
- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 32 m2, výtah, balkon, parkovací stání... NC – 1.082 tis. Kč 
- Prodej 2 nových bytů OV 2+kk Ráječko, 67 m2, výtah, 2 balkony... NC– 2.201 tis. Kč
- Prodej bytu 2+1 OV Blansko – Písečná, 4.NP, 51 m2, původní stav ...NC – DOHODOU 
- Prodej bytu 2+1 OV Blansko – u pošty, 1.NP, 50 m2, standardní ...NC – NABÍDNĚTE 
- Prodej RD 6+1 J. Lady s dvojgaráží, poz. 1.017 m2, nadstandard … NC – 6 230.000 Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně ... NC – Info. v RK
- Pronájem bytu 3+1 Blansko – Písečná, 76 m2, volný od 11/2017…NC – 12.000 Kč/měs.

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!
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Den pro děti v nemocnici - str. 2 Biketrial o prázdninách nezahálel - str. 8

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Zatímco téměř celé prázdniny jsem nezaregistroval výjimečné množství kulturních akcí, po-
slední srpnový pátek se jich udál v Blansku a jeho okolí rekordní počet. Proč se pořadatelé 
rozhodli právě pro tohle datum? Pamatujete si zákon o nočním klidu? Tohle je přímá ukázka 
toho, jak taková novela zákona vypadá v praxi.

mírně šokován: Zásadní otázkou je, zda hluk přesa-
huje obvyklou míru hluku z běžného provozu. Toto 
se musí posuzovat vždy případ od případu. Žádnou 
právní normou nejsou stanoveny konkrétní činnosti, 
které by byly v těchto provozovnách v době nočního 
klidu (22.00 – 06.00) zakázány a není ani stanovena 
hladina hluku pro potřeby posouzení rušení nočního 
klidu. V praxi tedy musí přivolaní strážníci nebo po-
licisté subjektivně posoudit, zda existuje podezření 
na rušení nočního klidu, a na místě věc vyřešit nebo 
oznámit příslušnému správnímu orgánu (Komisi pro 
projednávání přestupků MěÚ Blansko). Za přestupek 
rušení nočního klidu ze strany hostů zahrádek ale 
není možné postihnout provozovatele, vždy pouze 
osobu, která toto protiprávní jednání zavinila, tedy 
konkrétního hosta. Samozřejmě strážníci MP Blansko 
při těchto výjezdech apelují i na personál podniků, aby 
se co nejvíce vyvaroval rušících projevů a svoje hosty 
v tomto smyslu usměrňoval. Většinou se tak i děje. Za 
současného právního stavu je tedy jediným řešením 
přivolat na místo strážníky městské policie (nebo 
policisty Policie ČR), kteří budou jednat podle výše 
uvedeného postupu. Jinými slovy – máte skutečně 
smůlu a nemůžete dělat vůbec nic. 
 Vrátím se ještě v závěru k 25. srpnu. Napadlo mě, 
že pořadatelé kultury v Blansku by se mohli spojit a 
zkusit se domluvit s radnicí na více termínech s tím, že 
každý z nich si vezme jeden konkrétní termín a akce 
se tak nebudou navzájem krýt. Otázka je, na kolik 
je takový nápad realizovatelný a jak by se k němu 
postavilo zastupitelstvo. Já bych to minimálně zkusil, 
protože je vidět, že o zábavu v letních měsících je u 
široké veřejnosti evidentně zájem.

Martin Müller

 25. srpen byl dnem, 
kdy v Blansku a okolí 
proběhlo nejvíce akcí, co 
pamatuju. V aquaparku 
taneční zábava se skupi-
nou Medium, na Obůrce 
rockový koncert hned tří 
různých kapel, v Horní 
Lhotě Kaštánek FEST 
se čtyřmi regionálními 
rockovými skupinami, na 
Zborovcích na Velvetu 
koncert skupiny Sanit-
ka… A mohl bych možná 
pokračovat.
 Jen pro připomenutí: 
Od 1. října 2016 obce 
stanoví výjimky z nočního 
klidu přímo v textu obec-
ně závazné vyhlášky (schválené zastupitelstvem). 
Vymezení výjimečných případů nelze vázat na 
konkrétního pořadatele akce, byť by jím byla obec 
samotná. V Blansku byla tato novela uchopena tak, 
že naši zastupitelé schválili na konci roku 2016 osm 
termínů (většinou pro akce pořádané či podporované 
městem), kdy se zkracuje doba nočního klidu. Mezi 
nimi byl od samého začátku taky termín 25. srpna. 
 Tohle je docela průšvih. Z dostupných informací 
totiž vím, že pořadatelé z této situace velkou radost 
neměli. Žádná z akcí nestáhla většinu na svoji stranu; 
pořadatelé přiznávají, že očekávali větší účast. Pokud 
však Blanenským nabídnete tolik možností kulturního 
vyžití v jeden den, logicky se to musí projevit. Jenže 
jak z toho ven? Zastupitelstvo by mohlo schválit více 
takových výjimek v létě, to bezesporu. Ale znamená 
to taky fakt, že na celém katastrálním území Blanska 
bude doba nočního klidu zkrácena. Že na zahrádce v 
pivnici hraje nahlas rádio a vy nemůžete spát? Máte 
smůlu. Obecně závazná vyhláška říká, že noční klid 
je zkrácen a platí až od druhé hodiny ranní.
 Jak vlastně zjistíme, že byl porušen noční klid? 
Představte si, že bydlíte nedaleko hospody se za-
hrádkou, ve které se jeden z hostů rozhodne oblažit 
místní chasu svým hlasem a započne notovat melodie 
Karla Gotta. Že mu to moc nejde a zrovna vám se 
chce spát, protože vstáváte v půl šesté do práce, je 
mu zcela jedno. A tak to po půlhodině toho děsného 
kvílení nevydržíte a (zcela právem) zavoláte měst-
skou policii. Ta přijede a v tento moment samozřejmě 
všichni ztichnou. Kdo právě nyní porušuje noční klid? 
Kdo je zodpovědný za hlasité projevy hostů? 
 Z odpovědi, kterou jsem vyčetl na stránkách 
blansko.cz, kde se podobná situace řešila, jsem byl 

Kaštánek FEST - skupina Infernet. Atmosféra výborná, ale lidí mohlo přijít více.Kaštánek FEST - skupina Infernet. Atmosféra výborná, ale lidí mohlo přijít více.
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Víte?
Nevíte?

Osmý DEN PRO DĚTI v Nemocnici Blansko 

V Blansku bude babybox

 V sobotu 2. září 2017 proběhl v areálu blanenské nemocnice osmý ročník Dne pro děti. Počasí přes nepříznivou předpověď nakonec ukázalo i sluneč-
nou tvář a v kombinaci s bohatým programem jak na pódiu, tak i v celém areálu nemocnice přilákal i letos tento den do nemocnice bezmála patnáct set 
návštěvníků. 

 Program byl rozdělen mezi vystoupení na pódiu 
a atrakce a stanoviště v celém areálu nemocnice. 
Hlavní téma bylo DŽUNGLE 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 diplom.
 Na pódiu se vystřídala pohádka Divadla Koráb, 
skupina Velvet, dětská show s Áňou, Ledové krá-
lovství, freestyle exhibice Vaška Koláře - několika-
násobného mistra světa v biketrialu, fi nalistky Dívky 
ČR 2017 a v neposlední řadě zde proběhla premiéra 
talentové soutěže – NEMOCNICE MÁ TALENT. 
Zde odborná porota hodnotila 10 fi nalistů, a to ve 
čtyřech disciplínách. V každém kole, které prověřilo 
děti z jiné stránky, vypadli dva až tři fi nalisté, až se 
mezi sebou utkali poslední dva. Ti poměřili svůj 
talent v zhmotnění svého superhrdiny v podobě 
malby na obličej. K dispozici měli jak barvičky, 
tak i originální modely. Nebyli jimi nikdo jiný, než 
starosta města Blanska Ivo Polák a místostarosta 
Jiří Crha. Dva fi nalisté právě na jejich tváře nama-
lovali své superhrdiny a svým umem ohromili nejen 
diváky, ale i odbornou porotu, která tak hodnocení 
neměla vůbec snadné. Všichni fi nalisté si odnesli 
řadu krásných cen. Absolutní vítěz - talentovaná 
Deniska Kakáčová - obdržela mimo jiné poukaz na 
výmalbu dětského pokojíčku od hlavního partnera 
této soutěže – BARVY A LAKY U LUMÍRA a dort od 
Nemocnice Blansko s logem soutěže – NEMOCNI-
CE MÁ TALENT. Mimo partnerů akce, kteří těmto 
mladým talentům věnovali všechny krásné ceny, 
patří velké poděkování Martinovi Müllerovi, který 
byl jak scénáristou, režisérem, tak i moderátorem 
celé soutěže.

 Již tradičně nechyběli v areálu 
blanenští hasiči, kteří si pro děti 
krom statické ukázky techniky 
nachystali i dynamickou ukázku, 
při níž stříhali autovrak a hasili. 
Propojeni se zdravotnickou zá-
chrannou 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 
Klub ulita a pro děti nabídl nejen 
pestré vyžití, ale také ochutnáv-

ku čajů. Nováčky bylo i Judo BeF Home Blansko 
a Judo Samurai Adamov. Velký zájem vzbudilo 
stanoviště SPŠ Jedovnice. Dále jsme poprvé přiví-
tali sdružení Práh jižní Morava, kde si děti zahrály 
sudoku a jiné stolní hry. Také se představila řada 
spolků, která nabídla dětem pestrou paletu aktivit 
a činností: megahoupačka, lanové aktivity, střelba 
z luku a hlavolamy pod taktovkou Junák Blansko, 
výcvikové sdružení Feneček, ukázka vodících psů 
spolku SONS, Mateřské centrum Paleček, Měst-
ská knihovna Blansko, Muzeum Blanenska, Klub 
stolního tenisu Blansko, Oblastní charita, Olympia 
Blansko – baseballový klub, malování na obličej, 
trampolínky, dětská zumba, trenažer dojení krávy 
od Teamagency, logopedická poradna a ukázka 
estetické medicíny – lymfodrenáží Nemocnice 
Blansko, klouzací hrad Porsche Brno a klouzací 
hrad Remax a v neposlední řadě Jet 
Arrows tým a jejich úžasné letecké 
modely s možností ukázkových letů. 
Nejen k vidění, ale i „obmotání“ byli 
i exotičtí hadi. Velkou atrakcí byl i 
traktor Fendt, mercedes mezi trak-
tory, v němž se děti mohly po celý 
den svézt a  aquazorbing Vodáren-
ské a.s. Tím ale výčet nekončí! Pro 
všechny děti byla zdarma zmrzlina 
v kavárně Dottore del Café ve ves-
tibulu nemocnice, stejně tak tištěné 
fotografi e ve fotokoutku CM Optik.
 Opět se účastnila OA a SZdŠ 
Blansko, jejíž žáci maskovali dětem 
různá zranění, která pak učili ošetřo-
vat. Ukázka správné techniky první 
pomoci 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 pod-
pořili tím dobrou věc! Výtěžek letošní sbírky poputuje 
stejně jako vždy na konkrétní nemocné a znevýhod-
něné 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 Bosko-
vice - je pro nás obzvlášť ctí. I letos proběhl prodej 
výrobků s růžovou stužkou, kde výtěžek putuje na 
boj s touto zákeřnou nemocí. Téměř 2 tisíce korun 
ze sobotní akce jistě někde také pomohou.
 Všem, kteří se na realizaci tohoto dne podíleli, ve-
lice děkujeme. Letos na akci participovalo 47 spolků. 
Na těchto stanovištích bylo po celý den 263 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 devátý 
ročník Dne pro děti v Nemocnici Blansko, který se 
bude konat v sobotu 15.9.2018!
 Děkujeme všem sponzorům a partnerům! Velice 
si vážíme jejich podpory, ať už fi nanční, materiální 
nebo nezištnou účastí. Bez takovýchto spolků, klu-
bů, sdružení, společností a institucí by těžko mohl 
být podobný projekt realizován.

-ko-

Freddieho sloupek
Už se perou...

 ... jak jinak, než o hlasy občanů?
 Zase začíná ta krásná doba, ve které všichni občané 
naší milované vlasti uslyší, nebo si přečtou o tom, jak 
krásná a zářivá budoucnost je čeká, co vše se opraví, 
postaví, zařídí a zasponzoruje. O kolik budou vyšší 
platy lékařů a učitelů, o kolik klesnou daně, státní dluh 
a špatná nálada... Nastává čas předvolební...
 Na druhé straně to bude zábavné, protože už teď 
kdesi na srazu (či mítingu) jistého hnutí s občany zarazil 
předsedu onoho hnutí člověk z davu otázkou, proč prý 
si nenajme pan předseda vizážistu, který by mu poradil, 
jak se správně učesat... Vzhledem k nechápavému 
výrazu tváře onoho předsedy mu tázající upřesnil, že: 
„Máš na hlavě čapí hnízdo, Andreji...“
 Předvolební časy jsou nádherné. Televizní debaty, 
chvilku před volbami televizní spoty s reklamami na tu 
kterou stranu, poštovní schránky přeplněné agitací tolik, 
že člověk mimoděk vyhodí i hlasovací lístky...
 Máte-li, vážení čtenáři přístup k síti Internet, zadejte 
si do vyhledávače heslo „předvolební spoty“ a jakkoli 
vám může připadat váš den všední, či nudný, jistě 
vám některý z nich vykouzlí úsměv na tváři. Vidět v té 
retozábavě pány Zemana, Grosse, Sobotku, Sládka, 
F.R. Čecha (ještě za KAN – spot Blaničtí rytíři), a další 
kreatury naší politické scény je pocit k nezaplacení.
 Je to prostě všechno báječné a úžasné, jak na tom 
naše země bude pod vedením té správné strany, hnutí, 
či uskupení... Jen to jaksi vždy utichne hned po volbách 
a další 4 roky je „ticho po pěšině“. Sám si dobře pama-
tuji, ze svého působení v jedné ze stran, jak poslanec, 
kterého místní sdružení schválilo na kandidátku, se 
nedokázal objevit před oním sdružením jindy, než zase 
před volbami. Jeho blanenská kancelář byla věčně za-
mčená a asistent byl pravděpodobně virtuální, protože 
nereagoval na žádný pokus o komunikaci, ať už ten 
pokus byl jakýkoli...
 Naše země je na tom velice dobře. Možná lépe, 
než kdykoli předtím. Nezaměstnanost mizivá, infl ace 
v takových mezích, že ekonomice prospívá, nálada je 
dobrá a máme se opravdu „fajn“. Nejsem teď vůbec 
ironický, právě naopak... Podívejte se do jiných post-
-komunistických zemí a uvidíte, že jsme zase nahoře...
 A je tomu tak díky lidem, kteří zde žijí, pracují a 
vytvářejí nějaké hodnoty namísto toho, aby si „otevírali 
chlebárnu“ v parlamentu ČR...
 Jinými slovy: „Milí politici, kterým záleží na názoru 
občana pouze v době předvolební... Máme se dobře. 
Nikoli díky vám, ale vám navzdory...“
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Blansku bude mít babybox. Vedení 
ZZS JmK o tom jednalo s autorem projektu Ludvíkem Hessem několik měsíců a na konci srpna záměr 
schválila Rada Jihomoravského kraje. 

 Babybox je schránka na čerstvě 
narozené a odložené děti. Jejím úkolem 
je zachránit život novorozeněti, které 
jeho matka nechce. Ve většině případů 
jsou babyboxy součástí zdravotnických 
zařízení, která mají dětská oddělení. Po 
uložení dítěte do schránky se rozezní 
alarm na novorozeneckém oddělení a 
personál jde miminko ihned vyzvednout. 
Blanenská nemocnice však dětské 
oddělení nemá, zdejší babybox tedy 
bude fungovat jinak. 
 „Při umístění dítěte do babyboxu 
přijde výzva na Krajské zdravotnické 
operační středisko (KZOS) a zároveň se 
rozezní alarm i na blanenské základně. 
Dispečink vyšle na místo nejbližší 
výjezdovou skupinu a vše bude probíhat 
jako standardní výjezd. V ideálním 
případě bude na základně posádka, 
která miminko na základě číselného 
kódu, který dostane od operátorky, 
ze schránky vyzvedne, poskytne mu 
potřebnou zdravotní péči a následně dítě 
převeze do nejbližšího odpovídajícího 
zdravotnického zařízení,“ sdělila tisková 
mluvčí krajských záchranářů Hedvika 
Kropáčková. 
 Zároveň upozornila, že může nastat situace, kdy 
budou všechny blanenské posádky ve výjezdu. V 
takovém případě dispečink vyšle některou z posádek 
z okolních výjezdových základen nebo z Brna. Ve 
schránce je udržovaná kontinuální teplota a zajištěn 
přívod vzduchu, dítě proto v babyboxu může bez 
problémů zůstat i desítky minut. Po celou dobu je 
navíc sledované operátorkami KZOS přes kameru. 
 Blansko je posledním okresním městem v 
Jihomoravském kraji, které babybox prozatím nemá, 
a jedním z posledních tří v rámci celé Moravy. 
„Posádky ZZS denně usilují o záchranu života 
nebo zdraví každého svého pacienta. Případy, kdy 

je ohroženo dítě, jsou pro zdravotníky mimořádně 
citlivé. Pokud blanenský babybox pomůže byť jen 
jednomu dítěti, má svůj význam,“ zmínil ředitel ZZS 
JmK Milan Klusák. 
 „Jsem přesvědčený, že význam zřízení babyboxu 
v Blansku je zásadní a že pomůže vstoupit do nového 
života nejednomu miminku. Proto jsem velmi vděčný 
řediteli Klusákovi za jeho vlídný a vstřícný přístup,“ 
řekl autor projektu Ludvík Hess.
 V České republice funguje v současnosti 71 
babyboxů. Od roku 2006 do nich bylo odloženo 158 
dětí, z toho 19 v Jihomoravském kraji (16 v Brně a 
3 ve Vyškově). 

-mha-

PVC klub otevře dveře 
veřejnosti

 V nízkoprahovém centru NZDM v Blansku (PVC 
klub) se v pondělí 18. září od 13 do 16 hodin 
uskuteční Den otevřených dveří. Veřejnost se 
bude moci seznámit s celou škálou činností, které 
organizace vykonává. 
 Přítomni budou odborní pracovníci klubu, kteří 
rádi zodpovědí dotazy návštěvníků například z 
oblasti výchovných problémů dětí, jako jsou drogy, 
vandalismus, sprejerství, útěky z domova apod. 
 Součástí bude výstava děl vzniklých na 
happeningu Street Art Jam  9. září v blanenském 
Skateparku a také výstava výtvorů klientů PVC 
klubu. Den otevřených dveří se uskuteční v rámci 
celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů. 
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Zahrádkáři zvou
 ZO Českého zahrádkářského svazu Blansko 
Vás srdečně zve na PODZIMNÍ VÝSTAVU ovoce 
a zeleniny konanou ve dnech 28. a 29. září 2017 
od 9 do 17 hodin v Domě zahrádkářů Blansko, ul. 
Křižkovského 59. Prosíme o donesení vzorků ovoce 
a zeleniny. Příjem zboží k vystavování proběhne ve 
středu 27. září 2017 od 17 do 19 hodin.

Blahopřání
 Dne 2.zářì 2017 oslavili naši rodiče Hana a Miro-
slav Živnì zlatou svatbu - obdivuhodných 50 let od 
svatby. Nejen touto cestou bychom jim rádi ještě 
jednou poblahopřáli a chtěli poděkovat za vše, co 
pro nás v uplynulých letech udělali. 

Dcery s rodinami

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

SÁLOVKY

- na suchý zip i šněrovací, vel. 28-47

- pro aerobic, fotbal, volejbal, košíkovou,

 squash, tenis a další cvičební halové aktivity

- dále v nabídce – kopačky na škváru i trávník

 (zn. Reebok, Adidas, Joma, Axim)

SÁLOVKYSÁLOVKY
pro nadcházející

sezónu

Poděkování
 Chtěl bych touto cestou poděkovat  Městskému 
úřadu v Blansku, zvláště pak paní ing. Hromádkové z 
odboru komunální údržby, která zařídila rekonstrukci 
zpevněné plochy před bytovým domem na ul. 
Nádražní v Blansku. 

Za společenství vlastníků Schmidt Luboš
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Na kávě s Lukášem Nezvalem
Lukáš Nezval se na konci minulého školního roku zúčastnil prvního ročníku 
Ekonomické olympiády. Postoupil do celostátního fi nále, kde v samotné soutěži 
vybojoval páté místo, a navíc se mu podařilo vyhrát cenu České národní banky za 
nejlepší esej. Tento osmnáctiletý student třetího ročníku blanenského gymnázia 
téměř veškerý svůj čas věnuje studiu a práci v rodinné fi rmě, ale rád pracuje také 
na zahradě, když zbude volná chvíle. Povídali jsme si spolu především o soutěži 
a o výhře, kterou byl jeden den strávený v České národní bance.

podobný názor, jako měla porota. 
A navíc když jsem se díval na těch 
devět ostatních, tak nikdo nevyslovil 
svůj názor tak jasně, neodpověděl 
přímo na otázku. Já jsem odpověděl 
jasně – tedy ano, ceny, které rostou 
tak, jako v současné chvíli, tedy velmi 
rychle a nepodloženě, nepřirozeně, 
opravdu představují ohrožení pro 
fi nanční stabilitu. 

 Za nejlepší esej jste tedy získal 
možnost strávit den v ČNB. Jaké 
to tam bylo? Co jste tam zažil a s 
kým se potkal?
 Návštěva ČNB byla formou pro-
hlídky, podíval jsem se do prostor, 
kde se skladuje zlato, ukázali mi 
zlaté mince, které vydávají. V ČNB 
je uskladněno několik tun zlata. Dále 

jsem byl v části, kde se zpracovává hotovost. Všechna 
hotovost, která do ČNB přijde, kterou si tam uloží ostatní 
banky, projde prostorami, kde je tříděna, aby měna 
byla fyzicky čistá a v dobrém stavu. Jsou tam tříděny 
poškozené mince, potrhané bankovky, které se likvidují. 
Jsou tam zachytávány falzifi káty, ale to se nestává tak 
často.
 Pak jsem se setkal s panem viceguvernérem Ham-
plem, který ekonomickou olympiádu za ČNB nejvíce 
podporoval a účastnil se jí. Ptal se mě na dojmy ze 
soutěže, protože to byl první ročník. Dále jsme mluvili o 
aktuálním stavu na realitním trhu a podobných tématech. 
Poté jsem byl na obědě s panem Nidetzkým, což je člen 
bankovní rady. S ním jsem se také bavil o realitách i o 
dalších ekonomických a politických tématech. Nakonec 
jsem se setkal i s panem guvernérem Rusnokem, který 
mi věnoval několik výtisků odborné literatury a také 
stříbrnou minci k 300. výročí narození Marie Terezie.

 Co se dělá s poškozenými bankovkami? 
 Poškozené bankovky se likvidují přímo na místě, 
vzniká z nich bankovní drť, kterou ČNB rozdává jako 
dárkové předměty návštěvám. Také jsem ji dostal. 
Mince se vozí na pobočku ČNB v Hradci Králové, kde 
jsou stříhány a likvidovány. Nové bankovky se do ČNB 
dováží ze Státní tiskárny cenin.

 Co vám den v ČNB přinesl? 
 Dozvěděl jsem se mnoho zajímavostí o bankovkách 
a hotovosti, o jejich zpracování. Dále diskuze se jme-
novanými třemi osobnostmi byla určitě něco, co nemám 
možnost prožít každý den. Dozvěděl jsem se, jaký 
názor mají na některé věci, a byla to cenná zkušenost 

 Jak probíhal postup do celostátního kola soutě-
že? 
 Paní učitelka Petříková se dozvěděla, že je pořádána 
Ekonomická olympiáda, a proto oslovila některé žáky. 
Školního kola se zúčastnilo asi deset lidí, čtyři postoupili 
do krajského kola a z krajského, kde jsem získal páté 
místo, jsem postoupil do celostátního. V celostátním 
kole nás bylo celkem osmatřicet. 

 V čem spočívala soutěž? 
 Celostátní kolo spočívalo v písemném testu z teore-
tických znalostí z ekonomie – ten se skládal z několika 
částí zaměřených na různé oblasti.  Deset nejlepších na 
základě výsledků písemného testu postoupilo do fi nále 
a mohlo soutěžit o cenu České národní banky (ČNB). 
Psali jsme esej na jedno z pěti předem známých témat. 

 Připravoval jste se nějak speciálně na psaní ese-
je? 
 Sice jsem věděl, jaká budou témata eseje, ale abych 
pravdu řekl – brali jsme to s paní učitelkou tak, že je to 
první ročník a moc šancí dostat se mezi prvních deset 
není. Takže jsem se na to ani moc nepřipravoval. Spíše 
mi pomohlo to, že již několik let se zabývám i realitním a 
akciovým trhem, tudíž mám tuto problematiku zažitou z 
praxe. Také se zajímám o politické dění, a proto se letos 
těším na říjnové volby, kdy budu nejen poprvé volit, ale 
také se stanu členem volební komise.

 Čím myslíte, že jste oslovil odbornou porotu ve 
své eseji? 
 Esej byla na téma „Představují rostoucí ceny nemo-
vitostí ohrožení pro fi nanční stabilitu?“ Asi jsem měl 

Na blanenském gymnáziu 
vznikne Klub mladých ekonomů

Půlmaraton Moravským krasem 2017

Sponzor rubriky:

i nezapomenutelný zážitek. A příští rok bych se určitě 
zase rád Ekonomické olympiády zúčastnil.

 Co obnáší práce ve fi rmě? 
 Práci v rodinné fi rmě věnuji většinu volného času. 
O prázdninách jsem tam byl skoro každý den. Není to 
lehké skloubit se školou, ale tím, že mě to baví, tak to 
jde. Přijdu třeba ve tři hodiny ze školy a potom do osmi, 
do devíti jsem ve fi rmě. Podílím se zejména na přípravě 
nových projektů, které se realizují. Teď děláme projekty 
na nové kogenerační jednotky a obnovitelné zdroje – 
koupili jsme malou vodní elektrárnu. Loni, když jsme 
měnili název, jsem všechno kolem toho zařizoval já.

 Proč je podle vás důležité vzdělávání v ekonomi-
ce? 
 Je to důležité, protože fi nanční gramotnost je bohužel 
u některých lidí na nízké úrovni, když vidím průzkumy, 
velká část lidí si třeba neumí spočítat ani obyčejný úrok. 
S panem Nidetzkým jsme například mluvili o směnár-
nách, protože ČNB má na starost dohled nad nimi. 
Říkal, že lidé si často stěžují, že si vyměnili peníze ve 
směnárně za nevýhodný kurz. Jenže ČNB hlídá proces 
jako takový, to, že pracovník směnárny musí zákazní-
kovi vydat potvrzení, kde je napsáno, kolik zaplatí, kolik 
dostane, zákazník to musí podepsat. ČNB tedy hlídá 
spíše tento proces, ale kurz ohlídat nemůže. To je na 
zákazníkovi, aby si sám zjistil, zda je kurz výhodný nebo 
ne. Nikdo – stát ani národní banka – nemůže žádného 
spotřebitele stoprocentně ochránit, pokud nemá alespoň 
základní znalosti a neví, co je pro něj výhodné a co ne. 
A právě v tomto dle mého názoru spočívá důležitost 
fi nanční gramotnosti.

 Jaké máte plány do budoucna v oblasti studia a 
budoucího povolání? 
 Asi nějaká ekonomická škola, ale přemýšlel jsem i o 
právech, protože mě také zajímá historie. Po škole chci 
pokračovat v práci ve fi rmě.

Marie Hasońová

 V souvislosti s vynikajícím umístěním Lukáše Nezvala v celostátním kole Ekonomické 
olympiády 2017 plánují pedagogové z Gymnázia Blansko založit ekonomický kroužek. Zájemci 
by se měli scházet jednou za čtrnáct dní po vyučování. 

 INEV (Institut ekonomického vzdělávání), 
organizátor Ekonomické olympiády, totiž nabídl 
zejména pražským studentům možnost zapojit se 
do ekonomického kroužku, kde se mohli společně 
setkávat mladí ekonomičtí nadšenci spolu 
navzájem a diskutovat a učit se od úspěšných a 
známých ekonomů, kteří kroužek vedli. 
 „Chtěla bych zprostředkovat takovou příležitost 
i zájemcům z naší školy a zvýšit tak šanci 
na úspěch v ekonomických soutěžích, do 
kterých bych se spolu s žáky chtěla v letošním 
školním roce zapojit,“ uvádí Štěpánka Petříková 
z blanenského gymnázia, která dlouhodobě 
spolupracuje s bývalou žákyní školy Hanou 
Lipovskou. 
 Hana Lipovská je autorkou knihy Moderní 
ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli 
vědět. Působí na Ekonomicko-správní fakultě MU 
v Brně. Ještě jako studentka Gymnázia Blansko 
získala v roce 2010 prestižní ocenění v rámci 
projektu České hlavičky (cena Merkur) a Cenu 
rektora Vysoké školy 
ekonomické v Praze 
za práci „Teorie 
her v ekonomii“, 
kterou napsala v 
rámci středoškolské 
odborné činnosti. 
 Po vzoru INEV tedy 
plánuje Petříková 
s Lipovskou vést 
na  b lanenském 
gymnáz iu  K lub 
mladých ekonomů. 
Přihlásit se do něj 
mohou žáci vyššího 
gymnáz ia .  „Na 
naše setkávání se 
studenty bychom rádi 
zvali i odborníky z 
oblasti ekonomie a 
fi nancí a umožnili tak 
žákům získat nové 

informace a znalosti, které budou moci uplatnit 
nejen v soutěžích, ale třeba i v dalším studiu 
a rozhodně v běžném každodenním životě,“ 
upřesňuje Štěpánka Petříková s tím, že se spolu 
s kolegy ve škole snaží pracovat s žáky, kteří 
mají zájem dál rozvíjet svoje zájmy a prohlubovat 
znalosti a dovednosti. 
 „Vyhledáváme různé soutěže a projekty, na které 
žáky připravujeme. Máme tak možnost poměřit se 
s ostatními, získat nové zkušenosti, podívat se 
na zajímavá místa. S žáky jsem byla například 
v budově Senátu ve Valdštejnském paláci na 
fi nále soutěže Paragraf 11/55 v roce 2002, ve 
Strakově akademii na Úřadu vlády a v Kramářově 
vile v rámci projektu Simulované zasedání vlády 
2011, dále v refektáři Benediktinského opatství 
v Emauzích v Praze na fi nále soutěže Finanční 
gramotnost a Tuta Via Vitae 2016, a konečně v 
budově České národní banky v Praze na fi nále 
Ekonomické olympiády 2017,“ dodává Petříková. 
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 Vyčerpání, sáhnutí si na dno svých vlastních sil, překonání sebe sama. Podle výrazů ve tvářích 
závodníků, kteří proběhli cílem Půlmaratonu Moravským krasem, bylo možno odhadovat, jak závod 
prožívali. Někteří padali vyčerpáním, ale někteří – zdálo se – běželi svých jednadvacet kilometrů s 
lehkostí. Jeden závodník měl dokonce tolik síly, že v cíli udělal hvězdu. 

 Hlavní závod již tradičně startuje v Blansku 
na náměstí Republiky, začíná dvěma okruhy v 
centru města a pokračuje kolem vlakového nádraží, 
ředitelství ČKD přes Skalní mlýn až k Punkevním 
jeskyním a zpět na náměstí Republiky. 
 Do Blanska se sjelo přes osm set běžců z 
celé republiky i zahraničí. Na start půlmaratonu 
se postavilo 661 závodníků. Jako první cílovou 
páskou proběhl Jiří Petr v čase 1:14:21, druhý se 
umístil Stanislav Krajča a třetí Vít Ryška. Z místních 
nejrychleji doběhl jako dvaadvacátý Jakub Tihoň z 
Blanska. Mezi ženami zvítězila Petra Kamínková s 

časem 1:24:27 (v celkovém pořadí doběhla šestá), 
na druhém místě skončila Martina Vévodová a třetí 
byla Irena Pospíšilová. Petra Matušková z Blanska 
se umístila na sedmé pozici. 
 Kromě půlmaratonské tratě organizátoři již tradičně 
nabídli možnost zúčastnit se běhu na 2,4 km centrem 
Blanska. Tuto trasu nejrychleji zdolal David Klíč s 
časem 6:58, dále Marek Eff enberger a Petr Zelinka. 
Běžci se také mohli zapojit do soutěže pětičlenných 
týmů – rozhodující byl součet časů všech pěti 
závodníků. Na prvním místě tedy stanul tým mužů 
fi tplusblansko.cz a na druhém ženy fi tplusblansko.

cz. 
 Další zájemci se postavili na start 
nesoutěžního lidového běhu na 800 m a 
pro děti byly připraveny tratě 60 m a 100 m. 
Kromě běhů byl připraven kulturní program, v 
němž vystoupily hudební skupiny Kamelot a 
Kvatro. Pro děti byly k dispozici skákací hrad, 
megatrampolína či tvůrčí dílna. 
 Letošní velmi parné počasí běžcům jejich 
sportovní výkony rozhodně neusnadnilo. 
Oproti loňskému ročníku se na start postavilo 
o tři stovky méně závodníků. 
 Historie Půlmaratonu Moravským krasem 
v současné podobě se ofi ciálně píše od roku 
1995, ovšem její počátky sahají do 50. let 19. 
století, kdy se běhal pětadvacetikilometrový 
běh z Adamova do Blanska a zpět. 
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S guvernérem ČNB Jiřím RusnokemS guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem
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Vlastní podnikání v Blansku? 
Bankovní a poradenská franšíza 
Partners market nabízí příležitost

móda 
  Dana

Svatební salon Dany Beránkové 

v Horní Lhotě nabízí:

*svatební šaty i ve větších 

velikostech+doplňky

*společenské šaty dlouhé

*bílé šaty do tanečních

*šaty pro družičky

Tel:777925553, www.modadana.cz 

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720
 Přemýšlíte o vlastním podnikání? Velmi dobře rozjetý byznys představují bankovní a poradenské 
pobočky Partners market a nemusíte být ani mistři z oboru. Partners marketům se daří a jejich obraty 
rostou. S fi nancemi totiž potřebuje pomoci téměř každý!

 O konceptu poboček, požadavcích na nové fran-
šízanty i nabízené podpoře s námi hovořil Senior 
Director Partners Marek Liška, který aktuálně hledá 
partnera pro pobočku v Blansku.

 Jaká je vize Partners marketů?
 Heslem celého projektu je Vše o penězích pod 
jednou střechou. Lidem v menších městech zpřístup-
ňujeme produkty největších fi nančních společností, 
jejichž pobočky tu ve velké většině chybí. Uvnitř 
Partners marketu je i pobočka UniCredit Bank a 
s tím jsou spojeny i veškeré související bankovní 
služby, které zároveň generují majiteli pěkný pasivní 
příjem. Zavedené Partners markety dnes dosahují 
měsíčního obratu přes půl milionu korun a potenciál 
pro další růst je velký. Aktuálně chceme otevřít po-
bočku v Blansku a hledáme osobnosti, které dobře 
znají právě tento region.

 Jaké další vlastnosti by měl budoucí majitel 
pobočky mít?
Platí, že se daří osobnostem s kapitálem ve výši 

alespoň 500 tisíc korun, 
které chtějí osobně řídit 
pobočku a umějí vést lidi. 
Nemusí však být přímo 
z oboru fi nancí. Velká sku-
pina úspěšných franšízan-
tů přišla z jiného oboru, 
centrála Partners jim umí 
ve všem pomoci.

 Jakou pomoc mo-
hou tedy noví franšízan-
ti čekat?
 Centrála Partners po-
máhá od prvních kroků, 
s výběrem lokality, proná-
jmem pobočky, vybudo-
váním bankovního místa. 
Zajišťuje marketingovou 
a IT podporu i software, 
stejně tak vzdělávání ce-

lého týmu pracovníků. Umí poradit s náborem 
zaměstnanců a podpořit při budování klientské 
základny. Už po roce provozu tak generují pobočky 
průměrný měsíční obrat přes 300 tisíc korun.
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50 partnerů
spolupracuje s každým Partners marketem

480 produktů
má každý Partners market v nabídce

500 tisíc Kč
měsíční obrat top marketů

70 poboček
již stojí a dalších 130 bude vybudováno

Chcete se stát majitelem Partners marketu? Kontaktujte:  606 888 729

A. Skotáka 1371/8, Blansko 

(ulice v centru města za bankou ČSOB,a.s.) 

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Hledáme byt

PRO  KONKRÉTNÍHO ZÁJEMCE s hotovostí

hledám byt o velikosti 2+1 nebo 3+1 kdekoliv 

v Blansku, kromě centra města. Pro prodávající jsou 

veškeré služby RK zdarma. Nabízím zajímavou 

odměnu za tip, vedoucí k prodeji nemovitosti.

Samostatně stojící 

RD 3+1, 434 m2, 

s dvorkem 

a zahradou, nutná 

rekonstrukce,  

klidné místo.  

1.290.000,- Kč 

vč. daně z nabytí 

+ provize RK

Prodej RD 3+1 OlomučanyProdej OV 2+1 Blansko, Svitavská OV 2+1, 60 m2, 

5p/6, balkon, 

po rekonstrukci, 

uvolnění 2/2018, 

možná dohodou 

dříve.

1.990.000,- Kč 

bez daně z nabytí 

+ provize RK 

PO ÚSPĚŠNÉ SEZÓNĚ POKRAČUJEME
novou podzimní akcí NEJEN pro studenty

Sleva na kurz sk. B až  1 300,- Kč

Dále nabízíme:

• kondiční jízdy (TRASA DLE VAŠICH POTŘEB) 

• volné termíny na pravidelná profesní školení

 řidičů  - listopad, prosinec

• zahájení nových kurzů každý týden

Kontakt: 

516 426 313, 739 682 340

autoskola@cadblansko.cz, 

www. autoskola-cad-blansko.cz

RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮMRESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO 

Nabízíme vám:
 -- různé druhy guláše, dle denní nabídky 
     (zvěřinový, mexický, krůtí, šumavský, segedínský, bramborový)
 -- marinované maso všeho druhu (steaky, žebírka)
 -- ryby pečené i smažené
 -- bezmasou kuchyni

Rodinné i fi remní akce, rauty, 
posezení s přáteli... 

Informace na tel. 605020542605020542

Kuchyně, ve které Vám 
nezabíjíme chuť umělými 

přísadami, je v provozu 
po celý den. 

U nás je vše přírodní!
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- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

VLADIMÍR

www.vladimirmisik.cz

& ETC...

20. 9. 2017 v 19:30 h
 

a

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a

pi

k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ

Dobří sousedé jsou také na Blanensku
 Projekt s názvem „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“ pomáhá lidem, kteří jsou kvůli 
duševnímu onemocnění ohroženi bezdomovectvím. Organizace Práh jižní Morava jim díky 
projektu poskytuje bezplatnou podporu, aby si dokázali udržet stávající bydlení, nebo jim pomáhá 
najít podnájem. Stará se také o sociální byty pro potřebné lidi. 
 Pracovníci organizace Práh jižní Morava 
provázejí klienty v základních životních oblastech, 
jako je získání a udržení práce, schopnost 
samostatně bydlet, vzdělávat se a smysluplně 
trávit volný čas, pečovat o své zdraví a mezilidské 
vztahy. „Usilují o to, aby se lidé mohli zotavovat 
ve vlastním prostředí mezi svými blízkými, 
čemuž napomáhají prací v terénu,“ uvedla mluvčí 
společnosti Práh jižní Morava Kateřina Fojtíková s 
tím, že organizace v Jihomoravském kraji působí 
již sedmnáct let. 
 Mezi členy terénního týmu na Blanensku, kteří 
docházejí za lidmi domů, patří sociální pracovník, 
psycholožka, psychiatrička, psychiatrická sestra. 
Pomáhají lidem zpřehlednit finanční situaci, 
plánovat rozpočet, najít si práci, případně opatřit 
sociální dávky. Často se jedná o klienty, kteří 
přišli o rodinu a tím ztratili sociální podporu. Bez 
pomoci a pravidelné kontroly nejsou schopni ve 
společnosti fungovat. 
 Projekt „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“ 
je spolufinancován z Evropského sociálního 
fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost (registrační 
číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624). 
 „Projekt by se neobešel bez spolupráce s místní 
komunitou, úřady a dalšími sociálními i zdravotními 
službami a jejich pomoci při začleňování lidí s 
duševním onemocněním do běžného prostředí. 
Díky městu Blansko se nám podařilo získat do 
pronájmu dva byty, které si Práh pronajímá a bude 
je v rámci podnájemních smluv 
poskytovat nejpotřebnějším 
klientům a podporovat je 
v novém domově. Naše 
organizace byty opravuje a 
vybavuje, bude se starat také 

o celkovou údržbu bytu a pravidelné hrazení 
nájemného klienty. První klienti by se měli 
nastěhovat v září 2017. Stejná jednání se plánují 
i v dalších městech a obcích,“ říká vedoucí 
terénního týmu Blanensko Zdena Ošlejšková. 
 Terénní tým Blanensko oslovuje majitele bytů, 
kteří hledají dlouhodobý a jistý pronájem, rádi 
se postaví za dobrou věc a pomohou lidem 
se zkušeností s duševním onemocněním. 
Práh jižní Morava nabízí podporu při jednání 
s podnájemníkem, bude s ním v úzkém 
kontaktu a vystaví trojstrannou dohodu mezi 
všemi zúčastněnými, v níž se zaváže k řešení 
náležitostí týkajících se nájemních i sousedských 
vztahů. Organizace může vypomoci také 
investicí do případných potřebných stavebních 
úprav. Pronajímatelé se mohou informovat u 
koordinátorky projektu Romany Jelínkové (tel.: 
734 230 751; e-mail: romana.jelinkova@prah-
brno.cz).
 Ať už čelíte duševnímu onemocnění vy sami 
nebo někdo z vašich blízkých, případně se s lidmi 
s těmito potížemi setkáváte při výkonu své práce 
a potřebujete informace či podporu, kontaktujte 
Terénní tým Blanensko telefonicky (604 875 684) 
nebo e-mailem (frantisek.forbelsky@prah-brno.
cz), případně se bez předchozí domluvy dostavte 
kterékoliv pondělí v čase 8 – 10 hod na adresu 
Svitavská 1b v Blansku. 

-mha-

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
kovovýroba IK ENGINEERING, s.r.o.

Spešov č. p. 46

tel.: 516 432 207

www.ik-e.cz

obchod@ik-e.cz

přijmeme pracovníka na pozici: 

 OBSLUHA CNC  OBSLUHA CNC 
 OHRAŇOVACÍHO LISU OHRAŇOVACÍHO LISU
  - vážné zájemce zaučíme

  - jednosměnný provoz

  - nástup možný ihned



8. září 20176

Den seniorů s Nemocnicí Blansko
 Dne 21.9.2017 pořádá Nemocnice Blansko ve spolupráci s Městem Blansko vzdělávací akci pro širokou veřejnost pod názvem "Den seniorů". Jedná se o další krok Nemocnice Blansko zaměřený 
na vzdělávání, seznamování, edukaci a informování široké veřejnosti v problematice péče o seniory, zejména v domácím prostředí. 

 Rok 2017 je blanenskou nemocnicí vyhlášen jako 
"Rok seniorů" s cílem poskytnout laické veřejnosti 
maximální množství srozumitelných informací, 
vztahujících se k péči o seniory, pomoc veřejnosti 
získat praktické dovedností v péči o seniora 
v domácím prostředí a maximálně zpřístupnit 
potřebné informace a informační materiály, 
vztahující se k této problematice. Komplexní 
problematika péče o seniora zpracovaná 
týmem odborníků do ucelených, stručných a 
srozumitelných informací by tak měla osobám 
blízkým výrazně zjednodušit situaci a pomoci se 
zorientovat v případech, kdy se i oni dostanou 
do složité životní situace spojené s péčí o své 
blízké. 

PROGRAM:
15:45 – 16:00 
ÚVODNÍ SLOVO

16:00 – 16:30 
BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK LÉKAŘŮ 
• Společně za zlepšení péče o seniory (prim. 
MUDr. Naděžda Formánková)
• Mozkové příhody: rychlý začátek - dlouhodobá 
léčba (prim. MUDr. Dušan Tenora)
• I správná výživa je lékem (MUDr. Tomáš Peška)
• Péče o nemocné s ledvinovým onemocněním 
(prim. MUDr. Jindra Brabcová)

• Rehabilitací ke zlepšení zdraví (prim. MUDr. 
Jana Novotná)
• Činnost oddělení následné péče (MUDr. Ludmila 
Juránková)
• Křehkost zdraví ve stáří (MUDr. Karla Klinkovská)

16:30 – 17:00 
BLOK ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK 
NELÉKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ
• Úloha zdravotně sociálního pracovníka pro 
nemocnici a v navazující péči při ukončení 
hospitalizace (Bc. Zuzana Jakubcová)
• Péče o seniora v domácím prostředí z pohledu 
všeobecné sestry (Lenka Plhoňová)
• Modelové situace a multidisciplinární spolupráce 
(Bc. Zuzana Jakubcová, Lenka Plhoňová)
• Možnosti péče v domácím prostředí z pohledu 
rehabilitace - úprava prostředí, bezpečná 
manipulace, kompenzační pomůcky, domácí 
cvičení, rehabilitace do domu (Bc. Barbora 
Pitříková)
• Podávání stravy a tekutin osobám s poruchou 
polykání (Mgr. Hana Linhartová)

17:00 – 18:00 
SOUBOR ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK 
SPOLUPRACUJÍCÍCH INSTITUCÍ
• Město Blansko (Mgr. Iveta Čípková, vedoucí 
odboru sociálních věcí)
• Oblastní Charita Blansko (Bc. Radka Kuncová, 
ředitelka)
• Generace Care, z.ú. - pečovatelská služba 
(Elvíra Patáková, ředitelka)
• Hospic sv. Alžběty v Brně (Mgr. Karel Kosina, 
ředitel) 

Odborné workshopy 
(přilehlé prostory sálu 15.00 - 19.00 
hodin):

1. Workshop Nemocnice Blansko
Praktická ukázka a nácvik bezpečné manipulace a 

přesunu pacientů v lůžku a mimo ně, rehabilitační 
ošetřovatelství, úprava domácího prostředí, použití 
kompenzačních pomůcek, domácí cvičení.
Praktická ukázka a nácvik správné techniky 
polohování a prevence vzniku proleženin, výběr 
pomůcek. 
Praktická ukázka a nácvik správné techniky 
podávání stravy a tekutin, pomůcky, postup 
zahuštění tekutin.
Praktická ukázka a nácvik neodkladné laické péče.
Lékárna Nemocnice Blansko- prezentace pomůcek 
pro ošetřování v domácím prostředí, výživa.
Edukační a informační materiály pro veřejnost. 
2. Workshop Město Blansko
Informační materiály, gerontooblek - "jak se cítí 
senior"

Workshopy a stanoviště 
smluvních partnerů

Oblastní Charita Blansko
Generace Care, z.ú. 
  pečovatelská služba, podpora pečujících rodin 
Linet - výrobce nemocničních lůžek a nemocničního 
nábytku
Meditrans plus, s.r.o. - dopravní zdravotní služba
Vitapur - výrobce polohovacích pomůcek
Hartmann Rico a.s. - pomůcky k hygienické péči, 
pomůcky při inkontinenci
Lohmann & Rauscher, s.r.o. - pomůcky k hygienické 
péči, pomůcky při inkontinenci

 Tato akce je realizována za fi nanční podpory 
Města Blanska.

Poděkování patří i ostatním partnerům, a to:
 Linet, Olman, Chrištof, Meditrans Plus s.r.o., 
Hartmann Rico, Lohmann Rauscher, Vitapur, Panep 
s.r.o., KSMB a mediálním partnerům.

-ko-



Řádkovou inzerci posílejte emailem na moni-

tor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.
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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: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Váš fotograf: www.kuceraphoto.eu 
* Pronajmu zkolaudovaný prostor pro masá-
že či jiné služby, ul. Sadová 8. Tel. 607100795.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! 
Kvalitní loňský tmavý med přímo od včelaře z 
čisté přírody Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 
1 a 5 kg sklenicích. Po domluvě dovezu větší 
množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Mladé andulky a korely. Tel. 737902404.
* 3+1 v Blansku na sídlišti Sever. Tel. 604869019.
* El. bojler 125 l stáří 2,5 roku, cena 500 Kč. Dále 
starší rýsovací prkno, dohodou. Tel. 606533925.
* ZELÁKY, DEMIŽONY - dovoz Blansko a okolí.
skloporcelanblansko@email.cz, tel. 606745071.
* Jízdní kola, stůl psací 160x80cm, dveře interierové 
vnitřní 80 levé - nové za 1/2 ceny, šedé leta, za-
hrádku na Otiskách v Blansku s možností výstavby 
chaty. Oplocená, dřevěná chatka, osázená ovocnými 
stromy, studna s užitkovou vodou, elektřina, cena 
dohodou. Tel. 608889821.

      PRODEJ    

* Nabízím prostor na plotě pro umístění rekla-
my. Dobře viditelné místo v centru Blanska, roh 
ulic Masarykovy a Kollárovy. Cena dohodou. 
Info: mic.kra@seznam.cz nebo 773758631.
* Zhotoví někdo nefunkční model první lokomotivy 
Cookeril? Materiál dřevo a kov. milansyko@cent-
rum.cz
* Hledáme pedagoga, který připraví studenta k ma-
turitě z fyziky. Tel. 720611700, email: apasoma@
seznam.cz
* Koupím zahrádku v Blansku. Tel. 728419474.

      RŮZNÉ    

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

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté, Vladimír Mišík a ETC 20. 9. 
2017 v 19:30 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji 300/260 Kč. 
Pivní pouť Černá Hora 23. 9. 2017 od 12:00 hod, 
areál pivovaru Černá Hora. Vstupné v předprodeji 
200 Kč.
Spirituál Kvintet 8. 10. 2017 v 17:00 hod, Kostel 
Narození Panny Marie, Lipovec. Vstupné v před-
prodeji 200 Kč.
Halina Pawlowská: Manuál zdravé ženy 10. 10. 
2017 v 19:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji 270 Kč. Poslední volné lístky.
Horkýže Slíže 25 LET TOUR 21. 10. 2017 od 19:30 
hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 
300 Kč. 
Bosé nohy v parku 25. 10. 2017 v 19:00 hod, Dělnický 
dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 300/280 Kč. 
Mandarínková izba 27. 10. 2017 v 19:0 hod, Soko-
lovna, Bořitov. Vstupné v předprodeji 300 Kč.
Jožka Černý 75 let narozeninový koncert 10. 11. 
2017 v 18:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji 220 Kč. Vstupenka na koncert platí 
také jako vstupenka na nedělní program Vítání sv. 
Martina v zámeckém parku.
Zuzana Bubílková a Jiří Helekal 29. 11. 2017 ve 
20:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v před-
prodeji 200 Kč. 
Eva Pilarová – Vánoční koncert 10. 12. 2017 v 19:00 
hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 
300 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Náprstek s motivem Zámku Blansko – vhodný suve-
nýr nejen pro sběratele. Cena 36 Kč.
Turistická mapa Moravský kras 1:25 000. Nově ak-
tualizovaná podrobná mapa s pěšími i cyklotrasami 
v Moravském krasu a okolí. Cena 90 Kč. 
Publikace Ludvík Daněk a jeho cesta k olympijskému 
zlatu – Kniha líčí sportovní dráhu Ludvíka Daňka od 
jeho skromných blanenských začátků, přes první 
úspěchy i zranění, které ho provázely v 50. a 60. 
letech, všímá si jeho čtyř zaoceánských sportovních 
turné i medailových úspěchů na olympiádách v Tokiu 
a Mexiku. Cena 120 Kč.
Publikace Vzpomínka na minulost – Od Ježků po 
Adast. Autor Miroslav Buchta popisuje detailní historii 
známého blanenského podniku a doplňuje ji bohatou 
fotografi ckou přílohou. Cena 150 Kč.
Aktuální pozvánka:
Město Blansko, Muzeum Blanenska, NO Církve čes-
koslovenské husitské a Římskokatolická farnostvás 
srdečně zvou na Dny evropského dědictví, které se 
v Blansku uskuteční ve dnech 9. a 10. září 2017. Zá-
mek Blansko bude možné navštívit v obou dnech od 
9:00 do 17:00 hod, dřevěný kostelík taktéž oba dny 
od 10:00 do 17:00 hod a kostel sv. Martina v sobotu 
v době od 9:00 do 17:00 a v neděli od 13:00 do 17:00 
hod. Všechny zmíněné památky budou přístupné 
zdarma. Zámek Blansko si pro Vás jako speciální 
program připravil Zámecké dny ve svatebním a kostel 
sv. Martina věžní kavárničku a výtvarné dílničky pro 
děti. V dřevěném kostelíku budou probíhat prohlídky 
historických interiérů s odborným výkladem a prezen-
tací historických fotografi í.
Blanenská informační kancelář Blanka, 
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, 
e-mail: infocentrum@blansko.cz, 
www.blansko.cz, www.blanensko.cz

16. ročník Blanenského Golema
 V sobotu 2.9. se uskutečnil již 16. Ročník cyklomaratonu Blanenský Golem. Pořádají ho společnými 
silami dva kluby: Triatlon – Ski klub ASK Blansko a Klub biatlonu Blansko jako memoriál zakladatele 
závodu – Ivoše Šinkory. Závod je zařazen i v seriálu Brněnského poháru horských kol.

 Start je v areálu blanenského sportov-
ního ostrova před halou ASK Blansko. Do 
kopcovitého terénu v okolí Petrovic, Podvrší 
a Obůrky se letos vydalo 300 cyklistů, což 
při dnešním přetlaku spotovních akcí není 
špatné. Navíc máme s účastí stoupající 
tendenci. Tratě byly postaveny stejně jako 
v minulých ročnících – 36 a 61km.
 I když se to nezdálo, počasí nám přálo. 
Páteční déšť možná někoho odradil, ale 
zase zkropil jinak prašné cesty a určitě se 
takto závodilo o dost příjemněji. Závodilo 
se o tradiční ceny – šamotové golemy, kdo 
se nedostal na pódium, měl ještě šanci v 
tombole.
 Největšího Golema za první místo v hlavním 
závodě na 61km si letos odnesl olomučanský zá-
vodník Ondra Fojtík, jinak dnes již cyklistická ikona 
a pořadatel maratonu Drásal.
 Myslíme i na nejmenší – ve spolupráci s Erikem 
Řezníkem organizujeme dětský závod na specielních 
dovednostních překážkách. Takže rodiče závodí 
na Golemovi a jejich ratolesti na „MimiGolemovi“. 
A komu byla dlouhá chvíle při čekání na vyhlášení 
vítězů, ten zkusil laserové biatlonové pušky. Užili si 
s nimi velcí i malí a vyzkoušeli jaký je to pocit, když 
se zadaří terč trefi t.

 Abychom nemluvili jen v superlativech, v sobotu 
ráno nás těžce zasáhla zpráva o odchodu velké 
blanenské sportovní osobnosti – trenéra a kamaráda 
Karla Stloukala. Soutěžili jsme a organizovali závody 
dnes i za něj.
 Velké poděkování patří sponzorům a partnerům 
závodu, také městu Blansko, kde nad závodem 
převzal záštitu místostarosta ing. Jiří Crha.
 Výsledky a fotografi e naleznete na http://www.
mtbgolem.cz. Na další ročník se těší náš početný 
pořadatelský tým.

PeKo

OLMAN SERVICE s. r. o. 
hledá do svého týmu 

šikovné pracovníky

osoby se zdravotním 

omezením na pozici 

uklízeče/ky 
v Blansku.

Bližší informace na telefonu: 
734 360 001 nebo posílejte
životopisy na email: nabor@olman.cz.

foto Ivo Stejskalfoto Ivo Stejskal

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK    

Alexandria * Blue Style * Čedok * Exim * Firo * Fischer * Neckermann * VTT,aj.

EXOTIKA 2017 /2018: VELKÁ SLEVOVÁ AKCE!EXOTIKA 2017 /2018: VELKÁ SLEVOVÁ AKCE!  
Šlágr dovolená 50+ : EXLUZIVNĚ JEN U NÁS!

  *Zábavný program*hudba*tanec*český lékař*aj.                                    

OKRUŽNÍ PLAVBY STŘEDOMOŘÍM OD 14.990 Kč!
   ! POZOR - Léto 2018 za ceny 2017= CK Victoria u nás!

Jarní prázdniny: CIVETTA, 6.-11.2., 4xHB, ski, bus BK, BOSKOVICE 
Tradičně SELLA RONDA: 17.-24.3.2018, bez nočních přejezdůTradičně SELLA RONDA: 17.-24.3.2018, bez nočních přejezdů

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS!

Další číslo Monitoru vychází Další číslo Monitoru vychází 
22. září 201722. září 2017
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

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

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

pro firemní klientelu. Zaujme Vás mimo jiné vyspělými službami 

ŠKODA Connect, Infotainment Online a Care Connect, jež dávají 

zcela nový rozměr pojmům informace, zábava, asistenční služby 

a dokonalý servis. Taková je prostě ŠKODA RAPID!

JEDNÍM SLOVEM NEPOPSATELNÁ.

Navštivte nás a seznamte se s vozem ŠKODA RAPID

při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

NOVÁ ŠKODA

RAPID 

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

Biketrial o prázdninách nezahálel

vyrovnaným výsledkem obsadil v úvodu  na lesních 
sekcích druhé místo před favorizovaným Španělem 
Joanem Fusalbou. Druhý závodní den, kdy se soutěž 
přesunula do nedalekého lomu, ale Jirkovi nevyšel 
začátek závodu a druhá půlka se tak změnila v boj o 
uhájení celkové medailové pozice. Naštěstí úspěšný. 
Sehnal si tak ze svého prvního mistrovství veze domů 
bronzovou medaili.
 Premiéru v reprezentaci si na začátku sprna prožil 
i další z mladých blanenských trialistů, desetiletý 
Radim Ženatý. UCI Trials Světové hry mládeže mají 
statut mládežnického mistrovství světa v disciplíně 
cyklotrial. Český reprezentační tým zde zvítězil v 
soutěži družstev a  jeho členové uspěli i v individu-
álních soutěžích. Ženatý se představil v nejmladší 
kategorii poussin. V semifi nále předvedl velmi čistou 
a přesnou jízdu a postoupil do fi nálové dvanáctky. 
Zde už byla náročnost tratí o třídu vyšší, Radim se 
nakonec umístil na deváté příčce.
 Po krátké pauze pokračuje od září domácí sezona. 
Na září jsou naplánovány hned tři soutěže Českého 
poháru v cyklotrialu mládeže, mistrovství republiky v 
cyklotrialu a také další závod biketrialového seriálu.

-r-

Příprava basketbalistek 
BK Blansko

 V přípravném období letních prázdnin uspo-
řádal Basketbalový klub Blansko pro žákovské 
kategorie tradiční soustředění v Hustopečích.

 V termínu od 20.8. do 25.8.2017 se hráčky týmů 
U12 a U15 připravovaly především formou zaměře-
nou na posílení kondice. Našel se také prostor nejen 
pro basketbal, ale i pro různé míčové hry. Cílem bylo 
nabrat fyzičku, zlepšit herní dovednosti, také utužit 
kolektiv a dobře se připravit na nadcházející sezónu. 
Děvčata trénovala dopoledne, odpoledne i večer. 
Počasí přálo, takže tréninky se konaly z větší části 
venku. Celkem se soustředění zúčastnilo 24 basket-
balistek. Překvapivě dobře si vedla nejmenší děvčata 
ročníku 2008, která s basketem začínají. Tréninky 
probíhaly pod taktovkou čtyř zkušených trenérů a 
zdravotnice, která naštěstí nemusela zasahovat. 
 Ubytování, stravu i sportovní prostory zajišťovala 
hustopečská Střední odborná škola. Jako vždy šlo 
o služby na výborné úrovni. K pohodlné přepravě 
hráček přispěla fi rma pana Jiřího Šustka. 
 Celkově se soustředění vydařilo, trenéři byli spo-
kojeni s výkony i disciplínou a děvčata s možností 
vyzkoušení náročnější práce při sportovní přípravě. 
Po návratu se hned plynule navázalo klasickými 
tréninky a v současné době se chystají přátelská 
přípravná utkání. Konec září a začátek října je 
dobou zahájení mistrovských soutěží. Přejme všem 
hráčkám i jejich trenérům zúročení letní přípravy v 
dobré basketbalové výsledky.
 Děvčata ročníku 2007 a mladší můžou přijít vy-
zkoušet basketbal do haly na Údolní každé úterý 
nebo čtvrtek od 15 hodin. Info na  www.bkblansko.
cz

Milan Ševčík
předseda BK Blansko

 Kolář měl před 
sebou obhajobu mi-
strovských titulů z 
minulých let. Španěl-
sko je jeho oblíbenou 
destinací: zná je jak 
ze závodů, tak ze 
společných tréninků 
se zdejším špičko-
vým jezdcem Rau-
lem Guttierezem. 
Ten zároveň patřil i 
mezi jeho největší 
soupeře na tratích. 
V extrémně horkém 
počasí na všechny 
čekaly v půli sprna 
celkem dva závod-
ní dny. “Po prvním 
kole to bylo opravdu 
hodně vyrovnané s 
Raulem a čínským 
jezdcem Zhaem, ale druhé kolo jsem opravil, vyvaro-
val se zbytečných chyb, probral se a nakonec vyhrál”, 
zhodnotil Václav první soutěžní den, kdy se dostal do 
průběžného vedení. Formu potvrdil i v následujícím 
závodě a počtvrté v řadě tak získal titul mistra světa 
v kategorii elite.
 O generaci mladší Jiří Sehnal nastoupil v kategorii 
poussin a soutěž  rovněž  otevřel velmi nadějně: s 

 Tři jezdci z Biketrialu Blansko na prázdniny vyměnili šedo - oranžové klubové dresy za reprezentační. 
Do španělského Pujaltu se na 26. mistrovství světa v biketrialu vydali Václav Kolář a Jiří Sehnal, na 
opačnou stranu Evropy, do Dánska, zamířil Radim Ženatý na UCI Trials Světové hry mládeže. 

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

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

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

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

www.hcblansko . eu

HOKEJHOKEJ
POJĎ POJĎ HRÁTHRÁT

V BLANSKUV BLANSKU

v 10:00 hod. na zimáku v Blansku

• Dvě hodiny zábavy na ledě i mimo něj pro děti ve věku 4 - 8 let a jejich rodiče

•  Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení
• S sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice

0:000000 hhhoodd.. nnaa zziiimmmáákkuu vv BBllaans
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PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET LEDNÍ HOKEJ
A ZAŽIJTE SPOUSTU ZÁBAVY

23. září 201723. září 2017    

MEDIÁLNÍ PARTNER

@hcblansko
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