
Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, 
všude výtahy, balkony, parkování, zahájení
stavby v 07/2016...NC (dle PP) – Info. v RK 

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej RD 6+1 Staré Blansko - dvojgaráž, 
pozemek 1.017 m2, jezírka, vysoký nadstan-
dard, i k podnikání… NC – 6 490.000 Kč

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, 1. NP, WC, výloha...NC – 1 300.000 Kč

- Prodej bytu Praha - Žižkov, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP...NC – 19 900.000 Kč 

- Prodej pozemků na RD Černá Hora, 2.514 m2, včetně ŘRD...NC – Info. v RK

- Prodej pozemků Křtiny, 5 406 m2, u silnice, IS jsou dostupné...NC – Dobrá cena

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Chelčického, 2. NP, bez nábytku...NC – 8.000 Kč/měs.

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

- Koupíme byt 1-2+1 Blansko – Sever, do 2. NP, platíme hotově...NC – DOHODOU

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

Lidé mne nepřestávají překvapovat. Bohužel v negativním slova smyslu. Jsou 
na sebe zlí, udávají, lžou, kradou, pomlouvají se navzájem. Proč??? Nechápu to. 
Vždycky, když si začnu myslet, že to s námi není zase tak špatné, přijde něco, co 
mi vyrazí dech a nezbyde než jen nevěřícně kroutit hlavou nad tím, koho mi to zase 
osud přivedl do cesty. Rád bych se s vámi podělil o zážitek, kterého se mi dostalo 
docela nedávno v jednom blanenském obchodě.

 Nestává se mi často, že bych v Kaufl andu stál 
frontu, která by stála za řeč. V tomto případě se 
chovám jako takřka každý – vyberu si tu nej-
menší frontu, stoupnu si do řady a v duchu si po 
chvilce nadávám, že jsem si měl stoupnout k jiné 
pokladně, u které to jde rychleji. Inu – ve frontě se 
nechce stát nikomu. Kaufl and to ví, proto slibuje 
v případě více než pětiminutového přešlapování 
ve frontě poukázku na 30 Kč při dalším nákupu. 
Tentokrát se však muselo stát něco výjimečné-
ho, neboť u jindy docela dostupných pokladen 
se najednou tvořily dlouhé řady. Bylo po šesté 
večer, pokladny fungovaly pouze tři a nakoupit se 
vydalo zjevně více lidí, než byl předpoklad vedení 
prodejny, případně se mohlo stát cokoli jiného, 
kupříkladu náhlá nevolnost někoho s personálu. 
Lidé nervózní, prodavačky dělaly, co mohly. 
 Přestože jsem šel koupit jen dvě věci a mohl 
jsem využít někoho vepředu, aby mne pustil, 
vzhledem k nastalé situaci jsem o této variantě 
ani nepřemýšlel. Měl jsem čas, nebylo kam 
spěchat, tak mne přece těch pár minut navíc 
nezabije. Poslušně jsem si tedy stoupnul do 
fronty.
 Minutu nato se za mnou objevil pán ve střed-
ních letech se svým synem, který mohl mít 
odhadem kolem osmnácti. A teď to začalo.
 „No to snad není možný. Co to má jako ku**a 
znamenat?“ spustil pán, který spatřil frontu před 
sebou, a to takovým způsobem, že jej museli 
slyšet až na druhé straně Blanska.
 „Já tady ty krámy nechám a pudu do p**ele! 
Proč já vlastně do toho Česka jezdím?“ pokra-
čoval nakvašeně, ovšem bravurní češtinou, tudíž 
jsem si jej v duchu zaškatulkoval jako Čecha, 
který jezdí do zahraničí pracovat, nejspíš do pří-
stavu nebo někam rukama, jinak by se asi takto 
nevyjadřoval. Lidé okolo dělali, že jej neslyší a 
já jsem si s paní, co stála přede mnou, vyměnil 
trapný soucitný pohled. Myslím, že jsme si oba 
přáli, aby pán odcestoval někam tam, odkud se 
právě zjevil.
 „Heleď, tobě to připadá normální?“ zahulákal 
na pána, který stál opodál a očividně se mu 
dvakrát nezamlouvalo, že si jej někdo takový 
vybral ke konverzaci. „Ku**y jedny, drahý to je a 

eště člověka nechají takhle čekat!“ pokračoval 
zhurta a dodal: „Měli bysme říct Babišovi, ať nám 
to přiveze domů, č***k!“ 
 Aby toho nebylo málo, otočil se ke mně a vida 
moji helmu na motorku, kterou jsem svíral v ruce, 
zařval s napnutým ukazovákem: „Až ti bude 
připadat, že je toho tady na tebe moc, můžeš si 
to dát na hlavu! Hehehe!“ zasmál se nahlas, až 
se směrem k nám otáčely slečny v květinářství.
 „Mně spíš připadá moc, co tady takhle vyvá-
díte,“ odvětil jsem klidně. Dav zbystřel a hlučný 
pán náhle ztichl. „Jsem rád, že tu s sebou nemám 
své děti. To by se dozvěděly nových slov!“
 „Ano??“ odpověděl křikloun překvapeně.
 „Ano!“ dodal jsem důrazně. „A taky nechápu, 
co má s frontou v řetězci německých supermar-
ketů společného nějaký Babiš!“
 Slečna přede mnou vyprskla smíchy, spatřil 
jsem ještě pár souhlasně pokyvujících hlav. Pán 
zmlkl a zařadil se zpátky. Na to konto ubral na 
hlasitosti a už se bavil jen se svým synem, zato 
tak, abych to hezky slyšel. Jelikož tím neobtě-
žoval polovinu obchodu, nechal jsem to být, byť 
většina poznámek směřovala na moji adresu. 
Moudřejší přece ustoupí.
 „Synu, nikdy nebuď Čechem, to je ta největší 
ostuda za posledních 50 let! Tady na tomdletom 
to jasně vidíš. Buď Evropanem, to ještě jde!“ 
pouštěl ze svých úst jedno moudro za druhým. 
Z jeho hlasu bylo znát, že o svých názorech je 
hluboce přesvědčený. 
 Ve frontě jsme nakonec strávili dohromady 
asi deset minut a ten, kdo chtěl, byl za čekání 
odměněn třicetikorunovou poukázkou na infor-
macích – přesně tak, jak Kaufl and sliboval.
 Vážený pane, pokud čtete tyto řádky (o čemž 
silně pochybuji), rád bych vás pozdravil a omluvil 
se za to, jak jsem vás tuhle v Kaufl andu uzemnil. 
Měl byste si však uvědomit, že u nás se takové 
chování a vyjadřování díkybohu netoleruje. A 
jestli takto vyvádíte někde v zahraničí, raději 
neprozrazujte, odkud jste. Raději všem řekněte, 
že jste Evropan! V opačném případě bych se totiž 
musel stydět za to, jakou nám Čechům děláte v 
zahraničí reklamu.

Martin Müller

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

+ lesy 14021 m, rekonstrukce, 2x kachl. kamna.

cena: 2.700.000,- Kč tel: 775 246 549

RD/CHALUPA 4+KK KNĚŽEVES,CP 1079 M2 RD 5+1 VODĚRADY, CP 512 M2

Zrekonstruovaný dům s obytným podkrovím.

cena: 2.650.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Uzavřený dvůr, možnost půdní nástavby, sklep.

cena: 1.400.000,- Kč tel: 775 582 092

RD S GARÁŽÍ ŽĎÁR Blansko, CP 178 M ZAHRADA BLANSKO  OTISKY CP 385 M

Studna, elektřina, stavební povolení.

cena: 150.000,- Kč vč. provize tel: 775 582 092

G G
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Freddieho sloupek

Hokej z jiné 
planety...

 Já vím... Je to pořád politika nebo hokej... Asi 
vás to už nebaví... Ale já se tentokrát musím, ve 
světle probíhajícího WCH (Světového poháru v 
ledním hokeji), ke své milované hře vrátit.
 Nevím, kolik z vás vystoupení nejlepších hoke-
jistů planety sledovalo nebo snad stále sleduje a 
kolika z vás připadá předvedená hra neuvěřitelná, 
já zůstávám v němém úžasu nad tím, co se dá 
vůbec na zamrzlé vodě předvádět za kouzla.
 Schválně se podívejte na nějaký záznam hokeje 
z let minulých a pokud jste obdařeni alespoň ele-
mentárním pozorovacím talentem, musí vás ten 
rozdíl udeřit do očí... Ale POZOR! Teď nemám na 
mysli, abyste se dívali na hokej let sedmdesátých, 
či osmdesátých... Dokonce nemám na mysli ani 
to (pro nás) slavné Nagano... Stačí se opravdu 
podívat na hokej před pouhými pěti! lety...
 Mám to štěstí, že můžu sledovat nejlepší hoke-
jisty naší planety pravidelně, některé i velmi blízko 
a kolikrát i sami aktéři hry z nejlepší hokejové ligy 
na světě – NHL mluví o tom, jak je všechno, co 
se týká té hry najednou jiné, rychlejší, kvalitnější, 
náročnější a únavnější. Vůbec v tom není žádné 
„naříkání na poměry“, to vůbec ne. Každý z těch 
hráčů, které mám to štěstí znát je neuvěřitelně 
šťastný za to, že se na vrcholu může pohybovat. 
o to víc, že současný hokej jde tak rychle dopředu, 
že nikdo z nich netuší, jak dlouho u toho „štěstí“ 
budou mít tu možnost být.
 Stačí se podívat na výběr „mladíků“ ze Světové-
ho poháru. Žádnému z nich není ani 24 let, jejich 
kapitánovi ještě nebylo 20 a přesto se mohou 
směle měřit s daleko zkušenějšími hokejisty, kteří 
by je papírově měli ve všech činnostech přehrávat. 
Ale papírové předpoklady mají často s realitou jen 
málo společného. Snad kromě našeho vystoupení 
na onom turnaji... Bohužel...
 A teď nehodlám kritizovat ani trenéry, realizační 
tým, ani hráče našeho výběru. Složili jsme to nej-
lepší, co jsme složit mohli. A naši hokejisté na ledě 
nechali první a poslední, to mi věřte. Jenže vybírat 
už u nás jaksi není z čeho. Společným jmenovate-
lem toho marasmu, respektive společným viníkem 
není nikdo jiný než řídící orgán našeho hokeje – 
ČSLH. Lžeme si neustále „do kapsy“, že to není tak 
tragické, většinou po nějakém náhodném vítězství 
mladých hokejistů na některém z turnajů nebo 
když se některému z mladých podaří umístit se 
na draftu NHL v některém z prvních kol. Realita je 
však tvrdá. Dokud nebude naše reprezentace do 
18 a především do 20 let vozit medaile pravidelně, 
dokud naši hráči na draftu v oněch prvních kolech 
nebudou pravidlem a nikoli výjimkou, známky toho, 
že hokej vstává z mrtvých nebudou k vidění.
 Uvědomme si, že i současní tahouni nároďáku 
ve většině případů svůj talent rozvinuli a vypilovali 
v zámořských juniorských soutěžích. Na vrchol se 
tak nedostali díky našemu řízení hokeje, ale přes 
to, jak se u nás hokej řídí.
 Jen si zkuste jet cokoli na ČSLH vyřídit. Setkáte 
se (až na velmi vzácné výjimky) jen s naprostou 
arogancí, tupostí, neochotou a pocitem všemoc-
nosti. Králové, Šulcové, Růžičkové nebo Lenerové 
a Pavlišové... Dokud tento chlív nevyčistíme, hokej 
u nás bude mít klesající úroveň a dost možná (i 
když bych se toho nerad dožil) budeme s nostalgií 
vzpomínat na zápasy, kdy jsme byli schopnými 
soupeři Kanadě, Rusku, Finsku nebo Švédsku. A 
budeme se třást o výsledek proti Norům, Švýca-
rům nebo (nedej Bože) ještě kvalitativně horším 
týmům...
 Rád bych se z toho nepěkného snu probudil...
 Hezký den...

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Blanenská desítka 
přilákala tisíc sportovců!

 Druhá zářijová sobota, 10. 9. 2016, byla v Blansku opět ve znamení sportu. 3. ročník Blanenské desítky, sportovního svátku pro celé rodiny, 
si jen málokdo nechal ujít!

 Jak je už každoroční tradicí, závodilo se na 
inlinech, koloběžkách a v běhu. Na hlavních 
tratích o délce 10 km, bylo možné vidět jak pro-
fesionály, tak i hobby sportovce. Nechyběly ani 
závody dětí, které dle svých věkových kategorií 
bojovaly na tratích 1 500 m, 400 m a 200 m.
 Nejdřív se na startovní čáru postavili inlinisté. 
Zkušené mužské trio z oddílu Bruslárna.cz ani 
letos nenechalo nic náhodě a v napínavém fi niši 
dojelo společně do cíle. Vítězem se nakonec stal 
Štěpán Šváb (17:43.01), druhý byl Filip Zezula 
(17:43.13) a třetí Richard Kudělásek (17:43.20). 
V ženské kategorii své loňské prvenství obhájila 
Lucie Korvasová (19:11.87, In-line Veselí), druhá 
dojela ze stejného oddílu Veronika Korvasová 
(19:51.53) a třetí skončila Lucie Bartoňová 
(21:54.29).
 V poledne startoval závod v koloběhu, kterého 

se zúčastnili také letošní mistři světa Michal 
Kulka a jeho týmový kolega z oddílu Ultima K. 
Lap Praha, Tomáš Pelc. Jejich souboje jsou vždy 
napínavé a jinak tomu nebylo ani dnes. Nakonec 
se vítězem stal ale Michal Kulka, který v čase 
19:47.13 vytvořil nový traťový rekord! Druhý 
skončil Tomáš Pelc (19:50.88) a třetí Matyáš 
Olšar (20:25.50, Kostka Racing).
 Nejrychlejší ženou se stala Šárka Waldhau-
serová z Bokolobka tým Ostrava (23:34.33), 
která tak vylepšila svou loňskou stříbrnou pozici. 
Druhá dojela Alena Legátová (23:34.71, Lipen-
ští draci), a třetí Blanka Bucňáková (25:44.62, 
BKG).
 Největší počet závodníků stál na startu hlavní-
ho závodu na 10 kilometrů v běhu. Jeho součástí 
byl také štafetový závod dvojic 2 x 5 km, ve 
kterém startovalo 30 týmů. Svůj tým zde vytvořili 

také místostarosta města Blanska Jiří Crha a 
místostarosta Boskovic Petr Malach.
 Desetikilometrová trať, doprovázena teplým 
slunečným dnem, pořádně otestovala síly všech 
běžců. Nejrychlejším mužem, s náskokem přes 
3 minuty, se stal Jiří Čípa (32:43, Bystré). Na 
stříbrné pozici doběhl Jan Kostecký (36:02, TJ 
Šumperk)  a bronzové umístění vybojoval Petr 
Kloda (36:14, Novatop Lapierre).
 V ženské kategorii přijela obhájit své prvenství 
Tereza Jagošová z oddílu AC Moravská Slavia 
Brno. Svůj úkol splnila a v čase 41:23 vyhrála. 
Za ní doběhla, stejně jako loni, stříbrná Lenka 
Kohnová (42:35, Behejbrno.com). Třetí příčku 
obsadila v čase 42:45 Lucie Nedomová (Kometky 
Lysice).
 Pořadatelé Blanenské desítky ocenili také 
závodníky, kteří se zúčastnili všech tří disciplín. 
V této trojkombinaci byli nejrychlejší Michal Bra-
bec z Havířova a Alena Peroutková z Velkých 
Němčic.
 Blanenská desítka si klade za cíl přilákat ke 
sportu i širokou veřejnost. Závody dětí se těší 
velké účasti, což potvrzují i letošní čísla, kdy se 
na startu objevilo na 200 dětí. Pořadatelé každé 
dítě odměnili velkou perníkovou medailí, na které 
si nakonec pochutnaly nejen děti, ale často i 
rodiče.
 Velkou novinkou byl nově zařazen nesoutěžní 
Allianz rodinný běh na 1 kilometr, který přilákal 
přes 50 účastníků.
 3. ročník Blanenské desítky si tedy zapisuje 
nový traťový rekord na 10 km v koloběhu. Po-
řadatelský tým gratuluje všem závodníkům a 
těšíme se na startu příští rok!

-r-

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

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

Restaurace Pizzazz
přijme 

BRIGÁDNÍKY BRIGÁDNÍKY 
NA ROZVOZNA ROZVOZ
Tel. 516 419 555

Fotografi e: Ivo StejskalFotografi e: Ivo Stejskal
www.stejskal-photography.euwww.stejskal-photography.eu

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

To musíte mít !!!To musíte mít !!!
Elegantní obuv v italském stylu

Dámská obuv z pravé kůže, 
pohodlné, měkké, více vzorů.
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Na kávě s Michaelou Hrubou
Mladá talentovaná sportovkyně z Bořitova, Michaela Hrubá, se v létě zúčastnila Olym-
pijských her v Riu de Janeiru. Ještě předtím však posbírala několik zlatých medailí 
na národních i mezinárodních závodech. Ve svých osmnácti letech má tato studentka 
čtvrtého ročníku Gymnázia Mojmírovo náměstí v Brně skvěle našlápnuto na další 
slibnou sportovní kariéru. Doufá, že jednou získá i olympijskou medaili. 

Sponzor rubriky:

když musíte mít povrch suchý, aby to nepodjelo, to 
bylo pro ně hodně těžké. Museli odložit soutěž asi o 
hodinu, což vás rozhodí. Sportovec je rozcvičený, 
a musí se pak rozcvičovat znovu. Samozřejmě 
zapůsobí nervozita. Obdivuji Honzu Kudličku, že 
zaskákal tak dobře, protože to byl fakt těžký závod. 

 Jaký je u žen světový rekord? 
 Světový rekord je 209 cm. Míří k němu každá 
výškařka, ale přidat každý centimetr je strašně 
těžké. Budu se snažit, abych skočila co nejvýš, 
třeba to jednou bude světový rekord, ale v blízké 
budoucnosti asi ne. Hlavní výškařský věk přichází 
kolem čtyřiadvaceti let, kdy člověk úplně dospěje. 

 Byl při olympijských hrách nějaký prostor 
poznávat město po turistické stránce?
 Já jsem toho prostoru moc neměla, protože 
jsme přiletěli asi sedm dní před závodem, takže 
jsem se pár dní aklimatizovala, poté jsme trénovali 
a také jsme se jeli podívat na stadion, jaký je tam 
povrch. Kdybych se dostala do fi nále, skákala bych 
předposlední den, tak to by ani možnost na výlet 
nebyla. Jelikož jsem nepostoupila, mohli jsme jet, 
ale zrovna nebylo hezké počasí. Vyrazili jsme jen 
na Copacabanu. Ale možná jsem ráda, protože tam 
stejně bylo hrozně moc lidí. Jestli do Ria pojedu 
někdy na dovolenou, už to bude klidnější. Doufám, 
že Rio ještě někdy navštívím a že se zase vrátím 
zpátky, protože kriminalita je tam opravdu vysoká.

 Můžete shrnout svoje úspěchy v letošní se-
zóně?
 Sezóna byla suprová. V hale jsem si zlepšila 
osobní rekord o čtyři centimetry. Vyhrála jsem 
Mezinárodní výškařskou tour a Mistrovství České 
republiky. Ve venkovní sezóně jsem se stala juni-
orskou mistryní světa do devatenácti let v polské 
Bydhošti a postoupila jsem do fi nále na Mistrovství 
Evropy v Amsterodamu v kategorii dospělých. 

 Jak jste se sportem začínala? 
 Od druhé třídy jsem chodila v Blansku na ASK ke 
Karlovi Stloukalovi, který měl atletickou přípravku. 
V šesté třídě jsem přešla k Martinu Weinhöferovi, 
který měl atletický kroužek na Základní škole Dvor-
ská. Dělala jsem u něj víceboj. V půlce deváté třídy 
jsem přešla do Brna ke Ctiboru Nezdařilovi, u něhož 
jsem trénovala tři roky a teď trénuji u Aleny Ne-
zdařilové. Vytříbilo se to na tu výšku, protože jsem 
hodně vyrostla a posunula jsem si osobák o třicet 
centimetrů. Určitě bych chtěla poděkovat rodičům, 
že mě podporují dodnes. Táta mě například vozil 
každý druhý den na trénink a čekal tam na mě.

 Čeká vás maturita. Jak skloubíte studium s 
tréninky? 
 Teď je to volnější a atletice momentálně nevěnuji 
žádný čas. Chodím hrát squash nebo tenis a zbývá 
čas i na posezení s kamarády. Od října mi začíná 
příprava, v druhé polovině října odjíždím na sou-
středění do Tater, což bývá nejhorší soustředění z 
celého roku. Hodně tam běháme, dostáváme do 
sebe kilometry a z toho se pak těží celý rok. Pak 
bude zas chvilku volno a v prosinci jedeme na Ka-
náry, kde se trénuje technika, protože je tam teplo 
a člověk může dělat cokoliv. Mám individuální plán, 
takže když přijdu do školy, první tři dny mě nezkouší. 

Mám čas doplnit si učivo a pak postupně dopisuji 
testy. 

 To musí být náročné…
 Celkem ano. Když jsem byla loni měsíc v Africe, 
bylo to hodně těžké. Teď když jedeme do těch Tater, 
vychází to přes podzimní prázdniny a zameškám 
asi jen tři dny. Kanáry budou náročnější, ale zas 
pak budou vánoční prázdniny, kdy vše doženu. Ale 
jsem typ, co to nechává na poslední chvíli, takže se 
budu učit asi až druhého a třetího ledna. (smích)

 Jaké jsou pocity z vaší první olympiády? 
 Pocity z olympiády samozřejmě převažují ty 
hezké. Olympijská atmosféra a to, že se tam sejdou 
nejlepší sportovci světa, má jedinečného ducha. I 
když tam bylo pár negativních věcí, jako třeba že 
přepadli manželku Michala Balnera (český atlet, 
specializující se na skok o tyči – pozn. red.). Ale je 
to Rio – jedno z nejnebezpečnějších měst. 

 Jak jste se umístila?
 Skončila jsem osmnáctá, bylo to první nepostu-
pové místo do fi nále. Normálně do fi nále postupuje 
dvanáct závodnic, ale tolik holek skočilo potřebný 
limit, že až to osmnácté místo bylo nepostupové. 
Skočila jsem 192 cm. 

 Byla jste zklamaná? 
 Ne, vůbec. Po pravdě trochu jsem se bála, ne-
věděla jsem, co mám čekat, protože přece jenom 
olympiáda je největší vrchol všech sportovců. My-
slím si, že jsem to zvládla dobře. Škoda, že na 194 
cm jsem to shodila patou nebo lýtky, to mě naštvalo, 
ale říkala jsem si, že všechno je k něčemu dobré. 
Aspoň mám motivaci na další olympiádu. Když 
člověk dosáhne v mladém věku všechno, co jde, 
tak by potom mohl usnout na vavřínech. 

 Jaký je váš osobní rekord?
 Můj osobní rekord je v hale 195 cm a venku 193 
cm. Je škoda, že to není naopak, protože pak by 
mi to na olympiádě možná vyšlo. Lépe se mi skáče 
v hale, protože je tam uzavřený prostor a nefouká 
tam, nemůžou se změnit podmínky během deseti 
minut. Třeba na olympiádě tyčkařům ve fi nále za-
čalo tak strašně pršet, že asi za tři minuty napršelo 
na tartan pět centimetrů vody. Takže zvlášť v té tyči, 

Zámecké dny ve svatebním

 A co po maturitě? 
 Po pravdě ještě 
sama nevím. Dneska 
když nám říkali ve škole, 
že už bychom měli mít 
vybranou vysokou ško-
lu, tak jsem si říkala, že 
bych se na to teda mohla 
podívat. Chtěla jsem jít 
na medicínu, ale to bych 
asi neskloubila s atleti-
kou. Mám spolubydlící na 
internátě, která studuje 
medicínu čtvrtým rokem a 
říká, že je to hodně těžké 
a s vrcholovým sportem 
by se to těžko zvládalo. 
Asi si zkusím dát přihláš-
ku na sportovní obor do 
Brna na Masarykovu uni-
verzitu nebo do Prahy na 
Karlovu univerzitu. Ještě 

jsem přemýšlela o armádě, ale to mi všichni vymlou-
vají. Tak ještě nevím, jak to dopadne. 

 Dodržujete nějaký speciální zdravý životní 
styl?
Když je příprava, člověk si musí trochu hlídat váhu. 
Snažím se jíst zdravě, nejím třeba rohlíky, ale není 
to tak, že bych do sebe nedala nic jiného. Teď si 
ještě dopřeji, ale od prosince začne dril a bude se 
to víc hlídat. 

Marie Hasoňová

 Loni Popelka, letos Sněhur-
ka. Tato pohádková postava 
byla ústředním tématem letoš-
ních Zámeckých dnů ve sva-
tebním na blanenském zámku. 
Prostory muzea se návštěvní-
kům otevřely zdarma v rámci 
Dnů evropského dědictví o 
víkendu 10. - 11. září. 
 Ve svatebně vyzdobených 
komnatách byly po oba dva 
dny k vidění svatební šaty a 
obleky, obuv, ukázky květinové 
výzdoby i slavnostních tabulí. V 
hlavním programu v nedělním 
odpoledni děti zhlédly divadel-
ní představení O Sněhurce v 
podání herců z divadla Kolár-
ka. Vrcholem odpoledne byla 
módní přehlídka společenských 
šatů z dílny Zuzany Machorko-
vé, včetně svatebních šatů pro 
Sněhurku.
 Následovala pohádková 
svatba Sněhurky s princem 
v doprovodu sedmi družiček 
– trpaslic. Zámecké dny ve 
svatebním mají za cíl ukázat 
veřejnosti, jak může vypadat 
svatba na zámku, a upozornit 
na řadu místních fi rem, které 
lze využít ve svatební den, ať 
už jde o oblečení, výzdobu, 
svatební dorty a podobně. 

-mha- 
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Pro barvy 
jedině k Lumírovi!
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 Lumír Buš je postavou pro mnoho blanenských obyvatel veskrze známou, a to nejen díky hudební 
skupině U Lumíra, která si získala mnoho fanoušků v našem okrese i za jeho hranicemi. Osobně 
znám Lumíra již mnoho let a určitě nejsem sám, který si jej spojuje zejména s obchodem s barva-
mi. Aby ne, této profesi se věnuje již mnoho let a do styku s ním přišli všichni ti, kteří doma nebo 
kdekoli jinde řešili nějaký nátěr. Nyní Lumír otevírá svoji vlastní prodejnu v Blansku.

 Masarykova ulice – přesněji řečeno ulice pod 
kinem, tam, kde se vedle parkoviště nachází au-
toservis, vybudoval Lumír Buš obchod, který se 
specializuje na všechno, co je spojené s barvami a 
laky, a nazval jej stylově – BARVY LAKY U Lumíra. 
Lumír tak zhodnotil své zkušenosti, které nasbíral 
během uplynulých pětadvaceti let. 
 „Čtrnáct let jsem byl vedoucím v blanenské pro-
dejně, potom jsem jezdil jedenáct let po republice 
a obchodoval s barvami s různým zaměřením. Čtvrt 
století už je docela dost. Věděl jsem, že jednoho 
dne otevřu vlastní prodejnu. Pěknou, prostornou, 
prosvětlenou a s dobrým prostorem na parkování 
pro mé zákazníky. A ten čas právě nastal,“ říká 
Lumír, který chce zákazníkům nabídnout to nejlepší 
v poměru cena - výkon. 
 „Nejsme žádný řetězec, kterému jsou shora 
diktovány ceny a výrobky, které musí prodávat. Za 
dobu, co se touto problematikou zaobírám, jsem 
si dokonale zmapoval trh, umíme sehnat prakticky 
cokoli za dobrou cenu. Pro mě je ale  nejdůležitější 
zvolení správného řešení návrhu nátěrového systé-

mu,“ vysvětluje Lumír a dodává: „Navíc jsem mnoho 
let praktikoval zakázky od zadání až po dozorování 
samotné realizace. Nejsme jen prodavači – barvám 
dokonale rozumíme!“
 Když se dívám do regálů, napadá mne spousta 
otázek. Vidím syntetické barvy, vodou ředitelné 
barvy, polyuretanové i fasádní barvy, ředidla, štětce, 
válečky všech možných tvarů a velikostí, nechybí 
pásky, kýble, zkrátka vše, co potřebujete pro práci 
s barvami. Na místě jsou také speciální tónovací 
stroje, na kterých vám přímo na místě namíchají 
na počkání barvu v tisících různých odstínů. 
 „Je jen na zákazníkovi, co si vybere. Umíme 
namíchat v podstatě jakýkoli odstín. Pomůžeme s 
návrhem a v případě, že si někdo na práci s barvami 
netroufá, doporučíme kvalitního řemeslníka, který 
svoji práci udělá na jedničku, včas a nezbyde po 
něm nepořádek. Tohle garantujeme,“ odpovídá 
na mé dotazy Lumír a ukazuje mi počítač přímo v 
prodejně, na kterém si mohu virtuálně vyzkoušet, 
jak budou vypadat barvy třeba v mém pokoji. „Je 
to hračka,“ směje se. „K nám může přijít kdokoli 

a bohatě stačí, když 
bude mít alespoň tu 
nejmenší představu. 
O zbytek se můžeme 
postarat sami.“
 BARVY LAKY U Lu-
míra je nová prodej-
na v Blansku, která 
rozhodně stojí za ná-
vštěvu. Najdete ji pod 
kinem na Masarykově 
ulici 2a. Bude se na 
vás těšit milý perso-
nál, prodejna vonící 
novotou a zářící všemi 
barvami, jaké si jen 
dovedete představit. 

-r-

Koupím byt 
na investici. 

Tel. 720 423 567
 

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

 
Koupíme 

chatu/chalupu. 
Tel. 720 519 375

 Nemocnice Blansko se už po čtvrté aktivně připojí ke Světovému dni srdce, a to v pondělí 26. září 2016 
od 13 do 16 hodin. Letošní rok byl vyhlášen ROKEM SRDEČNÍHO SELHÁNÍ, proto se hlavní náplň dne 
bude opírat právě o tuto problematiku.

 Náhlá srdeční zástava 
je v Evropě přední příčinou 
smrti, postihne ročně okolo 
půl milionu obyvatel.
 Optimální péčí o člově-
ka se srdeční zástavou je 
okamžitá kardiopulmonální 
resuscitace okolostojícími 
lidmi. Všichni jsme totiž 
schopni poskytnout základní 
první pomoc bez speciálního 
vybavení a pomůcek podle 
zásady č.1: Vše, co je po-
třeba, jsou dvě ruce!
 Kvalitně poskytnutá první 
pomoc může zachránit život 
a záchrana života je tou 
nejcennější službou.
 Pokud je člověk v ohrože-
ní života, rozhoduje jediné – čas. To jediné, co můžeme 
udělat špatně je, že neuděláme nic! Každý z nás se 
může ocitnout v situaci, kdy na něj dopadne tíha zod-
povědnosti za záchranu lidského života. A právě proto 
podpoříme letošní celosvětovou kampaň i v Nemocnici 
Blansko. Naučíme Vás nebát se a jednat. Dozvědět se, 
jak v krizové situaci postupovat, moci si to na cvičné 
fi guríně vyzkoušet. 
 V rámci této kampaně blanenská nemocnice otevře 
své „dveře“ v prostorách centrálního příjmu, kardiologie 
a plicní ambulance, vč. ambulance léčby závislosti na 
tabáku. Na zájemce bude čekat od 13:00 do 16:00 
hodin zajímavý program. 
 Ve 13.30 hodin proběhne ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI 
PRO VEŘEJNOST, které se v případě zájmu bude i 
opakovat. 
 Přítomny budou dispečerky záchranného systému, 
které s Vámi „nacvičí“ telefonickou komunikaci v krizové 
situaci a spolu s nimi můžete poprvé zkusit to, co znáte 
zřejmě jen z fi lmů, ale co se stává denně skutečností 
pro řadu lidí - oživování dle telefonické instrukce dis-
pečera zdravotnické záchranné služby
 Od 13:00 do 16:00 hodin mohou dále návštěvníci 
konzultovat své zdravotní problémy s lékaři interní 
odbornosti pod vedením paní primářky MUDr. Naděž-
dy Formánkové. Stejně jako každý rok, bude i letos 

připraveno velké množství edukačních materiálů k 
problematice nemocí srdce a plic. Nebudou chybět 
lékaři, kteří poskytnou odborné poradenství nejen 
k onemocněním srdce a plic, ale i k prevenci těchto 
chorob. V prostorách centrálního příjmu, ambulance 
kardiologie a plicní ambulance budou „otevřené dveře“ 
pro veřejnost a zájemci se seznámí se zdravotnickou 
technikou k vyšetření srdce a plic, i k samotné léčbě 
akutního selhání srdce. 

 Prvních deset zájemců každou celou hodinu může 
absolvovat bezplatné vyšetření krevního tlaku, pulzu, 
EKG, hladiny cukru a cholesterolu v krvi, spirometrické 
vyšetření aj.
 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.

„Srdce nemá vrásek, ale bývají na něm jizvy“
Gabrielle Sidonie Colleteová

Kde?
3. patro lůžkové části Nemocnice Blansko – vesti-
bul, prostory centrálního příjmu, kardiologie a plicní 
ambulance

Kdy? 
PONDĚLÍ 26.9.2016 od 13:00 do 16:00 hodin

-ko-

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

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

hledáme 

PODLAHÁŘE  STOLAŘE
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Obyvatelé Klepačova Obyvatelé Klepačova 
se dočkali nového vodojemuse dočkali nového vodojemu

Dlouhodobé potíže s tlakem vody na Klepačově by měl vyřešit nový trubkový vodojem o kapacitě 
dvě stě kubíků vody. Na nízký tlak vody si již delší dobu stěžovali i místní hasiči. Klepačovský 
vodojem se začal budovat v dubnu a byl vystavěn o tři měsíce dříve, než bylo v původním plánu. 
Čtyřměsíční práce byly tedy završeny 15. září slavnostním předáním, kterého se zúčastnil starosta 
města Blanska Ivo Polák, místostarosta Jiří Crha, ředitel divize Boskovice Vodárenské, a.s. Petr 
Fiala a za dodavatele, fi rmy Firesta a DS Brno, Vlastimil Chládek. Celkové náklady na výstavbu 
vodojemu činily 13 milionů korun, přičemž polovina putovala z dotací Ministerstva zemědělství. 

-mha-

Fotografi e: Ivo Stejskal. www.stejskal-photography.euFotografi e: Ivo Stejskal. www.stejskal-photography.eu

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

nn
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota 
tel. 516 411 150, tel. 516 411 150, 
hostinecmlyn@email.czhostinecmlyn@email.cz

Přijďte k nám! Přijďte k nám! 
- stylové prostředí- stylové prostředí

- česká kuchyně- česká kuchyně
-  denní menu-  denní menu
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FPO oslaví dvacet let v Blansku
Společnost FPO nemusím Blanenským složitě představovat. Původně sídlila na Kollárově ulici. Později využila nabídky Adastu, který odprodával objekt 
na ulici Smetanova (již kolem roku 1900 sloužící jako obytný dům rodiny Ježků, v dobách Adastu jako zdravotní středisko a konstrukce). Po bleskurychlé 
tříměsíční rekonstrukci tam stála zbrusu nová počítačová prodejna a na tom samém místě stojí dodnes, jen v současné době doplněna logem CZC: part-
nerem, který pro prodejnu FPO znamenal velkou změnu k lepšímu, především pro nás – zákazníky. Ale jak to všechno začalo? FPO je s námi už dvacet 
let a byla by škoda nepřipomenout si hlavní milníky, které ji na dlouhé cestě potkaly. 

 Celý příběh se začal psát ještě krátce před Same-
tovou revolucí. Počítače u nás byly zatím v plenkách 
a existovalo jen velice málo lidí, kteří jim rozuměli. 
Osobní počítač, se kterým byste dnes neudělali nej-
spíš vůbec nic a nad jeho rychlostí a kapacitou byste 
se jen pohrdavě ušklíbli (vždyť váš mobil je dnes asi 
1000x vyspělejší!!!), patřil tenkrát k největším tech-
nickým výdobytkům a nebyl pro každého - stál stejné 
peníze jako třeba třípokojový byt. I po revoluci většina 
nově vzniklých podnikatelů na bílé „bedny“ hleděla 
s nechápavým výrazem, přičemž však bylo všem 
jasné, že bez kvalitního stroje bude jejich podnikání 
poloviční, mnohdy i nerealizovatelné. Bylo potřeba 
oslovit někoho, kdo by poradil s výběrem počítače, 
vhodného softwaru i příslušenství a hlavně obdržet 
základní pokyny k obsluze.
 Jedním z těch, kteří se o svět kolem počítačů a 
výpočetní techniky vůbec zajímali a v té době byli 
považováni za odborníky v tomto oboru, byl mimo jiné 
zakladatel společnosti FPO, ing. Ivo Dobiášek. Zúro-

čil tak několikaleté sbírání 
zkušeností a obchod s vý-
početní technikou. 
 Následně přišel čas 
nabídnout počítače široké 
veřejnosti. A tak se stalo, 
že v roce 1997 přišla na 
svět fi rma FPO s.r.o..
 FPO provozovalo 
první prodejnu výpočetní 
techniky v Blansku a v 
době, kdy tato tématika 
byla stále velkou nezná-
mou jak pro fi rmy, tak pro 
většinu občanů, byla tato 
společnost skutečným 
lídrem éry personálních 
počítačů v regionu. Mno-
ho Blanenských fi rem a 
občanů vlastnilo počítač 
od FPO. Tyto stroje bylo 

potřeba také občas upgradovat a servisovat: nic, co 
by v FPO nezvládli. Počítače zažívaly veliký boom a 
pomalu, ale jistě se začala psát další éra – internet.
 Pamatuji se, když jsem viděl poprvé internet – bylo 
to někdy kolem roku 1997. V té době jsem maturoval. 
Dnes si asi málokterý student dokáže bez internetu 
představit studium, tenkrát to však ještě šlo. Už v této 
době FPO správně vytušilo, že brzy bude internet 
nepostradatelnou součástí nejen ve fi rmách a na 
školách, ale také v domácnostech. Nasměrovalo 
tedy svoje aktivity i do této oblasti a během několika 
let zpřístupnilo internet mnoha obcím v regionu. Pů-
vodně rozvíjelo své aktivity v oblastech, kde nebylo 
vůbec žádné pokrytí, zejména v okolí Blanska a 
Kojálu. Dnes asi neexistuje místo, na kterém by vás 
nepřipojili.
 O několik let později zákazníci stále častěji naku-
pují na internetu. Mohou si v pohodlí domova vybrat 
z nepřeberného množství zboží to nejlevnější, stačí 
v podstatě jen pár kliknutí a nákup míří k nim domů.  

Ovšem volba toho nejlevnějšího zboží se někdy může 
ještě prodražit o poštovné. Průzkumy prokázaly, že 
85% zákazníků si chce vyzvednout zboží osobně. 
Firma FPO se proto dohodla s jedním z největších 
e-shopů s ICT sortimentem a elektronikou v zemi 
- společností CZC.cz a stala se CZC partnerem. 
Vznikla spolupráce, díky níž mohou zákazníci z Bla-
nenska využívat nízkých internetových cen i akčních 
nabídek.  Navíc objednávku je možné si vyzvednout 
přímo v blanenské prodejně, a to zcela zdarma, bez 
jakýchkoliv dalších poplatků. Spojením s CZC.cz se 
prodejna FPO dočkala nemalých změn – je tu nová 
vizáž, pravidelné akční nabídky či možnost objednání 
zboží s dodáním do druhého dne. 
 Nutno podotknout, že FPO dnes není jen pro-
dejna výpočetní techniky a poskytovatel internetu. 
Hlavní pracovní náplní společnosti je prodej a im-
plementace špičkového software fi rmy GORDIC©, 
což je informační systém používaný především v 
oblasti státní správy, sa-
mosprávy a bankovnictví. 
V současné době má ten-
to sofi stikovaný software 
v republice několik tisíc 
instalací od nejmenších 
obcí po města, magistráty, 
kraje a ministerstva. Fir-
ma FPO spravuje většinu 
úřadů v okrese Blansko 
a Vyškov, dále městské 
úřady v Kuřimi či v Bystřici 
nad Pernštejnem. Úspěš-
ně spolupracuje také s 
Ústavním soudem, ČTÚ v 
Praze nebo Krajským úřa-
dem v Olomouci a dalšími. 
Zároveň se FPO přímo 
podílí i na vývoji tohoto 
software. 
 Společnost FPO už od 
dob svých počátků vý-

znamně podporuje charitu (Oblastní charita Blansko, 
Klub agility Ráječko, Centrum Kociánka), sport (base-
ballisty Olympia Blansko, Biketrial vč. mistra světa 
Vaška Koláře, ASK Blansko – volejbal, malá kopaná, 
fotbal; futsal, stolní tenis, běžce Jana Kohuta, MTB 
jezdce Ondřeje Fojtíka, ad.), školství (SPŠ Jedovni-
ce, Gymnázium Blansko, Základní škola speciální 
Blansko, DDM Blansko, Skaut Blansko, ad.) kulturu 
(Galerie Jonáš) a mnoho akcí měst, obcí i institucí 
v regionu (Půlmaraton Moravským krasem, Den pro 
děti v Nemocnici Blansko, plesy a mnoho dalších). 
Aktivně se podílí na rozvoji cestovního ruchu ke 
zhodnocení Moravského krasu – největší přírodní 
zajímavosti v našem regionu, a to nejen vlastními 
aktivitami (členství ve spolku MAS Moravský kras, 
dceřinná společnost Olberg tour provozující Hotel 
Olberg s wellness, lezeckou stěnou, půjčovnou 
sportovních potřeb a výdejním místem Znovín Znoj-
mo, vybudování pěší stezky v Olomučanech, atd.), 
ale i zapojením do veřejné správy (ing. Dobiášek je 
členem řídícího orgánu Destinačního managementu 
Moravského krasu a předsedou Komise pro podporu 
cestovního ruchu města Blansko).
 Jak vidíte, společnost FPO ušla téměř třicetiletou 
pouť, než se vyšplhala na pozici, kde v současné 
době je, takže stále patří mezi nejvýznamnější fi rmy 
v našem regionu a její činnost je neuvěřitelně široká a 
pestrá – FPOtelka, Chytrá domácnost, Portál občana, 
tvorba internetových stránek, podpora nových nápadů 
a začínajících podnikatelů formou tzv. StartUpů… O 
tom však někdy příště.

-r-

Ing. Ivo DobiášekIng. Ivo Dobiášek

Původní Ježkova budova na ul. Smetanova, Původní Ježkova budova na ul. Smetanova, 
kde v současnosti sídlí společnost FPOkde v současnosti sídlí společnost FPO



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Restaurace U Golema 
přijme

KUCHAŘe
informace:  

tel. 608707625

Setkání se zakladateli 
a ředitelkou alternativní ZŠ
Nově vznikající komunitní ZŠ PROŽITKEM zve rodiče 

(nejen) předškoláků na setkání se zakladateli a ředitel-

kou školy, které se bude konat 

ve čtvrtek 6.10.2016 od 17.30 hod. 

v klubu Ulita v Blansku (B. Němcové 2a). 
Přijďte nám svěřit Vaše představy o ideálním vzdělávání 

a ovlivněte budoucnost Vašich dětí!

www.zs-prozitkem.cz
www.facebook.com/zs-prozitkem

723. září 2016

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* V Bazaru Strojů, Nábytku a všeho zboží v 
Dolní Lhotě VÝRAZNÉ SLEVY od 1.10.2016 
Tel. 777870817.
* Pro Bazar Strojů, Nábytku a všeho zboží 
v Dolní Lhotě hledám brigádníka, muže 
v důchodu, nebo se sníženou pracovní 
schopností. Předpoklad: komunikativní, 
spolehlivý, s dobrou pracovní pověstí, bez 
záznamu v rejstříku trestů, v práci 0 alko-
holu. Tel. 777870817.
* Restaurace "U Golema” přijme pomocnou 
sílu do kuchyně. Info na tel. 608707625.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nejlepší lék z přírody Moravského krasu! Kva-
litní letošní med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena: 120,- Kč/kg - květový (světlý), 
140,- Kč/kg - smíšený (tmavý) po 1 a 5 kg. Po do-
mluvě dovezu větší množství do BK a Boskovic. 
Tel. 723967473.
* Celočalouněnou válendu s úložným prostorem, 
hnědá. Používaná krátce přes rok. Cena 1.000 Kč. 
Tel. 739546262.
* Bílou šatní skříň se zasouvacími dveřmi. Délka cca 
1,6 m. Tel. 731745359.
* OV 2+1 v Blansku - Podlesí. Tel. 603351436.
* Mladé korely, cena 200 Kč. Tel. 737902404.
* Pneu s disky na Felicii zimní a letní pneu 165/70 R 13 
více ks ,obuto na discích. Tel. 608889821.
* Míchačka stavební nová zabalená 120 l za 5 tis.Kč. 
Tel. 735910321.
* 4ks jetá kola na auto Octavia - disk ocelový, pneu 
Barum zimní vzor za 2000,- Kč. Tel. 731970972, volat 
16:00-19:00.

* Koupím 3+1 nebo 4+1 (kk) v Blansku, platba v 
hotovosti. Tel. 606110366, 606408397.
* Hledám kamarádku z důvodu přestěhování, je mi 62 
let, zájmy různorodé - hlavně četba, kultura, luštění, 
soutěže. Prosím pište na feora@centrum.cz
* 39letý muž s vyřešenou minulostí hledá k sobě ženu 
pro společné chvíli ve dvou. Na věku nezáleží. Tel. 
775887470.
* Hledám dřevěné balkonové dveře a okna. Tel. 
605529478.
* Žena ve věku 55 let, rozvedená, hledá přítele na 
vážný vztah. Žádný fl irt ani ženatý. Tel. 728370524.
* Výměna městského bytu 1+1 na ul. Ant. Dvořáka 4a 
za nájemní byt na ul 9.května. V blízkosti obchod, cen-
trum a vlakové nádraží, v domě výtah. Tel. 605898033.
* Koupím garáž v Blansku, nejlépe Sever. Tel. 
606168866.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

PRONAJMU - PRODÁMPRONAJMU - PRODÁM
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

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

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Blanka 
oznamuje

Aktuální
předprodej:
Muzikálová jeskyně – 8.10.2016 v 17:00 h, Kateřin-
ské jeskyně. Vstupné 170 Kč.
Divadelní představení Herci jsou unaveni – 9.10.2016 
v 19:00 h, Dělnický dům. Cena 350/330/310 Kč.
Veselá trojka Pavla Kršky – 16.10.2016 ve 14:00 h, 
Dělnický dům. Vstupné 200 Kč.
VOXEL + POKÁČ – 5.11.2016 v 19:00 h, Katolický 
dům. Vstupné 160 Kč.
Jakub Smolík – 16.12.2016 v 19:00 h, Sokolovna 
Rájec-Jestřebí. Vstupné 260 Kč.
Harlej – 11.11.2016 ve 19:30 h, Dělnický dům. 
Vstupné 280 Kč.
Dětské představení Michala Nesvadby – 13.11.2016 
v 10:00 h, Dělnický dům. Cena 170 Kč.

Aktuálně
v prodeji:
Publikace Proměny ulic 1960–1989 – téměř třicetileté 
období změn ve městě dokumentuje nová kniha 
blanenského galeristy Pavla Svobody. Obsahuje 
dobové fotografi e a údaje o jednotlivých stavbách 
a úpravách ve městě. Snímky zobrazují vybrané 
lokality, jak vypadaly v minulosti a pak i po změnách. 
Cena 250 Kč.
Publikace Jeskyně ČR na historických mapách 
– reprezentativní publikace RNDr. Petra Zajíčka 
představuje nejvýznamnější historické mapy českých 
jeskyní, osoby, které se podílely na jejich tvorbě a 
období jejich vzniku s mnohdy neobvyklými příběhy. 
Součástí publikace je box se 46 rozkládacími věrnými 
kopiemi historických map. Cena 795 Kč.
Absolventská vizitka Měsíc věží a rozhleden – turi-
stická vizitka v prodeji od 28. 9. 2016. Cena 12 Kč.
Tričko Šnek Krasík – suvenýr z Moravského krasu 
pro nejmenší návštěvníky, v prodeji v dětských veli-
kostech. Cena 150 Kč.
Veselice – od nejstarší zmínky až po současnost – 
almanach vydaný u příležitosti 3. setkání rodáků a 
přátel obce. Cena 200 Kč.

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

-MaT-

Vzpomínka
 Dne 29. září uplyne 20 
let, kdy zemřel Zdeněk Za-
hradníček z Blanska, rodák 
z Vyškova. 
 Vzpomínají manželka a 
dcery s rodinami. 

OBĚTAVĚ PRO 
SPOLEČNÝ DOMOV

www.jaromiravitkova.cz

www.facebook.com/jaromira.vitkova

Přijďte k volbám do Senátu PČR 
a dejte mi hlas.

Děkuji.

kandidát č. 8
KANDIDÁTKA DO SENÁTU

Ing. Jaromíra Vítková
místostarostka Boskovic 2002–2016

Volby do Senátu ČR 

7.–8. října 2016

Týden 
knihoven 2016

 Profesní or-
ganizace Svaz 
knihovníků a in-
formačních pra-
covníků České 
republiky podva-
cáté vyhlásila tra-
diční akci Týden 
knihoven, letos s 
motem BRAŇTE 
KNIHU!, která 
proběhne po celé 
republice od 3. 
do 9. října 2016. 
Zapojí se do ní 
české knihovny 
všech velikostí a 
typů od nejmen-
ších vesnických až po vysokoškolské a odborné 
knihovny.
 Stranou nezůstane ani Městská knihovna Blan-
sko.
 Na 4. října 2016 jsme při této příležitosti pro 
naše čtenáře a návštěvníky přichystali přednášku s 
názvem Po stopách původu slov. Jak vznikla česká 
slova slečna, tchoř a pyžamo? Proč můžeme říci, že 
čas vypršel? Souvisí spolu slova pistole a píšťala? 
Proč píšeme ve slově hypotéza tvrdé y, zatímco 
ve slově hipodrom měkké i? Na tyto a další otázky 
získají účastníci odpověď od přednášejícího Mgr. 
Víta Bočka, Ph.D., pracovníka etymologického od-
dělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České 
republiky.

 Ve stejný den proběhne speciálně pro klien-
ty blanenského SONSu poslechový pořad Karel 
Höger.
 Sedmého října slavnostní vernisáží otevřeme 
Salon blanenských výtvarníků, na němž se představí 
řada zajímavých, především amatérských, umělců 
z Blanska a okolí.
 V týdnu od 3. do 9. října 2016 jako zvláštní dárek 
zaregistrujeme každého 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 veřejnost bohatou a pestrou paletu akcí, o 
kterých pravidelně informují webové stránky www.
knihovnablansko.cz., vlastní facebookový profi l a 
také tištěná i elektronická média.

Po stopách 
původu slov

 Jak vznikla česká slova slečna, tchoř a pyžamo? 
Proč můžeme říci, že čas vypršel? Souvisí spolu slo-
va pistole a píšťala? Proč píšeme ve slově hypotéza 
tvrdé y, zatímco ve slově hipodrom měkké i? 
 Na tyto a další otázky získáte odpověď na před-
nášce o etymologii, speciální jazykovědné disciplíně, 
která se zabývá původem slov. 
 Přednášejícím bude Mgr. Vít Boček, Ph.D., pra-
covník etymologického oddělení Ústavu pro jazyk 
český Akademie věd České republiky.
 Akce se uskuteční v úterý 4. října od 17 hodin v 
KULTURCE Městské knihovny Blansko a je konci-
pována jako pilotní příspěvek blanenské knihovny 
k celostátnímu projektu TÝDEN KNIHOVEN 2016.

Připravila Městská knihovna Blansko

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny

BYTOVÝ DŮM BYTOVÝ DŮM 
ABSOLONABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 

SEVERSEVER

HRUBÁ STAVBA

DOKONČENA
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

23. září 20168

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

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

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

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

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

skodaplus.cz

DŮVĚŘUJTE.
PROVĚŘUJEME MY

 Na srpnový squasho-
vý turnaj přišlo devět 
hráčů, kteří si svým 
sportovním vystoupe-
ním pomohli k nastřá-
dání dalších bodů a setů 
v našich doprovodných 
soutěžích.
 V soutěži „Turnajový 
Mág“, kde připisujeme 
odehrané sety na turna-
jích, se velmi vyrovnalo 
čelo soutěže. Ivo Graff y 
měl neúčast a tak se 
jeho pohodový náskok 
zcela rozplynul. Zůstal 
ještě první se 172 odehranými sety, na záda mu 
však dýchají Jiří Pánek 171 a Jakub Sedláček 
170 setů. Čtvrté místo drží Pavel Procházka 152 
setů. Pátý je  Tomáš Wágner 124, šestá dvojice 
Richard Derink a Jaromír Matal 120 setů. Přes 
sto bodů se ještě dostali, osmý Ladislav Musil 111 
a devátý Michal Hrazdíra 104 setů. V soutěži je 
vedeno 30 hráčů.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Le-
ader“ je čelo prakticky beze změn. Vede Jakub 
Sedláček 142 bodů. Následuje Jaromír Matal 90 
a Jiří Pánek 87 bodů. Další hráči v pořadí žádný 
bod nepřidali, přenechali body brňákům, kteří se 

se svými výkony řadí kolem desátého místa. V 
soutěži bodovalo 26 hráčů.
 Je nutné říci, že všechny účastníky na turnaji 
mile překvapilo opravené osvětlení kurtů. S 
příchodem podzimu jistě vzroste zájem o naše 
turnaje a tak by bylo velmi příjemné, kdyby byla 
ošetřena podlaha na kurtu č. 3 tak, abychom 
mohli využít i tento kurt.

-rl-

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

Olympia Blansko jede!

Mistři republiky!
 Baseballový a softbalový klub Olympia Blansko 
měl ve dnech 9. – 11. září tu čest pořádat významný 
mládežnický turnaj České baseballové asociace, 
kterým bylo Mistrovství republiky v kategorii U9 – 
Open 2016. Turnaje se zúčastnilo 13 týmů z celé 
republiky, včetně obávaných favoritů baseballového 
sportu, jako jsou Draci Brno či Třebíč Nuclears. 
 Po dvou dnech napínavých soubojů si Blansko 
vydobylo účast v semifi nále. Domácí tým splnil svá 
očekávání a slavil postup mezi nejlepší čtyři týmy 
turnaje. Veškerou píli, hráčské dovednosti a úsilí 
trenérů se však podařilo plně zhodnotit při semifi ná-
lovém a fi nálovém utkání třetí den, který se zlatým 
písmem zapsal do historie Olympie Blansko. Tým 
U9 vybojoval titul Mistrů republiky!!!

 Naši mladí baseballisté nejdříve v dramatickém 
semifi nále porazili stále se lepšící Oilears Hodonín 
7:5 a pak už jim nestál v cestě k titulu nikdo jiný než 
favorizovaní Draci Brno. S obrovským nasazením a 
soustředěním na hru blanenské naděje svými dlou-
hými odpaly nedaly Drakům sebemenší šanci a od 
začátku zápasu dávaly jasně najevo svou převahu. 
Konečný výsledek 11:5 znamenal zisk titulu, který 
je po postupu mužského A týmu do Extraligy dalším 
nepřehlédnutelným úspěchem Olympie Blansko!
 Blansko opět ukázalo, že právem patří mezi špičku 
českého baseballu, a to ve všech věkových katego-
riích. Pro Blansko je to obrovský a úžasný úspěch, 
kterým domácí tým překvapil favority soutěže a 
upevnil si svou pozici mezi respektovanými base-
ballovými kluby, které disponují vrcholovými hráči 
v kategorii mužů a zároveň jsou schopny odchovat 
velmi kvalitní baseballovou mládež s nadějnou per-
spektivou.  Kromě celkově povedeného MČR, které 
měla Olympia Blansko to potěšení pořádat a které 
proběhlo k všeobecné spokojenosti všech zúčastně-
ných, navíc blanenský klub fantasticky a zaslouženě 
dosáhl na titul! Co víc si přát, než na domácím hřišti 
získat zlato a titul Mistrů republiky! 
 Naši muži jsou extraligoví a naše děti jsou Mistry 
republiky. Blansko je městem baseballu a kolébkou 
baseballových nadějí. 
 Díky hráčům, trenérům, rozhodčím, organizač-
nímu týmu i fanouškům za fantastické výkony a 
úžasnou emotivní atmosféru.
 Heja heja OLYMPIA!!!

Finále baseballového 
poháru mužů

 Baseballový a softbalový klub Olympia Blansko 
zažívá fantastickou sezónu! Napříč všemi věkovými 
kategoriemi zúročuje Olympia Blansko své poctivé 
tréninkové úsilí, kvalitní hráčské zázemí a nadšení 
pro hru plnou síly a energie, rychlého rozhodování, 
bystrého uvažování a především nádherných a 
chytlavých emocí. 
 Krásné a historické úspěchy se dostavují u všech 
týmů. Děti ukončily sezónu nádherným triumfem 
z MČR U9 2016, kdy jejich neskutečně rozjetou 
formu nedokázali zabrzdit ani obávaní Draci Brno a 
Olympia Blansko tak vybojovala titul Mistrů republiky! 
Navíc s obrovskými emocemi na domácím hřišti v 
Blansku. Děti do 8 let získaly fantastické stříbrné 
medaile na Českém baseballovém poháru U8 2016. 
I starší mládež slavila úspěchy, které jsou koruno-
vány výběrem některých blanenských odchovanců 
do repre ČR s účastí na významných zahraničních 
turnajích.
 Obrovský a zářivý úspěch slaví muži A, kteří si 
se ctí vydobyli příslušnost k nejvyšší baseballové 
extralize. Tento famózní úspěch byl navíc vzápětí 
korunován probojováním se mezi 4 nejlepší mužské 
týmy sezóny, což jednoznačně potvrdilo právem 
zasloužené místo mužů Olympie Blansko na špičce 
českého baseballu.  
 Turnaj Českého baseballového poháru mužů FI-
NAL FOUR, kterého se z 21 klubů zúčastní 4 nejlepší, 
se odehraje ve dnech pátek 30. září až neděle 2. října 
2016 v Blansku! Klub Olympia Blansko v letošním 
roce potvrdil, že velké akce dokáže organizačně a 
technicky zvládnout na vysoké úrovni. Následně 
po všech stránkách úspěšném mládežnickém Mis-
trovství republiky tak Blansko čeká další prestižní 
turnaj, na kterém bude k vidění to nejlepší z českého 
baseballu včetně velkého počtu reprezentantů. 
 Věříme, že široká sportovní veřejnost najde cestu 
na náš krásný stadion a využije nevšední příležitosti 
vidět vrcholné sportovní okamžiky v podání nejlep-
ších hráčů českého baseballu přímo v našem městě 
Blansko! 

Radka Sitarová


