
- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, st.povolení,  inž. sítě...NC – 1.350 Kč/ m2

- Prodej DB 2+1 Blansko – Pod Javory, 58 m2, i výměna za 1+1...NC – 1 150.000 Kč 
- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, přízemí, výloha, WC...NC – 1 360.000 Kč
- Nové byty 1-2+kk Ráječko, 26–58 m2, výtah, zahájení 2016...NC – od  943.622 Kč
- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 12.000 Kč/měs.
- Nájem bytu 1+1 Blansko – jen do 04/2016, 32 m2, 3.p., vybavený...NC – 6.500 Kč/měs.
- Nájem bytu 2+1 Blansko – Jasanová, 60 m2, 7. NP, výtah...NC – 6.000 Kč + inkaso 
- Nájem bytu 3+1 Blansko - Sever, 76 m2, 3.p., nadstandard...NC – 5.000 Kč + náklady 

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME  PRO  NAŠE  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ
BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

Zrovna před malou chvílí jsem se vrátil z Husích slavností v Boskovicích. Parádní akce 
pro veřejnost, která si zaslouží velký obdiv. Musím říct, že jsem tu byl poprvé a nestačím 
se divit, jak město Boskovice těmito slavnostmi žije. Husu jste si mohli dát ve většině 
boskovických restaurací, stánky se prohýbaly pod tíhou zajímavého zboží, ze Skleníku 
byla jedna veliká restaurace a kulturní program běžel hned na dvou pódiích. A ne leda-
jaký. Během dvou dní se tu vystřídalo několik známých tuzemských umělců. O tom se 
Blansku může jen zdát…
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

tomu např. v Boskovicích… Jsem přesvědčen, že 
když někdo projeví aktivitu, tak i radní ve svém roz-
hodování o pronájmech projeví dobrou vůli. Blansko 
v této oblasti potřebuje oživení jako sůl.“  
 Jinými slovy i starosta našeho města přiznává, že 
kultury, která by byla hodná okresnímu městu, je tady 
poskrovnu. A má pravdu. Jenže jak z toho ven? V 
první řadě by se měl u nás zrušit nesmyslný poplatek 
ze vstupného ve výši 10%, který si město z pro mne 
zcela nepochopitelných důvodů nárokuje. Dále by 
nebylo špatné soukromým pořadatelům z Blanska 
vyjednat lepší podmínky předprodeje v informační 
kanceláři. Nyní je tato služba zpoplatněna pěti nebo 
deseti procenty z ceny vstupenky. Než se tak stane, 
žádný soukromník se o místo v blanenském kulturním 
dění bít nebude. A co takhle fi nanční podpora od měs-
ta? Když může dát peníze na Půlmaraton Moravským 
krasem, věřím, že by našla nějakou tu částku třeba 
na nějaký pěkný hudební festival. V některých měs-
tech to dokonce funguje tak, že kulturu za podpory 
radnice pořádá pro město soukromá agentura. Proč 
ne? Soukromník vydělá, občané mají kulturu, město 
zase spokojené a kulturně nasycené voliče. I tohle 
je řešení. Jenže za stávajících podmínek nereálné.
 Pokud vám není kultura v Blansku lhostejná, ozvě-
te se. Napište třeba na adresu Monitoru, co vám v 
Blansku chybí. Věřím, že náš pan starosta myslel svá 
slova vážně, což by znamenalo první krok k tomu to 
u nás trochu oživit. Když to jde v sousedním městě, 
proč by to nešlo u nás? Nebo jsme opravdu takovým 
kulturním hrbáčkem, jak to vypadá?

-mumma-

 Velice mne mrzí, když se při rozhovoru 
s přáteli a známými dozvím, že kdo chce 
za pořádnou kulturou, musí nastartovat 
auto a odjet z našeho města. Trhá mi 
srdce, když vidím kulturní programy 
menších měst, jež jsou nesrovnatelně 
nabitější než ten náš. Mohl bych uvést 
jediný příklad za všechny – město Do-
mažlice, které je poloviční než Blansko, 
nemá o kulturu nejmenší nouzi. Nic 
naplat, mí přátelé mají pravdu. Jestli 
Blansko skutečně něčím nežije, je to kul-
tura. Ale abych to zase neviděl všechno 
tak černě – něco se v Blansku přece jen 
děje. Funguje tu pár nadšenců, kteří tu 
a tam něco uspořádají, a kterým bych 
nerad křivdil. Jedná se o lidi, kteří i přes-
to, že jim blanenské úřady a vyhlášky nedělají příliš 
hladkou cestu, jdou za svým cílem kulturně obohatit 
naše město. Ať už se jedná o amatérské divadlo, 
zapálené rockové fandy nebo příznivce folku. Všem 
těmto lidem patří můj hluboký obdiv. 
 A co dělá naše kulturní středisko? V Boskovicích 
na Husích slavnostech během dvou dní vystoupili 
bratři Ebenové, Xindl X, skupina 100 zvířat a několik 
dalších souborů, v průběhu října se tu objeví ještě 
například Radim Uzel, Jan Kraus v pořadu s Matě-
jem Ruppertem, jedno divadlo pro děti a jedno pro 
dospělé. Nás v Blansku čeká v režii KSMB v říjnu 
jedno divadelní vystoupení, které bylo přeloženo z 
měsíce září, a farmářské trhy. To je vše. Abych ne-
zapomněl – KSMB má ještě pod svými křídly kino, 
které jsem v posledních 14 dnech navštívil třikrát a 
nemohu než vyjádřit pochvalná slova. Blanenské kino 
je podle mne na špičkové úrovni jak programové, tak 
technické, ale aby hlavní kulturní pilíř ve městě tvořil 
fi lm, to snad ne…
 Před pár týdny, konkrétně 22. září zveřejnil starosta 
našeho města Ivo Polák na svém facebookovém 
profi lu následující zprávu: „Dnes na zasedání ZM 
byly schváleny velmi důležité materiály týkající se 
života a činnosti obyvatel města Blanska. Koncepce 
podpory sportu, kultury a zájmové činnosti, kterou 
byl do uvedených oblastí vnesen dosud neexistující 
systém pro čerpání dotací z rozpočtu města... (zkrá-
ceno)." V následné diskusi se pan starosta vyjádřil 
ještě následujícím způsobem: „Myslím si, že větší 
aktivitu by měly vyvíjet v tomto směru např. soukromé 
subjekty (pořádání koncertů, festivalů ap.), tak jak je 

Chelčického 56 Blansko 678 01
tel./fax: 516410914

mobil 602531832

Firma hledá STAVEBNÍ POZEMEK 
cca 4000 m2 pro sídlo fi rmy a skladu, 
nebo SKLAD NA PRODEJ 
cca 2000 m2 Blansko a okolí.
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Trápení 
blanenských řidičů

 Od dubna vypadá ulice Svitavská jako tankodrom a průjezd městem se v některé dny protáhl na 
hodinu i víc. Když se stane havárie na státní a policie odkloní dopravu přes Blansko, čeká řidiče 
dopravní horor, kdy už tak ucpané Blansko zahustí kamiony proplétající se mezi kruháči. Žádný div, 
že blanenští řidiči „stříhají metr“ v dychtivém očekávání dne, kdy Svitavská zase „pojede“.

 Konec jejich trápení měl nastat už 30. září, jež 
bylo ofi ciálně stanoveným datem dokončení rekon-
strukce průtahu městem. Že se tak nestane, to bylo 
zřejmé každému, kdo viděl rychlost a pokrok prací 
v období prázdnin.
 Přesto ještě začátkem září zaměstnanci Správy 
údržby a silnic ve shodě se zaměstnanci města 
Blanska tvrdili, že termín dokončení vozovky bude 
dodržen a uzavírka bude prodloužena jen kvůli 
dokončení chodníků.
 O měsíc později stále není položen ani kompletní 
živičný koberec a Blansko si užilo několik doprav-
ních kolapsů, to když se na odbočce pod Písečnou 
budoval ostrůvek a provoz bylo nutno regulovat 
semafory.
 Vysvětlení Správy údržby a silnic je stejné jako 
začátkem září: fi rma IMOS byla nucena čelit neče-
kaným problémů v podobně překládky vodovodu, 
kanalizace bez vlastníka, skály v podloží a nezma-
pované jímky, jež způsobily, že se skluz postupně 
nasčítal a navzdory usilovné snaze stavební fi rmy 

se jej už nepodařilo stáhnout. Do konce října by 
přesto mělo být vše hotovo.
 Monitor se dále zajímal o samotné technické ře-
šení opravované stavby, jehož autorem je projektová 
kancelář Ing. Rybáka. Ostrůvky, které vznikají po celé 
délce Svitavské, mají zvýšit bezpečnost dopravy a 
zabránit kolizím při odbočování doleva, jejich úkolem 
je také ochrana chodců, neboť šířka komunikace 
Svitavská je větší než zákonem maximální povolená.

A jak to vidí občané?
• Otřesné tempo, otřesná kvalita! V porovnání s 
prací jiných fi rem tak třetinová výkonnost! Vrcholem 
neschopnosti z poslední doby je „ostrůvek“ u odboč-
ky na Písečnou! Už na něm "pracuje" několik lidí 14 
dní!
• Asi obkoukali rychlost prací v Lažánkách, tam se 
taky bude pracovat ještě příští rok.
• Ty ostrůvky mají dvojí funkci! Jednak řidič neusne u 

toho neustálého kličková-
ní. Druhak si díky zúžené 
silnici a nemožnosti ka-
mionu objet cyklisty lépe 
prohlédne celé Blansko!
• Celá rekonstrukce 
se pěkně daří. Korunu 
tomu daly tyto nesmyslný 
ostrůvky. Nejenom že na 
bezpečnosti absolutně 
nic nepřidají, jsou podle 
mě naopak velice nebez-
pečný ať už pro řidiče ka-
miónů, tak pro cyklisty… 
Nedej bože když se na 
nich potkají oba zmiňo-
vaní účastníci. Plynulosti 
provozu na Svitavské 3x 
zdar!!!

-kkuc-

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

Pro nohy 

v pohodě!
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KTR - dětská zimní 

obuv s texovou 

membránou.

- membrána TEPOR 10000 mm vodní sloupec
- zateplení: ovčí rouno 
- materiál: kůže + cordura
- protiskluzová podešev

TEXOVÉ boty pro všechny generace ve vel. 20-42.

Zateplí nemocnici
 Zastupitelstvo města přijalo usnesení týkající se 
investiční akce na zateplení blanenské nemocnice. Ta 
zažádala o zařazení dofi nancování oprav do rozpočtu 
města na léta 2016 až 2018. 
 Nemocnice Blansko do konce roku zažádá o dotaci. 
Pokud bude dotace schválena, opraví se jednotlivé ob-
jekty nemocnice během tří let, každý rok jeden. Začít se 
má v příštím roce s budovou, kde sídlí lůžková oddělení. 
Jako poslední má být opravena část se vstupní halou. U 
všech tří objektů půjde o výměnu oken, zateplení fasády 
a střechy. 
 „Město Blansko by během tří let mělo dokrýt náklady 
na zateplení částkou něco málo přes šest milionů korun, 
přičemž nemocnice uhradí stejnou částku,“ uvedl blanen-
ský starosta Ivo Polák. Celkové náklady na zateplení celé 
nemocnice činí zhruba třicet milionů korun. Osmnáct mi-
lionů pak poputuje ze Státního fondu životního prostředí. 
Informace o získání či zamítnutí dotace by měla přijít na 
přelomu letošního a příštího roku. Pokud nebude dotace 
schválena, zateplení nemocnice se bude muset odložit. 

-mha-

Pochod podzimním lesem
 Zveme všechny na tradiční akci (35.ročník), kterou 
pořádá Klub českých turistů Blansko. Start  je v sobotu 
7.11. od 16.30 do 17.30 ve vestibulu ZŠ Dvorské v Blan-
sku. Pochod je určen pro rodiče s dětmi, případně dětské 
kolektivy s doprovodem dospělých.Trasa je do 5 km v 
okolí Blanska. Startovné 40 Kč, v ceně buřtík, pečivo, 
perník, čaj, diplom a případná autobusová doprava. Do-
poručujeme vzít s sebou svítilnu, pevnou obuv a dobrou 
náladu!

Petra Bártová

Svatováclavské hody 
v Olomoučanech

 Celá obec Olomoučany žila ve dnech 24. – 28. září 
Svatováclavskými hody, které se konaly v areálu TJ Sokol 
Olomučany. 
 Celá akce začala ve čtvrtek stavěním máje, v pátek 
se mohli nejen obyvatelé vesnice pobavit na zábavě s 
kapelou Akcent. V sobotu krojovaná chasa s lidovou mu-
zikou Jiřího Daniela ml. prošla celou obcí, aby obyvatele 
pozvala na hlavní program, který se odehrál v neděli, a 
začal ve dvě hodiny průvodem, který na hřiště odcházel 
od kapličky. Na hřišti pak zatancovala nejen krojovaná 
chasa, ale vystoupily i děti z mateřské a základní školy. 
Nedělní den byl zakončen zábavou, na které hrála bla-
nenská kapela Velvet. Celé hody byly završeny pondělní 
mší v místním kostele. Stárci by chtěli i touto cestou ještě 
jednou poděkovat starostovi obce Olomučany, složkám, 
sponzorům a všem, kteří se na hodech jakýmkoli způ-
sobem podíleli. Už teď se všichni můžou těšit na příští 
Svatováclavské hody.

-jd-

Freddieho sloupek
Válka v nás i kolem nás

 Žijeme ve zlém světě, na denním pořádku jsou vál-
ky, rozbroje, konfl ikty, když pojmenuji jen ty „lidstvem 
stvořené“ problémy. Žádný rozumný člověk nechce 
válku a abyste ji „jen tak“ vyvolali, musíte mít, dle 
mého názoru, závažnou poruchu osobnosti. Války 
ale jsou. Z různých důvodů. Ten základní důvod se 
dá popsat následovně...
 Každý člověk je založením sobec a není mu nic 
dobré. Po čem touží člověk, který se má špatně (byť 
je téměř vždy takto nazvaný stav VELMI relativní)? 
Chce, aby se měl líp. Až se líp má, chce se mít ještě 
líp. Nikdy není spokojený, vždy je schopen nalézt 
další a nové ambice, které je třeba naplnit. Je to 
zapsáno v našich genech. V konečném důsledku 
jde pak každému člověku o zachování své vlastní 
existence. 
 Až na naprosté výjimky jsem nikdy válku neobha-
joval, ať už je vedena kýmkoli a kdekoli, jen mohu 
odpovědně prohlásit, že bude-li tato země v ohrožení, 
nebudu se rozpakovat a půjdu ji bránit, protože pojem 
„vlast“ pro mne něco znamená. I přesto, že bych 
spoustě svých spoluobčanů s chutí rozbil hubu.
 Nevím, jakou šanci bychom při obraně naší země 
měli bez spojenců, domnívám se však, že by se 
limitně blížila nule. Spojence prostě potřebujeme. 
Ano, vím, že jsme jimi byli v minulosti (například v 
předvečer 2. světové války) zrazeni a zůstali odkázáni 
sami na sebe. Leč nedivím se tomu. Proč?
 České země byly a jsou pro mnohé jiné zajímavé, 
především pak pro jejich „strategické umístění v srdci 
kontinentu“. Poloha, se kterou se často chvástáme, se 
pak ve spojení s naší národní povahou, stává smrtící 
kombinací. Naším nikoli nepodstatným povahovým 
znakem je totiž až obdivuhodná schopnost v průběhu 
času kohokoli dost zásadním způsobem nasr*t. Nikdo 
se tedy nemůže divit, že nás v onom roce 1939 ostatní 
hodili přes palubu. Nechat si kvůli nám od Hitlera 
rozbombardovat Evropu by byla přece blbost. Že to 
dopadlo nakonec jinak? Pochopitelně, protože když 
ustoupíš tyranovi, nebere to jako vstřícné, ale daleko 
spíš jako bojácné gesto a podle toho s tebou i zacvičí. 
 Historický vývoj však nemění pohled na to, co jsem 
o nás napsal. Bohužel.
 Naše spojence dnes tvoří 26 armád 27 různých 
zemí NATO. Plus my sami. Slušná síla, zdá se. Na zá-
kladě historických souvislostí však tvrdím, že armády 
pouhých tří států (podle abecedy Kanada, UK a USA), 
jsou opravdu bojeschopné. Nechtějme je tedy nasr*t 
taky. I u nás jsou totiž zejména Spojené státy velmi 
často označovány za příčinu všeho zlého ve světě a 
mezi hlavní argumenty patří, že nikdy nevedli konfl ikt 
na vlastní půdě, jsou roztahovační, hrají si na světo-
vého policajta, aniž je o to kdokoli prosil a především 
jim jde jen o vlastní zájmy. Dovolte mi malý rozbor.
 USA nevedli konfl ikt ve vlastní zemi proto, že na ně 
v jejich zemi žádná armáda nezaútočila, o to víc je tře-
ba si vážit jejich pomoci v obou světových konfl iktech, 
přičemž OBA byly zaviněny a rozpoutány v Evropě. 
Američané by se na nás mohli klidně „vyfl áknout“ 
a starat se o svoje. Neudělali to. Ve válce v pořadí 
druhé, by pak jen těžko bez jejich materiální a později 
i vojenské pomoci kdokoli Německu vzdoroval. Ani 
SSSR ne.
 Přirovnání k policistům mne baví náramně. Pře-
devším nám tady není nic dobré. Když někde USA 
jsou, je to špatně. Když někde nejsou, zrovna tak. 
Velmi prostá analogie: zeptám-li se téměř kohokoli, 
má-li rád policajty, jsem za blbce. 9 z 10 respondentů 
je rádo nemá. Zeptám-li se těch stejných, zda by 
byli pro zrušení policie, jsem za blbce znovu, taková 
hovadina jako zrušení policie přece nemůže nikoho 
se zdravým rozumem napadnout. 
 Co tedy vlastně chceme?
 Hájení jejich (amerických) vlastních zájmů? Ale no 
tak, nebuďme naivní. Amerika, stejně jako žádný jiný 
stát nikdy nevedl, nevede a ani nebude vést válku 
bez toho, aby na první místo zájmu nedal zájmy své 
vlastní a bylo by přinejmenším pošetilé se domnívat 
opak. Dělá to tak každá velmoc, včetně Ruska. 
Pohádky z poslední doby, tedy „O zlých a hloupých 
Američanech a hodných a spravedlivých Rusech“ 
mě vytáčí do běla. I proto, že co se týká výbojnosti 
a snahy si upevnit vlastní mocenské pozice nevidím 
mezi USA a Ruskem ŽÁDNÝ rozdíl...
 A na závěr k té hlouposti a zlu? Žádný národ jako 
celek by neměl být veleben, ale ani zatracován kvůli 
několika jedincům z něj pocházejících. Každý národ 
má nějakého génia. Každý národ má svého blbce. A 
každý národ má ty průměrné.
 V případě USA tak můžeme vedle skvělých 
osobností Lincolna, Hemingwaye a Edisona najít ty 
veskrze záporné - Samuel Mason, Ted Kaczynski, Al 
Capone. 
 Rusové jsou národem Puškina, Lermontova, Čaj-
kovskeho, ale i těmi, kdo „zplodili“ Lenina, Stalina, 
Brežněva a jiné podobné zmetky.
 Tam, kde Německo postaví oproti genialitě Goe-
thea nebo Einsteina někoho jako Hitlera (byť rodem 
Rakušana), případně Marxe, tam se náš malý národ 
chlubí Čapkem i Seifertem, aby (doufejme) hluboce 
pohrdal Gottwaldem, či konfi dentem C.K. Policie 
Karlem Sabinou. 
 Takto bych mohl pokračovat dál...
 Zkrátka, nic není černobílé, i když se nám to z okolí 
mohou snažit vnutitt.
 Hezký den....
 Freddie (freddiemail@email.cz)

Lékárna Na Poště
Novinky
 > parkování ve dvoře, bonusové knížky
 > homeopatické poradenství
 > rozšířená nabídka zdravých potravin
 > produkty k očistě organismu
  - alkalické koupele a odkyselovací směsi, vyráběné v lékárně
 > zdarma rozvoz větších zdravotnických pomůcek

5% sleva s naší zákaznickou kartou 
516 417 651 Svitavská 1018/1
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Na kávě s Antonínem Hráčkem

Senioři se učili 
používat turistické hole

Velmi dobrá fyzická kondice a všestrannost. Jinak se na unikátní světové soutěži Universal 
Sportsman uspět nedá. Antonín Hráček je úspěšným účastníkem této soutěže, která obsahuje 
sto sportů. Tento dvaačtyřicetiletý muž z Blanska v minulosti vybojoval dvanácté místo na 
Mistrovství ČR v atletickém desetiboji. Na Universal Sportsman se v současnosti drží na 
čtvrtém místě. 

Sponzor rubriky:

voleyball, šachy, kroket, petanque, šerm, nohejbal 
apod.).

 Jak jste se umístil?
 Nejprve musí člověk absolvovat jednodenní Mix 
sport test, kde je třicet jednoduchých disciplín jako 
skoky, hody, leh-sedy, šplh, nějaké míčové sporty, 
plavání, veslařský trenažér, ale třeba i šipky a 
bowling. V tomto vstupním testu jsem se umístil na 
pěkném desátém místě, takže to byl další impuls zku-
sit celý 100boj. V průběhu roku, jak jsem postupně 
absolvoval disciplíny, jsem se dostal až na páté místo 
a nakonec po všech sto disciplínách jsem skončil 
čtvrtý, z čehož mám velikou radost. Musím ještě 
dodat, že je to čtvrté místo za celou historii závodu, 
kterého se účastnily stovky sportovců z celého světa. 
Tabulka se totiž neustále doplňuje a mění.

 Jaké je vaše povolání a sportovní zaměření?
 Patnáctým rokem sloužím jako profesionální hasič 
v Brně. Začínal jsem v Hodoníně, odkud pocházím a 
potom, když jsem se oženil do Blanska, mě přeložili 
do Brna. Celý život jsem dělal atletiku, mezitím třeba 
i hrál fotbal za Drnovice a později jsem to prokládal 
adrenalinovými sporty jako karate, lezení, parašu-
tismus a potápění. V poslední době mě nadchly 
extrémní překážkové závody Spartan, Gladiator, 
Predator Race apod. a hraju závodně badminton za 
Sokol Bořitov. Manželka Renata je trenérkou softba-
llového družstva v Olympii, syn David (8 let) hraje 
tamtéž baseball a dcera Tereza (10 let) závodí ve 

street dance, dělá zumbu a bude chodit na tréninky 
plavání. Pomalu děti připravuji na příští rok na vstupní 
test Universala.

 Je tam i dětská kategorie? 
 Ano, jsou tam kategorie Universal Sportskid pro 
děti do 10 let, Sportsjunior (11-20 let) i Sportswoman 
pro ženy.

 Které sporty tedy obsahuje 100boj?
 Je to opravdu všechno, co vás napadne i to, co 
vás nenapadne (smích). Míčové sporty, raketové 
sporty, gymnastika, z atletiky je tam snad dvacet 
disciplín včetně skoku o tyči a hodu kladivem, na 
kole je to silnice, terén i velodrom, střelba z luku, 
brokovnice, malorážky, 9mm, Magnum i Kalašnikov, 
lyže, snowboard, běžky, bruslení na rychlost, slalom 
s pukem, střelba na bránu i ná-
jezdy, golf, čtyřkolky, motokáry, 
kuželky, bowling, šipky, šerm, 
kajak, plavání všechny styly. 
Zkrátka je toho spousta a úplný 
výpis a výsledky jsou na www.
universalsportsman.cz

 Kde soutěž probíhá?
 Zimní část ve Špindlerově 
Mlýně a zbytek v Praze a okolí. 

 Vždy jen v České republi-
ce?
 Zatím ano. Letos proběhla 
nějaká snaha pořádat závod 
v Německu, ale bylo málo 
zájemců.

 Jak jste se připravoval?
 Nijak speciálně. Hraju bad-
minton, běhám, cvičím, občas 
jdu na brusle nebo plavat. 
Minulou zimu jsem třeba kondičně cvičil s Vaškem 
Kolářem, který u vás v Monitoru hledal parťáka. Na 
všechno se stejně připravit nedá. Jsou to hlavně 
celoživotní zkušenosti, být trochu pohybově nadaný 
kvůli technice a mít nějakou fyzičku, protože z těch 
dvaceti sportů za víkend je člověk několik příštích dní 
hodně rozlámaný. Zbytek je o improvizaci. Jede se 
dvanáct hodin denně bez větších přestávek, aby se 
to všechno stihlo. Některé sporty jsem dělal poprvé v 
životě (lukostřelba, velodrom, golf, šerm), a i proto je 
tento závod nezapomenutelným zážitkem a zdrojem 
dalších zkušeností. Až nebudu moct sportovat, dám 
se na golf, celkem se mi to líbilo (smích). 

 Které sporty vám šly nejlépe?
 Vyhrál jsem tři střelecké disciplíny a motokáry, 
druhý jsem byl v kulečníku, ve skoku o tyči a ve 
shybech, třetí v badmintonu a v dalších asi patnácti 
disciplínách jsem byl v top 5.

 Které vám nešly?
 Nejslabší mám basketbal a plavání, proto jsem 
minulou zimu navštěvoval veřejné kurzy plavání, kde 
jsem se hodně zlepšil v technice a naučil se motýlka. 
Taky skok z místa mi kazí výsledky, protože mých 
240 cm dosáhne až na 40. místo.

 Můžete vzpome-
nout na svoje dvanác-
té umístění v atletic-
kém desetiboji? 
 Už je to dávno. Byl 
jsem ještě junior, měl 
jsem asi šestnáct let, 
takže někdy kolem roku 
1989. Tenkrát byl krá-
lem desetibojařů Robert 
Změlík. Tomáš Dvořák 
teprve začínal a Roma-
na Šebrleho ještě nikdo 
neznal. Ještě musím 

vzpomenout Víťu Veselého, s nímž jsem trénoval 
oštěp a který se stal nástupcem Jana Železného.

 Jak jste se dozvěděl o soutěži Universal 
Sportsman? 
 Vloni jsem soutěž náhodou objevil na internetu 
a hned mě nadchla. Vždycky jsem měl rád více-
boje. Mám ale rád i další sporty jako in-line brusle, 
lyžování, střelbu nebo badminton. Nikdy jsem ale 
nenašel žádný víceboj, kde by bylo více než deset 
disciplín. A tady bylo všechno, a to myslím doslova 
– od šachů přes vodní lyže, golf, skok o tyči až po 
střelbu z brokovnice nebo šerm. Jde o pět víkendů 
během celého roku, které jsou rozděleny na jarní, 
letní, podzimní a zimní část plus play off , kde se 
sejde šestnáct nejlepších sportovců a soutěží spolu 
v párových disciplínách (raketové sporty, beach 

 Co plánujete do budoucna?
 Některé výsledky bych ještě chtěl vylepšit, ale celý 
100boj už absolvovat nebudu. Je to dost časově i 
fi nančně náročné a letos jsme se museli vzdát i ro-
dinné dovolené. Tímto děkuji manželce za pochopení 
a trpělivost.

 Kolik to stojí?
 I když je to dohromady velká cifra (desítky tisíc), 
tak to pořád vyjde méně, než když někdo vykouří 
krabičku cigaret denně. A tímto obdivuji pořadatele, 
který celý závod dotuje ze svého, protože startovné 
zdaleka nepokryje náklady.

 Proč to dělá?
 Jednak protože na to má, a jednak protože závod 
vymyslel a za celou dobu historie soutěže ho nikdo 

nepřekonal. Hledá sobě rovného. Je to vynikající 
multisportovec, který všechny poráží ve spoustě 
disciplín, a to v šestačtyřiceti letech. Obdivuji ho.

 Nějaké vaše další úspěchy?
 Vyhrál jsem třeba silvestrovský běh do schodů 
v Bílovicích nad Svitavou, ale jinak jsou to spíše 
týmové úspěchy našeho nového rychle se rozšiřují-
cího týmu SVVAT, s kterým se účastním extrémních 
překážkových závodů po celé ČR a občas i mimo 
ČR. Více informací o akcích a výsledcích najdete 
na našich stránkách www.svvat.cz.

 Co znamená SVVAT?
 Je to zkratka slov síla, vůle, výkon, ambice a touha, 
což nás velice dobře vystihuje. Hlavním cílem týmu 
je motivovat ostatní ke sportu.

 Chcete dodat něco na závěr?
 Chtěl bych vyzvat nadšence překážkových zá-
vodů, běhu nebo třeba jen kondičního cvičení či 
crossfi tu, kteří hledají sparingpartnera, ať se mi 
ozvou na email antoninhracek@centrum.cz – na-
bízím společné tréninky a cvičení zdarma ve své 
tělocvičně na Zborovcích. 

-mha-

 Severská chůze – Nordic walk-
ing – vznikla ve Finsku, ale nyní je 
rozšířená po celém světě. Chůze 
s holemi je velmi zdravá, protože 
se při ní zapojují svaly celého těla 
a také obě mozkové hemisféry. 
Ovšem aby si lidé nepřivodili zdra-
votní komplikace, například bolesti 
rukou či krční páteře, je nezbytné 
osvojit si správnou techniku. 
 „Správná technika chůze uvol-
ňuje svalové napětí v oblasti zádo-
vých a ramenních svalů, zvyšuje 
pohyblivost páteře. Hole pomáhají 
udržet rovnováhu a současně 
odlehčují síly působící na dolní 
končetiny. Posílíme si fyzičku, 
vyčistíme hlavu, zlepšíme držení 
těla, posílíme kardiovaskulární 
systém a kapacitu plic,“ vyjme-
novala přednosti chůze s holemi 
předsedkyně samosprávy Městského klubu důchod-
ců Blansko Marta Gronová. 
 Chůze se speciálními holemi je na první pohled 
technicky nenáročná činnost, při níž je třeba koor-
dinovat práci nohou a paží s odrážením holí. Není 
to však taková samozřejmost, jak by se mohlo zdát. 
Správný pohyb je ten, kdy dopředu jde vždy noha a 
ruka na opačné straně. Tedy levá noha jde dopředu 
současně s pravou rukou, což mnozí nedodržují. 
„Viděla jsem spousty seniorů chodit po městě s hůl-
kami, ale všimla jsem si, že ne všichni je používají 
správně, proto mě napadlo, že by to mohla být jedna 
z nových aktivit klubu důchodců, která by je mohla 
zajímat,“ sdělila Gronová. 

 Účastníci přednášku ocenili. „Určitě byla přínosná, 
protože zrovna když jsme byli teď na horách, všichni 
jsme se tam dohadovali, jak se má správně chodit 
a nikdo to nevěděl. Někdo například tvrdil, že mají 
být hole vysoké, a teď jsme se dozvěděli, že je to 
špatně,“ podělila se o zážitek Jana Skoupá z Blan-
ska. Hole využívá například na horách, ve městě ji 
to zatím nenapadlo. Ale určitě je nyní použije častěji. 
 Severská chůze je jedním z nejzdravějších sportů, 
při němž zapojujeme devadesát procent svalstva. 
Pomáhá upravit držení těla. Kromě kvalitních holí 
tlumicích nárazy je důležitá vhodná sportovní obuv 
a funkční oblečení. 

-mha-

 V Městském klubu důchodců v Blansku se konala přednáška na téma Severská chůze. Fyziotera-
peutky z blanenské nemocnice všem účastníkům ukázaly správné držení holí při chůzi, poradily s 
výběrem vhodných holí a jejich správné velikosti. Nechyběl ani praktický nácvik. 

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

SLEVA 10% SLEVA 10% 

NA VŠE!NA VŠE!
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Fotoseriál: Oranžová 
je barva naše

Ozdobit si obličej strašidelnou malůvkou, vydlabat si dýňo-
vou lucernu, ochutnat dýňovou limonádu či dýňové pivo, 
zahřát se dýňovou polévkou a osladit si život dýňovou mar-
meládou. To všechno mohli návštěvníci dýňových slavností 
v zahradnictví v Šebrově. Akce, která přilákala desítky lidí, 
se pro velký zájem koná také o víkendu 10. a 11. 10. 2015.

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAA

AAAAAAA

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

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Co znamená 70 roků 
v životě člověka

 V těchto dnech oslavuje, nabitý životní energií, elánem a zdravím, dlouholetý sportovec, 
ale hlavně funkcionář, pan Josef Vrba z Blanska, 70 roků svého života.

 Narodil se 13. října 1945 v Praze 2, aby 
posléze v raném věku, opustil s rodinou 
příslovečný ruch velkoměsta a usadil se na 
Šumavě, zprvu v dnes již zaniklé obci Velký 
Bor v blízkosti Prášil a poté v Sušici.
 Zocelen tamější drsnou přírodou a za-
městnáním u vojenských lesů, odchází ještě 
coby mladý muž na Moravu, aby se mu 
nakonec v kraji devonských vápenců stalo 
domovem okresní město Blansko. V novém 
prostředí se okamžitě asimiluje a začíná se 
angažovat v zájmových činnostech, kdy mezi 
kulturou a sportem volí nakonec variantu 
druhou, protože ta kromě stránky duševní, 
zušlechťuje jak známo i tu tělesnou.
 V roce 1970 až 1974 hraje fotbal v dřívější 
TJ Metra Blansko / dnešní ASK Blansko /, 
kde zároveň působí jako jednatel fotbalové-
ho oddílu a následně v pozdějších letech vy-
konává i funkci jeho předsedy. Po ukončení 
fotbalové činnosti, pracuje v letech 1993 až 
1999 jako prezident hokejového klubu.
 Se získanými zkušenostmi v organizaci 
a řízení sportu, postupuje ve funkcích této 
zájmové činnosti stále výše, až je roku 1999 
zvolen předsedou Asociace sportovních 
klubů v Blansku, kteroužto pozici, zastává 
dosud. 
 Na 23. Valné hromadě Okresního sdružení 
České unie sportu v Blansku 21.6.2012 je 
zvolen do jeho Výkonného výboru, který 
ho pověřuje vedením OS a stává se tak jeho 
předsedou.
 Na 12. Valné hromadě Krajské organizace JMK 
ČUS 3.6.2013, je zvolen do krajské rady a stává 
se členem Výkonného výboru KO v Brně.
 V jeho sportovně - funkcionářské činnosti 
nelze opomenout fakt příkladné spolupráce s 
vedením města na zajišťování nejen veškerých 
sportovních akcí týkající se ASK a OS, ale i na 
zajišťování možných fi nančních prostředků. S 
pomocí vedení města se podílí na zefektivnění 
a budování sportovního areálu na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka.
 Avšak k jeho největším zásluhám nesporně 
patří snaha a boj o zachování sportovního chodu 
nejen uskupení TJ ASK Blansko, ale i o samotné 
Okresní organizace. V roce 2012, kdy nastaly ob-
rovské problémy s fi nancováním českého sportu 
ztrátou Sazky vinou naivity, nebo záměrem, či 
neschopností tehdejšího vedení ČSTV a hlavně 
rozmařilým jednáním hlavního představitele 
Sazky, docházelo vzhledem k silnému fi nanční-
mu podhodnocení českého sportu, ke kolapsu 
celých TJ i Okresních organizací napříč celou 
ČR. Tak tomu bylo i v našem regionu. TJ ASK 
dokázal Josef Vrba fi nančním zajištěním postavit 
na nohy a Okresní organizaci, která byla ve své 
činnosti „zakonzervována", díky jeho iniciativě a 
vynaloženému úsilí, byla tato krize zažehnána 

a činnost obnovena. K tomu měl samozřejmě 
tým dobrých, ochotných a pro sport zapálených 
přátel.
 Svoje praktické i teoretické znalosti a vědo-
mosti v oblasti sportu, získané samostudiem 
odborné literatury, úspěšně zúročil i v několika 
televizních soutěžích na tato témata a stal se tak 
známou mediální hvězdou.
 Za svoji dlouholetou a příkladnou sportovně-
-funkcionářskou činnost byl několikrát po právu 
odměněn a vyznamenán. Připomeňme jen Zlatou 
medaili třetího nejvyššího stupně za celoživotní 
práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy 
a sportu, udělenou VV ČUS Praha v roce 2014 
při příležitosti 85 let ASK Blansko a uvedení do 
Síně slávy OS v témže roce.
 K jeho cti a chvále je dobré dodat, že veške-
rou sportovní činnost vykonával ve svém volnu, 
bez ohledu na čas a bez nároku na jakoukoliv 
odměnu, či fi nanční ohodnocení.
 Na závěr Ti Josefe, přejeme hodně zdraví, 
duševní pohody, fyzických sil, abys ještě hodně 
dlouho a hodně práce v oblasti sportu dokázal 
a své zkušenosti svým nástupcům, hlavně z řad 
mládeže předal.
 Za KO ČUS JMK,
 Za OS ČUS Blansko a za TJ ASK Blansko,

Josef Hrazdíra

„
Měníme to, co lidé nakupují a jedí. 
Přinášíme jim opravdovou 
kvalitu za férovou cenu.

Chcete se dozvědět více?
Zastavte se u nás nebo nás navštivte na webu kariera.lidl.cz

• Rozhodně nebudete celý den jen sedět za pokladnou. 

 Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny, doplňovat zboží 

 a starat se o spokojenost našich zákazníků. 

• Bez stresu vás všechno naučíme.

• Přijmeme vás do naší Lidl rodiny.

• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

Hledáme nové kolegy a kolegyně

35hodinový úvazek

nástupní mzda 

14 000 Kč

po prvním roce 

14 963 Kč

 po druhém roce 

15 925 Kč

Prodavač/ka – pokladní  
Blansko

www.lidl.cz
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Jak se bude jmenovat?

Wanklovo náměstí 4, Blansko

Vážení klienti, připravili jsme pro vás 
modernější a pohodlnější pobočku

Navštivte nás a získejte:
Otevírací doba:
Po – Pá   8.00 – 17.00Slevu až 40 % na Povinné  

a havarijní pojištění

Slevu až 30 % na Pojištění majetku

Slevu až 20 % na Úrazové pojištění

GIGA
Blansko

www.qdex.cz

POÈÍTAÈE
NOTEBOOKY
SERVIS POÈÍTAÈÙ
TONERY

POÈÍTAÈE
NOTEBOOKY
SERVIS POÈÍTAÈÙ
TONERY Nám. Svobody 9, Blansko
tel.:
516 413 812

Fotoseriál: Výstava na stromech 
zve do parku

Plné ruce práce. Takový je název výstavy o kávě, kterou v týdnu od soboty 3. října hostí 
Zámecký park v Blansku. Blansko se tak stává jedním z  50 míst po celé ČR, kde výstava 
probíhá. Na 15 plakátech se  dozvíte, co je to kojot nebo roya, jak vypadá kávovník či kávová 
zrna, jak se káva zpracovává a mnoho dalšího. Autorem fotografi í je Stanislav Komínek 
z organizace NaZemi, který navštívil pěstitele kávy v Guatemale a Mexiku. Zkoumal, jaké 
dopady na jejich životy má jejich zapojení do fairtradových družstev.

PedikúraPedikúra bosá nohabosá noha
 Svitavská 500, bývalý areál Adastu, tel. 603857702

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

objednání 

dle domluvy

7 dní v týdnu 

od 8h do 20h

Vinobraní na Samsaře
 Voňavá vína, 
sladký, burčák, 
čerstvě vylisova-
ný mošt, perníčky, 
sýry a společná po-
hoda. Takové bylo 
první vinobraní na 
Samsaře pořádané 
ve spolupráci s vi-
notékou u Brázdů. 
 "Lisovali jsme v 
přímém přenosu čer-
stvé hrozny na sta-
rém dřevěném lisu 
pro představu lidí, jak 
se vlastně samotné 
víno vyrábí. Vylisova-
nou hroznovou šťávu 
jsme dávali ochutnat 
příchozím a vyráběli 
jsme přímo na Sam-
saře ze šťávy vinné 
želé. Probíhal tra-
dičný košt vína - 24 
vzorků od předních 
moravských vinařů. Dále jsme nabízeli čerstvé sýry 
z naší sýrárny a spoustu nových delikates, které 
jsou ke koupi u nás v sýrárně," vyjmenovává majitel 
vinotéky Michal Brázda. 

 Vydařenou akci zakončilo vylosování vítězů an-
kety, kteří si odnesli ceny v podobě lahví kvalitního 
vína, a posezení u živé hudby. 

-r-

 MAS Moravský kras připravuje na letošní podzim vydání další dětské knihy z pera Slavomíra Sza-
bó, nazvané tentokrát Neuvěřitelné příhody šneka Krasíka. Knížka bude obsahovat dvanáct zbrusu 
nových pohádkových příběhů, které opět zavedou čtenáře na zajímavá a tajuplná místa Moravského 
krasu a jistě se pro ně stanou dobrou motivací k tomu, aby je poté navštívili i ve skutečnosti.

 Příznivci Pohádkového království šneka Krasíka 
se tentokrát mohou do tvorby knížky osobně zapojit. 
Šnek Krasík se totiž v každém příběhu setkává s 
řadou nadpřirozených hrdinů, zvířecích i lidských. 
Velkou část z nich nám autor pohádek představí 
jménem, ale jedné z postav knížky jméno záměrně 
chybí - modré vážce od řeky Svitavy, jež vystupuje 
v pověsti vážící se k městu Blan-
sku a kostelu sv. Martina. Návrhy 
jmen lze zasílat až do 15. října na 
e-mailovou adresu: kraskoinfo@
gmail.com. A protože v tomto 
školním roce se partnerem pro-
jektu Pohádkového království 
šneka Krasíka stala Moravská 
zemská knihovna a také některé 
knihovny na Blanensku, mohou 
se zejména dětští čtenáři, zapojit 
do výběru jména pro vážku i jejich 
prostřednictvím.
 O tom, jak se bude vážka z bla-
nenského pohádkového příběhu 
nakonec doopravdy jmenovat, 

rozhodne přímo tvůrce knížky Slavomír Szabó, který 
nejvhodnější jméno vybere ze všech zaslaných ná-
vrhů. Na autora toho vítězného čeká malá odměna 
v podobě čerstvého výtisku nové knihy Krasíkových 
dobrodružství.
 Více na www.krasik.cz

-r-

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová
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 Otužujete se? O tom, že otužování je zdraví prospěšné, není pochyb. Své o tom ví parta nadšenců 
z celé České republiky i zahraničí, která se v neděli sjela k Punkevním jeskyním. Jako již tradičně o 
prvním říjnovém víkendu tam zahájila sezónu zimního plavání 67. ročníkem Memoriálu T.K.Divíška a 
zároveň 35. ročníkem Liškovy Punkvy. 

V Punkvě zahájili 
otužileckou sezónu

 Punkva je úvodní soutěží pětadvacetiletého seriálu 
závodů Českého poháru v zimním plavání. To, že mají 
otužilci možnost zaplavat si v jeskyni, kudy protéká 
ponorná říčka, je světovou raritou. „Každý plavec má 
možnost vybrat si mezi dvěma tratěmi. Pro nováčky 
a méně zdatné je určena trať 100 m, pro ostatní pak 
trasa dlouhá 300 m. Plavci jsou odvezeni na lodičkách 
do útrob jeskyně, odkud postupně vyplavávají ven,“ 
popsal Michal Moravec, ředitel závodu Punkva 2015. 
 Delší trasa se plave od místa s krásnou krápní-
kovou výzdobou, kterému se říká U vodníka nebo 
také U hastrmana. Kratší stometrová trať začíná 
z prostoru u Masarykova dómu. O bezpečnost se 
musí starat především každý sám, a také musí brát 
ohledy na ostatní. V jeskyni je málo místa, proto se 
plave plaveckým stylem prsa. Na několika místech v 
jeskyni jsou však připraveni i potápěči, kteří dohlížejí 
na bezpečnost a udávají plavcům správný směr.  
 Poprvé se v Punkevních jesky-
ních plavalo v roce 1949, kdy se 
domluvili tři plavci, že si společně 
zaplavou v Punkvě jen v plavkách. 
Byli to Tunál Karel Divíšek z Brna, 
Alfred Nikodém a Oldřich Liška z 
Prahy. 
 K tradičním účastníkům na 
Punkvě patří mnozí přemožitelé 
kanálu La Manche. Letos k nim 
přibyli Radek Táborský z Bohe-
mians Praha a Josef Köberl, člen 
pořádajícího klubu FIDES Brno. 
 Voda v Punkvě má po celý rok 
průměrnou teplotu kolem 8°C. Po 
rekordu v počtu účastníků v roce 
2013, kdy se sjelo 206 plavců, 
bylo nutné akci limitovat počtem 
150 plavců. Plavání v Punkvě 
není závod na čas, ale ředitelství 
jeskyní Moravského krasu vždy 

věnuje několika vybraným plavcům pěkné knižní 
publikace. „Každoročně oceňujeme účast nejstaršího 
a nejmladšího plavce,“ uvedl Moravec. Letos to byli 
sedmasedmdesátiletý Josef Krejsa ze Strakonic a 
devítiletá Daniela Majerová z Prostějova. 
 Do vody se ponořila i Dana Zíková z Prahy. „Plavalo 
se mi dobře. Nic takového jsem ještě nezažila, v Pun-
kvě jsem plavala poprvé. Má to úplně jiný charakter,“ 
sdělila nadšeně otužilá plavkyně. 
 Od podzimu do jara otužilci soutěží v zimním pla-
vání ve vodě o teplotě 0-8°C. Český pohár v zimním 
plavání mívá každoročně kolem pětadvaceti soutěží, 
což znamená, že se konají skoro každou sobotu na 
přehradách, řekách a dalších otevřených vodách 
po celém Česku. Dvě akce budou i na Slovensku a 
v Polsku. Plavou se tratě od sto metrů do jednoho 
kilometru.

-mha-
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 721466406.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* 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.
* Přijmeme řidiče TAXI, víkendové směny - 
brigádně. Tel. 608879318.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 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.
* Skládací přenosnou dětskou postýlku Chicco, cena 
1000,- Kč. Dále matraci do postýlky 60x120 cm za 200,- 
Kč. Tel. 608627889.
* 20 tablet Femibionu 1 pro těhotné, trvanlivost do 7/2016, 
cena 100 Kč, e-mail: js.bk@email.cz
* Kufříkový šicí stroj staršího typu, nepoužívaný. Tel. 
776223858.
* 0,5 m3 olšového dřeva - polena, 800 Kč. Odvoz z Bačiny 
u Blanska nutný. Tel. 737802235.
* Zachovalou černou obýv. stěnu rozkládací na jednotlivé 
díly, plus konfer. stolek. Vše za 2500 Kč. Tel. 775237266.
* Mladé korely, cena 200 Kč. Tel. 737902404.
* Garáž na ulici 9. května - nejvyšší nabídce. Tel. 
737900946.
* Kurník s výběhem pro 6-8 slepic. d-1495, š-755, v-1040. 
Nový v orig. balení. Tel. 602884457.
* Nové nenošené botasky na suchý zip vel. 36 za 100 
Kč. Tel. 722650359.

* Žádám laskavě mladý pár se psem o vrácení klíčů od auta, 
které našel na Havlíčkově ul. Odměna! Tel. 516414946, 
728740070.
* Pronajmu 2+1 a 3+1 Zborovce. Tel 603707132.
* Jsem již 9 let vdova 58, svět mě už moc nebaví a 
připadám si zbytečná. Hledám touto cestou nekuřáka, 
abstinenta pro rodinný život. Jen vážně. SMS 728924631.
* Peču domácí bezlepkový chléb (1000 g), cena: 96,- Kč. 
Tel. 777023769.
* Pronajmu garáž v Blansku na Zborovcích, ulice Okružní. 
Tel. 723000391.
* Prosím, přijměte do vaší rodiny krásné, černé kotě. Tel. 
737452965.
* Koupím byt v Blansku, platím hotově. Tel. 720593332.
* Koupím garáž v Blansku, v jakémkoliv stavu. Tel. 
724854685.
* Nabízím k dlouhodobému pronájmu 3+1 (81 m2) s garáží 
(22,5 m2) v cihlovém domě v Blansku pod hřbitovem. 
Vlastní topení, sklep. Požadujeme vratnou kauci. Tel. 
777030523.
* Levně koupím rotoped. Tel. 776301224.
* Za odvoz přenechám dětské kolo SOBI, vysoká řídítka. 
Vyžaduje menší opravu. Tel. 723875356.
* Kdo levně prodá prodlužovací kabel v délce 10 m, pro 
380 V. Zástrčka 4 kolíky, průměr 50 mm. Tel. 723875356.
* Daruji za odvoz 15 kusů knih různých titulů. Jsou vystři-
žené z novin Rovnost po roce 1980. Dále přílohy Rovnosti 
za tři roky. Tel. 723875356.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
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 představe-
ní Divadla Háta. 3.11.2015 v 19:30 hod, Dělnický dům 
Blansko. Cena 260 Kč, s klubovou kartou 220 Kč. 
Michalovi mazlíčci – 20.12.2015 v 10:00 hod, Kino 
Blansko. Cena 155 Kč. Dětské představení Michala 
Nesvadby, předprodej od 9.10.2015.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
17.10.2015 – Jen počkej, zajíci! Hala Rondo
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Rondo
14.11.2015 – Scooter, Bobycentrum Brno
18.11.2015 – Muzikál Dracula, 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.
Aktuální pozvánka:
V rámci oslav 50. výročí partnerství měst Blanska a 
Scandiana se ve čtvrtek 22.10.2015 uskuteční něko-
lik akcí, na které je zvána široká veřejnost: 
Na cestě do Evropy – 50 let společně
10:00 hod – vysazení stromu přátelství k 50. výročí 
se Scandianem (před radnicí) 
dopoledne – farmářské trhy s ochutnávkami gastro-
nomických produktů z partnerských měst. 
13:00 hod -  odborná konference Česko-italská histo-
rie našeho regionu a partnerství Blanska a Scandiana 
(Muzeum Blansko, hudební salon)
16:00 hod -  vzdělávací seminář pro veřejnost 
Možnosti čerpání dotací z fondů EU o možnostech 
zapojení do evropských programů a fi nancování akcí 
z dotací EU (Muzeum Blansko, audiovizuální sál)

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-

!!! LÍBÁNÍ !!!!!! LÍBÁNÍ !!!
v BAZARU VŠEHO 
A NÁBYTKU 1000 m2

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

!!! POVOLENO !!!!!! POVOLENO !!!
DRAŠAR 602 882 227

Roztočil se už ve středu

Stolní tenis KST Blansko
  Start do nové sezony se příliš nevydařil mužům 
A ve druhé lize. Nejprve v sobotu podlehli velmi 
silnému Hradci Králové, v neděli pak po velkém boji 
nestačili na Jeseník, který je na domácích stolech 
velmi nepříjemným soupeřem.
 Za Blansko poprvé jako člen základní sestavy 
nastoupil teprve třináctiletý Filip Vybíral a i když zatím 
vinou nedostatku zkušeností nebodoval, předvedl 
výkon, který je velkým příslibem do budoucna.
  Muži B v divizi nejprve vybojovali cennou remízu s 
MS Brno E, i když nebyli příliš daleko od vítězství, ke 
kterému scházely pouhé dva míčky. Nedělní zápas 
ale domácích hrubě nevyšel a utrpěli debakl s týmem 
MS Brno D.
 Dvě okresní derby sehráli na domácích stolech 
muži C v Krajské soutěži II. Nejprve si po přesvěd-
čivém výkonu poradili s rezervou Zbraslavce, aby 
následující den nestačili na A tým Šošůvky. Derby 
se Šošůvkou bylo o to pikantnější, že za ni v této 
sezoně nastupují odchovanci a dlouholetí hráči 
blanenského klubu, bratři Kutilové. Ve velmi dobrém 
světle se uvedli oba noví hráči KST Blansko a to 
Tomáš Kaluža, který před sezonou přišel z Ivančic, 
tak Lukáš Svoboda, který se ke stolnímu tenisu vrací 
po delší odmlce. Je to již druhý hráč tohoto jména v 
KST Blansko, protože jeden Lukáš Svoboda patří k 
oporám A týmu ve druhé lize.

1. liga ženy
TJ Slavoj Praha – KST GMC Blansko 3:7
Body: Pavlicová 3,5 Chajda 2,5 Ševčíková 1
TJ Sokol Nusle Praha – KST GMC Blansko 7:3
Body: Pavlicová 1, Chajda 1, Ševčíková 1

2. liga muži
Slavia Hradec Králové C – KST Blansko 10:5
Body: Svoboda 2,5 Dudík 2 Přikryl Aleš 0,5 Vybíral 0
Exiteria KST Jeseník – KST Blansko 10:8
Body: Dudík 3 Svoboda 3 Přikryl 2 Vybíral 0

Divize muži
KST Blansko B – MS Brno E 9:9
Body: Kvíčala David 4,5 Přikryl Jiří 1,5 Polívka 1,5 
Voráč 1,5
KST Blansko B – MS Brno D 0:10
Sestava: Kvíčala, Přikryl Jiří, Polívka, Voráč

KS2 muži
KST Blansko C – STK Zbraslavec B 10:5
Body: Kaluža 4,5 Svoboda 2,5 Zukal 2 Procházka 1
KST Blansko C – TJ Šošůvka 6:10
Body: Zukal 2,5 Kaluža 1,5 Svoboda 1,5 Procházka 
0 Voráč 0,5 (nastoupil pouze ve čtyřhře)

-vory-

  O prvním říjnovém víkendu se opět naplno rozběhly soutěže stolních tenistek a tenistů KST Blan-
sko. Solidní vstup mají za sebou ženy v 1. lize, když v sobotu dokázaly zvítězit na stolech Slavoje 
Praha. V neděli se jim již tolik nedařilo proti jednomu z favoritů soutěže Sokolu Nusle Praha.

PÁTEK 9.10.PÁTEK 9.10.
16:00 Kolárka, Pohádka z Kuchyně 
/Divadlo Kolárka/ divadlo
 Sourozenci Jirka a Niki zjistí, že se u nich doma 
dějí zvláštní věci. Něco se děje v kuchyni!!...Chcete 
vědět co? Tak přijďte na veselé divadelní představení, 
které je plné hravosti, záhad a písniček. Vhodné pro 
děti všech věkových kategorií i pro dospělé, kteří se 
chtějí vrátit do dětství.
Hrají: Jiří Daniel, Nika Lárová
Režie: Eva Petrželová
19:00 Kolárka, Kapustnica / Divadlo Commedia (SK) 
/ divadlo
„Komédia o dvoch starcoch, ktorým vôňa kapustnice 
úplne zmenila jeseň života"
Réžia: Vlado Benko
Účinkujú: Vlado Benko, Dušan Kubaň, Michal Novák
Autor knižní předlohy René Fallet

20:00 Kino Blansko, Forma: Metropolis/ celove-
černí fi lm s živým hudebním doprovodem
 Metropolis - Tento dnes již kultovní snímek je pova-
žován za to nejlepší, co se dochovalo z období němé 
kinematografi e. Dokazuje mimořádnou vyspělost 
evropských tvůrců, kteří zde předjímají boj jedince 
se systémem a je mixem mnoha žánrů: sci-fi , horor, 
melodrama a utopie zároveň.
 Volné sdružení hudebníků FORMA bylo před 
časem za živý hudební doprovod k fi lmu Erotikon 
nominované na hudební cenu Anděl. Do Blanska 
přiveze další skvělou hudební stopu, tentokráte ke 
klasické perle němého fi lmového expresionismu, 
německému fi lmu Metropolis. Film byl v roce 2001 
zapsán organizací UNESCO na listinu světového 
dědictví.

21:00 Muzikograf, Open mic
 Fantazii se meze nekladou, přijď si zahrát, za-
zpívat, zarecitovat, zatančit a nebo prostě něčím 
překvapit, necháme to na tobě! Maximální délka 
výstupu je 15 minut. Na závěr free prostor pro jam.. 
pokud bude chuť. Chceš se zúčastnit? Ozvi se na 
facebook Divadlo Kolárka, nebo na číslo 603515800.

SOBOTA 10.10.SOBOTA 10.10.
14:30 park před kinem, Bomberos 
/Squadra Sua/ pouliční divadlo
 Hasičská groteska a ohnivý pouliční 
slapstick o třech klaunech, kterým velí 
hlavně voda a hrdinské heslo „bližnímu 
ku pomoci". Rodinné představení zamě-
řené zejména na otce a děti. 
17:00 Kolárka, Golem / Damúza / 
divadlo
 Loutková pohádka na motivy starých 
židovských pověstí, zejména pak legen-
dy o Golemovi. Náš příběh se odehrává v 
období vlády Rudolfa II. Na pražský hrad 
se sjíždí nejvýznamnější alchymisté a 
umělci své doby. Proradný rádce se sna-

ží co nejvíce si namastit kapsy, a tak lidé v podhradí 
zažívají krušné chvíle. Rabín Löwe, proto na pomoc 
povolá hrdinu z hlíny - Golema. Vhodné pro děti od 
6 let a jejich rodiče.

19:30 Kolárka, Pitchwork 
/Divadlo Kolárka/ divadlo
"Když jsi dokonalá, můžeš bejt klidně mrtvá"
 Ustřižkovité putování po krajinách lidského těla, 
cestou komentující leckdy podivné normy fyzické 
krásy. Někdy je vytváří společnost, často si je vytvá-
říme každý sám... Zejména ženy, ale řeší to každej, 
a ne že ne..
Hrají: Leona Petlachová, Míša Růžičková, Markéta 
Nesrstová, Tereza Chalupová, Jolana Chalupová

21:00 Muzikograf
Divided shoegaze-Lo-Fi /Frýdek-Místek/ koncert
 Jejich osobité pojetí shoegaze do sebe vstřebalo 
i prvky melancholického popu či lo-fi  folku. Skupina 
vznikla na konci roku 2013 a už na podzim následu-
jícího roku vydali své debutové album Born To Sleep, 
které sklidilo velmi pozitivní reakce kritiky, a za které 
byli nominováni na cenu Vinyla v kategorii Objev roku.

PÁTEK 16.10.PÁTEK 16.10.
20:00 Muzikograf, Afterparty na Muzikografu! / 
zábava
SKARBONE 14 (BEL) osmičlenná kapela, která se 
pohybuje na scéně už od roku 2002, hraje chytlavou 
směs ska-rocku okořeněnou o prvky world music. Za-
ručeně roztancuje i to nejstarší křeslo na Muzikografu.

ÁMA BASS SHERIFF je známý DJ boskovické hudeb-
ní scény, jehož velikost a věhlas již dávno přesáhly 
hranice okresního formátu. Zajisté vás nenechá znu-
děně postávat u baru a naservíruje vám ty nejlepší 
beaty pod refl ektorem.

Vstupenky na jednotlivá představení a koncerty 
budou k prodeji vždy na místě. Permanentku 
lze zakoupit za výhodnou cenu 300,- od 3.10. v 
kavárně KinoKAFE.
Kontakt pro případ jakýchkoliv nejistot: Jolana 
Chalupová 724815760

 Kolotoč, multižánrový festival propojující snad všechny umělecké žánry od hudby, přes výtvarné 
umění až po pouliční divadlo, se v Blansku opět „roztočil“ už tuto středu. Pro ty z vás, kterým utekl 
start, přinášíme alespoň podrobný program závěrečných dní tohoto blanenského kulturního fenoménu.

Hledají domov!
Max a Pluto (6 let) kříženci bílého švýcarského 
ovčáka a barzoje. Jsou hodní, čistotní a potřebují fy-
zicky zdatného majitele, kterého budou milovat. Mají 
kompletní očkovaní, odčerveni. Je možné adoptovat 
si každého zvlášť.

Joshida (2-3 roky) hodný čistotný kříženec střední 
velikosti (14 kg), kastrovaný a čipovaný, kompletně 
očkovaný, odčervený. Uvítal by domov i v bytě nebo 
uvnitř rodinného domku. 
Cooper je mladý asi 10 měsíců starý, větší, 23kg 
vážící kříženec. Potřeboval by domek se zahradou 
a aktivního páníčka na vycházky. Cooper je hodný, 
akční puberťák, je kompletně očkovaný, odčervený. 
Určitě se s ním nebude nový majitel nudit.
Ron (2,5 roku) AST - pes se cítí v útulku ztracený a 
opuštěný a nechce moc komunikovat, je čistotný a ví 
se jeho přesná minulost. Vhodný pouze pro majitele, 
který má s tímto plemenem zkušenosti a fyzicky a 
psychicky ho zvládne. Je očkovaný, odčervený.
V útulku čeká na svoje nové páníčky ještě dalších 
6 pejsků.

-r-

Dlouhodobě prosperující fi rma 
se sídlem v Blansku nabízí 

volné pracovní místo na pozici 

SKLADNÍK
Vhodné pro muže i ženy. 

Výhodou průkaz VZV, čas. fl exibilita.

Nástup možný ihned. 
Informace na tel. 516 410 435
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

9. října 20158

 Na zářijový squashový turnaj přišlo opět jen 9 hráčů. 
Nedošlo tak k naplnění přání pořadatelů, dostat se nad 
hranici deseti borců.
 Z tohoto důvodu se hrálo od začátku v jedné skupině 
na dva vítězné sety do 11 bodů, dle mezinárodních 
pravidel. Každého ze zúčastněných čekalo ve skupině 
8 náročných zápasů. Na turnaji chyběli někteří čelní 
hráči a tak se naskytla šance na dobré umístění pro 
další hráče. 
 Nejvíce vydělal Jakub Sedláček, turnaj vyhrál a 
posílil své ambice na celkové vítězství v jedné z 
doprovodných soutěží. Druhý skončil Ladislav Musil, 

po sedmi vítězstvích prohrál jen se Sedláčkem 0:2 
(8:11;8:11). Třetí místo patřilo Ivo Graff ymu, který stále 
více vystrkuje svoje squashové růžky. Čtvrté místo 
získal Richard Derink, kterému pomyslná bedna unikla 
právě po vzájemném utkání s Graff ym.
 Příští říjnový turnaj se uskuteční v sobotu 24.10. od 
13 hodin. Je to poslední turnaj 14. squashové sezóny 
v našem centru. Hráči mají poslední možnost vylepšení 
svého dosavadního postavení. 
 Proto jste opět zváni a vítáni. Ceny do turnaje pro 
všechny aktivně zúčastněné hráče zabezpečil ČAD 
Blansko a.s. Startovné je neměnné 200 kč.

PROVOZNÍ DOBA ŘÍJEN 2015
Pondělí  7:00 – 21:00
Úterý  7:00 – 21:00
Středa  7:00 – 21:00
Čtvrtek  7:00 – 21:00
Pátek  7:00 – 21:00
Sobota   14:00 – 19:00
Neděle  14:00 – 19:00

Vítězný vstup 
basketbalistů

 Dvanáctiletí basketbalisté klubu BBK Blansko 
vstoupili vítězně do nového ročníku oblastního pře-
boru, když porazili dvakrát tým BŠM Brno a navázali 
tak na prvenství v přípravném turnaji v Kyjově.
 Soupeř z BŠM je už tradiční rival, který zejména v 
prvním zápase dlouho blanenské hráče a hráčky trá-
pil. V obou zápasech nakonec rozhodl vyrovnanější 
kádr domácích, což se projevilo zejména v soubojích 
druhých pětek. „V druhém utkání si už naše první 
pětka dobrou obranou se soupeřem poradila a druhá 
pětka postupně zvyšovala náskok na celkový rozdíl 
27 bodů. A nakonec dostali herní příležitost všichni 
hráči. Dařil se nám rychlý přechod do protiútoku, 
herní systém "hoď a běž" a celkem dobře jsme 
bránili,“ uvedl trenér BBK Blansko Antonín Zezula. 
Nejlepším hráčem v prvním utkání byl Pavel Berka, 
ve druhém Jana Streitová.

Výsledky:
BBK Blansko : SAM BŠM Brno 58 : 38 (32 : 24) 
BBK Blansko : SAM BŠM Brno 56 : 29 (36 : 18) 
Body celkem:
Streitová 25, Berka 20, Křížová 17, Svěráková 16, 
Nečas 14, Ševčík 6, Jelínek a Ježek po 4, Špačková, 
Dymáček, Tyleček a Zouhar po 2.

-kaj-
foto: Milan Berka

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 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!!!

oddinn
odo ini

, , 

pradelnablansko@seznam.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Sníh ani náledí už Vám cestu 
nezkomplikují. Připravíme Váš vůz 
na všechny radosti zimní sezóny. 
Zkontrolujeme akumulátor, brzdový 
systém a rovněž se zaměříme na 
diagnostiku Vašeho vozu. Navíc právě 
u nás teď pořídíte kompletní zimní kola 
včetně ŠKODA Pneugarance na 
3 roky za výhodné ceny a snadno 
vyřešíte přezutí svého vozu či 
uskladnění letních kol. Můžete také 
využít akční ceny ŠKODA Originálních 
dílů a příslušenství se slevou až 15 %.

Navštivte autorizovaný 
servis ŠKODA dříve, než 
Vás zima překvapí

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

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

Další číslo Monitoru vychází 23. října 2015 Potřebujete inzerci? 
Volejte 606 728 334Volejte 606 728 334

• 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

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

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

Prodej, servis, splátkový prodejProdej, servis, splátkový prodej
Baterie, nabíječky, sluchátka, pouzdra, ochranná skla 

Široký výběr telefonů, notebooků, PC a tiskáren
Po předložení inzerátu při koupi nového telefonu

SIM karta Vodafone s kreditem 200,- Kč jako dárek. Platí do konce října.

Bate


