měsíců záruka, výkup 
Vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální 
nabídku najdete na www.skodaplus.cz. 

skodaplus.cz

DŮVĚŘUJTE.
PROVĚŘUJEME MY

Další číslo Monitoru
vychází 23.9.2016

Potřebujete inzerci?
Tel. 606 728 334

 Squashový turnaj v sobotu 20. srpna navštívilo 
devět hráčů, kteří se v zápasech na dva vítězné 
sety utkali v jedné skupině každý s každým. Takhle 
hraný turnaj je velmi náročný. Oproti turnajům s 
vyřazovacím pavoukem, kde se dá částečně nějaký 
zápas vypustit, zde to nelze.
 Vítězem turnaje se stal Tomáš Havlík, který vy-
hrál všech osm zápasů a ztratil jen dva sety. Druhý 
skončil Filip Rozprým s jedinou porážkou. Na třetím 
místě se umístil minulý vítěz Jakub Sedláček s pěti 
výhrami a třemi porážkami. Čtvrté, páté a šesté 
místo obsadilo trio hráčů v pořadí Jaromír Matal, 
Jiří Pánek, Martin Kopal. Hráči získali čtyři vítězství 
a utrpěli stejný počet porážek. O pořadí rozhodla 
minitabulka všech tří hráčů.
 Další squashový turnaj se uskuteční v sobotu 17. 

září od 13:00 hodin. Bude po dovolených, počet zá-
jemců o naše turnaje určitě vzroste. Přijďte i vy, kteří 
stále váháte a máte ostych. Nic vám neuděláme, 
jen si zahrajete slušný squash s přáteli. Ceny do 
turnaje jsou připraveny i pro vás, na to ČAD Blan-
sko a.s dbá. Prosíme jen o předběžné přihlášení u 
asistentek centra. Startovné je neměnné 200 Kč.

-rl-

Otevírací doba:
 Po - Pá 07:00 – 21:00
 So - Ne 14:00 – 19:00

Letní camp Olympie 
Blansko

 Již pětadvacátým rokem pořádal blanenský 
baseballový a softbalový klub Olympia Blansko 
pod vedením Jaroslava Krejčíře ve spolupráci 
se ZŠ a MŠ Salmova oblíbený příměstský tábor, 
který je určen pro všechny děti od 5 do 15 let z 
Blanska a blízkého okolí, které mají chuť strávit 
jeden prázdninový týden s lapačkou v ruce a 
které se chtějí naučit něčemu novému v krásném 
prostředí baseballového hřiště na „Jahodovém 
poli“ v příjemné přátelské atmosféře všech ma-
lých i velkých příznivců blanenského baseballu.

 Baseballový camp se uskutečnil ve dnech 15. 
až 19. srpna a pod vedením 11ti trenérů se ho za 
hezkého počasí zúčastnilo přes 50 dětí. Nejmenší 
účastníci měli možnost vyzkoušet si baseball či soft-
ball, seznámit se se základními pravidly hry, zlepšit 
se v základních herních dovednostech, v rychlosti a 
obratnosti a v neposlední řadě poznat nové kamarády 
a užít si krásný sportovně aktivní prázdninový týden 
se spoustou pohybu a zábavy. O velké spokojenosti 
nejmenších svědčí také jejich zájem o všestranný 
sportovní kroužek pro děti od 5 let, který naváže na 
prázdninovou ochutnávku v pondělí 26. září v 16.30 
hod na ZŠ Salmova. Pokud Vaše děti camp nestihly 
a přesto by rády poznaly kouzlo baseballu a občas si 
zacvičily se svými kamarády, můžete se přijít podívat 
a domluvit se s trenéry, kteří se již na všechny těší.
 Pro zkušenější hráče, kteří již baseballovému sportu 
propadly a už nějakou dobu se mu nadšeně  věnují v 
rámci celoroční tréninkové přípravy, byl baseballový 
camp přípravou na podzimní část sezóny, jejímž zlatým 
hřebem je Mistrovství ČR v kategorii U9. Pořádání 
MČR U9 - Open bylo Českou baseballovou asociací 
svěřeno právě blanenskému baseballovému klubu 
Olympia Blansko, který již prokázal dobré organizační 
schopnosti, zkušenosti s pořádáním obdobně význam-
ných turnajů, výborné výsledky z práce s mládeží a v 
neposlední řadě především kvalitní baseball, na který 
je radost se dívat. Mistrovství republiky v kategorii U9 
se uskuteční ve dnech 9. až 11. září za účasti 15ti 
týmů s více než třemi stovkami hráčů a trenérů, kteří 
si přijedou vyzkoušet naše domácí hřiště a ve volných 
chvílích zcela jistě rádi poznají krásy našeho města a 
blízkého okolí. Přijďte fandit, jste srdečně zváni!

-r-

Příprava BK Blansko 
na novou sezónu

 Hráčky Basketbalového klubu Blansko zahájily ve druhém týdnu srpna přípravu na sezónu 2016-
2017. Z počátku trénovaly třikrát týdně v Blansku a poté odcestovaly na pětidenní soustředění do 
známých míst v Hustopečích. 

 Soustředění se zúčastnilo celkem 32 hráček 
všech věkových kategorií a 5 trenérů. Trénovali 
jsme třikrát denně buď ve sportovní hale, nebo v 
přilehlých lesích, kde jsme nabírali fyzičku pro další 
sezonu. Fyzickou část přípravy zajistila na výborné 
odborné úrovni paní Tereza Čermáková z FIT PLUS 
Blansko, za což jí patří poděkování.  Po návratu 
ze soustředění příprava pokračovala do konce 
srpna venkovními výběhy a posilováním. Od září 
již začnou tréninky přípravky + U 12, U 15 a U 19 + 
ženy v domácím prostředí sportovní haly na Údolní.  

Zpestřením přípravy basketbalistek byla 27. srpna 
2016 účast na tradičním městském běhu, který je 
součástí Blanenského půlmaratónu. 
 Všechny týmy BK Blansko budou startovat v 
oblastních soutěžích. Do říjnového startu si lze přát 
nejen dobré sportovní výsledky, ale hlavně radost ze 
hry.
 Další zajímavosti, fotky a informace na www.
bkblansko.cz

Pavel Zouhar
Foto: Ing. Jan Nečas


