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 Už je to tady. Chřipková epidemie se tak jako každý rok blíží a jak jsme si už zvykli, ze 
všech stran jsme nuceni poslouchat VAROVÁNÍ před nemocí, jež má každoročně na svě-
domí třetinu nakažených Čechů a několik lidských životů. Je to nevyhnutelné, nicméně 
chřipka tak nějak patří k našemu lidskému pokolení a nezbývá nám nic jiného, než se s ní 
nějak vypořádat. Stojí však boj s touto většinou krátkodobou nemocí vůbec za to?

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru 
je v úterý 8. října 2013
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Boj proti chřipce a nachlazení

www.monitor-bk.cz 27. září 201319. ročník, číslo 18/2013

Erbenova nabízí výhodné bydlení - str. 4 Kolotoč na Kolárce - str. 6

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

ZPRACUJEME  OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ  PRO  DĚDIČSKÉ  ŘÍZENÍ

- Byt 1+1 OV Blansko – Dvorská, 9.p., 33 m2, lodžie, malé měs. náklady...NC – 748.000 Kč 
- Byt 2+1 OV Blansko – Komenského, 2.p., 69 m2, kotel, nová linka ...NC – 1 198.000 Kč 
- Byty 1+kk až 4+kk Blansko – Sever, až 110 m2, garáž, stavba 1 rok ...NC – 29.000 Kč/ m2

- RD 2+1 Spešov – přízemní, poz. 529 m2, atraktivní lokalita, volný….NC – 1 500.000 Kč 
- STP na RD Blansko, Češkovice, Klepačov, Těchov, IS k dispozici...NC – od 690 Kč/m2

- Nájem garáže Blansko – nad Sýpkou, 18 m2, elektřina, ihned volná... NC – 900 Kč/měs.
- Nájem bytů 1+1 a 3+1 Blansko, 57 a 78 m2, 2.p., ihned volné...NC – od 4.000 Kč/m + ink.
- Nájem komerč. prostor Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí...NC – 15.000 Kč/měs.+ ink.

RD 2+1 Černá Hora - poz. 645 m2, 
přízemní, garáž, inženýrské sítě jsou 
zavedeny, neudržovaný 8 let = špatný stav 

NC – 399.000 Kč

DB 2+ kk Blansko – Okružní, 54 m2, 4. 
NP, zděný, vysoký nadstandard, výtah, ná-
jem garáže, anuitu 269 tis. lze splatit ihned 

NC – 1 370.000 Kč 

www.mikark.cz

DOBŘE A SE ZÁRUKOU PRODÁME VÁŠ BYT NEBO RODINNÝ DŮM
CÍLENOU A MASIVNÍ INZERCÍ VÁM KUPCE ZAJISTÍME!

 Říká se, že farmaceutický průmysl je největší byz-
nys na světě a já tomu docela věřím. Nemocní jsme 
čas od času všichni, a přestože nejsem zastáncem 
přílišné konzumace léků, tu a tam také nepohrdnu rů-
žovou pilulkou proti bolesti hlavy. Jen u nás v Blansku 
se to doslova hemží lékárnami – je jich tu snad deset 
a všimnul jsem si, že většinu jejich volně prodejné 
nabídky tvoří různé sirupy proti kašli, horké nápoje 
proti rýmě a nachlazení, cucavé pastilky proti bolení 
v krku a vůbec všemožné přípravky proti příznakům 
chřipky. Reklamy v médiích nás nemilosrdně masírují 
a Češi nakupují a nakupují.
 Inu, proč ne? Bude mi trošku líp, zmírním kašel, 
prokrvím sliznice a snáz to přežiju. To je asi tak vše. 
Říká se, že chřipku pomocí chemie vyléčíte za týden, 
neléčená trvá 7 dní. Něco na tom bude! Možná by 
stálo za to vyzkoušet obyčejný čaj s medem, doplnit 
k běžné stravě více ovoce a zeleniny bohaté na vi-
tamín C a asi by někteří z nás docela slušně ušetřili. 
Skutečně vám tyto přípravky pomáhají natolik, abyste 
za ně utratili několik stovek? Nejsem žádný odborník, 
ale z vlastních zkušeností vím, že rozjetou chřipku už 
nezastaví nic a s tím, že mi není dobře, nic neudělám. 
Stejně jako horký léčivý nápoj za 20 Kč mi pomůže 
pořádný hrnek čaje a velká porce spánku.
 A co očkování? V USA je proti 
chřipce povinné pro děti od 6 
měsíců až do 19 let, což pova-
žuji za rozumné. Dobré je jistě 
také pro lidi starší a také pro ty 
s oslabenou imunitou. Pro jinak 
zdravé lidi v produktivním věku 
však osobně nevidím ve vakci-
naci žádný smysl. Viry chřipky 
umí poměrně rychle mutovat, a 
tak nakonec stejně onemocnět 
můžete.
 No jo, ale kdyby brali všichni 
chřipku stejně jako já, co by pak 
prodávaly lékárny a z čeho by 
rostl kapitál farmaceutických 
společností? Už byla napsána 
celá řada kontroverzních knih 

a publikací s myšlenkou, že vědci už lék na chřipku 
mají, jen nám jej z právě těchto důvodů nechtějí dát. 
Zrovna předevčírem jsem si přečetl článek o tom, jak 
jsou vědci blízko vakcíně proti chřipce, ale jak dlouho 
celý výzkum ještě potrvá, o tom se v článku nikdo 
nezmínil.
 Ono to není jen o chřipce – rozsáhlá reklamní 
kampaň oslovuje zejména starší generaci a láká je 
na neskutečně drahé léky proti bolení kloubů. Když 
jsem viděl ceny těchto produktů, pokoušely se o mě 
mdloby. Kdepak byly tyto léky před dvaceti – třiceti 
– padesáti lety? Nikde, a přece jsme žili… Totéž 
platí o mastech na záda, přípravkům na zvýšení 
erekce, doplňcích stravy (těch obzvlášť!) a dalších 
produktech, jež tvoří sortiment lékáren.
 Nechci nikomu odpírat právo na úlevu od bolestí a 
věřím, že spousta z nás léky potřebuje. Ale na druhou 
stranu jsme za posledních dvacet let tolik zpohodlněli 
tak, že se z lidstva pomalu, ale jistě stává pokolení 
hypochondrů. A za to nemůžou ani farmaceutické 
společnosti, ani reklama, ani lékaři. Můžeme si za 
to především sami. Až na vás příště půjde rýmečka, 
zkuste místo cucavých tabletek horký čaj a voňavou 
domácí slivovici. Hned vám bude lépe.

-mumma-

  
  

  

 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 1 900 000,- Kč

Velice pěkný, slunný DB (možný převod do 

OV) 4+1 (92 m2) s lodžií.

Velice pěkný, zrekonstruovaný byt v OV 3+1 

(75 m2) s lodžií v kompletně revit. byt. domě.

Mladí manželé se schvá-

lenou hypotékou hledají 

ke koupi byt 2+1 - lokalita 

Sever nebo střed města.

Mob.: 777 857 740

cena: 1 750 000,- k jed.mob.: 777 857 740 mob.: 777 857 740

Blansko

HLEDÁME!HLEDÁME!HLEDÁME!

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

Pro konkrétního klienta 

hledáme k dlouhodobé-

mu pronájmu byt 3+1 v 

Blansku.

Mob.: 777 857 739

Klientka s připravenou 

hotovostí hledá ke koupi 

byt 1+1 v Blansku. Rychlé 

jednání.

Mob.: 605 163 333
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S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Dopravní uzávěrka: 
zatím bez problémů

Moštování ovoce
 Český zahrádkářský svaz ZO Blansko oznamuje, 
že i v tomto roce bude provádět v Domě zahrádkářů 
na Křížkovského ulici v Blansku moštování ovoce do 
přinesených nádob. Objednávky přijímá a informace 
podává pan Rudolf Kunc v pracovní dny mezi 18. a 19. 
hodinou na tel. 731730999. Děkujeme za dodržování 
doby na objednávky!
 Dále upozorňujeme zájemce, že moštování bude 
zahájeno až po objednávkách dostatečného množství 
ovoce na zpracování. 
 Provoz moštování: úterý - středa v čase od 13 do 18 
hodin. Cena je 3,- Kč za kilogram ovoce.

-zočsz-

Úprava zeleně v areálu 
Nemocnice Blansko

 Nemocnice Blansko získala příslib dotačních pro-
středků pro realizaci projektu „Úprava zeleně v are-
álu Nemocnice Blansko“. Projekt je spolufi nancován 
Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální 
rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu životní prostředí. 
 Cílem projektu je komplexní revitalizace zeleně v 
areálu Nemocnice Blansko. V první fázi bude provedeno 
odstranění nevyhovujících stávajících dřevin, a to těch 
se špatným zdravotním stavem, kde není efektivní 
aplikovat ozdravné zásahy. Po úpravě lokality budou 
vysazeny nové dřeviny a trvalky a založen trávník k 
zatraktivnění venkovního prostranství. Celkem se jedná 
o plochu 0,818 ha zakládané a regenerované zeleně a 
1564 ks vysazených dřevin.
 Samotná realizace úprav proběhne v termínu od 
16.9.2013 do 30.11.2013 a nebude mít vliv na jakékoliv 
omezení provozu. Na realizaci projektu obdrží Nemoc-
nice Blansko dotaci až do výše 404 tis. Kč, což je 75 % 
z celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu. 

-ko-

Přerušení dodávky 
elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 
soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních 
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 04.10.2013 od 10:00 do 15:00 - Blansko
 - ulice Komenského od d.č. 16 a 17 po ul. Brněnská, 
areál OSS na ul. Komenského a chaty za tímto areálem, 
ulice Zdíkova, ulice J. Lady vč. chatové oblasti nad 
touto ulicí, ulice Alešova, ulice Hořická včetně vodárny 
a chatové oblasti, ulice Pod Strání, ulice Otisky, ulice 
Jungmannova, ulice Luční, ulice Na Brankách od ul. 
Brněnská po stavebniny (netýká se areálu Moravostav), 
ulice Na Lukách, ulice Brněnská od ul. Komenského 
po její konec směr Olešná, bývalá cihelna a chaty za 
cihelnou (netýká se areálů býv. Agrostavu a Synthonu), 
útulek pro psy vedle rozvodny 110/22 kV.

Dne 03.10.2013 od 07:00 do 15:00
Dne 10.10.2013 od 07:00 do 16:00
Blansko – Olomučany, Klepačov
 - obec Olomučany bude vypnuta celá - obyvatelstvo 
i podnikatelská činnost včetně areálu pily napájeného z 
odběratelské trafostanice Olomučany - Pila (č. 320566). 
Vypnutí se netýká Josefovského údolí.
V Klepačově budou vypnuty ulice: Dlouhá od domů č. 
8 a 51 po její konec směr Olomučany, Na Milíři, Jílová, 
Zátiší, Polní, Pod Skalkou, Potoční, Facírka

Dne 11.10.2013 od 07:00 do 15:00
Olešná, Svatá Kateřina, Šebrov, Lipůvka, Svinošice
 - celé obce - obyvatelstvo i podnikatelská činnost: 
Svinošice, Šebrov, včetně zemědělského objektu napá-
jeného z odběratelské trafostanice Šebrov - Drůbežárna 
(č. 320633), Svatá Kateřina, celá obec Olešná včetně 
rekreační oblasti Mackův Mlýn a fotovoltaické elektrár-
ny kromě dřevozpracujícího závodu, TV převaděče s 
přilehlou rekreační oblastí
 V Lipůvce bude vypnuta podnikatelská činnost v 
areálu zemědělského podniku a vedle něj včetně tenis. 
kurtů, dům č.p. 386 přes silnici, obě benzínové čerpací 
stanice, zástavba při silnici od domů č. 157 a 412 po 
konec obce směr Svinošice.
 Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s.r.o.

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

Dětská zimní obuv 
s TEXovou membránou

- teplo
- sucho

- pohodlí

OPRAVNA OBUVI drobné opravy i na p

s TEXovou membrán

- te
- su

- poh

Non olet
 Pecunia non olet. Peníze nepáchnou. Tato slova prý řekl římský císař Vespasianus svému synovi, 
který ho kritizoval za zavedení daně z veřejných záchodků. Příhoda se údajně stala v 1. století našeho 
letopočtu, před téměř dvěma tisíciletími, rozpaky kolem fi nancí, jejichž původ není zrovna voňavý, 
však přetrvávají do dnešních dob.

 Současným příkladem tohoto dilematu může být 
zasedání Zastupitelstva města Blanska ze 17. září, 
které projednávalo změnu obecně závazné vyhlášky 
týkající se zákazu hracích automatů.
 Při jednání paradoxně nešlo o to, zda budou au-
tomaty povoleny nebo zakázány – tuto věc stejné 
zastupitelstvo rozhodlo již v roce 2011, kdy jedno-
hlasně schválilo zrušení výherních automatů k 31. 
12. 2014.
 Od onoho roku 2011 se však změnily dvě podstat-
né věci. Jednak došlo ke změně legislativy ve věci 
zdanění hazardu tak, že je nyní pro obce výrazně 
příznivější. V konkrétních číslech to znamená, že 
oproti 2-3 milionům korun, jež díky hazardu přibyly 
do městské poklady v roce 2011, se letošní příjmy z 
téhož zdroje odhadují na částku 7-10 milionů.
 Tou druhou změnou byl nález Ústavního soudu, 
který umožnil obcím zakázat ha-
zard prakticky okamžitě a nečekat 
až na zákonem původně stanove-
né datum ke konci roku 2014.
 A jak tedy ono úterní hlasování, 
jehož smyslem nebylo nic jiného, 
než uspíšit věc již dříve schvále-
nou, dopadlo? Výsledek překvapil. 
Oproti jednohlasnému rozhodnutí 
z roku 2011 se pro časnější datum 
zrušení hazardu vyslovilo jen 13 
radních z 23 přítomných a deba-
ta před hlasováním připomínala 
spíše boj o zákaz samotný, než o 
kosmetickou úpravu již schválené-
ho rozhodnutí.
 Nejčastějším argumentem od-
půrců zákazu bylo to, že peníze z 
„páchnoucího“ zdroje budou chy-
bět ve „voňavějších“ oblastech – 
sportu, školství, kultuře. Těžko říct, 

co zde sehrálo roli a způsobilo tak zásadní změnu v 
postojích zastupitelů. Zda blížící se volby, výrazně 
vyšší částka, o kterou se jedná, vleklá hospodářská 
krize nutící šetřit každou korunu, nebo realita blížící 
se změny zaběhnutého statu quo. Faktem však zů-
stává, že tak dramatická změna smýšlení podstatné 
části zastupitelů je přinejmenším překvapivá.
 Záměr byl nakonec prosazen – hazard z Blanska 
zmizí, jakmile žádost vyřídí ministerstvo fi nancí, v 
ideálním případě již do konce tohoto roku. Bude však 
tento krok pro Blansko přínosem?
 Na tuto skutečnost bychom se rádi zeptali vás, 
čtenářů. Svůj názor na zákaz hazardu na území 
města Blanska můžete vyjádřit v anketě na stránkách 
Monitoru, nebo anonymně prostřednictvím webové-
ho formuláře http://tinyurl.com/hazardblansko.

-kkuc-

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Ruce vzhůru!
 Okurková sezóna pominula, venku se ochlazuje a v 
jistých kruzích zase naopak začíná přituhovat. Republiku 
pokryly pestrobarevné plakáty, které nás mají za úkol 
přivést do volebních místností a vhodit do urny ten jedi-
ný, správný lístek. Na ulicích se průzkumníci dotazují, 
jestli budeme volit Losnu nebo spíše Mažňáka a celý ten 
průzkum pak zveřejní, aby nám dali najevo, kdo má šanci 
se do Sněmovny dostat a kdo by si naopak měl hledat 
nějakou práci, protože šance na zvolení je mizivá.
 Kvůli průzkumům a médiím se tak svého záměru 
kandidovat vzdal někdejší předseda vlády a „bývalý 
budoucí“ prezident J.P. s tím, že dostává na propagaci 
málo prostoru. Není se čemu divit, Jiří... 
 Oranžové poutače se nás snaží přesvědčit o tom, že 
jejich reprezentanti prosadí dobře fungující stát. Těžko 
říci, co si pod tím mám vůbec představit. Stát tak, jak jej 
vnímám dnes je (i díky těm oranžovým, ale nejen díky 
nim) nenažraným molochem, který ve jménu falešné 
solidarity oklešťuje stále více má osobnostní práva a 
práva na svobodu. Už se u toho ani nesnaží tvářit mile 
a usměvavě. Stát funguje až příliš dobře, na můj vkus, 
bohužel však na úkor svých vlastních obyvatel.
 Z jednoho billboardu jsem se dozvěděl, že můžu volit 
pravici. Hmm, vzhledem ke svým postojům bych to udělal 
velmi rád, ale nemůžu. Žádná pravicová strana u nás totiž 
není. Jsou zde strany, které se uchází o pravicové voliče 
a prezentují se jako pravicové, ale při vší úctě, pokud se 
dnes prohlásím za černocha, jen těžko se ráno probudím 
s tmavší tváří, než mám dnes.
 U některých stran je pak naprosto patrná jakákoli 
absence vnitřní demokracie, takoví lidé pak jen těžko 
budou prosazovat demokracii všeobecnou. Hemží se to 
(staro)novými tvářemi, údernými hesly a většinou pohří-
chu absencí jakéhokoli konkrétního programu. Nehledě 
na to, že většina slibů budí na tváři jen úsměv. Bohužel 
trochu trpký.
 Když jsem si pročítal kandidátky, našel jsem JEDNO-
HO! jediného člověka, kterého bych ve Sněmovně viděl 
rád. Ostatní buď neznám, anebo znám až příliš dobře. 
A i proto jso pro mne jako moji zástupci nevolitelní.
 Kdyby to nebylo vážné, asi bych se smál i slovům 
našeho prezidenta, která uvedl v rozhovoru pro list 
The Financial Times, a to, že musí být prezidentem 
nadstranickým. Do voleb míří strana, která má jeho 
jméno v názvu a jeho vlastní kancléř za ni kandiduje. 
To je naprosto bezprecedentní důkaz o tom, co si o nás 
někteří politici myslí.
 Takhle by se asi dalo pokračovat do nekonečna...
 Milý Karle Kryle, dnes už rozumím Tvému znechucení 
z naší mladé demokracie a chápu to, co jsem tehdy v 
porevolučních letech nedokázal pochopit. Tvůj druhý a 
bohužel defi nitivní odchod do „Mníšku pod Brdy“. Kdyby 
jsi mezi námi byl dnes, asi by Ti puklo srdce z toho, co 
bys kolem sebe viděl. Napsal bys asi nějakou písničku 
a odpovědí by Ti zcela určitě byla nenávistná kampaň 
ze strany těch, o kterých bys zpíval.
 Je mi z toho smutno, ale nedostanou mě. Budu pořád 
říkat naplno, co si myslím. Politické tance pro mne ne-
jsou, to jsem ostatně pochopil už dávno. To radši peníze 
než na kampaň dám na charitu. Potřebných lidí je stále 
dost.
 Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Uzávěrka státní silnice I/43 v úseku Lipůvka-Lažany s objezdem přes Blansko budila u zasvěcených 
oprávněné obavy a při představě desítek tisíc aut proudících Poříčím ztuhl úsměv na rtech i většině 
blanenských.

 Po týdenním náporu osobních i nákladních aut lze 
konstatovat, že je situace lepší, než se původně čeka-
lo, což potvrdila i mluvčí Policie ČR Mgr. Iva Šebková. 
„Dopravní situace v Blansku je zatím dobrá, neřešili 
jsme žádné závažnější komplikace, jen dvě drobnější 
dopravní nehody. Řidiči musí  počítat s tím, že kolony 
jedou pomaleji a vzniká tak asi patnáctiminutové 
zpoždění. Horší jsou samozřejmě špičky – ráno a 
odpoledne,“ sdělila mluvčí policie Monitoru.
 Skutečnou zatěžkávací zkouškou se tak pro Blan-
sko stal až pátek, kdy se „pomalu jedoucí kolona“ 
dostala i do zpravodajství Zelené vlny Českého 

rozhlasu. Auta popojížděla krokem už od Hradského 
tunelu a souvislá řada těch, co se rozhodli zkrátit 
si cestu přes Olešnou, pokračovala od kruhového 
objezdu až kamsi daleko za zatáčku nad kostelem. 
Přesto i za této situace houkající sanitka k nemocnici 
projela a vlna aut po několika hodinách opadla bez 
trvalých následků na životech či zdraví. Řidiči tedy 
zatím zvládají situaci na výtečnou a ochota, s jakou 
„pouští“ řidiče snažící se vyjet z vedlejších ulic, je až 
dojemná a dlouho nevídaná.
 Jedinou vadou na kráse tak zůstávají naprosto 
nepochopitelná lhostejnost k řešení situace ze stra-

ny města a městských organizací. 
Logicky by se dalo očekávat, že se 
město postará o maximální zpro-
stupnění všech vnitřních ulic, aby 
odlehčilo hlavní tepně: dočasně 
zruší jednosměrku pod poštou na 
Hybešově, otevře pro průjezd Čap-
kovu a výjimečně zruší páteční trhy, 
aby nedošlo k uzavření průjezdu 
do centra kolem soudu přes ulici 
Hybešovu. Nic z toho se bohužel 
nestalo, a tak stánky v pátek bloko-
valy Hybešovu už od rána a cedule 
se zákazem vjezdu zmizela až po 
šesté hodině večerní, kdy bylo po 
špičce. Proč? Těžko říct. Možná 
jednoduše nikoho nenapadlo udělat 
to jinak.
 Fotoreportáž na straně 5.

-kkuc-
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Sponzor rubriky:

Na kávě s Blankou Kostkovou

 Narodila jsem se 27. 9. 1960 v Boskovicích a 
celý svůj dosavadní život jsem prožila v Blansku. 
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univer-
zity Karlovy v Praze obor Školský management. 
V současné době pokračuji ve studiu na téže 
univerzitě k dosažení titulu Mgr. Mezi moje záliby 
patří angličtina, četba, kultura, fi lm a především 
práce s dětmi a mládeží. Takže se mi dostalo toho 
privilegia, že práce je současně mým koníčkem.

 Kdy jste se stala ředitelkou DDM? S dětmi 
jste pracovala odjakživa?
 Začínala jsem jako vychovatelka v SOU Adamov, 
na SPŠ Jedovnice jako vedoucí vychovatelka,ně-
jakou dobu jsem strávila v Dolní Lhotě ve škole 
v družině a v ZŠ TGM jsem učila angličtinu jako 
zástup za mateřskou dovolenou, takže by se dalo 
říct, že práci s dětmi se věnuji už více než 30 let. Do 
Domu dětí a mládeže jsem nastoupila roku 1997 
jako zástupkyně ředitele a v roce 2004 jsem po 
odchodu ředitele uspěla v konkurzu a stala se ře-
ditelkou tohoto školského zařízení. V květnu 2012 
v souvislosti s novou úpravou školské legislativy 
jsem absolvovala již 2. konkurz ve své kariéře a 
místo ředitelky DDM Blansko jsem obhájila.
 Jak se vám pracuje v nových prostorách?
 Je to velká změna. Tradice DDM sahá do roku 
1950 a až do roku 2007, kdy jsme se přestěhovali 
do nových reprezentativních prostor, sídlila tato 
organizace na různých místech, ať už to bylo na 
Sladkovského ulici nebo v nedůstojném likusáku v 
prostorách bývalé Zvláštní školy na Podlesí. Nové 
prostory jsme získali díky eliminaci mateřských 
škol. Město mělo najednou opuštěnou budovu 
bývalé MŠ na Údolní ulici a nevědělo, co s ní, 
jelikož její účel byl jasně daný – budova musela 
sloužit dětem. V té době se Město Blansko a Jiho-
moravský kraj dohodly, že školku přenechají nám 
výměnou za pozemky na Sadové, kde se zrovna 
nacházelo naše tehdejší sídlo. 
 Rekonstrukce byla více než nutná, do nových 
prostor se nedalo přejít jen tak, ale dobré bylo, že 
si děti mohly částečně samy rozhodnout některé 
detaily – například barvy interiéru. Navíc si vybraly 
nový název Oblázek a společně navrhly nové 
logo. Nic z toho by se však nestalo bez podpory 
Jihomoravského kraje, který viděl v našem škol-
ském zařízení budoucnost a poskytnul nám na 
rekonstrukci fi nanční prostředky.
 Kterým směrem kráčí DDM dnes?
 Naším cílem není děti vzdělávat podle osnov, jak 
si možná někteří myslí, ale naučit je lépe využívat 
volný čas. Jde tu především o to, abychom děti 
ochránili před ulicí, od kriminality a drog, a ukázali 

Bc. Blanka Kostková
- Ředitelka Domu dětí a mládeže v Blansku

jim, že se volný čas dá trávit daleko smysluplněji. 
Působíme tak trošku jako síto, ve kterém se děti 
profi lují a když se u nás prokáže, že má dítě talent, 
doporučíme mu rozvíjet se v této činnosti v širším 
rozsahu na odbornějších místech, například na 
ZUŠ. Letos nabídneme rodičům a jejich dětem 
97 kroužků všech možných odvětví a žánrů, je 
opravdu z čeho vybírat.
 Kolik DDM zaměstnává lidí a co vše spadá 
mezi vaše aktivity?
 V současné době máme 7 pedagogů volného 
času a 4 technicko-hospodářské pracovníky. Tito 
jsou přímo zaměstnanci DDM na hlavní pracovní 
činnost. Dále spolupracujeme s 58 externisty, kteří 
s dětmi pracují po zaměstnání. Musím zdůraznit, že 
vzhledem k tomu, že spadáme přímo pod Minister-
stvo školství, máme jasně zákonem určeno, kdo u 
nás může s dětmi pracovat a jak má být vzdělaný. 
Tím se dost podstatně lišíme od neziskových or-
ganizací. Každý, s kým spolupracujeme, musí být 
pedagogicky vzdělán, což je nakonec dobré jak pro 
rodiče, tak pro samotné děti. Tito lidé u nás pracují 
v rámci pravidelných činností (kroužků). V loňském 
roce tyto činnosti navštěvovalo 1155 dětí.
 Další kapitolou jsou činnosti táborové, kde jsou 
daleko přísnější podmínky a zde externě spo-
lupracujeme s dalšími lidmi, například studenty 
pedagogických škol, obchodní akademie apod. 
Máme také tzv. Klub instruktorů, ve kterém jsou děti 
starší 15 let, které se s DDM nechtěly rozloučit, a 
tak přešly na instruktorskou činnost. Vždycky však 
každý z pracovníků musí prokázat nějaké pedago-
gické minimum, bez toho to nejde. V táborových 
činnostech jsme letos zrekreovali 400 dětí – tábory 
proběhly zčásti v naší táborové základně v Karolíně 
a částečně taky v rámci oblíbených příměstských 
táborů. Pokryli jsme tak každý den o prázdninách, 
takže se nestalo, že by děti, které zůstanou samy 
doma, neměly kam jít.
 Poslední naší činností jsou tzv. nepravidelné 
činnosti neboli akce většinou o sobotách a nedělích, 
které pořádáme pro širokou veřejnost. Měsíčně 
proběhnou tyto akce alespoň tři. Namátkou mohu 
jmenovat například Den pro děti v Nemocnici 
Blansko, na kterém jsme se podíleli, nebo třeba 
Halloween Party s přespáním dětí u nás v domečku.
 Na vašich stránkách jsem se dočetl o Evrop-
ské dobrovolné službě. Co to je?
 Jsme hrdí na to, že jsme získali od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy tuto akreditaci. 
Můžeme v rámci EU přijímat nebo naopak vysílat 
mladé lidi, kteří mají zájem pracovat s dětmi, do 
jiných Evropských států. Je to dobrá příležitost 
třeba pro studenty, kteří se nedostali na VŠ a musí 
rok čekat. V srpnu u nás ukončil pobyt dobrovolník 
ze Skotska a od 1. listopadu bychom měli přijmout 
dívku z Ukrajiny. Hlavní myšlenkou tohoto projektu 
EU je výměna mládeže. Student na výměnném 
pobytu by se měl  půl roku částečně učit jazyk 
hostitelské země a měl by chodit po školách a 
seznamovat mladé lidi se svojí zemí, její kulturou 
a tradicemi.
 V poslední době vzrůstá počet organizací, 
které se snaží vyvíjet podobnou činnost jako 
vy. Cítíte v tom konkurenci?
 Necítím. Myslím si, že každý, kdo se rozhodl 
pracovat s dětmi, je přínosný. Pro mne je prvořadý 
dlouhodobý zájem. Pokud dítě přijmeme, chceme 
také spolupracovat s jeho rodiči a snažíme se v 
dítěti vypěstovat dlouhodobý vztah k něčemu, co 
ho bude bavit a rozvíjet jeho další kompetence po 
celý život. Práce pedagoga volného času je práce 
těžká a nedoceněná.
 Musíme velmi intenzivně sledovat trendy, kterými 
se ubírá volný čas u nás i ve světě. Necháváme 
se inspirovat jak dětmi, tak také jinými, podobnými 
zařízeními v jiných městech – Vyškov, Letovice, 
Boskovice, Ivančice. Dobrou studnicí nápadů na 
nové činnosti je pro nás samozřejmě také internet.
 Jsme členy celorepublikového Sdružení pra-
covníků Domů dětí a mládeže a Středisek vol-
ného času, což je naše profesní organizace. Zde 
získáváme informace o tom, jaké jsou priority v 
oblasti volného času na celorepublikové úrovni 
v rámci trendu celoživotního vzdělávání občanů, 
rozšiřování jejich uplatnění v rámci mobility občanů 
EU.
 Co nového vás čeká v dohledné době?
 Před nedávnem jsme přijali novou PR pracov-
nici, od čehož si slibuji, že nás dostane do širšího 
podvědomí. Bude jednat nejen s veřejností, ale 
také s poslanci a dalšími činiteli, kteří trh volného 
času přímo ovlivňují. Prioritou v nejbližších dnech 
je otevření kroužků a zde bych ráda zdůraznila, že 
nikdy neodmítneme žádné dítě. Pokud není zrov-
na volno tam, kam by se chtěl nováček přihlásit, 
nabídneme jinou činnost nebo posílíme pedagoga. 
Každý je u nás vítán a každého přijmeme s ote-
vřenou náručí. Na 15. února chystáme první ples 
DDM, ale vše je zatím ve fázi příprav. Veškeré 
novinky najdete na našich stránkách www.ddm-
blansko.cz.

-mumma-

Čajovna Ulita slaví patnáctiny
 Patnáct let. Tak dlouho už čajovna Ulita působí v Blansku coby prostor pro neformální setkávání, 
alternativní kulturu a především místo, kolem nějž se sdružuje komunita aktivních lidí.

 Samotná idea čajovny vznikla v nejužším kruhu 
lidí s letitými zkušenostmi z práce s mládeží. Jedním 
z nich byl Milan „Dany“ Daněk, civilním povoláním 
kurátor pro děti a mládež, jinak také ultramaratonec, 
cestovatel a dobrodruh.
 Když se vrátíš těch patnáct let zpátky, jaká 
situace se ti vybaví?
 To se musím vrátit ještě dál, tak sedmnáct, osmnáct 
let. Tehdy jsme byli parta lidí, co dlouhodobě pracovali 
s dětmi a mládeží. Jezdili jsme hlavně do přírody, ale 
postupně jsme si začali uvědomovat, že to, co umíme, 
bychom měli přenést taky do městského prostředí.
 V určitém okamžiku jsme sezvali všechny, kdo v 
Blansku pracovali s mládeží, na schůzku do DDM a 
tento záměr jim předložili. Někdo se zapojil, někdo 
ne. Aby to mělo nějakou právní formu, založili jsme 
občanské sdružení. Tak vzniklo občanské sdružení s 
názvem Kotlík, z něhož se později stala Ulita. Začali 
jsme vydávat časopis a pořádat akce. No zanedlouho 
se objevila potřeba vlastního prostoru.
 Proč jste zřídili zrovna čajovnu?
 Předně je třeba říct, že v té době byla v Blansku 
dost složitá situace. Sepsali jsme petici na podporu 
kultury a začali bojovat o nějaké prostory. Tak se 
nám podařilo získat místnosti nahoře v kině a začali 
na nich „makat“. Proč čajovna? To bylo dáno dobou. 
Čajovny tehdy vznikaly všude na komerční bázi. Byla 
to populární forma, kterou jsme použili. Důležitý byl 
cíl: vytvořit Blansku nekuřácký prostor bez alkoholu 
jako alternativu hospodám, a vytvořit pro aktivní lidi 
příležitost, aby se zapojili do práce pro ostatní. Od 
samého začátku byla čajovna postavena na dobro-
volnictví, na práci lidí, kteří se rozhodli udělat něco 
navíc, jen pro dobrý pocit.
 Jak přijali čajovnu blanenští?
 Obrovským paradoxem bylo, že se okamžitě za-
čaly po Blansku šířit zvěsti o čajovně – tedy prostoru 

bez nikotinu a alkoholu – coby drogovém doupěti. 
Většinou je rozšiřovali ti, co v čajovně nikdy nebyli. 
Tak vznikla potřeba naši činnost nějak přiblížit veřej-
nosti. Pořádali jsme různé akce, třeba „Nevešlo se do 
Ulity“. Bývaly to koncerty v kině a pod širou oblohou, 
které nám poskytly možnost představit činnost Ulity 
lidem.
 Vzpomínáš si na nějaký obzvlášť silný příběh, 
který se k čajovně váže?
 Nejsilnější příběhy se vážou pochopitelně k sa-
motným začátkům čajovny. Zajímavé bylo – a to 
bych řekl, že je typicky blanenské – že nám přišli 
pomáhat lidi i odjinud než z Blanska. Nebo někteří, 
které jsem pak už na čajovně nikdy neviděl. Třeba 
přišel zedník, odvedl práci a nevzal si ani korunu. 
Těmto lidem, jejichž jména se ztratila, protože dál na 
Ulitě nepůsobili, bych tímto rád dodatečně poděkoval 
a pozval je třeba na říjnový Večer s Kotlíkem, kde 
budu promítat. Samozřejmě největší dík a uznaní 
patří těm, kteří to ty léta táhli a táhnou nadšeně dál.

-kkuc-

Program 15. výročí 
založení čajovny Ulita

9. 10. 2013 v 19.00 hod. Večer s Kotlíkem – Milan 
Daněk, Cesta k přírodním národům. Poslední de-
setiletí zmenšilo zeměkouli tak, že i běžný smrtelník 
se relativně snadno může dostat do míst, o nichž 
dříve věděla jen hrstka zasvěcených.
15. 10. 2013 v 18.30 hod. Výtvarná dílna – šperky z 
měděných plíšků. Přijďte si vyrobit originální šperky 
z mědi - budeme ohýbat, brousit, stříhat...
16. 10. 2013 v 18.00 hod. Něco pro čajomilce – 
ochutnávka himalájských čajů pod vedením zkuše-
ného čajovníka.
30. 10. 2013 v 19.00 hod. Koncert Ivo Jahelky – zpí-
vající právník zavítá do Blanska, aby zahrál čajovně 
k patnáctým narozeninám.
Barevné pátky
Máte rádi hrátky s módou? Přijďte v pátek oblečeni 
do konkrétní barvy. Odměnou vám bude sleva na 
vybraný čaj. Inspirací pro zvolené barvy se staly 
jednotlivé druhy čaje.
4. 10. 2013 Bílá
11. 10. 2013 Červená
18. 10. 2013 Zelená
25. 10. 2013 Černá a žlutá

Foto: Foto: 
Anička SkryjováAnička Skryjová
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Tel. 516 419 555 516 419 555
Moderní doba vyžaduje zdravý životní styl, proto v naší restauraci najdete každý všední 

den jedno zdravé jídlo, které je předem 
vždy pečlivě konzultováno s dietoložkou.  
V každém našem denním menu pod číslem 3!

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY

Bytový dům Erbenova 
nabízí výhodné bydlení 

 Před nedávnem jsem psal článek o tom, že v Blansku vyroste nový bytový dům. Těm, kteří občas 
projedou ulicí Erbenova nebo bydlí poblíž, jistě neuniknul fakt, že tento dům se již začal stavět. Stavba 
běží podle plánu a koncem září příštího roku by se majitelé nových krásných bytů měli stěhovat. 
Chtěli byste taky nové bydlení? Není problém, byty v tomto domě jsou ještě na prodej. Není jich sice 
mnoho, ale pokud si pospíšíte, můžete si jeden z nich rezervovat a těšit se na bydlení v novém. Zají-
maly mne detaily, a tak jsem se rozhodl, že navštívím společnost Pegas Real, která prodej zajišťuje, 
a zeptám se jich na pár podrobností.

 Nový bytový dům Erbenova nabídne svým obyva-
telům přesně 27 bytů a 4 nebytové prostory. Kolik z 
toho je vlastně k dnešnímu dni k dispozici? Méně než 
polovina, konkrétně tedy zbývá 13 bytových jednotek 
a dva nebytové prostory. Plakáty a letáky k tomuto 
projektu avizují „ Výstavba moderních bytů s nízkými 
náklady na bydlení v Blansku“, a proto mne zajímaly 
hlavně detaily ohledně provozních nákladů, neboť už 
na začátku stavby se říkalo, že budou velice nízké. 
Dostalo se mi velice konkrétní odpovědi. 
 Za byt v osobním vlastnictví 3+kk o výměře 63,51 
m2 s terasou 6,8 m2 a sklepními prostory 4,30 m2 
zaplatíte 2.250.550,- Kč, a měsíční náklady budou 
činit pouhých 2.400,- Kč. Možná si říkáte, že seže-
nete i levnější,  ale když si spočítáte, kolik dáte za 
30 let starý byt 3+1 v panelovém domě, kolik budete 
každý měsíc platit (až o 3.000,- Kč více!), a kolik úsilí, 
času a peněz vás bude stát rekonstrukce kuchyně, 
koupelny, dveří a podlah, vychází z toho nové byty 
na Erbenově rozhodně vítězně. Za 2.400,- měsíčně 
máte v ceně dokonce i úklid společných prostor, 
takže můžete zapomenout na pravidelný rozpis 
služeb visící na každém patře a už nikdy nebudete 
muset s chřipkou a bolavými zády čistit chodník od 
sněhu.
 Jak to v nových bytech bude vypadat? V základní 
ceně jsou obložkové dveře, plovoucí podlahy, plas-
tová okna, a také podlahové vytápění, takže vám 
nikde nebudou zavazet neskladné radiátory. Ke 
každému bytu náleží balkon či terasa skýtající 
dostatek prostoru na to, abyste tu mohli grilovat 
nebo jen tak posedět se sklenkou dobrého 
vína a kochat se pohledem do kraje. Ke všem 
přízemním bytům 2+kk bude dokonce patřit 
menší zahrádka. Myslelo se také na společné 
i skladovací prostory – kočárkárna a sklepní 
boxy. K bytovému domu bude patřit také při-
lehlé parkoviště, které bude sloužit výhradně 
potřebám majitelů bytů, takže i o parkování 
bude postaráno. Okolí domu bude doplňovat 
bohatá zeleň a v plánu je počítáno i s dětským 
hřištěm. Do vyšších pater vás rozveze výtah, 
který patří k těm nejtišším vůbec.
 Pro klienty jsou připraveny služby bytového 

architekta, který může 
mimo jiné navrhnout 
kuchyni, která není 
zahrnuta ve standar-
du bytu.  Společnost 
Pegas Real spolupra-
cuje s několika výrobci 
kuchyní, kteří jsou s 
prostory dokonale obe-
známeni a vymyslí pro 
vás krásnou kuchyň na 
míru, která splní všech-
ny vaše představy. 
 Standardy, které jsou 
zde nastaveny, uspo-
kojí i ty náročnější 
zákazníky, avšak není 
problém vybrat si indivi-

duálně například vybavení koupelny nebo typ podlahy 
přesně tak, jak si budete přát. A pokud se rozhodnete 
a nový byt na Erbenově si koupíte, v dohledné době 
půjdou udělat ještě i náročnější změny v půdorysu 
jako například posunování příček, rozvodů apod.
 Poslední, ale zároveň důležitou informací, kterou 
pro vás mám, je fi nancování. Společnost Pegas Real 
může pro každého z potenciálních majitelů nových 
bytů zpracovat individuální plán fi nancování, zajistit 
výměnu menšího za větší či naopak, zajistit smlouvy 
a v některých případech dokonce nabídnout lepší 
úrok na hypotéku, než jaký jste schopni sehnat sami. 
Zastavte se za nimi klidně i na konzultaci – za tu nic 
nedáte. 
 Jestliže chcete bydlet v novém bytovém domě 
Erbenova, oslovte společnost Pegas Real, vytočte 
číslo 725 053 848 a chtějte slečnu Rozmahelovou. 
Více informací o obsazenosti bytů, cenách, výmě-
rách, půdorysech a ostatní podrobnosti se dozvíte 
na webových stránkách www.erbenova.pegasreal.
cz. 
 Bydlení v novém bytě se vyplatí. Myslete na to a 
zkuste si spočítat, co všechno získáte, když budete 
investovat do nového. Erbenova mé představy o 
moderním a úsporném bydlení splňuje takřka do-
konale. Pokud jsou vaše představy podobné těm 
mým, neváhejte a zkuste to. Nové byty se v Blansku 
neprodávají každý den.

-r-

 Zářiové deště sice zakabonily oblohu, zato rozzářily oči milovníků houbaření. O úlovek fotografa 
Monitoru Radka Opatřila se s Vámi podělíme alespoň prostřednictvím obrázků. Místo nálezu je sa-
mozřejmě přísně tajné.



 - Fyzická ostraha
 - Elektronická ostraha objektů
 - Úklidové služby
 - Recepční služby 
 - Montáže bezpečnostních systémů

www.opsecurity.cz
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Týden knihoven

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

732 544 603

RY

V

NATIVI GARDEN s.r.o., 

Sadová 96, 67801 Blansko
Tel. 739506325

info@nativigarden.cz 

www.nativigarden.cz

NATIVI GARDEN s.r.o. ve spolupráci s Květiny Michaela vás srdečně 
zvou na Podzimní výstavu, která proběhne od 3. do 6.10. 2013, 
vždy od 8 do 18. hodin.

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ

SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE

Fotoseriál: Dopravní uzávěrka

POZOR! Odpov dní karty budou 30. 11. 2013 slosovány* pod právním dohledem
JUDr. Karla St elce, PhD. a výherce obdrží plynový kondenza ní kotel Quantum Q7K.
Ano, mám zájem o nabídku plynu a elekt iny GASELA od  rmy Quantum. 

* Podmínkou, abyste se mohli zú astnit losování o kotel je, že budete mít podepsanou 
smlouvu na dodávku plynu a elekt iny od Quantumu.

LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
EXOTIKA 2013/14 v PRODEJI!

Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty 
JAMAJKA, TANZÁNIE, ISLA MARGHARITA, MALEDIVY aj. 

LYŽOVÁNÍ – autem i busem 
RAKOUSKO*ITÁLIE*FRANCIE – časové slevy!

Jarní prázdniny – možnost svozu z BLANSKA!
Luxusní okružní plavby – Evropou i KARIBIKEM Luxusní okružní plavby – Evropou i KARIBIKEM 

Slevy pro rodiny/novomanžele/seniory/pro skupiny aj.
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS!

Trvale snížené ceny: 
maceška        9,- Kč
konzumní brambory  10,- Kč/kg

Již posedmnácté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky tradiční akci Týden 
knihoven, která proběhne po celé republice od 30. září do 6. října 2013. Zapojí se do ní české knihovny 
všech velikostí a typů od nejmenších vesnických až po vysokoškolské a odborné knihovny.

 Letošní motto zní S námi jen all inclusive! Stranou ne-
zůstane ani Městská knihovna Blansko. S předstihem, 
v průběhu září, za velkého zájmu ze strany veřejnosti 
odstartoval celoroční pilotní projekt knihovny „Blanen-
ská univerzita (nejen) pro seniory“. 
 V samotném Týdnu knihoven, 4. října 2013, proběhne 
slavnostní vernisáž 4. ročníku Salonu blanenských 
fotografů, na němž se představí řada zajímavých 
amatérských umělců. 
 Třetího října přijdou do knihovny žáci Základní školy 
na Salmově ulici v Blansku. Je pro ně nachystána 
beseda o knihách s kvízem a křížovkou.
 Další dvě velmi zajímavé akce přímo časově ne-
zapadají do Týdne knihoven, což je dáno pracovní 
vytížeností výjimečných hostů, kteří přijali pozvání 
Městské knihovny Blansko.

 Devátého října vystoupí s přednáškou a besedou 
„Situace v arabských zemích“ rozhlasová reportérka a 
spisovatelka Pavla Jazairiová
 O dva dny později, 11. října 2013, zavítá do bla-
nenské knihovny významný český vědec, egyptolog 
profesor Miroslav Verner, aby vystoupil s přednáškou 
a následnou besedou „Nejnovější české archeologické 
objevy v Egyptě“. 
 V týdnu od 30. září do 6. října 2013 provedeme jako 
speciální dárek registraci nového čtenáře zdarma.
 Blanenská knihovna nemyslí na svoje uživatele, a 
nejen ty, pouze během Týdne knihoven. V duchu svého 
hesla ČTETE?ČTĚTE! celoročně připravuje pro veřej-
nost bohatou a pestrou paletu akcí, o kterých pravidelně  
informují webové stránky www.knihovnablansko.cz.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny
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Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupel-

nových radiátorů. Patříme mezi přední evropské výrobce radiátorů a 

konvektorů se zaměřením na skutečné potřeby trhu a zákazníků. Kla-

deme důraz na kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků, ale zároveň 

se snažíme vytvářet kvalitní podmínky a motivující prostředí pro naše 

zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místo

SVÁŘEČ (plamen, TIG, CO2)

Očekáváme:
• výuční list  ve strojírenství výhodou
• aktuální praxi ve svařování alespoň jeden rok
• platný svářečský průkaz na některou z uvedených metod
• znalost čtení výkresové dokumentace
• zručnost, preciznost, spolehlivost
• aktivní přístup k práci
• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:
• perspektivní práci ve výrobní společnosti
• profesní růst
• dobré platové podmínky – v závislosti na výkonu
• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte 
osobně nebo písemně na adrese:

Personální oddělení 

ISAN Radiátory s.r.o.,

Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 605 208 923 

nebo e-mailem na prace@isan.cz

Hledáme dva 

Obchodní zátupce
Požadujeme:

- minimálně maturita
- samostatnost, zodpovědnost
- znalost regionu výhodou

Příležitost i pro absolventy a skupinu 50+

Životopis zašlete na:
michal-zamestnani@seznam.cz

Obchodní zástupce

Kolotoč se v Kolárce roztočí i letos
 Báječnou jízdu Kolotočem, čtyřdenním multižánrovým festivalem, jehož hlavní náplní je divadlo, ale točí 
se tam i hudba, tanec, literatura a tvůrčí dílny všeho druhu, si diváci mohli užít už loni. Letos se Kolotoč 
vrací, ještě vyšperkovanější než loni. O podzimním Kolotoči s herečkou Jolanou Chalupovou.

 V čem bude letošní Kolotoč jiný než ten loňský?
 Jiný bude určitě už v samotném rozsahu, máme o něco 
bohatější program. Navázali jsme spolupráci s hudebním 
klubem Muzikograf, což nám umožňuje zdůraznit hu-
dební složku festivalu a pořádat koncerty. Spolupráce s 
hudebním klubem je naprosto ideální – na Kolárce jsme 
přece jen trochu svázáni pravidly, ale Muzikograf je klub, 
kde se lidé mohou bavit, tudíž festivalový den může být 
zakončen koncertem a volně přejít v afterparty.
 Na co letos pozvete?
 Lákadel máme několik. Určitě hned úvodní představe-
ní divadla Kvelb, to je pouliční divadlo, show na chůdách. 
Zařadili jsme je hned na začátek coby pozvánku na celý 
festival. Jsem přesvědčena, že jejich vystoupení na 
Rožmitálově ulici přiláká pohledy i zájem kolemjdoucích, 
zkrátka nepůjde jen tak přehlédnout.
 Máme pozvané divadlo Líšeň z Brna, které přiveze 
stínové divadlo na staroindické motivy. To je nesmírně 
vizuálně zajímavé představení, u kterého by mohly vy-
držet i děti. No a my, Kolárka, vstupujeme do festivalu 
s vlastní premiérou hry Byla cesta ušlapaná. Máme už 
zkušenost, že diváci rádi vidí známé tváře, doufáme tedy, 
že přijdou i tentokrát v hojném počtu. Pokud jde o další 
žánry, chystáme vernisáž Fotokruhu působícího v rámci 
Kolárky. Jinak samozřejmě nebude chybět hudba, tanec 
a samozřejmě spousta dalších zajímavých divadel.
 Rozumím tomu správně, že oproti loňskému roku 
se festival odehraje na více scénách?
Vlastně na třech: na obvyklé scéně Kolárky, pak na malé 
sklepní scéně Kolárky, kterou jsme připravili během 
prázdnin – tady odehrajeme představení Melanie a 
Anne, vzhledem k malému počtu míst zřejmě ve dvou 
reprízách – a v Muzikografu. Rozmanitost má svůj 
smysl: stále získáváme nové příznivce a skupina našich 

diváků se pomalu ale jistě rozrůstá, což podobu festivalu 
samozřejmě ovlivňuje.
 Loni byli účastníci festivalu ve městě nepře-
hlédnutelní díky nápadným a nápaditým tričkům. 
Chystáte něco podobného i letos?
 Ano a nejen to. Letos jsme se rozhodli udělat kolekci 
věcí pro veřejnost, takže máme k dispozici trička, jak 
dámská tak pánská, i když v omezeném počtu, a festi-
valové „placky“, kterými mohou naši příznivci dát najevo, 
čím právě žijí.

-kkuc-

Program Kolotoč 2013
STŘEDA 9.10.
15:00 ČERNÁ RODINKA /divadlo KVELB/
17:30 ZAHÁJENÍ A VERNISÁŽ FOTOKRUHU
19:00 NÁZEV DODÁM POZDĚJI /divadlo DNO/
20:30 BIORCHESTR /trashfolk/ (klub MUZIKOGRAF)
ČTVRTEK 10.10.
18:00 ZA SKLENĚNOU LOUKOU /Marie Kuncová/
19:00 BYLA CESTA UŠLAPANÁ /divadlo Kolárka/
20:30 MELANIE A ANNE /divadlo Kolárka/
21:00 OPEN MIC party (klub MUZIKOGRAF)
PÁTEK 11.10.
17:00 MYSTÉRIUM SVĚT /divadlo T.E.J.P./
18:30 MELANIE A ANNE /divadlo Kolárka/
20:00 SÁVITRÍ /divadlo LÍŠEŇ/
21:00 KURSK /čudesný kabaret/ (MUZIKOGRAF)
SOBOTA12.10.
17:00 koncert GRAN CUVÉE /Katka Reichová a hosté/
18:00 IMPROŠOU /Dotiky/
19:30 KLAUNSKÉ DROBKY /absolventi KSFT JAMU/
21:00 JAPKA /žánrový mix/ (klub MUZIKOGRAF )
 Představení Černá rodinka se odehraje v centru měs-
ta Blanska – ulice Rožmitálová a okolí.Všechna ostatní 
představení se konají v divadle Kolárka, Kollárova 8, 
Blansko. Pro hudební produkce je vyhrazen klub Muzi-
kograf. Klub Muzikograf se nachází v suterénu OC Ježek 
na ulici Smetanova 6, Blansko. Na představení Melanie 
a Anne je omezený počet míst a je nutná rezervace na 
emailu divadlo.kolarka@gmail.com (datum představení 
a požadovaný počet míst), nebo osobně během festivalu 
u vstupného.
 Vstupné na jednotlivá divadelní představení je 50,-, 
permanentka 280,- Kč. Večerní program na Muzikografu 
- vstup volný. Informace a podrobný program na www.
divadlokolárka.cz

Foto: Foto: 
archiv Kolárkaarchiv Kolárka

Světový den srdce
 Světový den srdce je každoročně pořádán Světovou federací srdce pod patronací Světové zdravotnické 
organizace a účastní se jej každoročně více jak 100 zemí celého světa.
 Nemocnice Blansko se k této iniciativě připojuje 
letos poprvé, a to v pondělí 30.září 2013, kdy v pro-
storách nemocnice proběhne Den otevřených dveří 
centrálního příjmu a kardiologie. 
 Motto Světového dne srdce v Nemocnici Blansko 
zní: „Chraňme si svá srdce!“
 Od 13:00 do 17:00 hodin mohou návštěvníci 
konzultovat své zdravotní problémy s lékaři interní 
odbornosti pod vedením paní primářky MUDr. Naděždy 
Formánkové. Ve vestibulu 3. podlaží lůžkové části 
Nemocnice Blansko bude připraveno velké množství 
edukačních materiálů k problematice nemocí srdce. 
Budou samozřejmě přítomni lékaři, kteří poskytnou 
odborné poradenství nejen k onemocněním srdce, ale i 
k prevenci těchto chorob. V prostorách centrálního pří-
jmu a ambulance kardiologie budou „otevřené dveře“ 
pro veřejnost a zájemci se seznámí se zdravotnickou 
technikou k vyšetření srdce i k samotné léčbě akutního 
selhání srdce. Prvních deset zájemců každou celou 

hodinu může absolvovat bezplatné vyšetření základ-
ních srdečních parametrů s lékařskou konzultací.
 Poprvé byl Světový den srdce vyhlášen v roce 
2000. Hlavní cíl kampaně zůstává ale stejný - zvýšit 
povědomí o kardiovaskulárních chorobách. I když je 
možné tyto choroby léčit a preventivními opatřeními jim 
předejít, každoročně na ně na celém světě zemře 17,1 
milionů lidí (zejména na srdeční infarkt a mozkovou 
mrtvici).
 Přijďte se dozvědět více o preventivních opatřeních, 
která snižují riziko úmrtí na kardiovaskulární onemoc-
nění. Světový den srdce je velmi dobrou příležitostí, 
jak se začít správně starat o své srdce, o svůj život.  
Srdečně zvou organizátoři akce a vedení Nemocnice 
Blansko.
 3. patro lůžkové části Nemocnice Blansko – vesti-
bul, prostory centrálního příjmu a kardiologie, pondělí 
30.9.2013 od 13:00 do 17:00 hodin.

-ko-

Podzimní splíny
 Pokud na vás s příchodem prvních mlh jdou pod-
zimní splíny, nezapomeňte se stavit do Galerie Jonáš. 
Výstava keramika a malíře Prokopa Veselého vám 
totiž prokazatelně zvedne náladu, a to nejen díky 
jménu autora.
 Plátna plná modři, barevných ryb a bílých plachet 
jsou dokonalým stimulem oční sítnice a mozkových 
buněk, jež při pohledu na tu nádheru přepnou do 
režimu „dovolená u moře“.
 Pokud náhodou trpíte sluneční alergií a dáváte 
přednost dovolené tuzemské, určitě vás potěší sada  
keramických andílků a veselá koza obklopená ocúny.

 „Nemám rád, když dneska všichni malují takové to 
drsné, depresivní výtvarno. Já si raději udělám vese-
lou kozu,“ vysvětluje svůj sympatický záměr Prokop 
Veselý, který se soustavně věnuje malbě už 15 let.
 Výstava je přístupná do 20. října vždy v otvíracích 
hodinách galerie v úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:30 
a od 13:30 do 17:00 hodin.

-kkuc-

Monitor v Salonu
 Salon blanenských fotografů je pravidelná retro-
spektiva děl blanenských fotografů pořádaná jako 
bienále Městskou knihovnou Blansko. V minulých 
letech se výstavy pravidelně účastnil pan Jiří Šrámek, 
novinář, fotograf a dlouholetý spolupracovník Moni-
toru. I proto se Monitor letos rozhodl výstavy opět 
zúčastnit formou prezentace prací fotografů, kteří s 
listem aktuálně spolupracují. Pod hlavičkou Monitoru 
se přestaví Klára Kučerová se dvěma krátkými soubo-
ry fotek pořízených v letošním roce, nazvanými Krásky 
a Sportovci. Radek Opatřil vystaví několik krajinek z 
okolí Blanska a portréty psů, které coby dobrovolník 
fotí pro potřeby propagace psího útulku Blansko.
 Výstava se uskuteční v prostorách knihovny od 
4. 10. do 1. 11. 2013. Salon bude zahájen vernisáží 
v pátek 4. 10.2013 v 18.00 hodin. Srdečně zveme.

-kkuc-
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Nabízím vánoční cukroví domácí výroby, 
cca 22 druhů. Převážně krémové. Cena za kg 
je 280 Kč. Objednávky do 1.12.2013. Rozvoz 
Blansko a okolí ZDARMA. Tel. 723310791.
* Navštivte nově otevřené kadeřnictví na 
Dvorské 36 (žlutá bytovka nad obchodem 
Hruška). Tel. 737772795.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Litinová kamna Fenom z roku 1930. Zachovalá, 
cena 2500 Kč. Tel. 607985531.
* Pěknou a udržovanou zahradu s částečně podskle-
penou zahradní chatkou v dobrém technickém stavu 
v Blansku na  Bačině. Tel. 608379052.
* Plné cihly z bouračky cca 2-3 palety, plastové okno 
bílé 150x120 cm s ventilací. Tel. 608889821.
* 1+1 po celkové rekonstrukci na ulici 9. května! Cena 
780.000,-. Kč. Tel. 776117788.
* Bílý kulatý jídelní stůl (Ikea - PC 3.490,- Kč) - 3 roky 
starý, ve velmi dobrém stavu, cena: 1.900,- Kč, nové 
papírové svítidlo a 2 ks nových stropních svítidel. 
Tel. 737900946.
* Barevnou TV Tesla, 52cm. Výborný stav i obraz, 
návod k obsluze, cena: 500,- Kč. Blansko, tel. 
604389346.
* Domeček pro panenky barbie, 137x89x42 cm, 
dřevotříska, 500 Kč. Zašlu foto na e-mail. Tel. 
723329202.

* Pronajmu 1+kk na Zborovcích (4000,- nájem + 
200,- pojištění + inkaso). Volný od 10/2013. Tel. 
733655674.
* Pronajmu karáž na ul. Křížkovského. RK nevo-
lat! Sms po celý den, volejte jen po 15. hod. Tel. 
605961080.
* Pronajmu podkrovní garsonku na Písečné. Lednice, 
sedačka a psací stůl. Pouze nekuřák a bez psa či 
kočky. Cena 6.500 včetně inkasa. Tel. 607742734.
* Doučím ruský jazyk, připravím ke zkouškám - rodilá 
mluvčí. Individuální výuka i v dopoledních hodinách 
a o víkendu. Tel. 602840985.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Karel Plíhal – 1.10.2013 v 19.30 hod, Kino Blansko. 
Cena 230,- a 200,- Kč.
Vztahy na úrovni – 14.10.2013 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. Komedie ze zákulisí vysoké politiky. V 
hlavní roli Lukáš Vaculík. Předprodej od 2.9.2013.
Muzikálová jeskyně – 20.10.2013 v 16 hod, Kateřin-
ská jeskyně. Cena v předprodeji 120,- Kč.
Františkovo čarování s Majdou – 30.11.2013 v 10 
hod, Kino Blansko, cena 155,- Kč
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
17.10.2013 Suzi Quatro – Brno, Boby Centrum
4.6.2014 LUCIE 2014 – Brno, Kajot Aréna
5.11.2013 – Partička – Brno, Bobycentrum
27.10.2013 Lucie Bílá – Brno, Kajot Aréna
3.12.2013 Ciganski Diabli – Brno, KC Semilasso
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
Podzim 2013 – Lucie, Větší než malé množství lásky 
– Praha, Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Kalendář Rozhledny 2014 – týdenní stolní kalendář 
s fotografi emi rozhleden ČR. Najdete v něm také 
rozhledny Podvrší, Alexandrovka a Milenka, které se 
nacházejí v našem regionu. Cena: 89,- Kč.
Publikace Ve víru událostí minulých aneb Rájec-
-Jestřebí včera a dnes. Publikace mapuje historii i 
současnost města, jeho spolků a nejdůležitějších 
událostí v obci. Kromě zápisů z kronik zde najdete i 
vzpomínky pamětníků. Kniha je doplněna černobílými 
i barevnými fotografi emi. Cena: 185,- Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. e-mail:infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz www.blanensko.cz
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Zpívající právník dorazí 
do Blanska

„Slyšte příběh o zážitku co se těžko vstřebe
Kterak jednou slétli na zem andělové z nebe
Někdo mi možná na ten úkaz nevsadil by pětku
Je tu ale přímý důkaz – pár očitých svědků.“
 Veršované soudničky právníka a písničkáře JUDr. 
Ivo Jahelky bavily posluchače ještě za minulého re-
žimu a nemalé oblibě se těší i dnes. Jelikož čajovna 
Ulita letos slaví 15. narozeniny, rozhodla se nadělit 
výjimečný dárek jak sobě, tak i blanenským poslucha-
čům. Koncert „zpívajícího právníka“   u příležitosti 15. 
výročí založení čajovny Ulita se odehraje v komorní 
atmosféře malého sálu na Ulitě 30. 10. 2013 v 19.00. 
Cena vstupenky: 160 Kč v předprodeji (předprodej 
výhradně v čajovně Ulita během otvíracích hodin od 
úterý do neděle 17.30-22.00), 180 Kč na místě.

-kkuc-

Víte
o něčem,
co by mohlo

zajímat čtenáře
Monitoru?

Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz

Blansko doma podruhé padlo, 
vítězství si odvezla z Údolní Polná

 Ve čtvrtém domácím utkání podzimní části sezóny 
přivítali fotbalisté FK Blansko Slavoj Polnou, která se 
po úterním vítězství nad Bohunicemi v dohrávce 6. 
kola v poměru 3:1 vyšvihla v tabulce na čtvrté místo. 
 Utkání se odehrávalo ve svižném tempu a obě 
mužstva se po zdařilých kombinacích dostávala 
do zakončení. Po několika náznacích zahrozili jako 
první hosté, když centr kapitána Lovětínského ze 
standardky prodloužil Kaplan hlavou na Tlačbabu, 
kterému však v dobré pozici zakončení nevyšlo. Ve 
13. min. pak opět Lovětínský přesně nacentroval do 
vápna, na zadní tyči mířil těsně mimo Hron. Domácí 
odpověděli akcí Horáčka, na jejímž konci byl ve 
výhodné pozici Nečas, ale blanenský záložník prud-
kou střelou trefi l pouze prostor, kde byl připravený 
brankář Skočdopole, jenž míč vytáhl na roh.
 Po dvou nepřesných střelách Hansla následně 
zahrozili opět hosté. Lovětínský poslal do vápna 
exkluzivní centr, na který si vyskočil osamocený Kap-
lan, tutovku však hrající trenér hostů zazdil a zamířil 
vedle pravé tyče. Blanenští kontrovali po rohovém 
kopu Müllera, když zblokovaný pokus Zouhara na-
pálil těsně nad Horáček. Když už se zdálo, že oba 
týmy i přes jejich stálou snahu odejdou do kabin za 
bezbrankového stavu, udeřili hosté. Po brejkové akci 
Kaplana odcentroval do vápna Hron, a míč s pomocí 
levé tyče dopravil do sítě Zbyněk Tlačbaba - 0:1.
 Do druhého poločasu domácí jako již tradičně 
nastoupili s větší aktivitou a mohli se záhy dočkat 
vyrovnání. Dlouhý odkop Nečase neodhadl zkušený 
bek Caha, k míči se dostal Trtílek, který se zbavil své-
ho strážce, svůj únik však domácí forvard zakončil 
střelou těsně vedle pravé tyče. V 56. min. pak po 
rohovém kopu Müllera orazítkoval břevno hostující 
branky Maška. V 63. min. Tlačbaba hledal přihrávkou 
pod sebe ve vápně Kaplana, ale míč vychýlil z jeho 
trajektorie dobrým obranným zákrokem Maška. V 
68. min. přiťukl Pokorný míč na Nečase, který po 
souboji s protihráčem upadl, ale rozhodčí tento střet 
jako penaltový neposoudil.
 Udeřilo tak na druhé straně. Kaplan dostal přihráv-
ku za obranu, po úniku míč poslal na nabíhajícího 
Lukáše Adamce, pro něho již nebylo problém trefi t 
odkrytou branku - 0:2. Domácí se však nevzdali. 
Nebezpečné centry posílal před branku vystřídavší 
Pokorný, hosté však odolávali. Snížení se Blanenští 
dočkali pět minut před koncem, když svůj únik ten-

tokrát přesně zakončil třetí brankou v sezóně Jan 
Trtílek, kterého vyslal přesnou přihrávkou T. Zouhar 
- 1:2.
 V 90. min. pak po standardní situaci Pokorného 
hlavičkoval ve vápně nad Müller. Za hosty mohl 
pojistku přidat Kaplan, ale domácí podržel skvělým 
zákrokem Juran. Domácí brankář se dokonce vydal 
i na poslední rohový kop do vápna hostů, ale nebylo 
to nic platné. Tři body si z Údolní odváží hosté.

Další výsledky 7. kola Moravskoslezské divize, 
skupiny D:
Líšeň - Rosice 2:0 (0:0), Uherský Brod - Hodonín 
2:2 (0:1), Napajedla - Bystřice nad Pernštejnem 3:0 
(2:0), Bohunice - Tasovice 2:0 (0:0), Velké Meziříčí 
- Bystrc 3:2 (2:0), Pelhřimov - Stará Říše 2:2 (0:1), 
Vrchovina - Vyškov 1:1 (1:0)

Ohlasy trenérů
Jiří Hajský, FK Blansko: „Upozorňoval jsem hráče, že 
to nebude lehké utkání, protože Polná má zkušené a 
velmi dobře poskládané mužstvo. Právě zkušenosti 
dnes utkání rozhodly. Velký vliv na vývoj měla branka 
hostů v závěru prvního poločasu. Poté už hráli to, 
co potřebovali a využíli každou příležitost k ohrožení 
branky. Druhý poločas byl z naší strany živější, ale 
bohužel to nestačilo.“

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

 Fotbalisté FK Blansko podruhé v sezóně nebodovali před vlastními diváky. V rámci 7. kola Mo-
ravskoslezské divize D prohráli svěřenci trenéra Hajského se Slavojem Polná 1:2, když na branky 
Tlačbaby a Adamce reagovali snížením Jana Trtílka až pět minut před koncem.

Řádkovou inzerci posílejte 
emailem na adresu
monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na 
tel. 606 728 334. 

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

k sepisování půjček od přímého a 
zavedeného investora. Zajímavé produkty, 

vysoké provize, zavedené kanceláře, 
příspěvek na inzerci, školení zdarma, 

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

CHYBÍ VÁM DOMA ŠIKOVNÉ RUCE?  
JSME TU PRO VÁS!
 - malířské a natěračské práce, renovace oken,
 - opalování a nátěry oken a dveří - interiéry i exteriéry
 - drobné domácí opravy kování oken, dveří, zámků,
 - opravy  toalet, odpadů, vodovodů, 
    elektrických instalací
 - čištění čalouněných sedacích souprav,
    rohových lavic a židlí

Neváhejte a volejte Po – Pá 8.00  -  18.00
723 900 738, 602 840 985

Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko 678 01, 
tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, blansko.charita.cz, facebook.com/charitablansko

Klub Ratolest
Program na říjen 2013 

27.9.2013 od 10 do 11hod. pátek Svépomocná skupina 
pro rodiče s kojenci s fyzioterapeutkou Mgr. Pavlou Ho-
ráčkovou. Vstup zdarma.
1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.2013 úterý 9.30 - 11hod. 
Šikulky - svépomocná skupina pro rodiče s předškoláky, 
vstup 60,- Kč nebo 450,- Kč permanentka.
2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10.2013 středa 8 – 10 hod. 
Laktační poradna s Jitkou Pokornou, poplatek 20,- Kč, za-
půjčujeme i kojeneckou váhu za poplatek 25,- Kč na den.
2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10.2013 středa 9 - 10hod. 
Tréninkové pohybové aktivity, pro děti od 2,5 do 4 roků. 
Poplatek je 60,- Kč nebo 450,- Kč permanentka.
2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10.2013 středa 12,30 - 
16,00 hod. Centrum podpory dětí a rodin - poradenství 
spec. pedagožky Mgr. Kateřiny Daňkové, zdarma. Nutné 
se objednat na emailu katerina.dankova@charita.cz nebo 
na tel.731428369.
2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10.2013 středa 16,30 
- 17,30hod. Svépomocná skupina pro předškoláky s 
dramatickou výchovou. Pro děti od 2,5 do 6 let. Vstup 
60,- Kč nebo 450,- Kč permanentka.
3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.2013 čtvrtek 9 - 10hod. 
Baby masáže s Jitkou Pokornou. Poplatek 100,-Kč, vč. 
olejů.
3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.2013 čtvrtek 9 - 10hod. 
Tréninkové pohybové aktivity, pro děti od 1 do 2 let. Po-
platek je 60,- Kč nebo 450,- Kč permanentka.
3.10.2013 10hod. čtvrtek Bio potraviny M centra - odborná 
beseda s diskuzí s Jitkou Pokornou. Vstup zdarma.
3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.2013 čtvrtek od 13 
-17 hod. Centrum podpory dětí a rodin - poradenství 
psycholožky PhDr. Jitky Barešové. Je nutné se objednat 
na tel. 731428369 nebo na emailu ratolest.blansko@
charita.cz, zdarma.
3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.2013 čtvrtek 15,00 
- 16,00 hod. Cvičení s kočárky s lektorkou Katkou 
Novotnou. FITMAMI je kompletní aerobně posilovací 
trénink, procvičíte zde nejen celé tělo, ale zažijete i 
spoustu zábavy. Nutná domluva na tel. 722022456 nebo 
k.novo86@seznam.cz.
3.10., 10.10., 17.10.2013 čtvrtek 17 – 18 hod. Cvičení 
pro těhotné. Příprava na život s miminkem.

7.10., 14.10., 21.10.2013 pondělí 8 – 10 hod. Centrum 
podpory dětí a rodin - poradenství spec. pedagožky Mgr. 
I. Chloupkové, zdarma.
7.10., 14.10., 21.10.2013 pondělí 9,30 - 10,30 hod. 
Mimináček, pro kojence od 2 do 6 měsíců, vstup 50,- Kč 
nebo permanentka.
7.10., 14.10., 21.10.2013 pondělí 10,30 - 11,30hod. Mi-
miklubík, pro kojence a batolata od 6 měsíců do 1 roku, 
vstup 50,- Kč nebo permanentka.
7.10., 14.10., 21.10.2013 pondělí 10 – 12 hod. Veselé 
malování - svépomocná skupina rodičů s batolaty, rozvoj 
kreativity se spec. pedagožkou I. Chloupkovou. Témata: 
7.10. Jablko s červíčkem, 14.10. Dlaňové otisky, 21.10. 
Lekníny z papíru
7.10., 14.10., 21.10.2013 pondělí 16 - 18hod. Kurz 
pro těhotné ženy a jejich partnery. Příprava na život s 
miminkem.
10.10.2013 čtvrtek od 10 hod. Zelené potraviny - odborná 
beseda o podpoře imunity se Zuzanou Hoferovou z fi rmy 
Green Way. Vstup zdarma.
14.10.2013 pondělí 15 – 16 hod. Zdravé vaření s J. 
Pokornou na téma polévky a vývary na zimní období. 
Vstup 50,- Kč vč. receptů, pro pojištěnce VZP 30% sleva.
15.10.2013 čtvrtek 10,30 hod. Jak pracovat s emocemi 
dětí - odborná beseda s diskuzí s lektorkou Efektivního 
rodičovství Mgr. Bc. Dagmar Kučerovou.
15.10.2013 úterý 16,30 - 17,30 hod. Tvoříme s Fima. 
Budete překvapeni, co se dá vyrobit s lektorkou Pavlou 
Komínkovou.
17.10.2013 čtvrtek 10 hod. Strava a cvičení - jak nejlépe 
skloubit stravu a cvičení. Odborná přednáška s výživovým 
poradcem Pavlem Bezděkem. Vstup 30,-Kč.
22.10.2013 úterý 16,30 - 17,45 hod. Svépomocná skupina 
pro rodiče s prvky arteterapie na téma Voňavé polštářky. 
Prožijte příjemné odpoledne a naučte se něco nového 
s naší spec. pedagožkou Mgr. I. Chloupkovou. Vstup 
zdarma. Doneste si s sebou sušené bylinky.
24.10.2013 čtvrtek od 10 hod. Jíme zdravě s RACIO - M 
centra. Beseda s Jitkou Pokornou, spojená s ochutnávkou 
cereálií - receptů. Vstup zdarma.
31.10.2013 čtvrtek 10 hod. Jak zvládat problémové situ-
ace v rodině - odborná přednáška se spec. pedagožkou 
Mgr. Blankou Bendovou. Po přednášce je možnost 
individuálních konzultací.
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Plavání rodičů s dětmi
 Od 7.10.2013 se koná zápis do nových kurzů: osobně v 
Klubu Ratolest v pondělí od 9 do 10,30 hod. nebo ratolest.
blansko@charita, tel. 731 428 369.
Pondělí 9 – 11 hod. plavání dětí od 1 do 5 let na Pa-
noramě.
Čtvrtek 9 - 10 hod. plavání dětí od 1 do 5 let v malém 
bazénu v Měst. lázních v Blansku.
Pátek 15,45 - 16,45 hod. plavání dětí od 3 do 8 let ve 
velkém bazénu v Měst. lázních v Blansku. Je možné 
plavat s rodiči i bez rodičů.

-red-

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

PŘIJMEME PRODAVAČKU
do prodejny obuvi Blansko "SEVER"

Strukturovaný životopis posílejte na e-mail ob-
chod@obuv-konsorcium.cz, nebo přímo na pro-
dejnu obuvi Dvorská 32, Blansko.

Uzávěrka žádostí:  31.10.2013
Nástup od 2.1.2014
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 V sobotu 14. září počasí squashi přálo, venku 
bylo nevlídno a tak jsme očekávali zvýšený počet 
hráčů. Naše očekávání však nebylo zcela naplněno. 
Překročili jsme sice hranici 10 účastníků, ale mělo 
to být lepší. 
 Po delší době jsme mohli hrát ve dvou skupinách 
a pak využít oblíbeného vyřazovacího pavouka. 
Hráli jsme na dva vítězné sety do 11 bodů podle 
mezinárodních pravidel. Z obou základních skupin 
vždy první čtyři hráči postoupili do čtvrtfi nálového 
vyřazovacího pavouka a ostatní vytvořili skupinu o 
konečné 9. - 11. místo. 
 Nejvíce sil měl nakonec Nabil Lai, který za celý 
turnaj neprohrál jediné utkání i když to někdy 
zachraňoval na poslední chvíli. Ve fi nále porazil 

Tomáše Kryla 2:0 (11:9, 11:9). V boji o třetí místo 
udolal Jaromír Motal Jana Urbana 2:1 (11:8, 9:11, 
11:4). Zajímavý byl také duel o konečné páté místo, 
kdy Vladimír Hloušek porazil Ivo Rybáře také 2:1 
(9:11, 11:0, 11:9).
 Poslední turnaj končící dvanácté sezóny proběh-
ne v sobotu 26. října od 13 hodin a tak máte posled-
ní možnost, jak vylepšit své dosavadní postavení v 
obou doprovodných soutěžích „Turnajový Mág“ a 
„Turnajový Leader“.
 Prosím jen o včasné nahlášení u asistentek 
squashového centra tak, aby se mohlo zajistit po-
třebné množství cen do turnaje, které věnuje a. s. 
ČAD Blansko.

PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá 7:00 – 21:00
Sobota 14:00 – 19:00
Neděle 14:00 – 19:00.
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Moto Scooters Hall
Svitavská 500 (naproti OD Billa)
678 01 Blansko
tel.: +420 730 145 264
mobil: +420 603 158 429
e-mail: info@moto.stesys.cz

www.moto.stesys.cz

NOVÁ SEZÓNA 2013
MOTO – SKÚTRY – ATV

NOVÁ SEZÓNA 2013

27. září 20138

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK* Podlahy plovoucí,* Podlahy plovoucí,

 dřevěné, vinylové, PVC dřevěné, vinylové, PVC
* Broušení parket, renovace, pokládka* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž* Prodej - montáž

Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.czTel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

 V sobotu 7.9. se uskutečnil 12. Ročník cyklomaratonu Blanenský Golem. Pořádaly ho společnými 
silami dva kluby: Triatlon – Ski klub ASK Blansko a Klub biatlonu Metra Blansko jako memoriál za-
kladatele závodu – Ivoše Šinkory. Závod je zařazen v seriálu Brněnského poháru horských kol.

Blanenský Golem 2013
 Startovalo se v areálu blanenského sportovního 
ostrova před halou ASK Blansko. Do kopcovitého 
terénu v okolí Petrovic, Podvrší a Obůrky se vy-
dalo 238 cyklistů, závod dokončilo 230. Tratě byly 
postaveny stejně jako v minulých ročnících – 36 
a 61km. Počasí nám přálo, bylo krásných 25°C, 
bezvětří – zkrátka ideální počasí.
 Závodilo se o tradiční ceny – šamotové gole-
my. Kdo se nedostal na pódium, měl ještě šan-
ci v tombole. První místo v 
hlavním závodě na 61 km 
obhájil blanenský závodník 
Milan Šustek. Drama se ode-
hrálo v cíli tratě 37 km, kdy 
už téměř vítězící Jan Šubrt 
(GT Bycicles) byl v cílové 
pásce doslova přespurtován 
Matějem Kotoučkem (MRX 
Team Bořitov), který nakonec 
zvítězil o pouhou jednu setinu 
vteřiny! 
 A jak to viděli pořadatelé? 
„Měli jsme obavy ze sjezdu 
od Obůrky do Sloupečníka, 
kde byl na lesní cestě nasy-
pán hrubý štěrk, který může 
být při vysokých rychlostech 
velmi nebezpečný. Naštěstí 
tam ale došlo jen k jednomu 

lehčímu pádu a několika defektům. Jinak jsme ze 
závodu měli dobrý pocit a to nám dává nadšení pro 
pořádání dalších ročníků.“
 Velké poděkování patří sponzorům a partnerům 
závodu, také městu Blansko, které převzalo záštitu 
nad touto sportovní akcí. Výsledky a fotografi e na-
leznete na http://www.mtbgolem.cz. Na další ročník 
se těší pořadatelský tým.

PK

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      516 412 533, 606 720 933516 412 533, 606 720 933

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy
- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
info@topautosalon.cz
www.topautosalon.cz

Olympia Blansko 
pořádá mistrovství ČR

 Baseballový oddíl Olympia Blansko byl oceněn 
za svou dlouhodobou práci s mládeží pořádáním 
mistrovství České republiky žáků, které se uskuteční 
ve dnech 27.-29.9.2013 na hřišti Olympie Mlýnská 
22 v Blansku.
 Zveme všechny příznivce baseballu a sportu - 
přijďte povzbudit naše hráče, kteří budou usilovat o 
co nejlepší umístění. Olympia Blansko je pověstná 
tím, že se nikdy nevzdává a bojuje vždy až do 
úplného konce zápasu - takže se můžeme těšit na 
skutečně dobrý baseball.
 Blanenští v průběhu sezóny předváděli zlepšení 
každým zápasem a pod vedením svého trenéra 
pana Jaroslava Krejčíře se jim podařilo překvapit a 
zaskočit soupeře zkušenějšího. 
 Držíme našim z Blanska palce, aby navázali na 
bronzový úspěch desetiletých.

-mp-

AK
C E!

Až do 15.10. nákup na splátky Až do 15.10. nákup na splátky 

na 6 měsíců bez navýšení ,- !!!na 6 měsíců bez navýšení ,- !!!
Např. notebook 10.000,- Kč, 1. platba 0,- Kč, 

pak 6 x 423,- Kč, pak 1 x 7.462,- Kč.

Úrok 0%, RPSN 0%

Platí na jakýkoliv nákup od 3000,- Kč.

Možnost splátek na delší období.
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