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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska
Blansko a Scandiano - str. 4

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko
info@realitymacocha.cz

Lysicko

úvodník

Blanenská desítka - str. 2

Blansko

Byt OV 2+1 s lodžií v revitalizovaném
domě.

Pronájem velice pěkného bytu 2+1 s lodžií,
ul. Absolonova, Sever.

cena: info v RK

cena: 9500,- vč. en. a intern. mob.: 777 857 739

mob.: 777 857 739

Blansko

Hledáme!
Pro mladou lékařku hledám
ke koupi byt 2+1 v Blansku.
Platba hotově.

RD/chalupa 3+1 s uzavřeným dvorem, stodolou a
zahradou nedaleko Lysic. Celk. pozemek 849 m2.

Pronájem částečně vybaveného bytu 1+kk
(27m2), Písečná.

cena: 1 950 000,- Kč

cena: 6 800,- vč. ener. mob.: 777 857 739

mob.: 777 857 740

Předem děkuji za nabídky.
mob.: 777 857 739

www.realitymacocha.cz

Chelčického 56 Blansko 678 01
tel./fax: 516410914
mobil 602531832

Firma hledá STAVEBNÍ POZEMEK
cca 4000 m2 pro sídlo ﬁrmy a skladu,
nebo SKLAD NA PRODEJ
cca 2000 m2 Blansko a okolí.

Musíme to opravit
Chtěl jsem nějakým způsobem zpestřit dětem konec prázdnin, a proto jsme se vydali na
výlet. Měli jsme v úmyslu vyrazit jen na jeden den, ne moc daleko, a tak jsme nakonec
zvolili Vranovskou přehradu s prohlídkou hradu na Bítově. Moc jsem se těšil, ale když
jsme byli na cestě už více než dvě a půl hodiny a cíl byl stále v nedohlednu, propadal
jsem zoufalství. Zvolili jsme trasu mimo dálnici a to byla chyba. Naše republika skutečně
toto léto představovala jednu obrovskou uzavírku a znepříjemnila život všem řidičům.
Já jsem pro rekonstrukci silnic, ale v takovém měřítku?

Neskutečné. Cesta z Blanska přes Náměšť nad Oslavou,
Jaroměřice nad Rokytnou dolů
do Vranova nad Dyjí normálně
zabere něco málo přes dvě hodiny. My jsme si cestu „užili“ o
rovnou hodinu delší. Objížďky,
šikana, kolony. V každé druhé
obci oranžové cedule, přeškrtnuté směrové tabule, zmatek
a zoufalství a nervozita řidičů,
kteří neměli na svoji přepravu
tolik času, co my. V jedné z obcí
za Náměští se ani nenamáhali s
nějakou značkou, zacpali celou
silnici nákladním vozem a na
moje tázavé pohledy odfrkl jeden
Blansko - ulice Svitavská začátkem září.
z dělníků: „Jeď jinudy, tady je to
tak na hodinu.“ Kudy to mám
vzít, jsem si už musel domyslet sám. Na tomto místě
jeden ve výkopu, ostatní nahoře, zírajíc dovnitř, jakoby
bylo fajn, že se alespoň pracovalo, protože jinde to
se tam odehrával šampionát v ledním hokeji. Taky se
pravidlem vůbec nebylo.
běžně stává, že přes den na pracovišti nenajdete ani
Z cedulí se smajlíkem „Musíme to opravit“ už
nohu! Jak to? Běžnou praxí ﬁrem bývá skutečnost, že
dostávám kopřivku. Ne proto, že se něco opravuje.
mají rozdělaných několik pracovišť, ale dá se tohle u
Jsem pro! Ale proč se musí udělat všechno letos
státní zakázky brát jako výmluva či omluva? Nezlobte
během pár měsíců, zrovna v období, kdy tolik lidí
se, ale to mne jakožto občana Blanska nemusí zajezdí na dovolenou? A řečnická otázka číslo dvě by
jímat. A pokud tomu ze strany společnosti zajišťující
mohla znít třeba takto: „Proč se tady nepracuje?“ Tolik
opravu Svitavské tak není, kde potom všichni jsou?
opuštěných výkopů a staveb – to se snad vidí jen u
Jak se vám líbí opravené Poříčí? Poté, co se silnice
nás. Stačí se podívat třeba na D1. Šikana na deset
po čtyřech měsících konečně otevřela, si mnoho občakilometrů, ale po třetí hodině odpoledne tu nepotkáte
nů stěžovalo na úroveň nové vozovky. Není divu – byla
ani živáčka. Co to má být? V Rakousku jsem byl
hrbatá! Firmy, které měly povrch na svědomí, se mezi
několikrát svědkem toho, že pánové dělníci v noci
sebou dohadovaly, kdo je viníkem, každopádně to v
nejen dokonce lili beton! To znamená, že v pracovní
konečném důsledku odnesli pouze občané našeho
povinnosti byla také betonárka, šoféři a mnozí další.
města. Na rozloučenou s prázdninami jsme totiž byli
Toho se u nás zřejmě nedočkáme…
nuceni jezdit opět přes přeplněné, zacpané centrum.
A u nás v Blansku? Svitavská je pořád jako po výA spokojenost z úst občanů ani tak nezaznívá. Hrbolky
buchu jaderné pumy. V minulém čísle jsme zveřejnili
z vozovky nezmizely, jen jsou menší. Ale asi jsou v
informaci, že i přesto, že se při stavebních pracích
normě, tak je to vlastně v pořádku…
vyskytly nemalé problémy, ať už tajemná kanalizace
Mimo všech občanů žijícím na Svitavské (a vlastně
či skála u hotelu Macocha, bude ze strany zhotovitele
i na Poříčí) je mi líto i ﬁrem, které zde sídlí. Jestlipak
(JM kraj) dodržen termín 30.9. To však neznamená, že
jim někdo za komplikace a odliv zákazníků nabídnul
od 1. října tu budeme frčet obousměrně jako dřív – to
nějakou kompenzaci? Jen doufám a pevně věřím, že
by si při pohledu na žalostný stav ulice při dnešním
to u nás v Blansku nedopadne stejně jako při rekondatu myslel jen blázen. Zhotovitel sice možná (??)
strukci vozovky v Lažánkách. Zeptejte se místních, jak
stihne opravit komunikaci, zdaleka to však neznase jim líbilo žít dlouhé měsíce na staveništi. A zeptejte
mená ukončení všech prací a Svitavská se otevře z
se jich také na to, jak vehementně se tu od rána do
obou směrů nejdříve v listopadu. Ale proč? Možná se
noci pracovalo. Jsem si jistý, že vám to barvitě vylíčí.
stačí podívat na pracovní morálku zdejších fachmanů:
-mumma-

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

www.mikark.cz
- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko – od 26 m2, výtah, záloha jen 10%...NC – od 1 mil. Kč
- Prodej pozemku na RD Doubravice – cca 8.000 m2, u řeky...NC – cca 3 999.000 Kč
- Nájem provozovny Blansko – Poříčí, 200 m2, přízemí prostory...NC – 12.000 Kč/měs.
- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. ink.
- Nájem bytu 1+1 Blansko - Chelčického, 32 m2, 3.p., vybavený...NC – 6.500 Kč/měs.
- Nájem bytu 3+1 Blansko - Sever, 76 m2, 3.p., nadstandard ...NC – 5.000 Kč + náklady
*****************************************************************************
-Hledámebyty1-2+1vBlansku–nejlépe do2.podlažíavolné–možnostplatbyihned!

NABÍDNĚTE PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ BYTY A DOMY NA PRODEJ

Prodej STP Blansko - Zborovec,
1.544 m2, IS a stavební povolení k disp.,
krásný výhled na J-Z... NC – 1.350 Kč/ m2

Prodej DB 2+1 Blansko – Pod Javory,
58 m2, revitalizace domu, standardní byt,
i výměna za 1+1Sever... NC – 1 150.000 Kč
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Blanenská desítka 2015

Úsměvy dětských vítězů, nelítostné souboje na tratích, překonání rekordu, účast osobností a radost
pořadatelů ze slunečného počasí. To byl druhý ročník Blanenské desítky, kterou si letos užil skoro
dvojnásobný počet lidí než při loňské premiéře. „Letos se to povedlo, přece jen už jsme věděli, do
čeho jdeme,“ říká v závěrečném hodnocení ředitel závodu Tomáš Mokrý.
Pořadatelé závodu pro běžce, inlinisty a koloběžce
všech věkových kategorií rozdali přes sto registrací
ještě na místě, celkově se přihlásilo 1 113 účastníků,
závodilo jich nakonec 962. „Příjemně mě překvapil
počet dětí v nejmladších kategoriích, na 200metrové
trati jich bylo 141, celkově 264,“ rozebírá čísla Mokrý.
Právě skončený ročník Blanenské desítky zpestřila
účast zajímavých osobností. Od rána diváky provázel
herec Filip Tomsa, zajel si i závod koloběžek, na
bruslích si zopakoval loňskou účast starosta Blanska
Ivo Polák, desetikilometrovou běžeckou trať úspěšně
zdolali místostarostové Blanska a Boskovic Jiří Crha
a Petr Malach. Oba dva ovšem předběhl mistr světa
v biketrialu Václav Kolář. V cíli měl vynikající čas 42
minut, celkově skončil 46. „Já jsem si myslel, že se to
běží jen tam a zpátky, takže jsem byl trochu v šoku,
když jsem zjistil, že je to ještě jednou tolik, a musel
jsem trochu zpomalit, ale jinak se mi běželo dobře,“
usmíval se tradičně dobře naladěný šéf blanenského
biketrialového oddílu.
Předtím, než se do cíle dostaly jmenované
osobnosti, viděli diváci napínavé souboje elitních
sportovců. V inline ukázali znovu svoji dominanci
jezdci oddílu Bruslárna.cz, kteří dojížděli společně
a obsadili první tři místa. Zvítězil domácí Štěpán
Šváb, rekord trati přepsal časem 17:43 o více než
minutu. V koloběžkách svedli ostrý souboj mistr světa
a loňský vítěz Michal Kulka s týmovým parťákem
Tomášem Pelcem. Pelc nakonec Kulku přespurtoval

o pět sekund. Výkonem 20:18 zaostal jen o sekundu
za loňským Kulkovým časem, tomu tak zbyl aspoň
rekord trati. „Jeli jsme spolu, až v posledním kole
jsem v protivětru Michalovi ujel, pak už jsem si to
pohlídal. Často jezdíme do kopců, tady ta rovina byla
pro mě příjemnou změnou,“ vrátil se k závodu vítěz.
Do Blanenské desítky se zapojilo město Blansko i
spousta dobrovolníků. „Chtěl bych poděkovat celému
vedení města Blanska a starostovi Ivo Polákovi za
podporu, bez které akce této velikosti nelze dělat.
A jsem velice rád, že Ivo Polák i Jiří Crha nebyli
pouze pasivní podporovatelé, ale postavili se na
start a odnášejí si tak větší zážitek než běžný divák,“
připomíná ředitel závodu Tomáš Mokrý a vyzdvihuje
i další partnery. „Také chci veřejně poděkovat vedení
Střední školy technické a gastronomické Blansko a
Střední škole gastronomické za poskytnutí studentů
do organizačního týmu, hasičům Obůrky a všem
dobrovolníkům, bez kterých to prostě nejde. Jsou a
budou vždy důležitou součástí Blanenské desítky.“
Pro příští ročník neplánují pořadatelé velké změny,
spíš by rádi vylepšili zázemí pro účastníky i návštěvníky Blanenské desítky a pokračovali ve zvaní známých osobností. „Chceme, aby byly plnohodnotnou
součástí závodů stejně jako letos Filip Tomsa, který
startoval závody, předával ceny a hlavně si také zajel
na koloběžce desetikilometrovou trať,“ ocenil herce
Tomáš Mokrý.
-r-

Blanenská desítka: Poříčím
se prohnala tisícovka sportovců
Rovinatá trať Blanenské desítky přilákala téměř tisícovku závodníků všech
věkových kategorií, kteří na trať vyrazili
na bruslích, koloběžce či pěšky.
Hlavní závod na in-linech ovládli jezdci
týmu bruslárna.cz, kteří cílem projeli
demonstrativně jako tři pruhovaní mušketýři.
Koloběh ovládlo trio Pelc-Kulka-Kadlec, v širokém poli závodníků však byli
ke spatření závodníci všech věkových i
výkonnostních kategorií dokazujících, že
koloběh je sport pro všechny.
Traťový rekord z loňska v běžeckém
závodě na 10 kilometrů letos odolal,
přestože si vítězný Robert Míč z VSK Univerzita Brno sáhl na dno svých sil. Vítězná
trojice, kterou doplňovali Jiří Petr a Jiří
Čípa, zvítězila stylem start-cíl a cílovou
pásku protrhla ve chvíli, kdy hlavní pole
závodníků teprve probíhalo obrátkou.
-kkuc-

- široký repertoár
- zkušenosti
- rozumná cena

www.k-band.cz

734 514 325

K - BAND

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

Podzim v novém
originálním
orig
g inálním stylu
- moderní design
- pravá kůže
- perforovaná
- bez zateplení
- boční zip

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Spor
o barvy
O létě se říká, že je barevné. Teď, když léto pomalu končí, vzpomněl jsem si na historku, ve které
barvy hrají zdánlivě hlavní roli, ve skutečnosti jde
však o spory ve vnímání okolního světa muži a
ženami...
Začalo to takhle...
„Někteří z mých očí i blbnou“, povídá mi kamarádka, když jsem komplimentem ocenil pohled jejích
krásných, uhrančivých očí s tím, že jí s čímkoli
pomůžu právě kvůli nim... „Proto bych je měla radši
skrývat za sluneční brýle.“
Namítnul jsem, že zakrývat je by byla škoda,
protože hezkých věcí je na tomto světě málo a většinou se za ně draze platí. To, že z jejích očí někteří
zblbnou, dokážu pochopit, občas mi z jejího pohledu
taky zamrazí. A to mám ještě oproti nim výhodu, že
nevnímám barvy, takže má na mne magie jejího
pohledu jen poloviční účinek. Vyslovil jsem navíc
myšlenku, že i kdybych barvy vnímal standardně,
stejně bych je nedokázal popsat a vždy bych se v
jejich popisu mýlil. Nejsem totiž ženou.
Jelikož po mě žádala vysvětlení, pokusil jsem se
o ně.
Začal jsem tím, že názvy barev, které ženy používají, jsou mimo jakékoli mužské chápání, ačkoli
hovoříme stejným jazykem a nemyslím si, na rozdíl
od ní, že by to nějak souviselo s rozsahem slovní
zásoby. Tam, kde si muž vystačí s nejzákladnějším
barevným spektrem, se ženy pouští do takových
popisností, že z toho nejen přechází oči, ale ve většině případů zůstává stát i rozum. Ostatně, posuďte
sami...
Barevné receptory lidského oka jsou citlivé na
tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou.
Když k tomu připočítám černou a bílou, tak máme
barev pět. Základní barevné spektrum, řazené podle
vlnové délky a frekvence vnímaného záření pak
obsahuje barev sedm, připočítám-li opět černou a
bílou, dostaneme se na devět... Když pominu fakt,
že už tento počet je NAPROSTO DOSTATEČNÝ a
nechám se ukolébat výše zmíněným rozdílem ve
slovní zásobě žen a mužů, tak čeština má (podobně
jako angličtina a němčina) výrazivo pro jedenáct
základních barev: černou, bílou, červenou, zelenou,
žlutou, modrou, hnědou, šedou, oranžovou, růžovou
a ﬁalovou.
Tak. A ty mi, ženský zatracený, laskavě vysvětlete,
kde jste „vyhrabaly“ LOSOSOVOU?
I tento dotaz jsem kamarádce položil, bez naděje
na odpověď jsem se místo toho stal obětí dlouhé,
nekonečné diskuse o barvách. Poučení z této diskuse jsem si nicméně odnesl a budu se snažit této
zkušenosti využít ve dnech příštích...
Tedy vězte: Se ženou se nemá smysl přít. O
čemkoli. Tím méně o barvách... Vyhrát takový spor
není možné...
Hezký den...
Freddie
(freddiemail@email.cz)

Víte?
nevíte?
Výstava
na stromech
Od soboty 3. října bude v blanenském zámeckém
parku k vidění výstava Plné ruce práce z cesty za
pěstiteli kávy do Mexika a Guatemaly. Výstavní plakáty přiblíží život pěstitelů a upozorní na souvislosti
mezi podmínkami pěstování a naší vlastní spotřebou.
Vernisáž se uskuteční v 10 hodin a za pěkného
počasí bude doplněna piknikem. Akce je součástí
celorepublikového happeningu Výstava na stromech
a probíhá ve více než čtyřiceti parcích v Česku.
Přijďte se podívat, co se skrývá za naším šálkem
kávy a jaké dopady má na životy pěstitelů zapojení
do systému fair trade.
Výstava potrvá celý týden do soboty 10. října.
-mha-

Vážu knihu
Pátek 2. 10. 2015 v 15 hodin,
Galerie města Blanska
Máte rádi knížky, deníky a poznámkové bločky?
Navštivte výtvarně řemeslnou dílnu japonské knižní
vazby, kde vám ukážeme, jak si vyrobit vlastní knížku
nebo deník s využitím prvků tradiční japonské knižní
vazby. Z jednotlivých listů vytvoříme knižní bloky
standardních i nestandardních formátů s měkkými
deskami. Dílnu povede Tomáš Rybníček, absolvent
Ateliéru papír a kniha, Fakulty výtvarných umění,
VUT v Brně, vystavující umělec právě probíhající
výstavy Paperback 2 .
Na dílny je nutné se přihlásit na 778 407 601,
nebo galerie@blansko.cz. Vstupné 30 Kč dítě/60
Kč dospělý
-kkuc-

Jak se vyrábí
ruční papír
pátek 25. 9. 2015 v 15 hodin,
Galerie města Blanska
Workshop zaměřený na výrobu ručního papíru.
Seznámíte se s postupem výroby ručního papíru
na bázi recyklace, vyzkoušíte si přípravu papíroviny,
čerpání, snímání a sušení papíru. Můžete sebou přinést vlastní materiály (papíry, staré noviny a knihy),
ze kterých budete nový papír vyrábět.
Dílnu povede Julie Kačerovská, absolventka
Ateliéru papír a kniha, Fakulty výtvarných umění,
VUT v Brně, kurátorka a vystavující umělkyně právě
probíhající výstavy Paperback 2.
-kkuc-

Přerušení dodávky
elektrické energie
Dne 01.10.2015 od 07:00 do 18:00 - Blansko
- ulice Dvorská, domy č. 1506/16, 1507/18, garáže
u těchto domů.
Dne 02.10.2015 od 07:30 do 16:30 Rudice, Lažánky
- obec Rudice bude vypnuta celá - obyvatelstvo i
podnikatelská činnost.
- v Lažánkách bude vypnuta horní část obce - zástavba při silnici od křižovatky Jedovnice - Vilémovice po
dům č. 81 a 53 včetně bočních ulic a dále zemědělský
objekt za Lažánkami směr Jedovnice, dům č. 72 a
dílna Na Harbechách.
Dne 04.10.2015 od 08:00 do 10:00 - Blansko
- areál ČAD Blansko napájený z odběratelské trafostanice Blansko - ČAD (č.700093).
-měú-

Nabídka
na odkoupení lahví
ZO ČZS Blansko nabízí k levnému odkoupení
většího množství 0,7 l lahví od minerálek včetně
přepravek. Informace podá Jaromír Maláč, tel.
776468148
-zz-

Podzimní
výstava
ČZS Blansko pořádá Podzimní výstavu ovoce a
zeleniny, která se koná v Domě zahrádkářů v Blansku
ve dnech 27.9. a 28.9.v době od 9 do 17 hod. Ke
shlédnutí zde budou jak ovoce a zelenina pěstovaná na našich zahrádkách, tak i výrobky z produktů
našich zahrad.
-zz-

3

25. září 2015

Na kávě se Zdeňkem Krupicou
V šedesátých letech Blanenští říkávali: „Jdeme na Zdeňka Krupicu.“ Tento zpěvák,
pocházející z Adamova, po mnoho let přinášel, a stále přináší, lidem radost svým
zpěvem. Jeho repertoár je široký; zavděčí se nejen dříve narozeným, ale také mladšímu obecenstvu.

Jak jste se dostal k hudbě?
Náklonnost k hudbě a zpěvu jsem zřejmě zdědil
po mamince, která sice neměla hudební vzdělání,
ale dovedla krásně zazpívat árii Rusalky Měsíčku na
nebi hlubokém, nebo Mařenku z Prodané nevěsty
a další věci, včetně národních písní. Na veřejnosti
však sólově nevystupovala – její publikum jsem byl
já. Dalším důležitým člověkem byl můj učitel hudební
výchovy na základní škole Antonín Kotulan, který
vedl dětský sbor, do něhož mne vybral. Byl vynikajícím vypravěčem a první část zkoušky vždy věnoval
vyprávění děje různých oper, operet a dalších hudebních děl. Poslouchali jsme jej s otevřenými ústy.
Ovšem také mi šlo dobře především kreslení.
Kreslil jsem takřka, kudy jsem chodil, a díval se
na lidi očima malíře. Můj učitel Jan Pivoda tenkrát
mluvil o talentu a doporučil mým rodičům, abych šel
studovat Umělecko průmyslovou školu do Brna. To
bylo v roce 1952.
Nevyšlo to?
Najednou jsem se ocitl na své první osudové
křižovatce. Stalo se ale to, že místo toho, abych se
hned rozjel do Brna informovat se o podmínkách

přijetí, spoléhal jsem na jednoho svého poradce, který
měl zkušenosti z minula. Řekl,
že žádost o přijetí stačí do
školy poslat koncem května
nebo začátkem června. Tak
jsem poslal svoji žádost včetně
mých školních prací s doporučením školy začátkem června.
Zanedlouho přišla odpověď:
Proč jsem se přihlásil tak pozdě, když přijímací zkoušky
proběhly už v dubnu a že mají
plný stav. Dále tam stálo, že
podle zaslaných prací je můj
talent zcela zřetelný a že mně
vzhledem k mému mládí –
patnáct let – doporučují počkat
rok a potom budu přijat, pokud
se včas přihlásím. Bylo to pro
mě velké zklamání a stál jsem
před rozhodnutím, co dál.
Nabízelo se jít na rok studovat na gymnázium,
ale tam mě strašila matematika, která mě nebavila.
Většina mých spolužáků se šla učit do Odborného
učiliště v Josefově, tak jsem šel s nimi a začal se
učit strojním zámečníkem.
Nastoupil jste tedy po roce na uměleckou
průmyslovku?
Nakonec ne. Na učilišti byl také pěvecký sbor,
který vedl Antonín Kovář. Ten na jedné zkoušce
potřeboval sólistu a ukázal na mě. Naučil jsem se
písničku a šlo to. Začalo mě to bavit. S nacvičeným
programem jsme objížděli blízké vesnice a lidé nám
tleskali. Spolužák Jirka Olejníček založil trio, v němž
jsem spolu s ním zpíval já a Pepík Blažík. Chodili
jsme nacvičovat do společné umývárny; byla tam
totiž dobrá akustika.
Po absolvování prvního ročníku učiliště jsem po
poradě s rodiči pokračoval ve druhém ročníku, abych
dokončil vyučení. Kromě zpívání jsem ještě občas
něco nakreslil a s úspěchem se zúčastnil výtvarné
soutěže v Brně. Zpívání mne však zcela okouzlilo
a výtvarný elán ve mně pomalu uhasínal. Také mě

Ukázková svatba:
Jako z pohádky
Téměř šest stovek návštěvníků zavítalo o druhém zářijovém víkendu na blanenský zámek, kde se
konaly tradiční Zámecké dny v rámci Dnů evropského dědictví. Letošním tématem byla svatba, a to
rovnou pohádková. Ukázka prvního svatebního dne novomanželů měla být inspirací pro všechny,
kteří hledají vhodné místo pro vyřčení svého „ano“.
Během soboty i neděle se mohli lidé zúčastnit
prohlídky muzea zdarma. Muzejní prostory byly vyzdobeny ve svatebním duchu; svatební šaty, dorty,
kytice a další dekorace rozjasnily zámecké komnaty.
V audiovizuálním sále čekala příchozí prezentace
svatebních zvyků, svatební tabule a svatební menu,
které pro ně připravili studenti Střední gastronomické
školy z Blanska.
Svatební festival se pořádal na blanenském zámku
poprvé. Na jiných zámcích, například v Lysicích nebo
ve Křtinách, je již tradicí. Profesionálové ze světa
příprav svateb spojili své síly, aby předvedli současné
trendy. Prostory blanenského zámku byly pro členy
svatební agentury výjimečnou výzvou. „Drželi jsme
se zvoleného tématu svatby
ve stylu pohádky o Popelce
a nejnáročnější pro nás bylo
zakomponovat moderní svatební trendy do prostor zámku,“
řekla majitelka agentury Monika
Burianová.
„Na akci se podílelo celkem
téměř dvacet partnerů z blanenského a boskovického regionu,“ uvedla ředitelka Muzea
Blansko Pavlína Komínková. V
neděli po obědě začaly přípravy
a zdobení nevěsty před zraky
návštěvníků. Po proměně Popelky v krásnou princeznu si
pro nevěstu v modrých šatech
přijel ženich v bílém kabrioletu
až na zámecké nádvoří. Pohádkovou atmosféru umocnilo

také hudební vystoupení Petra Zapletala, který hrál
na křídlo v hudebním salonu.
„Speciálně pro tuto příležitost jsme v salonu navrhly a ušily originální princeznovské šaty modré barvy.
Základ šatů tvořily krajkové minišaty dozdobené
velkou asymetrickou sukní z tylu. Látky na šaty nám
poskytl Tylex Letovice,“ sdělila fashion designérka
Zuzana Machorková z Bořitova. Na šaty spotřebovala dvacet metrů látky.
Zajímavostí byly i odlité mosazné prsteny z dílny
Střední průmyslové a vyšší odborné školy Sokolská
v Brně. Další práce jejich studentů budou v muzeu k
vidění na výstavě Kovové umění od 24. září.
-mha-

okouzlil ten potlesk obecenstva; když malujete, tak
vám nikdo netleská. (smích) Po vyučení jsem se po
delší úvaze rozhodl vystudovat Vyšší průmyslovou
školu v Brně, Kotlářská 9, místo Konzervatoře, kam
zamířil můj pěvecký kamarád Jirka Olejníček, ze
kterého se později stal sólista brněnské opery.
S kým jste účinkoval?
Ještě když jsme byli na učilišti a jezdili se souborem po okrese, na jednom vystoupení v Blansku
si nás poslechl okresní inspektor kultury Jindřich
Dryšl. Byl dirigentem blanenského symfonického
orchestru, který měl za sebou různé koncerty a
operní inscenace. Tehdy mi nabídl roli ve Straussově
Cikánském baronovi. Mně ještě nebylo sedmnáct
let a nedovedl jsem si představit, že bych já, kluk z
Adamova, měl hrát v Blansku v Cikánském baronovi.
S pokorou jsem odmítl, nicméně když jsem potom
jejich představení viděl, uvědomil jsem si, že bych
to, za pomoci obětavé korepetitorky, dokázal.
Později mi Jindřich Dryšl znovu nabídl roli, a
to poručíka Richthoﬀena v klasické operetě Karla
Mülleckera Žebravý student. Tentokrát jsem nabídku
přijal a úspěšné zvládl. Jiří Polášek mě potom pozval
do své inscenace hry Vítězslava Nezvala Manon
Lescaut, abych tam zpíval roli slepého žebráka.
Další inscenace v režii Jiřího Poláška byl Goldoniho
Sluha dvou pánů – Sivio. Též jsem účinkoval ve
hře Carlo Goldoniho – Lhář, jako Florindo v režii
Vladimíra Novotného.
Vzhledem k tomu, že v Blansku existoval symfonický orchestr a také dobří zpěváci – sólisté a sbor,
mohly být inscenovány klasické operety, sice mnohými zatracované, ale u blanenského publika oblíbené.
Bavilo mě to, protože se tam zpívalo i hrálo. Byly to
tyto inscenace v prostorné Sokolovně (která už není
– škoda): Franz Lehár: Země úsměvů – Gustav/
Oskar Nedbal: Polská krev – Popiel / Franz Lehár:
Paganini – Pimpinelli / Carl Zeller: Ptáčník – hrabě
Stanislav v režii Richarda Polanského. Taky jsem si
zahrál v Dělnickém domě v Bílém akátu – Kuprianov.
Zpíval jste tedy jako ochotník při zaměstnání?
Pracoval jsem v ČKD Blansko, coby konstruktér
vodních uzávěrů. Práce mě bavila a postupně jsem
se stal odborníkem na uzávěry vodních přehrad.
Vodní elektrárny, v nichž jsou zabudovány výrobky,
na kterých jsem se jako konstruktér podílel, slouží
svému účelu u nás i v zahraničí. Cestoval jsem
služebně do různých států Evropy a téměř na
závěr svého působení v ČKD jsem byl vyslán jako
technický poradce obchodního ředitele na jednání
o rekonstrukci vodního díla San Francisquito v Kalifornii. Tato přehrada zajišťuje pitnou vodu pro Los
Angeles. V ČKD jsem pracoval do srpna 2005.
Při operetách se diváci vždy výborně bavili,
často jsem hrál komického druhého milovníka. Při
mluveném slovu jsem skrytý vtip správně vypálil,
diváci se smáli a já jsem potom z toho žil několik
dní. V šedesátém osmém klasické operety v Blansku
skončily.
Kromě divadelních představení jsem nastoupil do
blanenského tanečního orchestru Klub. Hráli jsme
na plesech a publikum nešetřilo potleskem. Zvlášť
jsem měl velký úspěch s písní Granada od Augustina
Lary. Později se Klub rozrostl a hrál pod názvem
Studio Klub. I zde jsem zpíval a absolvoval mnoho
krásných vystoupení. Ale zpívání v noci, někdy až
do čtyř do rána, mě ničilo. Asi v roce 1974 naše spolupráce skončila a konečně jsem mohl trávit víkendy
v bdělém stavu a nedohánět zameškaný spánek.
Kdy jste se k hudbě vrátil?
Od té doby jsem zpíval jen zřídka, a když jsem byl
v roce 1979 osloven, abych spolupracoval s nově

Sponzor rubriky:

založeným tělesem – Komorním orchestrem města
Blanska – bylo to pro mě nové světlo. A že orchestr
hrál barokní hudbu a klasiku, byl jsem zase zpět u
klasického zpěvu. Tehdy mě prof. Zdeněk Zouhar
seznámil s prof. Františkem Kuncem, sólistou
brněnské opery a pedagogem, ke kterému jsem
chodil několik let na soukromé hodiny zpěvu. Musel
jsem cvičit hlas a nacvičovat árie a písně, které
mně předkládal. Při nácviku nových věcí byl mým
korepetitorem Dr. Jaromír Kratochvíl, s nímž jsem i
koncertoval. Za jeho pomoc a spolupráci jsem mu
zavázán a moc děkuji.
Před několika lety jsme s orchestrem účinkovali
ve křtinském kostele. Pamatuji se, že jsem tenkrát
zpíval píseň Gebet (Modlitba) Alessandra Stradelly.
Dařilo se mně, byl jsem ve formě a moji radost ze
zpěvu umocňovala akustika kostela. Po skončení
koncertu ke mně přistoupila neznámá žena vyšší
postavy, která byla v mládí jistě velmi krásná – bylo
to znát na její tváři. Oslovila mě, ocenila můj výkon
a řekla mi: „Nenechávejte toho, byla by to škoda.“
Jak poznala, o čem jsem dlouhodobě přemýšlel?
Odkud byla? A kdo byla? Nikdy jsem ji už neviděl,
ale dlouho jsem na ni musel myslet.
Takže jste toho nenechal…
Někdy v roce 2010, když jsem šel kolem Městské
knihovny v Blansku, otevřely se dveře a v nich stál
Pavel Svoboda. Zeptal se mne, jestli bych nechtěl
zazpívat na nějaké vernisáži. Samozřejmě jsem
souhlasil, s tím, že chci tentokrát zazpívat písně
Rudolfa Cortése, mého někdejšího hudebního idolu.
V mládí jsem se jeho písničky naučil zpaměti a byly
doby, kdy jsem šel spát a těšil se, až ráno vstanu a
jeho písničku si zazpívám. Pavel Svoboda okamžitě
navrhl, že tedy uděláme celý pořad o Rudolfu Cortésovi. To se mi líbilo, a tak jsem začal přemýšlet o
hudebním doprovodu.
Co jste vymyslel?
Tehdy jsem učinil svoje nejlepší rozhodnutí poslední doby a požádal jsem pana Josefa Koláře,
kterému muzikanti neřeknou jinak, než Pepino, o
pomoc. Je to profesionální hudebník, učitel hudby,
aranžér a instrumentalista. Pepina návrh na pořad o
zpěváku Cortésovi zaujal a souhlasil se spoluprací.
Vybral jsem písně, které jsem si jako kluk rád zpíval,
a Pepino k nim vytvořil nádherné doprovodné podklady. Byla pro mě velká radost podle nich zpívat.
Pavel Svoboda vytvořil krásný text o životě Rudolfa Cortése, a když se k nám přidala moje vnučka
Eliška Skálová – studentka brněnské konzervatoře
– byla naše skupina úplná. Pepino obohatil náš
program hrou na sax nebo klarinet, a tak bylo jasné,
že máme publiku co nabídnout. Náš první koncert
se konal v knihovně a ohlas publika byl skvělý. Bylo
tedy nasnadě v koncertech pokračovat.
Kde tedy vystupujete?
Kromě městské knihovny jsme vystupovali v
Dělnickém domě, na Sýpce, a také na nedělních
promenádních koncertech na náměstí Svobody.
Naše první vystoupení bylo v pozici náhradníka
za cimbálovou kapelu. Nyní už náhradníci nejsme.
Též jsme vystupovali v Olomučanech v sále hotelu
Olberg.
V současné době jsme se rozrostli o Johanku
Skálovou (rovněž moje vnučka), jejíž zpěv ve mně
vzbuzuje radost, a věřím, že nejen ve mně. Chci
poděkovat Pavlu Svobodovi, velké osobnosti blanenského kulturního života, který vlastně inspiroval
vytvoření naší skupiny, a zejména děkuji Pepinu
Kolářovi, který je nejen vynikající hudebník, ale taky
dobrý člověk, bez něhož by toto všechno nebylo.
-mha-

4

25. září 2015

KAVY

30,- DVA DRUHY
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFEE
(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

Postaráme se o vás!
Reality. Byznys, který v posledních letech zaznamenává neskutečný růst. Není divu! Byt či dům
nestojí pár korun - točí se tu velké peníze. Proto se kolem nás objevují neustále nové a nové ﬁrmy,
které nabízí na trhu realit různé služby. Prodat nemovitost přes realitku je velice pohodlná záležitost a
pravdou je, že když se svěříte do péče odborníkům, nemusíte se prakticky o nic starat. Vše důležité za
vás vyřídí a nakonec nejenže seženete kupce, ale za svoji nemovitost získáte přesně tu sumu, kterou
jste chtěli. Je však třeba mezi nimi dobře vybírat; v ideálním případě zvolit někoho, kdo svoji práci
dělá již léta. Jednou z takových je celosvětová síť realitních kanceláří RE/MAX, která v posledních
měsících začala působit i na Blanensku.
Společnost
Nově opravené sídlo RE/MAXu ve Vyškově.
RE/MAX skutečně není na trhu
s realitami žádným zelenáčem.
Nadšení pro
maximální uspokojení potřeb zákazníků je hlavním důvodem,
proč síť RE/MAX
roste nepřetržitě
již více než třicet pět let. Její
strategie uspěla
ve více než 80
zemích světa a
třeba na realitních trzích v USA
a Kanadě, které
patří k nejvíce
konkurenčním
na světě, je RE/
opravené sídlo společnosti RE/MAX ve Vyškově na
MAX jednoznačnou jedničkou. Do Evropy společulici Purkyňova. Velkolepá rekonstrukce budovy jistě
nost vstoupila v roce 1995 a brzy se stala největší a
stojí za návštěvu.
nejúspěšnější realitní sítí, která jako jediná působí v
Chcete prodat nebo koupit rodinný dům či byt?
celé Evropě. V roce 2005 RE/MAX také zahájil svoji
Přijďte se ZDARMA poradit dříve, než sepíšete s
činnost na trhu České republiky. Dle nezávislé tržní
někým smlouvu o zastupování. RE/MAX vyhledá
studie si za deset let působení u nás získal renomé
nemovitost přesně dle vašeho přání. Pomůže též
nejznámější značky a patří mu největší tržní podíl s
vyřešit výkup nemovitostí, exekuce a v neposlední
největším počtem spokojených zákazníků.
řadě rovněž ﬁnancování a hypotéky. Vůbec nevadí,
Silné povědomí značky RE/MAX u zákazníků, obže momentálně nedisponujete vysokými ﬁnančními
rovská sdílená nabídka a poptávka nemovitostí, uniprostředky. RE/MAX pro vás najde vhodné ﬁnancokátní systém vzdělávání a vedoucí postavení společvání s nejlepším úrokem. A prodej? RE/MAX neustále
nosti na trhu lákají do sítě RE/MAX nejproduktivnější
rozšiřuje počet kontaktů na zájemce o koupi nemoa nejzkušenější makléře. Každý z nich je pravidelně
vitostí, díky čemuž je prodej nemovitostí rychlejší!
vzděláván a certiﬁkován a řídí se přísným etickým
Nebudete tak muset měsíce čekat, než se váš dům
kodexem. Mimo region Blansko působí RE/MAX v
či byt prodá.
rámci našeho kraje i v Boskovicích, v Brně, Vyškově
Jestliže uvažujete o koupi hezkého domu, toužíte
a Prostějově.
po novém bydlení, případně si chcete popovídat s
Blanenskou
oblast zastupanem Jiřím Korčákem o RE/MAXu, nemovitostech
puje makléř
v našem regionu či dalších otázkách, které vás v
Jiří Korčák,
této oblasti napadnou, mám pro vás zajímavou
který se o
pozvánku. V neděli 4.10.2015 v době od 10 do
prodávající
15 hodin můžete zavítat na Den otevřených dveří
i poptávající
do rodinného domu v Blansku - Češkovicích č. 195
klienty rád
(Zahradní město) a prohlédnout si tuto nemovitost. V
postará. Natento den při podpisu rezervační smlouvy bude navíc
jdete jej na teposkytnuta zájemci sleva ve výši 2%, a zároveň při
lefonním čísle
předání nemovitosti do prodeje navíc sleva ve výši
777139281 a
1%. To rozhodně stojí za návštěvu, co říkáte?
můžete si s
Na tomto místě by se dala napsat velká spousta
ním domluinformací o tom, čím vším se společnost RE/MAX
vit schůzku
zabývá. Vy, kteří se o reality zajímáte, byste tuto
buď na neujedničku na trhu s nemovitostmi rozhodně neměli
trální půdě,
ignorovat. RE/MAX je zárukou dobrého a rychlého
v kanceláři v
prodeje. Můžete se těšit na korektní a profesionální
Jedovnicích,
jednání a vystupování a hlavně si můžete být jistí, že
případně
navaše nemovitost zde bude v těch nejlepších rukou.
Jiří Korčák
vštívit nově
-r-

Fotoseriál:
Létavci v Bořitově
21. drakiáda v Bořitově, pořádaná opět Drakiádním klubem Černá Hora, přilákala desítky soutěžících,
kteří přišli vypustit své často vlastnoručně vyrobené draky a obhlédnout konkurenci v podobě draků
zahraničních, sportovních i akrobatických. Navzdory blanenskému bezvětří na bořitovském letišti
slušně foukalo, a tak si létání užili všichni do sytosti.

ENINOVE
FRESHE OVOCNE A Z55,-EL AZSALONEK
PRO 40 OSOB
PRONAJEM
A ZDARMA
AJ

DETSKY KOUTEK

ROZV6O4Z19P5I5Z5 ZY12 DRUHUU KOPECKOVE ZMRZLINY11,51

29,,OKURKOVA,
OROVA
BEZOVA,ZAZV

LIMONADA

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

Blansko a Scandiano:
už 50 let společně
Rovné půl století... Tolik let uplynulo od okamžiku, kdy bylo v roce 1964 v Itálii uzavřeno a o rok
později v Blansku také potvrzeno partnerství Blanska a italského města Scandiano. Partnerství,
které spojilo dvě města s odlišnou historií i kulturou, z nichž každé leželo na opačné straně želené
opony a jejichž obyvatelé mluvili dvěma zcela odlišnými jazyky, přetrvalo dodnes.
Průřez padesáti lety vzájemných
kontaktů, společných sportovních
a kulturních akcí a
přátelských setkání
přibližuje právě v
těchto dnech zajímavá výstava v blanenské knihovně,
nazvaná příznačně
Na cestě do Evropy
– 50 let společně.
Pamětníci i všichni ostatní zájemci
zde naleznou řadu
unikátních fotograﬁí i trojrozměrných
předmětů, které
dokumentují bohaté
styky mezi blanenskou a scandianskou radnicí, sportovci, školami, umělci i širokou
veřejností. Část exponátů výstavy dodalo Město
Blansko, část jich pochází ze sbírek Muzea Blansko, řadu jich ovšem zapůjčili přímo blanenští občané, jejichž rodiny, nezřídka už po několik generací,
své kontakty v Itálii aktivně udržují.
Výstava trvající do 2. října však nebude jediným
letošním připomenutím tohoto významného výročí.
V závěru října, v době konání Půlmaratonu Morav-

ským krasem, by měly Blansko navštívit početné
delegace jak z města Scandiana tak i dalších partnerských měst, aby zde společně s blanenskými
nejen oslavily tento významný mezník vzájemných
vztahů, ale také hledaly možnosti jak vzájemné
partnerství i v novém tisíciletí a ve sjednocené
Evropě dále rozvíjet.
-red-

Jiří Korčák
Tel. 777 139 281
jiri.korcak@remax-czech.cz

Doubravice nad Svitavou
Prodej STP 1.241 m2 , vhodné
pro stavbu dvojdomku.
Cena: 1 840 000,- Kč

Blansko
Blansko
Prodej RD 5+1 Blansko Zahrad- Prodej RD 3+kk Blansko,
ní město. Den ot. dveří 4.10.15 Nerudova
Cena: info v RK
Cena: 2 580 000,- Kč

Skalice nad Svitavou
Pronájem zavedené restaurace
ve Skalici nad Svitavou.
Cena: info v RK
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Nohy jako v bavlnce
Nohy jsou velice důležitou součástí našeho těla. Ať už jsme aktivními sportovci, občasnými vycházkáři
či gaučovými povaleči, potřebujeme je k životu a měli bychom se o ně náležitě starat. Špatnou péčí a
vlivem času se na našich chodidlech vytvoří ztvrdlá kůže, kuří oka, plíseň a další neduhy, se kterými
je třeba se vypořádat. Naštěstí v dnešní době existují profesionálové, kteří nám tuto službu odborně
provedou. V případě chodidel se této službě říká pedikúra. Není to nikterak drahá záležitost a nemusíte
za ní cestovat bůhvíjak daleko. Jeden z pedikérských salónů byl nedávno otevřený v Blansku v bývalém
Adastu a láká k návštěvě jak ženy, tak muže. Jmenuje se docela prozaicky – Bosá noha.

Je to zvláštní, ale pedikúru bere i v dnešní době
spousta lidí jako přebytečný přepych. O své vlasy
se stará téměř každý a jednou za čas jim dopřeje
péči kadeřnice, na kosmetiku chodí lidé taky docela
pravidelně, manikúru absolvuje každých pár týdnů
bezpočet žen. Přitom nohy jsou denně opotřebovávány a potřebují péči jako sůl.
Studio Bosá noha nabízí profesionální služby v
oblasti pedikúry, nehtové modeláže nohou a také
vizážistiky.
Při pedikúře dochází k odstranění ztvrdlé kůže,
ošetření otlaků, kuřího oka a dalších nepříjemností,
které se na nohou mohou vyskytnout. Toto ošetření
může probíhat dvěma způsoby. Mokrá pedikúra je klasika – používají se při ní chirurgické nástroje, a tudíž je
tu možnost drobného poranění, ke kterému
většinou nedochází, ale stát se to může.
Druhou variantou je pedikúra přístrojová,
kterou ocení zejména lidé s cukrovkou,
poruchami srážlivosti krve nebo ti, jež k
chirurgickým nástrojům nechovají důvěru.
Při přístrojové pedikúře totiž nemůže dojít
ani k sebemenšímu poranění. Přístrojová
pedikúra se ve studiu Bosá noha provádí
na jednom z nejlepších přístrojů, který v
současnosti existuje, a to přístroji značky
Hadewe.
Připlatit si rovněž můžete za příjemnou
profesionální masáž nohou; s následným
ošetřením paraﬁnem se budete cítit jako
znovuzrození. Celá procedura trvá hodinu
až hodinu a půl podle toho, co si vyberete.

Na cestu domů získáte mnoho cenných rad, jak o své nožičky pečovat, jak předcházet
kuřím okům a poranění. Na
výběr je ve studiu Bosá noha
celá řada přípravků pro profesionální péči o nohy, kterou si
můžete zakoupit.
Skvělou službou pro
ženy je nehtová modeláž nohou. Zřejmě nemusím vysvětlovat, že se jedná v podstatě o
totéž, co o nehtovou modeláž
na rukou s tím rozdílem, že v
tomto případě nemusíte na
další aplikaci za pár týdnů, ale
krásně vymodelované nehty
vám na nohou vydrží až čtyři
měsíce. Třešničkou na dortu
je potom nalakování nehtů ve stylu, který vám momentálně vyhovuje a ošetření nehtů metodou p-shine.
A jestliže jste žena, můžete spojit pedikúru, masáž nohou, nehtovou modeláž a líčení profesionální
vizážistkou v jedno ideální dopoledne či odpoledne.
Všechny tyto služby vám budou poskytnuty v certiﬁkovaném studiu Bosá noha.
Ať už jste v pubertě, v nejlepších letech či seniorském věku, muž či žena, ve studiu Bosá noha máte
dveře otevřené. Naleznete jej v areálu bývalého
Adastu naproti Bille, otevřeno je sedm dní v týdnu od
8 do 20 hodin - pouze na objednání na tel. 603857702.
Myslím si, že vaše nohy toho pro vás udělají hodně a
měli byste jim to jednou za čas oplatit.
-r-

Vážení klienti, připravili jsme pro vás
modernější a pohodlnější pobočku
Wanklovo náměstí 4, Blansko

Navštivte nás a získejte:

Slevu až 40 % na Povinné
a havarijní pojištění

Otevírací doba:
Po – Pá 8.00 – 17.00

Slevu až 30 % na Pojištění majetku
Slevu až 20 % na Úrazové pojištění

Očima občanů

Pedikúra bosá noha
Svitavská 500, bývalý areál Adastu, tel. 603857702

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

objednání
dle domluvy
7 dní v týdnu
od 8h do 20h

ORDINACE DENTÁLNÍ
HYGIENY
SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.
B. Němcové 15 , Blansko
tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz
• komplexní vyšetření dutiny ústní
• odstranění zubního kamene a pigmentací
• ošetření citlivých zubních krčků
• výživové poradenství
• nácvik vhodné techniky čištění, motivace
• leštění zubů, hloubkové čištění
• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

Řemeslník nad zlato
Stala se mi nedávno nemilá příhoda, nastala havárie odpadu tak nepříjemně, že při každém spláchnutí
partaje bydlící nad námi vytékala voda z odpadů a
tím vytopila sousedy bydlící pod námi.
Bylo to nepříjemné, nicméně nevypadalo to na
závažný problém, který by šikovný instalatér v pohodě nezvládnul a tak jsem začal od brzkého rána
obvolávat instalatérské ﬁrmy v Blansku a okolí dle
katalogu služeb, kde své služby nabízejí. Z počtu
asi jedenácti ﬁrem jsem se ke čtyřem nedovolal
(podotýkám, že zpět se nenamáhali zavolat, tudíž o
případné zakázky evidentně zájem nemají) a ostatní
mi po vyslechnutí mé prosby o odstranění havarijního stavu odmítli pomoci s tím, že mají své práce
dost. Jeden mi dokonce na rovinu sdělil, že odpady
nerad opravuje, neb „je to hrozná drbačka a navíc
špinavá práce“!!!! Další souhlasil s opravou, ale až
za týden, do té doby mi doporučil WC nepoužívat!!
Byl jsem celkem v šoku, neb jsem si myslel, že pokud
zdůrazním, že se jedná o havárii tak existuje jakási
instalatérská čest pomoci v nouzi. Děsím se toho,
až mi praskne trubka a instalatéři mi doporučí týden
vodu nepoužívat! Nakonec jsem se do opravy pustil
sám a ve ﬁnále mi pomohl „hodinový manžel“, pro
kterého tato oprava nebyla podřadná, možná i proto,
že má tuto činnost na vedlejší úvazek.
Asi by mne přístup řemeslníků neměl překvapit po

loňské zkušenosti, kdy jsme doma zaznamenali únik
plynu, což nám přivolaný plynař měřením potvrdil. Po
naší žádosti o opravu tuto odmítl ze slovy, že je k
poškozenému přívodu špatný přístup, dalo by to moc
práce a ať nám to opraví ten, kdo plynový spotřebič
zapojoval!! Podotýkám patnáct let starý spotřebič s
těžko dohledatelným řemeslníkem, neb spotřebič byl
zapojován při jiném majiteli! A dostali jsme doporučení, ať do té doby plyn raději vypneme a spotřebič
nepoužíváme, že by to mohlo být nebezpečné.
Nechci házet všechny řemeslníky do jednoho
pytle, znám i velmi schopné a ochotné (malíř, zámečník či elektrikář), ale to jsou všechno lidé ze
staré školy v předdůchodovém věku, kteří mají v
sobě ještě jakousi čest. Na ostatní si vzpomenu vždy,
když si stěžují, že je vláda dusí tím, že nedej bože
po nich bude chtít placení daní (EEP), nebo vyšší
sociální či zdravotní pojištění. Ruku na srdce, znáte
některého řemeslníka, který sám a dobrovolně vám
za provedenou práci vydá pokladní doklad? Většina
co znám ještě než práci provede, upozorňuje, že to
bude pouze bez dokladu.
A jelikož zájem o vyučení v potřebných oborech
je minimální můžeme předpokládat, že za opravy v
domácnostech se bude platit zlatem, nebo se budeme muset naučit si opravovat všechno sami, protože
řemeslníky seženeme jen na velké a zajímavé zakázky, ale opravy prostě chtít dělat nikdo nebude. A
pak si můžeme říci – „Řemeslník nad zlato!“
-JN-
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SILVESTR
2015
k poslechu i k tanci zahraje legendární skupina

VELVET BLANSKO
- občerstvení zdarma na každém stole
- večeře v ceně
- bohatá slosovatelná tombola
- zábava a živá muzika po celý večer
- šampaňské pro každého
- ohňostroj
Cena pouze:
- v předprodeji (u obsluhy na Velvetu do 13.12.2015) = 480,- Kč
- po 13.12. 2015 u obsluhy na Velvetu a na místě v den konání (bude-li volné místo) = 520,- Kč
- vstup v den konání (bez nároku na občerstvení, večeři, šampaňské, místenku) = 280,- Kč

otevřeno od 18 do 04 hod.

Partneři:
Pivovar Starobrno
MONITOR Blansko

- 5þÏº 5, 
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu
monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí
SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské 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.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, prodej a servis mobilních telefonů, navigací a
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné společenské události. Bezručova 1, Blansko,
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.
604585530
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2
pro sídlo ﬁrmy + skladu, nebo sklad na
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel.
516410914, 602531832.
* Společnost BERYL BK, s.r.o. nabízí práci
ve výrobní hale v Černé Hoře. Jedná se o
HPP, jednosměnný provoz, pozice strojní
zámečník. Informace k dispozici přes e-mail
info@beryl.cz nebo tel. 733531651.

!!! VHODNÝ !!!
BAZAR VŠEHO
A NÁBYTKU 1000 m2

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy
- parkety

SLEVA 10%
NA VŠE!

Den s netopýrem
S příchodem podzimu se pomalu chýlí ke svému závěru i turistická sezona v Pohádkovém království šneka Krasíka, které letos opět přinášelo spoustu zábavy i zajímavých výletů malým i velkým
návštěvníkům Moravského krasu. Proto jsou všichni Krasíkovi příznivci a přátelé srdečně zváni na
závěrečnou akci této sezony, která se uskuteční v neděli 11. října od 13.00 v areálu Domu přírody na
Skalním mlýně pod názvem Den s netopýrem.
V průběhu akce nebudou chybět hry, soutěže ani
čtení z knížky Krasíkových dobrodružství. Zároveň
při této příležitosti dojde k oﬁciálnímu vyhlášení vítězů Krasíkovy geocachingové a fotograﬁcké soutěže.
Po celou dobu konání bude v Domě přírody přístupná umělá jeskyně pro děti
a zájemci si budou moci kromě
expozic Domu přírody prohlédnout i Kateřinskou jeskyni.
Krasíkovi příznivci jsou zvyklí
putovat jeho královstvím takříkajíc po svých, proto mohou na
místo dorazit po dvou pěších
trasách, z nichž obě měří cca 4
km.
První povede z Nových Dvorů
kolem hradu Blansek, dále Pustým žlebem až k Domu přírody,
další pak začne pod Vilémovickou strání (autobusová zastávka Vilémovice-Macocha) a bude
pokračovat Suchým žlebem.
Na tu se dokonce bude možno
vypravit s kočárky a odrážedly.

V obou případech mohou zájemci o pěší trasy využít
vhodné autobusové spoje z Blanska pro cestu k
výchozím bodům, a stejně tak i zpět při návratu ze
Skalního mlýna. Více informací na www.krasik.cz.
-kkuc-

Aktuální předprodej:
DUO JAMAHA – 9.10.2015 v 18 hod, Dělnický
dům Blansko. Cena 190 Kč.
Poslední ze žhavých milenců – ZMĚNA TERMÍNU!!! 25.10. 2015 v 19.30 hod, Dělnický dům Blansko. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Do ložnice vstupujte jednotlivě – divadelní představení Divadla Háta. 3.11.2015 v 19:30 hod,
Dělnický dům Blansko. Cena 260 Kč, s klubovou
kartou 220 Kč. Předprodej od 29.9.2015 (pro
držitele klubové karty od 25.9.)
Ticketpro:
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo
14.11.2015 – Scooter, Bobycentrum Brno

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!! KE SCHŮZKÁM !!
DRAŠAR 602 882 227

PRODEJ
* Vazbu na rozměr 6x8x6 m včetně podsednic cca 18x18x8 m/4ks.
Hurdisky: 30x10x1,2 - 16 ks, nosník 14 - 5,2 m - 1ks. Okna plast
1x1 m 4 ks. Vše levně se slevou. Tel. 516414946, 728740070.
* Ford KA , nová STK, eko placeno, za 22 tis. Kč. Tel. 605529478.
* Prodám levně: světlou sedačku sestavenou ze 3 rozklad. křesel +
1 roh. křeslo. Elektrickou troubu s grilem, lehká snadno přenosná.
Málo použitá, š.56, v. 37, hl. 35. Tel. 607679142 večer.
* komodu Brimnes se 4 zásuvkami + policový systém se dvěma
skříňkami - vše nerozbalené, cena za vše 3.700,- Kč. Koupené v
IKEA. Tel. 737900946.
* Starou funkční váhu - velkou decimálku cena dohodou. Tel.
607704757.
* Letošní kvalitní med přímo od včelaře z čisté přírody blanenska.
Cena : 140,- Kč/kg - květový /světlý/, 160,-Kč/kg - lesní /tmavý/ po 1
a 5 kg. Po domluvě dovezu do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Jablka trhaná, padaná. Tel. 722034834.
* Zimní kola na Felicii, Favorit 4 ks 165/70 R 13 MP 55 plus
MATADOR málo jeté, 1 ks letní kolo (rezerva). Vše za 3000 Kč.
Tel. 776020019.
* Bílý kuchyňský smaltovaný sporák na tuhé palivo. Rozměry: výška
90, šířka 84, hloubka 55 cm. Vývod do komína je vpravo vzadu.
Cena dohodou. Tel. 602543044.
* Kamna zn. Petra na tuhé palivo. Cena dohodou. Tel. 602543044.
* Vířivou německou pračku s vrtulí na dně a velkou stabilní ždímačku. Cena dohodou. Tel. 602543044.
* Dětskou cestovní postýlku 700 Kč, dřevěnou ohrádku 500 Kč,
tříkolku s vodící tyčí 700 Kč (velmi málo používaná), dětská
plastová židlička 1000 Kč, růžový zimní overal s kapucí 300 Kč.
Tel. 775223137.
* Mikrověž Roadstar. Přehrává CD (otáčení CD je vidět), kazety
a rádio. Barva šedá a světle zelená. Cena dohodou, Blansko,
e-mail: js.bk@email.cz

RŮZNÉ
* Žádám laskavě mladý pár se psem o vrácení klíčů od auta, které
našel na Havlíčkově ul. Odměna! Tel. 516414946, 728740070.
* Nabízím kurzy numerologie,výkladu karet, astrologie a automatické kresby v Blansku. Skupinově i individuálně. V případě Vašeho
zájmu pište na e-mail: info@tajemstviastrologie.cz. Kontakt: Ilona
Regina Grimová, on line věštírna www.tajemstviastrologie.cz
* Hledám ledničku starší funkční za odvoz, dále i nefunkční kotel,
kamna, radiátor, vanu. Tel. 605529478.
* Nabízím úklid vašich prostor, oken, apod. Tel. 777079911.
* Hledám dlouhodobý podnájem bytu 1+1 nebo 2+kk do 7 500 Kč
(nájem + inkaso) pro dvě osoby s malým psem v Blansku. Nejlépe
Písečná a okolí. Tel. 739832697.
* Kdo pomůže s přípravou na přijímací zkoušky z matematiky?
Jen v Bk. Tel. 737677080.
* Pronajmu dlouhodobě slunný 2+1 v Blansku, zařízený, od 1.11.
Nájem vč. energií 9000 Kč. Vratná kauce. Tel. i SMS 734622166.
* Hledám zařízený podnájem 2+1 do 8000 Kč včetně inkasa. Tel.
775483488.
* Dlouhodobě pronajmu samostatnou garáž u RD v Blansku v
blízkosti pošty. Cena 800 Kč/měsíc. Volná ihned. Tel. 728231923.
* Vdova 57 hledá přítele - přítelkyni. Životem zklamaní. Máme ještě
šanci být šťastni? SMS 722605184.
* Pronajmu dlouhodobě 2+1 v Blansku na Písečné. Tel. 721663335.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Bk na Zborovcích. Volná ihned.
Tel. 775223137.
* Pro maminku (důchodkyni) hledám ke koupi byt 1+1 v Blansku
(ne Podlesí). Mám připravenou hotovost. Vše potřebné zařídím.
Mob. 605785653.

Blanka
oznamuje

Španělská romance
Přijměte pozvání na koncert
s názvem Španělská romance s podtitulem Renesanční a
barokní písně z jihu Evropy,
duchovní texty i příběhy nenaplněné lásky, touhy a rozpolcenosti.
Monika Dopitová - zpěv
Karel Fleischlinger - barokní
kytara, vihuela a theorba
Koncert se bude konat ve čtvrtek
8. října 2015 v 18 hodin v hudebním salonu blanenského zámku.
Vstupné 140,- Kč, sleva 70,- Kč,
vstupenky budou k dispozici na
místě nebo v předprodeji v Muzeu
Blansko.
Akce se koná za ﬁnanční podpory
města Blanska a Jihomoravského
kraje.

Ticketstream:
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Hala
Rondo
18.11.2015 – Muzikál Dracula, Hala Rondo
Ticket Art:
10.10.2015 – Alexandrovci, Hala Rondo
17.10.2015 – Jen počkej, zajíci! Hala Rondo
7.12.2015 – Nightwish, Praha
Aktuálně v prodeji:
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace
vydaná u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska
na město. Cena 110 Kč.
7 dní v pohádce – sada pracovních listů pro výlety
šneka Krasíka (Blansko, Rudice, Rájec-Jestřebí,
Sloup, Křtiny). Cena 10 Kč.
Aktuální pozvánka:
V rámci zahájení Měsíce věží a rozhleden v pondělí 28.9.2015 bude pro všechny zájemce zdarma
otevřena věž kostela sv. Martina, a to v době 9-17
hod. Čeká vás výstup do věže kostela s výškovým
čtyřpohledem, prohlídka kostela s odborným výkladem na třech různých prohlídkových okruzích
( a) věž kostela, b) interiér kostela a c) exteriér
kostela, farní zahrada a rozárium Caroliny Meineke) a také příjemná věžní kavárnička s projekcí a
expozicí o kostele sv. Martina. Program zajišťují
studenti Střední školy gastronomické, s.r.o.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail:
infocentrum@blansko.cz www.blansko.cz, www.
blanensko.cz
-MaT-

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

PŘIJMEME OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE/ZÁSTUPKYNI
pro nabídku obuvi na ŽL.
Bližší informace:
tel. 516 414 488, 603 210 397
e-mail: obchod@obuv-konsorcium.cz

Nástup možný IHNED!!!
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SQUASH
Další číslo Monitoru vychází 9. října 2015 Potřebujete inzerci?
Volejte 606 728 334

NEKONEČNÝ PROSTOR
PRO VÁŠ STYL

V doprovodných soutěžích našich squashových
turnajů se pomalu rýsují adepti na celková vítězství i
přední místa. Do vyhodnocení celé sezóny ještě zbývají
zářijový a říjnový turnaj a tak k nějakým změnám, nebo
kosmetickým úpravám v pořadí jednotlivců zcela určitě
dojde.
V soutěži „Turnajový Mág“, kde vedeme všechny
odehrané sety se zdá, že trochu uniká Pavel Procházka, který odehrál 197 setů. Druhý Richard Derink odehrál 184 setů, třetí Václav Pelant 181 setů. Ve hře jsou
stále ještě čtvrtý Ivo Graﬀy 175, pátý Jakub Sedláček
166, šestý Tomáš Wágner 158, sedmý Jaromír Matal

Nová ŠKODA Superb Combi
Nastupte na palubu. Nový Superb Combi je připraven ke startu.
Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř. Nabízí
nezvykle velký zavazadlový prostor a zároveň je tu místo i pro Váš
styl. Máte raději sportovní, nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek
si optimálně přizpůsobíte stylu svého řízení i stavu vozovky.
Preferujete teplejší, nebo chladnější klima? Třízónová klimatizace
nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte praktický
virtuální pedál, se kterým otevřete zavazadlový prostor, i když máte
ruce plné tašek. A to je jen malá ochutnávka toho, co nový Superb
Combi dokáže a čím je vybaven. Vstupte do nové éry ve velkém stylu.
Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb Combi přímo u nás.
skodasuperbcombi.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů
Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
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:
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

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:
777 887 700, 516 412 100

151 a osmý Jiří Bárta 141 setů. Další hráči již poněkud
ztrácí. Mezi 30 vedenými v soutěži je 25 mužů a 5 žen.
V soutěži „Turnajový Leader“, kde bodujeme umístění hráčů body od 20 do 1 na prvních deseti místech,
je situace na prvních dvou místech jasná. Na listopadovém vyhodnocení celého roku bude první buď
dosud vedoucí Jaromír Matal se 118 body nebo za
ním dobíhající Jakub Sedláček se 110 body. Třetí zatím
zůstává Jan Zezula s 84 body, ale čtvrtý Nabil Lai se
78 body a pátý Karel Hudec se 74 body jsou na dosah.
Za těmito hráči je již bodová propast a jen těžko ještě
někdo může do první pětky zasáhnout. V této soutěži
bodovalo 22 hráčů.
Neváhejte nás navštívit, příští ročník začne listopadovým turnajem a tak závěrečnými turnaji v září a
říjnu máte možnost získat zkušenosti a dovednosti.
Jste vítáni, získáte nové přátele, uděláte něco pro své
zdraví a postavu.
PROVOZNÍ DOBA ZÁŘÍ 2015
Pondělí
7:00 – 20:00
Úterý
7:00 – 20:00
Středa
7:00 – 20:00
Čtvrtek
7:00 – 20:00
Pátek
7:00 – 20:00
Sobota
ZAVŘENO
Neděle
ZAVŘENO

Sport club Jany Kuncové
ZŠ Dvorská - malá tělocvična od 7.9.2015
Pondělí:
17:30 – 18:30 hod. Body forming
lektorka: Marcela Klevetová
18:30 – 19:30 hod. Zumba
lektorka: Marcela Klevetová
Úterý:
17:30 – 18:30 hod. Africké tance
lektorka : Mgr. Radka Kopecká
18:30- 19:30 hod. Trampolíny
lektorka : Katka Kopecká
Čtvrtek:
17:30 – 18:30 hod. Zumba
lektorka: Marcela Klevetová
18:30- 19:30 hod. Body forming
lektorka: Marcela Klevetová
ZŠ Salmova
Čtvrtek:
17:30 – 18:30 hod. Aby záda nebolela-cvičení na
míčích
lektorka: Dagmar Bačkovská
Kurzovné: jednotlivý vstup 65 Kč dle dohody
možnost pernamentky
Plavání dětí krytý bazén od 7.9.2015
Pondělí, středa 17:00 – 18:00 hod.
- začátečníci (od 4 let)
- mírně pokročilí
- pokročilí
- kondiční plavání dětí ,hry
- lektorky: Ing. Hana Špíšková, Mgr.Jana Kuncová,
Pavel Odehnal
Cena: 870 Kč
Lyžování:
27.12.2015- jednodenní povánoční lyžování v
Orlických horách (dle sněhu, dále každou sobotu
dle sněhových podmínek)
26.1.2016 - týdenní pobyt v Alpách
29.2.2016 – jarní prázdniny na lyžích
Informace: 776140953 Mgr. Jana Kuncová

PRÁDELNA, MANDL

pradelnablansko@seznam.cz

Otevírací doba:
po - čt
8 - 16 hodin
od
din
n
pá
8 - 13 hodin
o in
od
i

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

PEREME, ŽEHLÍME,,
MANDLUJEME!!!

 606 720 933 - 720 324 425

Více než 100 Splátky bez navýšení
modelů telefonů na 6 měsíců do konce září
baterie, nabíječky, pouzdra,
ochranná skla, paměťové karty,
úpravy SIM karet a další...

(platí pro telefony, GPS, notebooky,
tablety, počítače, atd.)

I bez první platby!
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