
- Výměna bytu 3+1 Blansko „bytovky“ za byt 2+1 v 1. NP v Blansku u parku Erbenova
- Prodej bytu 3+1 Blansko – Čelakovského, 3.p., 92 m2, vlastní kotel...NC – 3,0 mil. Kč 
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 
- Pronájem bytu 2+1 Blansko – u přehrady, 55 m2, 2.p., od IV/2018...NC – 9.500 Kč/měs.
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2
- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd...NC – 770  tis. Kč  

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Den pro děti v nemocnici - str. 2 Jak se daří blanenským Rytířům? - str. 6

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Pátek 31. srpna. Den, kdy plno lidí vyrazilo za kulturou. Není divu – na tento den 
připadala jedna z mála výjimek přidělená městem, která zkracuje dobu nočního kli-
du. Pořadatelé tak konečně mohli využít letní noci k uspořádání akcí pro veřejnost i 
přes 22. hodinu. Dopadlo to stejně jako loni. Spousta akcí, spousta hluku, spousta 
spokojených i nespokojených. 

O vlku a koze
skou vyhlášku, která povolí pořádání konkrétní 
akce tak, aby ve zbytku města nemusel být legálně 
hluk až do rána. Pořadatel dohlédne na to, aby se 
to s hlukem příliš nepřehánělo. Přece jen bude v 
jejich zájmu na jednu stranu přilákat návštěvníky 
na tancovačku, ale na straně druhé vyjít tak trochu 
vstříc i těm, kteří tomuto druhu zábavy neholdují. 
Rada města by se mohla zabývat konkrétními 
žádostmi a občas skutečně přimhouřit oko a 
povolit akci, jejímž výsledkem bude více kultury 
pro občany a možnost výdělku pořadatelům. 
Technoparty s nařvanými reproduktory uprostřed 
sídliště? To asi ne… Ale koncert či zábava třeba v 
Blansku na přehradě, v Horní Lhotě, Dolní Lhotě, 
na Obůrce… Proč ne? 
 Všeho moc škodí a přijde mi, že některé věci 
berou naši politikové až příliš vážně. A teď se ne-
bavím jen o našem městu, ale třeba i o některých 
až chorobně doslovných výkladech všech těch 
papírů, které se na nás sypou z Evropské unie. 
Já nechci nutit město, aby obcházelo zákon, to v 
žádném případě. Zákon sám o sobě je nesmyslný 
a nezbývá nám než věřit, že někoho tam nahoře 
napadne připravit novelu, která by jej zmírnila nebo 
alespoň částečně změnila. Myslím, že se shod-
neme na tom, že za cenu jedné zábavy někde ve 
Lhotě nechceme povolovat hluk na území celého 
města, ale stejně tak mi snad dáte za pravdu, když 
řeknu, že kultura má mnoho podob a i ta noční k 
tomu jaksi patří. Jde jen o to, aby se vlk nažral a 
koza zůstala celá bez zbytečné krve a povyku.
 Pokud se situace nezmění, budou se muset 
pořadatelé spojit a vyrazit společně na město tuto 
nedobrou situaci začít řešit. Jako dobrý nápad se 
mi jeví například podpis dohody, která by obsaho-
vala rozvrh konkrétních akcí a byla by předložena 
městu. Termínů na léto by bylo třeba deset, ovšem 
na každý z nich by připadala dopředu dohodnutá 
jedna akce na konkrétním místě. Tohle by mohlo 
zafungovat a do Dolní i Horní Lhoty by se tak moh-
ly vrátit taneční zábavy, v Blansku v aquaparku 
by mohl být dvakrát koncert nebo malý festival 
atd. Jenže to se napřed musí chtít. Otázkou tak 
zůstává, zda radnice upřednostní striktní výklad 
zákona za cenu vlastního pohodlí s pár nadhoze-
nými termíny nebo půjde zájmu lidí trochu naproti.

Martin Müller

 Letošní prázdniny byly na kulturní akce docela 
bohaté. Mnoho koncertů na Dukle, folková vystou-
pení na zámku v rámci Muziky pro Karolínku, od-
polední čaje s různými skupinami na zahrádkách 
blanenských hospod a další. Všechny tyto akce 
však končily nejpozději ve 22 hodin, jelikož pak 
by se pořadatelé dopouštěli rušení nočního klidu. 
Zákon, který vešel v platnost roku 2016, poměrně 
výrazným způsobem zkomplikoval život jak pořa-
datelům akcí, tak i městu. Blansko, jak jistě víte, 
vyřešilo velmi striktně. Byly vypsány termíny se 
zkrácenou dobou nočního klidu, které platí pro 
celé město a basta. Pár dní a dalšími výjimkami 
se nebude zaobírat. Na prázdniny připadly tyto ter-
míny pouze tři. A tak se stalo, že poslední pátek v 
srpnu si příznivci letních nocí mohli (museli) vybrat 
jednu ze čtyř akcí na území Blanska, případně 
si udělat takové malé turné a objet všechny, což 
samozřejmě není nic moc… 
 Zajímalo mě, jako to mají ošetřené například 
takové Boskovice. Vždyť tady se každoročně 
uskuteční mnoho zábav a festivalů, které ve 22 
hodin určitě nekončí! Dozvěděl jsem se zajímavou 
věc. V Boskovicích nejsou dopředu vyhlášeny 
termíny se zkrácenou dobou nočního klidu žádné. 
Povolení akce se řeší podle staré vyhlášky, kdy se 
událost pořadateli povolí pro konkrétního pořada-
tele a vztahuje se tak ke konkrétnímu místu konání 
akce. Pořadatel dostane upozornění, že hluk by 
neměl překračovat dané meze, obeznámena s 
akcí je samozřejmě také městská policie i obča-
né, přičemž všichni přimhouří obě oči. Podle slov 
boskovického úřadu to takhle funguje a úředníci 
nezaznamenávají žádný zvýšený počet stížností. 
Takhle to údajně chodí odjakživa a občané jsou s 
tím smířeni. 
 Ztotožňuji se s jejich názorem, že takový přístup 
je lepší než povolit celoplošně porušování noční-
ho klidu. Dle mých dalších informací se to tímto 
způsobem dělá i v jiných městech, například v 
Letovicích nebo ve Šlapanicích u Brna. Úřednice z 
Boskovic mi také potvrdila to, co jsem si tak trochu 
myslel hned od začátku. Na školení zabývající se 
mimo jiné také zákonem o nočním klidu jim bylo 
řečeno, aby zákon nebrali příliš tvrdě, že možností 
je několik a není třeba jej výrazně vyhrocovat.
 A to je i můj názor. Bylo by dobré obnovit měst-
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Víte?
Nevíte?

Devátý Den pro děti ovládl 
blanenskou nemocnici

Vzpomínka
Dne 6.9.2018 to bylo 20 let, 
kdy nás navždy opustil pan 
Vojtěch Kolář - muzikant.

Kdo jste ho znali, věnujte 
mu spolu s námi vzpomínku.

Vzpomíná manželka 
a dcery s rodinami.

Jezdili na autodráhách
 Na sobotu 8. září odpoledne připravili skauti ze 
skautského střediska Srdce na dlani pro všechny 
zájemce miniautodráhu. Jinými slovy by se dala akce 
nazvat Minidrakoneček pod širým nebem. 
 Děti měly možnost vyřádit se na několika kratších 
autodráhách v parku na náměstí Svobody a zahrát 
si pár stolních her. Za splněné úkoly sbíraly dráčky, 
za něž si pak mohly vybrat drobné odměny. 

-mha-

Do Blanska se sjely 
Velorexy

 Hadrolet, hadrák, hadraplán, montgomerák, husí 
stehno, netopýr, velouš, pytel na mrzáky, splašené 
trubky či prchající stan. Tak je podle internetového 
slovníku Wikipedie označováno hadrové auto na 
třech kolech – Velorex. 
 A právě tato vozítka se v neděli 2. září proháněla 
Blanskem, kde se uskutečnil dvacátý sedmý sraz 
Velorexů. Lidé měli možnost prohlédnout si legen-
dární tříkolky na náměstí Republiky a poté sledovat 
spanilou jízdu, jejíž trasa mířila na Klepačov. 

-mha-

V nemocnici se bude 
bojovat za zdravá prsa

 Stejně jako předchozí roky, i letos bude blanenská 
nemocnice „bojovat“ za zdravá prsa. Na radiodia-
gnostickém oddělení Nemocnice Blansko, které je 
akreditováno pro mamární screening, proběhne ve 
středu 26. září 2018 od 7.30 do 17.30 hodin „boj za 
zdravá prsa“.  Akce je určena ženám ve věku 30 - 44 
let. Není určeno pro ženy, které jsou v dispensární 
péči (jsou již sledovány) pro onemocnění prsu. 
 Na vyšetření se letos musíte objednat, a to na 
e-mailové adrese: ct@nemobk.cz. Předem je nutné 
zajistit si na bezplatném tel. č. 800 180 880 pou-
kázku AVON, kterou Liga proti rakovině přispívá na 
preventivní vyšetření částkou 200,- Kč. Rozdíl mezi 
hodnotou poukazu a skutečnou cenou provedeného 
vyšetření (v případě ultrazvuku 300,- Kč a v případě 
mamografu 600,- Kč) hradí v tento den Nemocnice 
Blansko, tzn. vyšetření bude pro ženy s poukázkou 
Avon do 44 let (včetně) zcela zdarma.
Po ukončení vyšetření obdrží ženy tištěný výsledek 
s případným doporučením. Poprvé vyšetřené ženy 
obdrží zdarma edukační letáčky a instruktážní DVD 
samovyšetření prsu.
 Naše úsilí podporuje projekt zdravotní pojišťovny 
VZP, která v době od 1.9. do 30.11.2018 přispěje že-
nám ve věku 30 - 44 let částkou 300,- na ultrazvukové 
nebo mamografi cké vyšetření prsu v akreditovaném 
centru, kterým Nemocnice Blansko je.

-ko-

HLEDÁME
TRENÉRY 
 DO NEMOCVIČNY

HLEDÁME!

Těší se na Tebe tým Nemocvičny

www.nemocvicna.cz | tel. 725 444 070 | ostra@nemobk.cz

Freddieho sloupek
Válka?

 Je docela symbolické, že píšu tento sloupek zrovna 
11. září. Ten den možná začala válka proti civilizovanému 
světu, když několik náboženských fanatiků... Však znáte 
zbytek příběhu...
 Teď jsme údajně ve válce, alespoň to takhle tvrdí někte-
ří z mých přátel. S tím, jak dochází k novému „stěhování 
národů“ se prý ocitáme na začátku konce naší civilizace.
 Jenže každá mince má dvě strany.
 Ta jedna strana je oprávněná obava z migrantů, kteří 
nedokáží přijmout pravidla, která jsou v našich národech 
zakořeněná po dlouhá století. Na té stejné straně mince 
je ovšem populismus, který vytvářejí někteří politikové 
jen k tomu, aby získali hlasy, které tak mocně potřebují.
 Na druhé straně té mince jsou pak lidé, kteří opravdu 
mohou cílit za jiným životem. Lékaři, inženýři, architekti, 
nebo jen lidé, kteří utíkají před hrůzou té skutečné války, 
ale chtějí se stát (a nepochybuji o tom, že je jich řada) 
členy naší komunity.
 Nechtěl bych být imigračním úředníkem. Ani na jeden 
den. Bál bych se na jedné straně toho, že do země pustím 
teroristu, zatímco bych opravdu perzekvovaného člověka 
poslal šupem zpět do jeho vlasti.
 Řešení migrační krize jsou mnohá. Od opravdu peč-
livého osobního prověření těch osob, co žádají o azyl, 
až po (a tady je třeba zdůraznit, že jsem naprosto proti) 
střílení těch lidí na hranicích a potápění člunů. Ano, i s 
takovými názory jsem se setkal. Jenže takhle se válka, ať 
už v ní jsme nebo nejsme, nevyhrává. Stejně tak, jak je 
zakázáno střílet na parašutisty, snášející se k zemi, stejně 
tak je nepřípustné střílet do neozbrojených civilistů, nebo 
jim přispěchat „na pomoc“ potopením jejich plavidla.
 Líbí se mi současná situace? NE! V žádném případě 
se mi nelíbí. Ale jsem zastáncem toho názoru, že všichni 
lidé byli stvořeni si sobě rovní. A jako takoví bychom se 
k sobě měli chovat.
 V okamžiku, kdy začneme lidskou rasu (ať už je někdo 
bílý, černý, puntíkovaný nebo snad modrý) rozdělovat do 
nadlidí a podlidí, pak to, samo o sobě, bude konec naší 
civilizace.
 Střílení cesta není. Bezhlavé přijímání migrantů dle 
Frau Merkel je cesta do pekla... Řešení neznám, a nejsem 
sám.
 Ale pokud je migrační krize monstrem, které ohrožuje 
naši kulturu, jakože tím MONSTREM opravdu je, pak 
bychom měli být trochu opatrní. 
 Chránit naše křesťanské kořeny je nezbytné. A nutné. 
Jen se musíme mít na pozoru, abychom v rámci boje proti 
monstru se sami nestali monstrem jiným...
 ... hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

 V sobotu 8. září 2018 proběhl v areálu blanenské nemocnice devátý ročník Dne pro děti. Počasí 
vyšlo opět na jedničku a v kombinaci s bohatým programem jak na pódiu, tak i v celém areálu ne-
mocnice 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 byla RECYKLACE, a v tomto duchu byla 
nachystána stanoviště plná úkolů a soutěží, kde děti 
sbíraly razítka. Po splnění úkolů a nasbírání všech 
razítek dostaly děti sladkou odměnu a diplom.
 Na pódiu se vystřídala pohádka Divadla Koráb, 
skupina Velvet, dětská show s Áňou, zpěvák Martin 
Štěpánek, fi nalistky Dívky ČR 2018 a v neposlední 
řadě zde proběhla talentová soutěž – NEMOCNICE 
MÁ TALENT. Zde odborná porota hodnotila 12 sou-
těžících, a to hned v několika disciplínách. Do fi nále 
postoupili tři a ti poměřili svůj talent v zhmotnění 
svého superhrdiny v podobě malby na obličej. K dis-
pozici měli jak barvičky, tak i originální modely. Nebyli 
jimi ani letos nikdo jiný, než místostarosta Jiří Crha, 
policista Michal Krátký a paní Milena z publika. Všem 
modelům velice děkujeme za spolupráci. Všichni 
fi nalisté si odnesli řadu krásných cen, první tři místa 
byla oceněna opravdu hodnotnými dary – tablet, her-
ní myši, sluchátka – které zabezpečil místostarosta 
Jiří Crha a starosta Ivo Polák. Za to jim patří obrovské 
poděkování! Absolutní vítězkou byla vyhlášena fi na-
listka Deniska, která svým zhmotněním Taťky Šmouly 
právě na tváři místostarosty sklidila největší potlesk 
a pochvalu poroty. Mimo partnerů akce patří velké 
poděkování Martinovi Müllerovi. Ten byl scénáristou, 
režisérem a hlavně bezkonkurenčním moderátorem 
celé soutěže.
 Letošní ročník naší akce byl zase trošku výjimeč-
ný. V letošním roce si totiž Česká republika připomíná 
100. výročí vzniku československé státnosti. Jiho-
moravský kraj v této souvislosti na stovce vybraných 
míst jižní Moravy vysazuje 100 lip srdčitých jako 
připomínku této historické události. Do této akce se 
zapojují současní zastupitelé kraje. Každý vybere 
pro jednu lípu místo ve svém působišti či rodišti, kde 
společně s občany lípu vysadí a uspořádá tak jednu 
ze sta oslav republiky v rámci Jihomoravského kraje. 
Jedním z nich byl i místostarosta Ing. Jiří Crha, který 
si pro tuto slavnostní výsadbu lípy vybral právě pro-
story blanenské nemocnice a právě den, kdy v areálu 
probíhala akce Den pro děti. Slavnostní výsadba 
proběhla v 15 hodin před vchodem do polikliniky.
 Již tradičně nechyběli v areálu blanenští hasiči, 
kteří si pro děti krom statické ukázky techniky 
nachystali i dynamickou ukázku, při níž slaňovali 
a zachraňovali osobu z výšky. Nechyběla ani Zdra-
votnická záchranná služba Blansko, Městská policie 
Blansko a Policie ČR se svou technikou.
 Poprvé se v areálu představil Dům přírody Mo-
ravského krasu a nutriční poradenství pro děti z 
Nemocvičny. Velký 
zájem vzbudilo opět 
stanoviště SPŠ Je-
dovnice, výcvikové 
sdružení Feneček 
a hlavně – poníci z 
Minifarmy Drválo-
vice! V areálu ne-
chybělo Mateřské 
centrum Paleček, 
Městská knihovna 
Blansko, Muzeum 
Blanenska, Oblast-
ní charita, Olympia 
Blansko – baseba-
llový klub, malování 
na obličej, trampo-
línky, dětská zum-
ba, trenažer dojení 
krávy a nově i silo-
měr od teamagen-
cy, logopedická po-

radna a ukázka estetické medicíny – lymfodrenáží 
Nemocnice Blansko, klouzací hrad Porsche Brno a 
klouzací hrad Re/max 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 traktory, v němž se děti mohly po 
celý den svézt a  aquazorbing Vodárenské a.s. Tím 
ale výčet nekončí! Pro všechny děti byla zdarma 
zmrzlina v kavárně Dottore del Café ve vestibulu 
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 
ošetřovat. 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 
organizaci Zdravotní klaun 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 Dět-
ského 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 3 tisíce korun ze sobotní akce jistě někde také 
pomohou.
 Všem, kteří se na realizaci tohoto dne podíleli, ve-
lice děkujeme. Letos na akci participovalo 43 spolků. 
Na těchto stanovištích bylo po celý den 203 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 DESÁTY ročník Dne 
pro děti v Nemocnici Blansko, který se bude konat v 
sobotu 7.9.2019!
 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. Tato akce byla realizová-
na za fi nanční podpory Města Blanska. Poděkování 
patří i ostatním partnerům.

-ko-

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

V týdnu 

od 17.9. do 23.9. 

s 10 % s 10 % 

SLEVOU!SLEVOU!

23.9. 

MojeMoje
 oblíbené  oblíbené 

BOTYBOTY
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Na kávě s Jitkou Součkovou 
Jaké jsou principy čínské medicíny, jak probíhá sezení, jaké nemoci se dají tímto způsobem léčit 
– o tom jsem si povídala s Jitkou Součkovou, jedinou terapeutkou v Blansku, která se čínskou 
medicínou zabývá. Sešly jsme se v příjemném prostředí jejího působiště na Sadové ulici. Více 
informací pak najdete na webu www.tcm-blansko.cz. 

Sponzor rubriky:

 Co si má laik představit pod pojmem čínská 
medicína? 
 Čínská medicína je orientální medicína stará už 
asi tři tisíce let, takže je jednou z nejstarších medi-
cín, které vůbec na světě jsou. Její kořeny sahají do 
14. – 11. století před naším letopočtem. Je založena 
na fi losofi i taoismu, která učí člověka kráčet životem 
přírodní cestou a v naprostém souladu s vesmírem. 
Byl jeden mudrc, který se jmenoval Lao-c‘, který tvr-
dil, že vesmír je jedna velká energie - TAO, z níž se 
rodí dva principy, a to je princip jin (ženský princip) a 
jang (mužský princip). A z těchto principů přeléváním 
jednotlivých energií se dostavuje buď harmonie, nebo 
disharmonie. Později se k tomuto učení přiřadila i 
teorie o pěti prvcích. Čínská medicína je založena na 
úplně jednoduchých věcech – na rovnosti jin a jang 
a teorii o pěti prvcích. Snažíme se člověka udržet v 
této rovnováze, v nějakých přijatelných mantinelech. 
Zkrátka, aby mu bylo dobře. 
 Čínská medicína se snaží na člověka dívat kom-
plexně, tedy nejen na nemoc, kterou má, ale hlavně 
na to, proč ji má. Neléčí tedy následky, ale zjišťuje 
samotnou příčinu nemoci, zaměřuje se na její kořen. 
Říká se, že když někoho bolí hlava, čínský terapeut 
neléčí hlavu, protože její bolesti jsou jen následkem 
něčeho jiného, co už se v těle stalo.

 S čím tedy může člověk za vámi přijít? 
 Čínská medicína je medicína preventivní. Využívá 
se, dokud je člověk svým způsobem ještě zdravý 
natolik, že západní lékaři nedokážou najít chorobu. 
On se necítí dobře, má problémy, cítí se nafouk-
nutý, bolívá ho hlava apod., ale lékaři mu vezmou 
krev a zjistí, že je všechno v normě. A právě tento 
stav disharmonie organismu se dá ovlivnit čínskou 
medicínou. Nedají se samozřejmě ovlivnit například 
traumata, takže když si zlomíte nohu, musíte navštívit 
západního lékaře, který vám nohu spraví, ale tera-
peut čínské medicíny dokáže udělat to, že pomocí 
bylinné léčby, akupunktury, baňkování, moxování, 
masáží, cvičení, dechové terapie či úpravy stravy 

může urychlit proces hojení a může třeba ve spolu-
práci se západním lékařem postupovat tak, aby se 
pacient rychleji uzdravil.

 A mám třeba s angínou přijít raději za vámi, 
než k lékaři, abych nedostala antibiotika? 
 Když ji máte akutní, běžte k doktorovi. On vám 
dá antibiotika, přeléčíte to. A pak přijďte za mnou 
a já se pokusím to udělat tak, abyste angínu další 
rok nedostala. Když si zlomíte nohu, jděte k lékaři, 
a pak přijďte za mnou. Budete-li mít akutní zánět 
slepého střeva nebo žlučníku, jděte na operaci. Ale 
když budete mít problémy a lékař vám ještě operaci 
nedoporučí, přijďte za mnou. Veškeré akutní stavy 
a vše, co je potřeba řešit západní medicínou, řešte 
západní medicínou. 

 Jak probíhá sezení u vás? 
 Čínská medicína je založena na pozorování, takže 
když člověk přijde ke mně, už se dívám, jak vypadá, 
jakou má barvu pleti, jaké má vlasy, když mi podá 
ruku, zda ji má teplou nebo studenou, atd. Hned 
analyzuji člověka, jak se chová, jestli je nervózní 
nebo není. Pak mi řekne nějaké svoje problémy, 
které řeší, a společně projedeme diagnostiku od 
hlavy až k patě. Dotazováním zjišťuji různé věci, 
které spolu zdánlivě nesouvisejí, ale pro mě mají 
poměrně důležitý vypovídající charakter. Pak si v 
hlavě stanovím nějakou čínskou diagnózu, kterou si 
potom ověřím na jeho pulzu. A potom taky na jazyku, 
protože na něm se objeví všechno jako první. Poté 
klientovi navrhnu nějakou, většinou bylinnou léčbu. 

 Jak se postupuje při další léčbě? 
 Pokud je potřeba, navrhnu i jiné způsoby léčby 
– akupunktura, baňkování, moxa a v neposlední 
řadě také úprava stravy. Lidé by měli jíst tak, aby to 
neničilo jejich zdraví. Podle svého zdravotního stavu 
by měli upravit jídelníček. Ten se může za měsíc, 
za dva zase změnit, ale zrovna třeba v určitém 
období nemůže tato a tato jídla. Řekne mi třeba, že 
jí zdravě, vyjmenuje všechny zdravé potraviny, ale 
pro něj v tu chvíli nemusejí být vůbec vhodné. Proto 
mu doporučím jiné. 
 Léčba je tedy založena na komplexním postupu, 
jak klienta přivést do stavu, který se co nejvíce přibli-
žuje ideálu. Nikdy v životě nemáme ten stav ideální. 
Nikdy v životě na tom nejsme tak, že bychom řekli, 
že jsme na sto procent zdraví. Třeba se ráno probu-
díte, je vám dobře, ale pak někoho potkáte, rozčílíte 
se, naštvete se a už je problém, protože vám vyletí 
emoce a někde se to odrazí. Takže i emoce jsou 
součástí onemocnění nějakých orgánů. 

 Je čínská medicína vhodná pro každého člo-
věka? 
 Ano, je vhodná úplně pro každého člověka od 
malých dětí až po staré lidi. Ale samozřejmě není to 
medicína všemocná. Je třeba si uvědomit, že nena-
hrazuje léčbu západních lékařů. Takže pokud třeba 
někdo trpí cukrovkou, nemůže chtít vyléčit cukrovku. 
Diabetes 1. typu je autoimunitní onemocnění, které 
nevyléčí ani východní, ani západní lékaři. Dokážeme 
ale zajistit, aby pacient neměl takové problémy. My 
mu můžeme pomoci třeba k tomu, aby se mu lépe 
prokrvovaly končetiny, čímž se mimo jiné předchází 
vzniku komplikací tohoto onemocnění. Stejně tak 
čínská medicína nedokáže vyléčit rakovinu. Můžeme 
ale udělat to, že když člověk přijde a řekne, že má 
nařízenou onkologickou léčbu a má jít na chemo-

terapii, dáme mu bylinné směsi, které mu uleví od 
zvracení, nebo že nebude tak unavený. Zkrátka, že 
to bude zvládat lépe. 

 Takže západní a východní léčba se vzájemně 
nebije? 
 Ne, vůbec se to nebije. A já si osobně myslím, že 
východ a západ by se měly v tomto ohledu spojit, 
protože všechno se dělá pro blaho pacienta a nikdo 
by neměl tvrdit, že je lepší toto nebo tamto. Obojí je 
dobré a obojí působí na něco jiného. Takže když se 
tyto dva směry spojí, myslím si, že je to ideální stav. 
My v žádném případě nikdy pacientovi nevysazujeme 
léčbu od západního lékaře. Ale můžeme ovlivnit to, 
že se mu po nějakém čase léky třeba na tlak sníží. 
Nebo je nebude vůbec potřebovat. Ale o tom pak 
rozhodne zase jeho ošetřující lékař. 

 Takže se nejedná ani tak o alternativu, ale spíš 
jako doplňující léčbu… 
 Přesně tak. Funguje to i v různých chronických 
případech. Když má člověk nějaké chronické bolesti, 
třeba bolesti hlavy. Čínská medicína velice dobře 
působí na alergie, gynekologické problémy, dokonce 
i na neplodnost se dá využít různých bylinných směsí. 
Mnoho věcí je o životním stylu člověka. Neříkám, že 
čínská medicína vyléčí vše; ale za pokus to stojí. 

 Bylinky jsou opravdu vyrostlé v Číně? 
 Ano, bylinky jsou vyrostlé v Číně, dováží se ově-
řenými fi rmami, a to buď jako hotové směsi v Číně 
připravené, nebo se dají umíchat i u nás v republice. 
Všechny jsou testovány na různé plísně apod., a to 
v akreditovaných evropských laboratořích. Kromě 
čínských bylin se využívají také evropské byliny, které 
terapeuti napasovali na čínské diagnózy. Čínské 
směsi jsou koncipované pro čínské pacienty. Ti jsou 
více odolní, řekla bych, že snesou například větší 
dávky. My už jsme tak trošku zpohodlněli a zlenivěli, 
takže musíme užívat trochu něco jiného. A je prav-
da, že na někoho lépe působí evropské byliny a na 
někoho čínské. Nedokážu říct, proč, ale je to prostě 
tak. Proto kombinuji jak čínské, tak české směsi. 

 Takže musíte zkoušet, co zabere? 
 Musíme zkoušet, protože na každý problém 
existuje několik směsí, a zrovna u čínských jde o 
velice jemné nuance, kdy se směs liší třeba jednou 
bylinou, která už třeba způsobí to, že léčba lépe 
zabere. Může se tedy stát, že se netrefíme hned 
napoprvé, ale čínské byliny jsou většinou určeny na 
deset dní, takže už během týdne víme, zda se stav 

někam posunul nebo ne, a můžeme léčbu případně 
změnit. 

 Jak probíhá studium čínské medicíny? 
 Čínská medicína se studuje poměrně dlouho. U 
nás jsou zatím dvě školy, jedna v Praze a jedna v 
Brně. Já jsem absolvovala brněnskou školu. Je to 
tříleté studium a následuje dvouletý postgraduál – 
ten je zaměřený na fytoterapii a akupunkturu. Takže 
není to nic takového, že byste za čtrnáct dní získali 
nějaké osvědčení z kurzu; je to regulérní a velmi 
obtížné studium. A stejně, i když dostudujete, pořád 
dál hledáte a učíte se. 

 Jak dlouho se čínské medicíně věnujete? 
 Mám vystudované standardní tři roky a dokončuji 
čtvrtý ročník – postgraduální studium fytoterapie.

 A jaká byla vaše cesta k tomuto rozhodnutí? 
 Už od střední školy jsem se chtěla nějakým způso-
bem zabývat východní fi lozofi í, protože mě vždycky 
oslovovala, ale vzhledem k politickým poměrům jsem 
nedostala na takový typ vysoké školy doporučení. 
Pak jsem si několikrát během života říkala, že už 
bych s tím mohla něco dělat, ale vždycky z toho 
nějak sešlo, zdálo se mi, že ještě není vhodný čas. 
A pak jsem se dostala do situace, kdy jsem musela 
řešit svůj vážný zdravotní stav. Naprosto z nepo-
chopitelných příčin jsem vždy zničehonic přestala 
dýchat. Udělali mi všechny možné testy a vyšetření 
a nic nezjistili. Řekli mi, že jsem úplně zdravá. Ale 
když už to bylo potřetí, začala jsem z toho být značně 
nervózní. Měla jsem kolapsové stavy a v té chvíli 
jsem se opravdu bála o život. Doslechla jsem se 
o panu doktorovi v Brně, který se zabývá celostní 
medicínou. Navštívila jsem ho a on mi otevřel oči a 
vysvětlil, kde je problém. I poté jsem se ještě roz-
mýšlela, ale když mému vnukovi v jeho třech letech 
diagnostikovali diabetes prvního typu, byla to právě 
ta poslední kapka, která mě spontánně dotlačila k 
tomu, abych si otevřela internet a přihlásila se ke 
studiu čínské medicíny. Když jsem v září nastoupila 
do školy, zjistila jsem, že 99 procent lidí se k tomu 
dostalo stejně. Měli velké problémy, které západní 
medicína nedokázala řešit.
 Nikomu ze západních lékařů to nevyčítám, oni 
opravdu nic dělat nemohli. Všechny testy vyšly ne-
gativní. Z jejich pohledu mi nic nebylo, ale z mého 
pohledu ano. Dnes už zdravotní problémy nemám, 
byliny beru pořád. A říkám, že ve dvaapadesáti letech 
se cítím lépe než ve čtyřiceti.

Marie Hasoňová

Čínskou medicínu lze využít například u:
• Alergických a imunologických potíží – potravinové a pylové alergie, 
 snížená obranyschopnost organizmu
• Bolestivých stavů – migrény, bolesti kloubů, zad, artróza, artritida, dna
• Dýchacích problémů – astma, chronické rýmy, chronický kašel
• Gynekologických problémů – výtoky, problematická menstruace, 
 cysty, myomy, klimakterické potíže
• Kožních potíží – ekzémy, akné, celulitida, atopický ekzém
• Neurologických potíží – křeče v končetinách, syndrom neklidných nohou
• Sexuálních potíží – impotence, ztráta libida

Z dalších oblastí:
• Chronické záněty
• Nespavost
• Hyperaktivita u dětí
• Opakující se angíny, chřipky, nachlazení
• Trávicí potíže
• Močové záněty, ledvinové kameny
• Cholesterol
• Obezita
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Charita pomůže s odlužením

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

 Návrh na oddlužení sepíší dlužníkům bezplatně pracovníci Charitní poradny, kterou provozuje Oblastní 
charita Blansko v Boskovicích. Od srpna letošního roku získala poradna akreditaci na sepsání a podání 
insolvenčních návrhů s návrhem na povolení oddlužení. Charitní poradna má pracoviště v Boskovicích, 
Blansku a Letovicích a ke konzultaci se zájemci můžou objednat na telefonním čísle 516 411 583.

 „Návrh na oddlužení totiž od července 2017 nemůže 
podat sám dlužník, pokud nemá právnické nebo eko-
nomické vzdělání. K podání návrhu jsou tak oprávněny 
pouze osoby uvedené v zákoně, což jsou advokáti, 
notáři, insolvenční správci a exekutoři, kterým však 
musí dlužník za sepsání návrhu uhradit 4 tisíce korun. 
Kromě nich se dlužníci můžou obrátit na toho, kdo 
získal akreditaci ministerstva spravedlnosti,“ vysvětluje 
charitní právnička Marta Šosová.
 Akreditaci dostávají nejčastěji bezplatné poradny, 
mezi které patří spolu s ostatními poradnami zřízenými 
Diecézní charitou Brno také Charitní poradna Bosko-
vice. Lidé, kteří se dostali do dluhů, tak nemusí dávat 
zbytečně peníze za sepis návrhu, který pak často má i 
takové nedostatky, že soud oddlužení nemůže povolit.
 „Návrh na oddlužení může být východiskem ze 
zdánlivě neřešitelné situace dluhové pasti. Oddlužení 
je možné dosáhnout nejčastěji plněním měsíčních 
splátek, přičemž dlužníkovi zůstává nepostižitelná část 
příjmu,“ říká Marta Šosová. Takto tedy člověk, který má 
více dluhů a má příjem, který mu během pěti let umožní 
splatit alespoň 30% těchto dluhů, může po těchto pěti 
letech dosáhnout osvobození od zbytku nezaplacených 
dluhů.
 „Velmi zjednodušeně se dá říci, že jednotlivci zůstává 
z jeho příjmu minimálně 6200 korun. Tato částka se 
pak zvyšuje o přibližně 1400 korun na každou vyživo-
vanou osobu žijící ve společné domácnosti, kterou se 
myslí manžel, manželka nebo dítě. Není tedy pravdou 
často rozšířená domněnka, že dlužníkovi nezůstane 

ani životní minimum,“ zdůrazňuje právnička Charitní
poradny.
 Jak velké budou srážky a co z příjmu si bude moci 
dlužník ponechat, si může každý orientačně spočítat na 
kalkulačce dostupné na stránkách ministerstva sprave-
dlnosti (https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/).

I vaše koruna pomůže
 Oblastní charita Blansko spustila akci nazvanou 
„Každá koruna pomáhá“. V jednotlivých městech regi-
onu jsou od konce prázdnin umístěny pokladničky, do 
kterých můžou lidé do ledna příštího roku přispívat na 
činnost charity. 
 Peníze z akce Oblastní charita Blansko použije na 
konkrétní služby, které v regionu pomáhají. Dále pří-
spěvky z pokladniček půjdou na Středisko vzájemné 
humanitární pomoci a na Charitní záchrannou síť, která 
pomáhá lidem v akutní krizi. Pokladničky najdete v pro-
dejnách COOP Jednoty Boskovice, a to v Boskovicích, 
Doubravici, Letovicích, Kunštátu a v Olešnici, v infor-
mačním centru Olešnice a v Domě přírody v Blansku. 
Na každé pokladničce si dárci mohou přečíst, kterým 
službám jejich příspěvky pomůžou. 
 Pracovníci Oblastní charity děkují za spolupráci 
Jednotě Boskovice, městu Olešnice a Domu přírody 
Moravského krasu. A děkují také všem, kteří na charitní 
práci přispějí.

Vladěna Jarůšková

PedikúraPedikúra
   A. Skotáka 1371/8  (za bankou ČSOB 
   jednosměrka rovně od parkoviště)

NOVĚ otevřeno!

bezbariérový
přístup

Tel. 736 770 115

Provozní doba dle objednávek. Nabídka pedikúry 

mokré, suché přístrojové, kombinované 

(mokrá + přístrojová), ošetření zarostlých nehtů, 

kuřích ok, lakování nehtů, gel lak, atd., cena od 220,- Kč
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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

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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

- 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

přijmeme 

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

Plavci zahájili sezónu ve Znojmě
 Blanenský plavec Jan Vencel zkompletoval na jedenapadesátém ročníku Velké ceny Znojma me-
dailový hattrick. Zlato, stříbro a bronz vybojoval na tratích sto metrů prsa (zlato), sto metrů motýlek 
(stříbro) a dvě stě metrů prsa (bronz). 
 První měření sil v nové 
sezóně určené plavcům ka-
tegorie open (bez rozdílu 
věku) se konalo v atraktiv-
ním prostředí venkovního 
plaveckého areálu Louka. 
Plavcům přálo počasí, což se 
promítlo do výkonů v bazénu. 
Na dvoudenním mítinku se 
kromě blanenských plavců 
(Klára Koňaříková, Kateřina 
Demová, Bára Sedláková, 
Veronika Zamazalová, Milan 
Musil, Milan Kučera, Štěpán 
Pokorný, Michal Vencel a 
Jan Vencel) představili plav-
ci z dvaceti klubů Česka, 
Slovenska a Rakouska. K 
vidění bylo i několik českých 
reprezentantů. 
 Blanenští přivezli kromě 
již zmiňovaných medailí i řadu osobních rekordů, 
přestože se na začátku sezóny neočekávaly. Právě 
výrazné osobní rekordy přinesly nejstaršímu bla-
nenskému plavci medaile. Na stovce motýlek si to 
ve fi nále rozdal s českými reprezentanty Ondřejem 
Gemovem a Janem Šefl em. Nestačil pouze na 
současného nejlepšího muže českého plaveckého 

sportu Jana Šefl a, který ve Znojmě posbíral pět 
zlatých. 
 Ceny medailistům předávala významná postava 
českého plavání, trojnásobný účastník olympiády, 
vicemistr světa z roku 2002 a několikanásobný 
medailista z mistrovství Evropy Květoslav Svoboda.

Věra Vencelová

PLCHOVI Z DOLNÍ LHOTY NABÍZÍ:
• BRAMBORY  NA  USKLADNĚNÍ: ODRŮDY ADÉLA (B), 
 ANTONIA (A),  ŽLUTÁ DUŽNINA
 VÝBORNÁ CHUŤ  I SKLADOVATELNOST
• KROUHANÉ ZELÍ A ČESNEK (DUKÁT A KAREL)

OBJEDNÁVKY A INFO NA TEL. 516418232, 608710640, 775270159 
WWW.PLCHOVI.CZ TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!    
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Jak se daří blanenským Rytířům? Blanenský Golem 2018

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

 Před rokem a půl jsme se bavili o hokeji v Blansku, hlavně tom dětském a mládežnickém. Jak je 
na tom po této době, jsme se zeptali Zdenka Bartoše, vedoucího klubu HC Rytíři Blansko.

 Jak to po roce a půl vypadá s vaším klubem?
 Rozrůstáme se. Za ten uplynulý rok a půl jsme do 
našich řad přivedli nové hráče i trenéry. Myslíme si, že 
za posledí 4 roky jsme ušli kus cesty, ale je pořád na čem 
pracovat a co zlepšovat. Díky podpoře města a spon-
zorům jsme opravili vybavení v kabinách a budujeme 
na zimním stadionu střelnici. Zde mohou hráči trénovat 
střelbu, protože ne každý má rodinný domek se zahradou 
a v bytě to opravdu s pukem není úplně ideální :-)
 Co váš klub v letošní sezóně čeká?
 V letošní sezóně budeme hrát již 4 soutěžní kategorie. 
Nejmladší kategorie je krajská liga 2. tříd, následují 3. 
třídy a pak 4. třídy. V letošní sezóně také budeme hrát 
krajskou ligu mladších žáků. 
 Když bude chtít moje dítě začít hrát hokej, co pro 
to mám udělat?
 Pro nové zájemce a úplné začátečníky máme v týdnu 
dvě tréninkové jednotky. V pondělí od 16.15 do 17.00 
hod. a v sobotu od 9.00 do 10.00 hod. Pokud už dítě 
umí samo stát na bruslích, tak se přidá do skupiny pod 
vedením trenérů. Dítě musí mít v každém případě helmu, 
bez ní ho na led nepustíme. Pokud neumí vůbec bruslit, 
bude nutná asistence rodičů. V takovém případě je dobré 
si vzít s sebou i malou židličku. 
 Pořádáme také náborovou akci ve spolupráci s ČSLH 
POJĎ HRÁT HOKEJ. Bude se konat 22.9. od 9.30 hod. 
na zimním stadionu. Každý účastník dostane dres a 
vyzkouší si trénink. 
 Kdy tedy začít s hokejem nebo s bruslením?
 Ideální je věk od 4 do 8 let. Jestli kluk nebo holka je 
úplně jedno. Spíše záleží na osobních schopnostech. 
Bruslení je velmi náročné na koordinaci a každé dítě 
dospěje v určitém věku. Důležitá je samozřejmě chuť a 
nadšení. Začátky probíhají zábavnou formou plnou her, 
kdy děti ani nevnímají, že se učí bruslit. Postupem času 
se přidávají jiná cvičení náročnější na soustředění. Děti 
to musí hlavně bavit. Samozřejmě, pokud máte doma 
dítě, kterému je 10 let a chce hrát hokej, tak přijďte a 
pobavíme se o možnostech. Nikoho neodmítáme.
 Jako klub jste schopni zapůjčit vybavení?
 Ano, pokud se někdo rozhodne, že bude chodit hrát 
hokej, jsme schopni mu vybavení zapůjčit. Troufnu si říct, 
že pro děti do 8 let máme vše, od bruslí až po hokejku. 
Máme na zimním stadionu i kabiny, děti tedy nemusí 
nosit výstroje domů. Po tréninku se jen osprchují a jde 
se domů. Snažíme se a to i díky podpoře města a ČSLH, 
vytvořit dětem co nejlepší zázemí. 
 Vypadá to, že hrát hokej v Blansku nic nestojí?
 Takto bych to něřekl. i když panuje obecný názor, že 
hokej je drahý a náročný sport. Pravdou je, že časově 

náročný v začátcích tento sport je. Pokud máte pětiletého 
prcka, musíte ho 3x týdně dovézt na ZS, tam obléct do 
výstroje, hodinu mrznete na tribuně, potom vysvléknout, 
osprchovat. Z hodiny na ledě jsou potom dvě. Když k 
tomu přidáte víkendové zápasy, tak ano, čas to určitě 
stojí. Stejně to bude ale i u jiných sportů. Co se týká pe-
něz jako takových, tak nemůžeme konkurovat například 
judu nebo fotbalu. Přecejen pronájem ledové plochy něco 
stojí. A hokej taky není jen o ledě, máme od dubna do 
čevna přípravu v tělocvičně a na hřišti. Letos jsme také 
jezdili na kolech, stanovali a pořádali příměstský tábor. 
Snažíme se děti naučit nejen bruslit, ale i obecně pohy-
bově vybavit. Takže ano, příspěvky se platí. Snažíme se 
je ale udržet v rozumné míře, i díky tomu, že jako trenéři 
to děláme ve svém volném čase. Důležitá je i prezentace 
klubu jako je internet a media, tu máme zdarma. Díky 
tedy všem, co se na chodu klubu podílí. 
 Jak je to se sponzory? Jsou?
 Největším sponzorem je samotné město Blansko. 
Díky dotacím a možnosti využívat kabin na ZS jsme 
schopni nabídnout kvalitní zázemí. Vzhledem k tomu, že 
nechceme mít na dresech žádné reklamy, tak je těžké 
sponzora sehnat. Pokud to půjde, tak tento vzor budeme 
chtít udržet co nejdéle. Nesmím zapomenout na tvorbu 
internetových stránek a prezentaci klubu. Takže díky 
všem stávajícím a možná i budoucím. Sponzorovat se 
přece dá různě, nejen tak, že pošlete peníze na účet 
klubu.
 Kde ze dají získat informace a kontakty?
 Nejvíce informací, fotek a videí uvidíte na našem 
facebookovém profi lu HC Blansko – přípravka. Máme i 
internetové stránky www.hcblansko.eu.

-r-

 Tradiční (ovšem proslýchá se, že poslední) závod na horských kolech nazvaný Blanenský Golem 
se jel v sobotu 8. září. Na trať osmnáctého ročníku se vydalo 247 bajkerů. 

 Ti měli možnost vybrat si ze dvou tras – 36 nebo 
61 km. Po startu u stadionu ASK projeli městem a 
ven vyjeli po zpevněné cestě odbočující u stavebnin 
proti proudu potoka Sloupečník, následně po lesních 
a polních cestách vedoucích přes několik vesnic, s 
návratem do Blanska na Sportovní Ostrov Ludvíka 
Daňka.  
 Pro nejmenší le-
tos byla připravena 
kategorie Mini Go-
lem. Klání vyplnilo 
prostor mezi star-
tem a návratem do-
spělých závodníků 
absolvujících kratší 
trasu HOBBY. Děti 
ve věku do 14 let 
zdolávaly překáž-
kovou trať, která 
kličkovala mezi 
stromy, obsahovala 
slalom mezi kužely 
a starším dětem 
pak přibyly ještě 
další cyklistické 
překážky. Nechy-
běla ani závěreč-
ná střelba na terč. 
Kdo se netrefi l, za 
každý neúspěšný 
pokus musel udělat 
dva dřepy. 

 Vítězem v kategorii OPEN 61 km se stal Adam 
Pilčík, druhý byl Pavel Holec a na třetím stupni stanul 
Pavel Hrazdil. V kategorii HOBBY 36 km na zlatou 
medaili dosáhl Lukáš Zvolánek, stříbro obsadil Jan 
Šindelář a bronz zahřál Radima Klusáka. 

-mha-

FLORBAL, NORDIC WALKING,
SLALOM S MÍČKEM NA RAKETĚ, 

HOD NA KOŠ, HOD NA CÍL

registrace od 8:30 do 9:00
konec akce asi ve 12:30 

Fotbalový/Atletický 
stadion Mlýnská 

za sportovní halou

SPORTOVNI DEN

SENIORU

akce probíhá pod záštitou 
Mgr. Lenky Dražilové MBA
poslankyně Parlamentu ČR 

VSTUP ZDARMA

moderátor akce Michal Chylík
sportující budou oceněni

odměněn bude nejstarší sportující

V případě nepřiznivého počasí 
v hale ASK

22. 9. 2018

SETKÁNÍ SENIOR  
NA PARNÍKU

30. 9.   od 8:30 do 14:00

NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

Pro účastníky vše ZDARMA včetně občerstveni na parníku

Odjezd autobusu v 8.30 od Městského klubu důchodců, 
předpokládaný příjezd ve 14.00 hodin

Zájemci se mohou hlásit u pí. Simony Maulisové, MKD, 
tel. 777 485 839

srdečně Vás zveme na neformální 
setkání  s  poslankyní  PSP ČR 
Mgr.  Lenkou Draži lovou

íku
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* 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.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nepoužívanou mrazničku, psací stroj. I jednotlivě. 
Tel. 774291147.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 x 85 cm, 
bezpečnostní zámek, 4 klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* Pěkný konferenční stolek - nohy tmavé, dvě patra, 
číré sklo, moderní vzhled,100x60x45cm (š-h-v), 700 
Kč. Tel. 724192895.
* Velmi zachovalou dvoumístnou rozkládací pohovku 
(180 x 96 cm), dvě křesla (94 x 73 cm) a polstrova-
ný taburet. Béžový textilní potah. Pohovka se dá 
rozložit do velikosti dvoulůžka. Nutný vlastní odvoz. 
Tel. 723886646.
* Přívěsný vozík s plachtou za osobní auto.Je od 
fa. AGADOS , HANDY 7,výška plachty 133cm,lož-
ná plocha 2,05x1,25 m, rok výroby 2010, celková 
hmotnost 750kg,užitečná hmotnost 610kg. Info na 
Tel. 608889821.
* Mladé andulky, korely a neofémy. Tel. 737902404.

      PRODEJ

* Najde se ještě normální chlap 65 let a více? Já 
(68 r., 170 cm) mám chatu. Samota je zlá. Ozvi se. 
Blansko a okolí. Tel. 775114577.
* Nabízím dlouhodobý pronájem řadové garáže u 
Sýpky za 1000,- Kč / měsíčně. Tel. 607083396.
* Neleží doma někomu staré gumové pískací hračky? 
Sbírám je. Děkuji. Tel. 731084464.
* Nemá někdo retro panenky? Nabídněte. Sháním i 
chrastítka na kočár i do ruky. Tel. 731084464.
* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko 
pod Horní Lhotou. Tel. 604550828.
* Hledám dlouhodobý pronájem garáže v Blansku. 
Tel. 732619095.

      RŮZNÉ

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Přednáška Dědka Kořenáře – 21. 9. 2018 od 17:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 250 Kč.
Divadlo Tchýně na zabití – 24. 9. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 250 Kč.
Divadlo Tři muži na špatné adrese – 2. 11. 2018 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
350/330 Kč.
Hradišťan & Jiří Pavlica – 9. 11. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč.
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímo-
vé – 14. 11. 2018 od 18:30 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky 250/220 Kč.
Vánoční koncert: Petr Bende a hosté – 4. 12. 2018 
od 19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 330 Kč
Vánoční koncert Čechomor – 11. 12. 2018 od 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. VYPRODÁNO.
Změna místa informační kanceláře během rekon-
strukce

Od pátku 14. do neděle 30. 9. 2018 proběhne 
rekonstrukce vnitřních prostor turistické infor-
mační kanceláře Blanka. Z tohoto důvodu bude 
informační kancelář přesunuta na podatelnu 
Městského úřadu Blansko, nám. Svobody 3. 
Informační kancelář bude poskytovat své služby 
v omezeném rozsahu (poskytování turistických 
informací, prodej vstupenek, publikací, map a 
suvenýrů). Z technických důvodů nebude možné 
kopírování, tisk a skenování dokumentů a přístup 
k veřejnému počítači na internet.

Otevírací doba informační kanceláře se bude řídit 
otevírací dobou podatelny následovně: 

 Po: 8:00-11:00, 12:00-17:00
 Út:  8:00-11:00, 12:00-14:00
 St:  8:00-11:00, 12:00-17:00
 Čt:  8:00-11:00, 12:00-14:00
 Pá:  8:00-11:00, 12:00-13:00.

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

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

Alexandria*Blue Style*Čedok*Eso*Exim*Fischer*Neckermann*Nev-Dama

VÝHODNÝ NÁKUP PRO VÁS: 
VYUŽIJTE V 1. MINUTĚ!!! 

EXOTIKA + LYŽOVÁNÍ 18/19:  Výběr a nabídka SLEV až 40%EXOTIKA + LYŽOVÁNÍ 18/19:  Výběr a nabídka SLEV až 40% 
BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* MEXIKO* OMÁN*

PANAMA* SRILANKA* THAJSKO* VIETNAM* ZANZIBAR aj.
LUXUSNÍ PLAVBY 2019/2020 – delegát i svoz, výprodej míst!
Jarní prázdniny: Jarní prázdniny: 12.-16.2.19, Dolomity /CIVETTA, 7.400/5.400 Kč

denní přejezd busem z Blanska, 4 x nocleh s HB, ski 168/130€
DO SVĚTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS!

Další bezvadné léto s DDM Blansko

STAVEBNÍ TECHNIK | ROZPOČTÁŘ

INSTALATÉR – TOPENÁŘ | ZÁMEČNÍK

KONTAKT: Pavlíková Kateřina | Tel. 728 373 285 | pavlikova@cergomont.cz

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!

Jsme specializovaná montážně - stavební fi rma 
se zaměřením na energetické stavby 
a úsporné technologie pro vytápění budov.

NABÍZÍME: 
   - plné i zkrácené úvazky, 
   - pozice vhodné i pro absolventy
   - stravenky v hodnotě 90 Kč
   - kanceláře v centru Blanska
   - odborná školení
   - přátelský kolektiv

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

PEČENÁ KOLENA!

Od pátku do neděle každý víkend.

Rezervace stolu výhodou!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

nd.

   Ani o letošních letních prázdninách nechyběly v široké nabídce táborů pro děti příměstské a 
pobytové tábory DDM Blansko. Bezmála 350 dětí a mládežníků, kteří se zúčastnili našich táborů, 
potvrzuje dlouhodobý zájem o kvalitní nabídku DDM Blansko.

 První prázdninový týden na děti čekaly Hry bez 
hranic. Celý týden probíhal v soutěživém a opravdu 
bojovném duchu, děti změřily své síly zejména ve 
sportovních, ale také dalších dovednostech. Bezva 
parta 13 dětí si užila dny plné her a zábavy, na konci 
všichni obdrželi medaile.
 Ve stejném týdnu probíhal i cyklistický tábor s 
příznačným názvem O – Kolo Blanska. Tábor svou 
náročností přilákal pouze kluky, ze kterých se po týd-
nu na kole stali chlapi. Skupina společně projezdila 
Moravský Kras a největším zážitkem pro všechny byl 
sjezd v terénu do Pustého žlebu. Řečí účastníků to 
byl „hardcore“ a ti nejodvážnější prováděli i „drifting“.
 9. – 13. 7. proběhl pod vedením pana Jiřího Oš-
lejška třetí ročník tábora Atletika s radostí, kde se 
sešly všechny děti se zájmem o atletiku a vyzkoušely 
si různé atletické disciplíny. Zvyšující se zájem o 
tábor potvrzuje jeho oblíbenost.
 Od 9. července DDM Blansko pořádal ve spolu-
práci s oddělením logopedie Nemocnice Blansko 
tradiční logopedický tábor pro nejmenší děti. Tábor 
byl na 10 dní, bez víkendu. Na děti čekal program 
s názvem Učíme se od zvířat, kdy byl program 
rozdělen na logopedické hry a cvičení s dětmi a 
další zábavu. Oblíbenou zábavou byla vodní bitva 
na zahradě, koupání na přehradě, a zlatým hřebem 
tábora bylo přespání v DDM s noční hrou.
 Tábor Sporťáci a sporťačky  byl pro všechny 
akce – chtivé děti, kterých se sešlo přesně 20. Děti 
zažily olympijský den, výlet do Laser arény, soutěž 
v bowlingu a také oblíbenou šipkovanou po celém 
městě Blansku.
 Dalším táborem v pořadí byl tábor s Avengers. 
Děti zde během pěti dnů našly všechny kameny 
nekonečna. Utíkali, bojovali a nakonec se utkali s 
Thanosem, kterého společně porazili.
 Na přelomu července a srpna probíhal oblíbený 
pobytový tábor na naší základně v Karolíně s tradič-
ním názvem Cesta Bojovníka. Pod vedením pana 
Petra Průchy na děti čekal skvělý program s tréninky 
Karate.
 Jedním z nejoblíbenějších táborů DDM je be-
zesporu Léto v sedle, který se již těší dlouholeté 
tradici a každoročně bojuje s omezenou kapacitou. 
Ve spolupráci s penzionem u Koně na Hořících se 
letos 20 děvčat zúčastnilo intenzivního jezdeckého 
výcviku, ale také celotáborové hry. V průběhu tá-
bora získávaly body za různé úkoly, které na konci 
směnily za nejen sladkou odměnu.

 Na motivy známého románu Dva roky prázdnin 
probíhal tábor se stejným názvem. Velká skupina 
dětí soutěžila, bavila se, tvořila a alespoň chvíli si 
všichni připadali, jako by prázdniny nikdy neměly 
skončit.
 Následoval tábor Bláznivé léto, kterého se zúčast-
nila bláznivá skupina 34 dětí. Vzhledem k počasí v 
tomto období děti nejvíc ocenily řádění v bazénu 
s vedoucími Kubou a Mončou a podle ohlasů, by 
nejradši strávily v bazénu celý táborový týden.
 Street dance v akci přilákal přes 20 tanečníků, 
kteří si v předposledním prázdninovém týdnu vy-
zkoušeli taneční techniky hip hop, house, dance, 
dancehall. Poslední den tábora si společně pro 
kamarády a rodiče přichystali vystoupení, které mělo 
veliký ohlas.
 Poslední týden tábora byl pro lovce kešek. Tato 
oblíbená kratochvíle se stala náplní posledního tá-
bora, kdy děti s vedoucími hledali známé i neznámé 
kešky v Blansku a okolí.
 Tento termín na konci srpna patří již tradičně také 
Mezinárodnímu pobytovému táboru v Karolíně, který 
se stejně jako vloni konal za účasti českých dětí od 
12 let z Blanska a okolí, slovenských z Komárna 
a italských ze Scandiana. Bylo úžasné sledovat 
vzájemné poznávání se a prolínání různých kultur. 
Pod vedením zkušených vedoucích, a za podpory 
města Blanska proběhl týden, na který účastníci 
nezapomenou a o němž se více dozvíte v samo-
statném článku.
 Závěrem můžeme jen popřát všem dětem úspěš-
ný nový školní rok a již dnes se těšíme na všechny 
prázdniny, které nás v novém školním roce čekají. 
Máme připraven kvalitní a zajímavý program na dny 
školního volna nejen o letních prázdninách. Tak za 
námi přijďte, neseďte doma a poznávejte s námi 
nové zážitky.
 Letošní léto bylo fajn a všem, kteří to s námi zažili 
moc děkujeme.

Tým DDM Blansko- Oblázek
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VÁŠ HLAS  
PRO LEPŠÍ     
BLANSKO

Ing. Jiří Crha
lídr kandidátky

KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BLANSKA
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

1
Ing. Jiří Crha
místostarosta města 
Blanska

8
Pavel Langr
vedoucí Kina Blansko

3
MUDr. Jana Novotná
primářka rehabilitace
Nemocnice Blansko

5
Ing. Miloš Polák
stavební inženýr

9
Mgr. Tomáš Kryl
makléř

10
Mgr. Radka Sitarová
specialistka pro životní 
prostředí

2
MUDr. Zdeněk Grünwald 
lékař

4
Ing. Lukáš Němec
ekonom

6
Ing. František Havíř
ekonom

7
MUDr. Vladimíra 
Danihelková
ředitelka Nemocnice 
Blansko

11. Jaroslav Jeřábek
 ředitel Kulturního střediska města Blanska

12.  Mgr. Pavlína Komínková
 ředitelka Muzea Blanenska

13.  Bc. Jakub Skoták
 programátor

14.  Lenka Skotáková
 OSVČ

15.  Ing. Zdeněk Grünwald
 ekonom

16.  MUDr. Helena Kotlánová
 dětská lékařka

17.  Hynek Jarůšek 
 specialista plánování

18.  Ing. Petr Hrazdíra
 manažer prodeje

19.  Milan Doskočil
 technik

20.  PhDr. Jaroslava Králová
 důchodkyně

21.  Mgr. Richard Kupka
 právník

22.  Bc. Tereza Kaldová
 sociální pracovnice MěÚ Blansko

23.  MUDr. Eva Hlaváčová
 lékařka

24.  Ing. Karel Sochor
 ekonom

25.  Ing. Vítězslav Nečas
 důchodce

KOMUNÁLNÍ POLITIKA JE O LIDECH, 
DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU.1


