
- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 30 m2, přízemí, terasa, parkovací stání... NC – 1.104 tis. Kč 

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 32 m2, přízemí, terasa, šatna, parkování... NC – 1.224 tis. Kč 

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 33 m2, 1. NP, výtah, balkon, parkování... NC – 1.082 tis. Kč 

- Prodej bytu 2+1 Blansko, 52 m2, 1. NP, balkon, cihla, ihned volný... NC – 1.299 tis. Kč 

- Prodej bytu 2+kk Ráječko, 67 m2, výtah, 2 balkony, parkovací stání ... NC– 2.201 tis. Kč

- Prodej RD 6+1 Blansko – J. Lady s garáží, poz. 1.017 m2, jezírko...NC – Info. v RK 

- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, EE možné zapojit...NC – 950 Kč/měs.

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK

- Pronájem bytu 3+1 BK – Písečná, 76 m2, od 11/2017...NC – 12.000 Kč/měs./vč.inkasa

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

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

Nepoprali, ale zcela určitě se prát budou. Program na sobotu 11.11. je jasný. Blansko 
ožije oslavami svatého Martina, a to jak v blanenském zámeckém parku, tak na Skal-
ním mlýně. Dvě prakticky stejné akce v jeden den. Říkáte si, jak je to možné? Pojďme 
si trošku osvěžit paměť a taky se podívat na to, co nás za měsíc čeká konkrétně.

a tak se vytasili s akcí podobnou (však taky mohli 
leccos okoukat v uplynulých dvou ročnících) a 
pořadatelstvím pověřili naše Kulturní středisko. 
A když se podíváte na celou koncepci, zjistíte, 
že ta akce nebude podobná, ale úplně stejná. Až 
člověka napadne slovo „vykradená“. Cimbálová 
muzika, ZUŠ Blansko s Hankou Holišovou, big-
band ZUŠ Jedovnice a samozřejmě víno a stánky 
s jídlem.
 Co mi vadí? Město hned od začátku slibovalo, 
že nezvýší dotaci na sobotní program. Na dotaz, 
kde vezmou pořadatelé chybějící peníze, bylo 
zodpovězeno, že 50.000 Kč by mělo přijít z 
Vinařského fondu, který přiděluje každého půl 
roku dotace na podporu prodeje vína. Prima 
nápad, jenže podle informací, které máme, se 
povedl jen napůl. Vlastně jen na jednu pětinu. 
Dotace přijde, ale pouze ve výši 10.000 Kč. Za 
tuto sumu zaplatí tak možná zvukaře. Kdepak je 
program? Sobotní Na víno s Martinem vyjde dle 
mého odhadu minimálně na 50 – 60 tisíc korun, 
ale nedivil bych se, kdyby se částka vyšplhala 
na šestimístnou cifru, zejména za předpokladu, 
že bude chtít udržet standard, na který jsme byli 
v režii team agency zvyklí. Kdo to zaplatí? To 
ponechám na vaší fantazii.
 Zajímavé je, jak je všude akce Na víno s Marti-
nem městem prezentována a propagována. Tolik 
pozvánek, článků a vůbec pozornosti věnované 
právě sobotě, to je zvláštní. Chvílemi nabývám 
pocitu, že celé Vítání sv. Martina nebude trvat od 
pátku do neděle, ale jde pouze o sobotní program. 
To člověka nutí k zamyšlení, zda se nejedná o 
hozenou rukavici pro team agency a jejich akci 
na Skaláku. Celé to na mne působí jako úpěnlivá 
snaha o likvidaci soukromého pořadatele.
Nutno podotknout, že tentokrát určitě není na 
vině KSMB, jež bylo pořadatelstvím této akce 
pověřeno, nýbrž vedení města, které dopustilo, 
aby v jednom městě (ano, Skalní mlýn je pořád 
součástí Blanska) proběhly dvě úplně stejné akce. 
To je k ničemu. 
Nakonec bude na vás, kam se vypravíte. Projevíte 
tím svůj vlastní názor a podporu. Komu ji nakonec 
dáte, nechám na vás. Já mám jasno. Nic se však 
nemění na tom, že z celé záležitosti jsem opravdu 
lehce otrávený. Je mi totiž jasné, jak to nakonec 
dopadne. Poperou se.

Martin Müller

Svatomartinský košt. Jako první s myšlenkou 
uspořádání Svatomartinského koštu přišla fi rma 
team agency. Pravda je taková, že svatomartinské 
oslavy se v předchozích letech týkaly pouze pátku 
a neděle, takže tohle vyplnění jinak prázdné sobo-
ty přišlo vhod jak Blanenským, tak i městu, které 
tohle dříve nenapadlo. Vedení města poskytlo 
fi nanční podporu, a tak se v sobotu, uprostřed 
každoročních tradičních oslav Vítání svatého 
Martina v Blansku, začala psát tradice nová. První 
ročník byl úspěšný, a hned se začalo jednat o 
pokračování. Na nátlak občanů a tak trochu si 
myslím, že i vedení města, proběhl druhý ročník 
bez vstupného. Dle očekávání přišlo více lidí a 
všichni byli spokojení. 
 Zajímavým faktem je, že akce tohoto rozsahu 
v takové kvalitě přijde dle slov pořadatele na 
bezmála tři sta tisíc korun. Zde pak není divu, že 
bez fi nanční podpory, ideálně ve formě dotace z 
města, se nic takového uspořádat nedá. Jenže 
na třetím ročníku se team agency s městem 
nedohodli, respektive město odmítlo poskytnout 
team agency dotaci. Z jakých důvodů, můžeme 
nechat stranou, jelikož to v této souvislosti není 
až tak důležité.
 Svatomartinský košt tedy proběhne 11.11. 
od 12 hodin na Skalním mlýně a slibuje kvalitní 
program i zábavu, stejně jako v předchozích 
ročnících. Řízená degustace vína, cimbálová 
muzika, ohňová show, vystoupení Standy Hložka 
s kapelou, skupinu HD acoustic a hlavně skvělý 
gastronomický zážitek v podobě dobrého jídla a 
spousty vína. Dopravu na místo bude zajišťovat 
bezplatně kyvadlová doprava. Vzhledem k uply-
nulým dvěma ročníkům už teď víme, že se máme 
na co těšit. 
Na víno s Martinem. Nová akce, která proběhne 
v blanenském zámeckém parku 11.11. od 13 
hodin a pořadatel, kterým je KSMB, na ni zve ná-
sledujícím způsobem: „Letošní Vítání sv. Martina 
nabízí v sobotu 11. listopadu 2017 možnost zajít si 
takříkajíc Na víno s Martinem. Pod tímto názvem 
se v blanenském zámeckém parku odpoledne a 
večer uskuteční pestrá přehlídka (nejen) svato-
martinských vín, která zde se svatým Martinem 
také poprvé slavnostně otevřeme.“
 Tohle je odpověď města na fakt, že team 
agency přesunula Svatomartinský košt z centra 
ke Skalnímu mlýnu. Podle informací z radnice 
vedení města nechtělo, aby Blanenští o akci přišli, 
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Víte?
Nevíte?

Den seniorů s Nemocnicí Blansko

Archeologové našli nové 
stopy osídlení Blanska

Nové lodě v Punkevních jeskyních

Freddieho sloupek
Podivnosti u „vrchnosti“

 Říká se, že o charakteru člověka vypovídá kromě 
osobní prezentace i to, jakými lidmi se obklopuje. 
V tomto případě je Hrad v Praze nádherné místo k 
životu. Myšleno ironicky.
 Jistě nejen mne zaujal poslední výrok jistého 
Ovčáčka na jisté sociální síti, ve kterém přirovnává 
praktiky EU ke Třetí říši a ČR k Protektorátu.
 Jistou paralelu mezi EU a Třetí říší by se nám jistě 
podařilo najít, ale to není podstatné. Podstatným 
se mi zdá, že na ofi ciálním účtu mluvčího Miloše 
Zemana se může něco takového vůbec objevit, 
protože pokud nic jiného, jedná se o výrazné selhání 
onoho mluvčího. Je totiž dost podstatný rozdíl, pokud 
nějakou takovou věc vypustíte do světa ofi ciálním 
kanálem Hradu anebo si o téže věci povídáte s 
kamarády v hospodě. Každý má právo na vyslovení 
svého názoru a právě od toho máme svobodu slo-
va, kterou je třeba bezvýhradně bránit. A je třeba i 
všemožně bojovat za to, aby zmizela ta nechutná 
„politická korektnost“. Ale... 
 Víte, říká se, že co je dovoleno pánovi, není 
dovoleno kmánovi. Domnívám se, že to platí i obrá-
ceně, protože jakmile se člověk dostane do nějaké 
společenské, či pracovní role nebo pozice, pak musí 
upravit své vyjadřování patřičným způsobem. Mohu 
si stokrát myslet, že Angela Merkel a Emanuel Ma-
cron jsou pomýleným párem, který vede celou EU do 
kytek, případně jejich věrný spojenec Jean-Claude 
Juncker je ochlasta, ale do ofi ciálního vládního nebo 
parlamentního vyjádření to prostě nepatří.
 O takových věcech a v podobném tónu nechť je 
vedena diskuse u lahve vína za dlouhých zimních 
večerů v baru.
 Nejedna věc mne na tom výroku zarazila. Pře-
devším to, zda se pan Ovčáček vyjadřoval v jedné 
ze svých „trojjediných rolí“, jak vtipně podotknul o 
své práci v jedné z televizí – tedy zda se jednalo o 
tlumočení stanoviska Miloše Zemana, o obhajobu 
stanoviska Miloše Zemana, či o hájení samotného 
Miloše Zemana. Jestliže tentokrát vybočil z této své 
úlohy a tlumočil názor svůj, nemá jeho názor na 
ofi ciálním účtu mluvčího co pohledávat. Pan mluvka 
může svoje obavy o směřování EU publikovat třeba 
v Haló novinách, či v Blesku, což jsou jeho dvě 
předchozí destinace jako „novináře“. Nikým nevolený 
hradní úředník by tak nemusel dělat ostudu České 
republice (z Hradu je té ostudy už tak dost) a přitom 
by si mohl svobodně vyjádřit svůj jistě zajímavý 
názor.
 Ten názor je zajímavý i v tom ohledu, že pokud 
se dobře pamatuji, tak to byl právě jeho nejvyšší 
nadřízený, kdo nechal nad sídlo králů a prezidentů 
této země vyvěsit onu modrou vlajku se žlutými 
hvězdami, tedy vlajku, která tam, dle mého názoru, 
nemá co pohledávat.
 Hezký den…

Freddie 
 (freddiemail@email.cz)

 Jak pečovat o staré lidi v jejich domácím prostředí, o tom se mohli dozvědět lidé, kteří ve čtvrtek 
21. září zavítali do Dělnického domu. Blanenská nemocnice tam uspořádala Den seniorů. Akce se 
konala u příležitosti Mezinárodního dne seniorů a jejím cílem bylo představit regionální nabídku 
služeb, které mohou využívat staří lidé a jejich rodiny. 

 Nemocnice Blansko 
zároveň vyhlásila rok 2017 
rokem seniorů. V Dělnickém 
domě se sešli odborníci, 
kteří se starají o staré a 
nemocné lidi. S krátkými 
přednáškami se na podiu 
vystřídali lékaři z blanenské 
nemocnice, zdravotní a 
rehabilitační sestry i sociální 
pracovnice. Zmínili palčivá 
témata, která staré lidi trápí, 
například potíže s polykáním 
nebo mozkové příhody. 
Poučili o důležitosti správné 
výživy a rehabilitace. 
 Svoje služby a novinky 
v  oboru  jedno t l i v í 
přednášející představili 
nejen ostatním kolegům, 
ale i zájemcům z široké veřejnosti, kteří se doma 
o seniora starají. Nechyběly ani praktické ukázky 
bezpečné manipulace s nepohyblivými pacienty, 
nácvik správného polohování jako prevence vzniku 
proleženin, představení kompenzačních pomůcek, 
ukázky zahušťování tekuté stravy. 
 Mezioborová spolupráce v oblasti péče o seniory je 

velice důležitá a v blanenském regionu funguje velmi 
dobře. Služby se vzájemně doplňují a navazují na 
sebe, takže kdo má zájem starat se o nemocného 
člena rodiny v domácím prostředí, může si být 
jistý, že na to nebude sám. Zdejší zdravotnické i 
nezdravotnické organizace mu v tom pomohou. 

-mha-

 První polovina 11. století. Do této doby spadají stopy civilizace, které v září letošního roku nalezli 
archeologové při výzkumu kolem kostela svatého Martina. Jsou tedy přibližně o sto let starší, než je 
první písemná zmínka o Blansku z roku 1136. 

 Archeologové prozkoumávali výkop pro vodovodní 
přípojku, která kolem kostela povede. „Tušíme, 
že biskup Zdík tady měl sídlo, pravděpodobně 
nějaký dvorec kolem kostela. Nyní jsme doložili 

jeho existenci,“ uvedl Miroslav Dejmal ze 
společnosti Archaia Brno, která průzkum 
provádí. 
 „Povedlo se nám najít základy biskupského 
dvorce z 12. století. Pod vrstvou hrobů, které 
souvisejí se středověkým kostelem, jsme 
zachytili dvě sloupové jámy po dřevohliněné 
stavbě,“ objasnil archeolog. 
 V hloubce přibližně 180 cm se však našly 
ještě úlomky keramiky, kterou odborníci 
datovali do první poloviny 11. století. Jde 
o kuchyňskou keramiku, která sloužila k 
přípravě pokrmů. Tento nález považují za 
velmi důležitý, protože doposud nic staršího 
nenašli. Znali pouze keramiku z 13. století a 
z přelomu 12. a 13. století. 

 „Budeme ještě pokračovat dalšími výkopy a 
doufáme, že najdeme další doklady osídlení,“ dodal 
Miroslav Dejmal. 

-mha-

 Správa jeskyní ČR obnovuje plavidla v Punkevních jeskyních. Čtyřistapadesátimetrovou plavbu 
po podzemní říčce Punkvě budou brzy všichni návštěvníci absolvovat na nových nepotopitelných 
lodích. V září se na hladinu říčky usadila první z nich se jménem Wankel. Celkem jich bude deset. 

 Současné lodě byly vyrobeny v letech 1981, 
1991 a 1992 v loděnicích v Komárně. Za dlouhou 
dobu provozu na nich ovšem zapracoval zub času 
a Správa jeskyní ČR se tedy rozhodla nechat vyrobit 
plavidla nová. 
 „Plavba na říčce Punkvě je provozována již od roku 
1921 a v dnešním rozsahu od roku 1933. Za tu dobu 
se zde vystřídala celá řada lodí – od dřevěných člunů 
až po současná kovová plavidla,“ přiblížil vedoucí 
Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka s 
tím, že další čtyři lodě by měly být dodány do konce 
letošního roku a zbývajících pět potom do května 
příštího roku. 
 Nové lodě vycházejí koncepčně z původních 
modelů, ale jsou upraveny podle současných 
požadavků se zaměřením zejména na větší 
bezpečnost. „Jejich konstrukce je pevnější, jsou 
nepotopitelné, původní akumulátory byly nahrazeny 
lithiovými články, používanými i v elektromobilech. 
Jsou vybaveny dvěma elektromotory, z nichž 
jeden slouží k vlastnímu pohonu lodě a druhý 
jako dokormidlovávací zařízení, která je nezbytné 
v úzkých a klikatých chodbách,“ popsal Hebelka. 
Zakázka byla svěřena firmě Jesko CZ s.r.o z 
Pardubic. Cena jedné lodě je 960 000 korun. 
 První výpravu na Punkvu podnikl badatel Jindřich 
Wankel v roce 1857. Punkevní jeskyně jsou nejvíce 
navštěvované jeskyně v České republice s roční 
návštěvností přes 200 000 návštěvníků. V letošním 
roce je navštívilo 166 019 návštěvníků což je o 

7199 více než za stejné období roku 2016. Podíl 
zahraničních návštěvníků tvoří 40 % z celkové 
návštěvnosti. 

 -mha-

Zakoupením koláče 
pomůžete umírajícím

 Ulici Rožmitálovu v Blansku a prostory 
boskovické nemocnice rozvoní 11. října čerstvé 
koláče. Kolemjdoucím je zde budou prodávat 
pracovníci blanenské charity. Výtěžek akce 
Koláč pro hospic půjde na péči nevyléčitelně 
nemocných lidí. „Chtěli bychom jim zajistit 
důstojné umírání,“ říká vedoucí Mobilního 
hospice svatého Martina Hana Kudová.

 Koláč pro hospic chystáte už po deváté. Co 
stálo na počátku akce, jak vznikala?
 S nápadem uspořádat Koláč pro hospic přišli 
pracovníci diecézní charity v Brně v roce 2009. 
Akce se rozšířila do ostatních oblastí, u nás už 
se první ročník před devíti lety setkal s velkým 
zájmem lidí. Sbírkou jsme chtěli získat peníze na 
zakoupení kompenzačních pomůcek pro nemocné 
v posledním stádiu nemoci. Ty pak půjčujeme domů 
lidem, kteří o umírající pečují. Nejvíce jsou potřeba 
polohovací lůžka. Dají se na ně dát speciální 
matrace zabraňující proleženinám a ulehčí také 
práci pečujícím například při krmení a vůbec při 
manipulaci s nemocným.
 Kde a kdy si lidé můžou koláč koupit a kolik 
bude stát?
 Naši pracovníci budou mít jeden stánek v Blansku 
na Rožmitálově ulici vedle prodejny Albert a druhý 
v Boskovicích v suterénu nemocnice. Prodávat 
budeme od osmi od rána do tří odpoledne podle 
zájmu kolemjdoucích nebo do vyprodání zásob. 
Minimální částka za koláč bude dvacet korun, ale 
samozřejmě mohou lidé přispět víc.
 Výtěžek z akce půjde na potřeby Mobilního 
hospice svatého Martina. Můžete čtenářům 
přiblížit, co je to vlastně hospicová péče?
 Pracovníci hospice pomáhají lidem v posledním 
stádiu nemoci a jejich blízkým. Od ledna letošního 
roku jsme se na Blanensku starali zhruba o šedesát 
umírajících. V týmu máme lékaře, zdravotní sestru, 
sociální pracovnici, psychologa a pastoračního 
asistenta. Jsme k dispozici čtyřiadvacet hodin denně 
a lidé za hospicovou péči neplatí. Kromě toho, co 
proplatí zdravotní pojišťovny, hradíme hospic z 
prostředků charity.
 Pokud by se někdo z kolemjdoucích chtěl o 
hospicové péči něco bližšího dozvědět, bude 
mít na akci možnost?
 Samozřejmě, cílem akce není jen vybrat peníze, 
ale také informovat veřejnost, co vůbec hospicová 
péče je, co všechno obnáší. Na stáncích budou 
k dispozici letáky a koláče budou prodávat 
přímo zaměstnanci hospice nebo další vyškolení 
pracovníci. Takže se lidé mohou zeptat na vše, co 
je o hospicové péči zajímá.

Vladěna Jarůšková

Kino hostí výstavu 
komiksu

 V pondělí 2. října se v blanenském kině usku-
tečnila vernisáž výstavy komiksu s názvem Isaac 
v úzkých. Má pomoci k tomu, aby společnost sho-
vívavě pohlížela na lidi s duševním onemocněním 
a dokázala jim vycházet vstříc. 

 Součástí vernisáže byla beseda s odborníky a s 
lidmi, kteří mají s duševním onemocněním přímou 
zkušenost. Komiks nakreslil švédský autor Adrian 
Malmgren a přeložila jej Anežka Chrudinová. Výsta-
vu zaštiťuje organizace Práh jižní Morava, která se 
stará o lidi s duševními poruchami. Nejčastěji jde o 
schizofrenii a různé afektivní poruchy. 
 Záměrem komiksu je mimo jiné ukázat, že na 
konci každé temné cesty je světlo a že se svými 
úzkostmi nemusí být člověk ponechán sám sobě 
napospas. Strach často pramení z nás samotných. 
„To, čeho se aktuálně bojíme, nemusí být aktuální 
v budoucnosti,“ shrnula poselství komiksu překla-
datelka Anežka Chrudinová. Výstavu je možné 
zhlédnout do 13. října. 

-mha- 

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!

- membrána TEPOR, 1000 mm vodní sloupec
- zateplení : ovčí rouno, materiál: kůže + cordura
- protiskluzová podešev

y py p

membrána TEPOR 1000 mm vodní sloupe

KTR – dětská zimní obuv 

s texovou membránou

 do vel. 36

TEXOVÉ boty 
pro všechny 

generace 
vel. 20-42

Pochod podzimním 
lesem

 Zveme všechny přátele turistiky a strašidelného 
lesa na tradiční akci (37. ročník) Pochod podzimním 
lesem, kterou pořádá Klub českých turistů Blansko. 
 Start  je v sobotu 28.10. od 17:00 do 18:00 ve 
vestibulu ZŠ Dvorské v Blansku. Pochod je určen 
pro rodiče s dětmi, případně dětské kolektivy s 
doprovodem dospělých. Trasa asi 5 km v okolí 
Blanska s cílem v Horní Lhotě u Kaštánka. 
 Startovné 40 Kč, v ceně buřtík, pečivo, perník a 
diplom. Doporučujeme vzít s sebou baterku, pevnou 
obuv a dobrou náladu !!! 
 Konání akce umožnil podnik Lesy České 
republiky,s.p.

-r-
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Na kávě ve fi rmě FPO
Pan Ivo Dobiášek je majitel fi rmy FPO, která tento rok slaví dvacet let působení v našem 
regionu. Před pár měsíci mi při jednom z rozhovorů pan Dobiášek prozradil, že FPO 
podporuje rozvoj zajímavých projektů, tzv. start-upy. Naznačil mi jen velmi okrajově, že 
momentálně se jeden z nich věnuje počítačovým hrám. To jsem ještě zdaleka netušil, 
že se sejdu s M.B. a O.H. z Blanska, kteří vlastní fi rmu StarWell a snaží se prosadit s 
projektem, který je v mnoha směrech velmi inovativní, zajímavý a především na špič-
kové úrovni. A možná jednou dobude herní svět.

práce přesčas, občas 
pod tlakem, ale hlavně 
našemu projektu věří. 
To je pro nás velmi 
důležité a díky tomu 
proběhlo v minulosti 
několik personálních 
změn.
 O.H.: Nebudu lhát, za-
čali jsme v podstatě 
v garáži a vše jsme 
fi nancovali z vlastních 
zdrojů. Postupem 
času jsme začali shá-
nět partnera, který by 
do nás vložil nějaké 
fi nance, jelikož vývoj 
takové hry je velice 

náročný, především proto, že dlouhé měsíce či roky 
nevidíte ani korunu. Po několika neúspěšných pre-
zentacích a jednáních s českými fi rmami nás náhoda 
svedla dohromady s panem Dobiáškem, který sdílí naši 
myšlenku a hodně nám pomohl. Věříme, že nebude 
litovat a investice se mu vrátí. Zde však nešlo pouze 
o peníze, ale také o předání životních zkušeností s 
fi rmou a podnikáním vůbec.

 Hra už je hotová?
 M.B.: Dokončení hry je v několika fázích. Teď v 
červnu jsme pustili režim otevřené beta verze, přičemž 
přes léto se ladily nedostatky. Pustit hru v této fázi pro 
mnoho tisíc lidí by znamenalo nebezpečí, že přijdeme 
o vše, co jsme doteď dělali. Na vývoji se pracovalo 
rok a půl a plánujeme další dva roky vývoje. Životnost 
Tribal heart odhadujeme asi na sedm let, ale vše ukáže 
čas a chuť hráčů jak ke hraní, tak k jejich vůli do hry 
investovat peníze.

 Kolik hra stojí?
 O.H.: Tribal heart není hra, kterou si koupíte v 
obchodě a doma ji za několik dní dohrajete. Je to 
záležitost, která se bude dlouho formovat, má svůj 
příběh a bude neustále docházet k různým dějovým 
zvratům a dokonce i posunu v čase. Hra totiž začíná v 
pravěku a s dalšími updaty přijdou starověk, středověk, 
současnost a možná ještě dál… Náš systém platby je 
paušální. Hra bude stát hráče 6 EUR za měsíc a její 
výhodou je, že bude multiplatformní. Zahrají si ji hráči 
na mobilním telefonu, tabletu, stolním počítači i herní 
konzoli. Na každém z těchto zařízení bude přihlášen 
pod svým účtem a kdykoli bude moct pokračovat tam, 
kde skončil.

 Kdy si budeme moci koupit hru u nás?
 M.B.: V současné době to bohužel není možné. 
Vývojáři počítačových her v Česku jsou poměrně hodně 
uzavřená komunita a existuje mezi nimi poměrně velká 
nevraživost. Nedávno se mi například stalo, že mi volal 
jistý pán z konkurenční fi rmy a vyvíjel na mne poměrně 
nepříjemný nátlak. Přestože jsem jej odbyl a nic moc 
si z toho nedělám, raději zatím Tribal heart na český 
trh směřovat nebudeme. Nerad bych se dočkal toho, 
že naši práci někdo z těchto lidí bude mít tendence 
pošlapávat.
 O.H.: Dalším důvodem je fakt, že tuzemští hráči 
se vyznačují docela nepříjemnou vlastností, kterou je 
nevděčnost. Dokážou vám pomluvit cokoli a už nyní 

 Jak vznikla spolupráce FPO a StarWell?
 Ivo Dobiášek: Líbilo se nám, že projekt má daleko 
širší dopad než jen v rámci České republiky, ale přitom 
budeme přímo podporovat blanenskou fi rmu a může-
me tak pomoct ekonomickému růstu přímo v našem 
regionu. Dohromady nás svedla tak trochu náhoda, 
ale vzhledem k tomu, že jsme si sedli názorově, se 
jednalo určitě o náhodu šťastnou. Hra, kterou StarWell 
vyvíjí, mne zaujala svojí fi lozofi í, přístupem. Svoji roli 
také sehrálo určitě know-how, které majitelé StarWellu 
vlastní.

 Jak jste se dostali k tomuto projektu?
 M.B.: Na vývoji počítačových her pracuji strašně 
dlouho, určitě už aspoň patnáct let. Pracoval jsem ve 
studiích, které vyvíjely ohromné herní pecky, například 
tituly jako Mafi a nebo Hiiden & Dangerous. S O.H. 
jsme se poznali  přes společný zájem o bojová umění 
a vášeň ke hrám. Postupem času jsme na hry začali 
pohlížet jinak a v našem okolí neexistovalo nic, co by 
nabídlo podobnou alternativu. Od určité fáze jsme 
začali brát počítačové hry jako  médium, které působí 
na lidi – podobně jako knihy nebo fi lmy. 
 O.H.: Já jsem o dost mladší než M.B., což v určitých 
věcech znamená odlišné názory, ale tady jsme se 
shodli v tom, že chceme hernímu světu nabídnout něco 
zcela jiného. Něco, co je bude tak trochu učit zodpověd-
nosti, a taky tomu, že každý čin nese svoje následky 
a to, jak se chováte k druhým, můžete později pocítit 
i vy sami. A to jak v pozitivním, tak negativním slova 
smyslu. Hra není postavená jen na zodpovědnosti, ale 
také na tom, že každé rozhodnutí, které v ní uděláte, 
má svoje důsledky. Pokud jiným kmenům například 
pobírá jejich členy jako zajatce a otroky, postupem 
času je vnímán ostatními hráči jako otrokář, což se 
mu v budoucím vývoji příběhu nemusí vyplatit a sám 
okusí, jaké to je. O tom je naše hra Tribal Heart. Jsme 
si jistí, že nic takového na trhu dosud nebylo, určitě ne  
v tomto rozsahu a s takovým záběrem.

 Jaké jsou vaše úlohy ve fi rmě? A jaké byly za-
čátky?
 M.B.: Jsme spolumajitelé, přičemž já zodpovídám za 
tvorbu a vývoj, kolega za fi nance a marketing. V týmu 
je nás dohromady šest stálých členů. Kromě nás dvou 
ještě čtyři výborní profesionálové. Ovšem používáme i 
externisty – například hudební skladatele. Každý člen 
týmu má své místo a všichni sdílíme stejnou myšlenku. 
Lidé, se kterými pracujeme, jsou kreativní, nevadí jim 

Sponzor rubriky:

víme, že by se jim nelíbilo, že hra zatím není namlu-
vená v českém jazyce. My se na to chystáme, ale až 
v další fázi. Dabing je velmi drahou záležitostí, kterou 
Češi berou jako samozřejmost a neocení to. To ale 
neznamená, že hru v Česku nevydáme. Jen to nebude 
hned.

 Když se vám podaří získat třeba deset tisíc od-
běratelů, jedná se o šedesát tisíc EUR měsíčně. To 
je docela velká částka, že?
 O.H.: Vypadá to tak, ale ve skutečnosti bude náš zisk 
mnohem, ale mnohem nižší. Částka je včetně DPH a 
spotřební daně, které je nutné odečíst. Společnosti 
Apple a Google, které budou hru distribuovat, ukrojí 
třetinu z částky. Věci jako provoz serverů a provozní 
náklady vůbec také nejsou zanedbatelné. No a další 
věcí je reklama a marketing. Vždyť například v ob-
chodě Google Play se objeví asi 800 nových herních 
titulů každý den. Abychom získali takový počet stálých 
odběratelů, budeme muset vynaložit skutečně mnoho 
fi nančních prostředků. Ale věříme, že se nám to podaří.
 M.B.: Říká se, že peníze jsou až na prvním místě. 
Nechci, aby to vyznělo lacině, ale u nás tomu skutečně 
tak není. Věříme v myšlenku a budoucnost našeho 
projektu. Když na něm začneme vydělávat, bude to 
jenom dobře. S tím jsme ale do toho prvoplánově nešli, 
ani to nejde. 

 Máte v plánu další projekty? Prozraďte…
 M.B.: Chceme udržet ideový trend, což znamená, 
že nechceme pracovat na hrách, které jsou povrchní 
a prázdné. I další projekty chceme postavit na myš-
lenkové hloubce. Spousta věcí v nás zraje mnoho let 
a skládají se postupně z různých střípků, myšlenek… 
Tohle všechno je velice dlouhodobá záležitost. Ale 
mohu prozradit, že již nyní mám v hlavě mnoho nápadů 
a myšlenek, které bych rád zrealizoval.
 O.H.: Jako nejvyšší metu vnímáme královskou 
disciplínu, kterou je bezesporu AAA herní titul na PC 
a herní konzole. S tím souvisí také vývoj technologií, 
jejich propracovanost, originalita a především zábava 

pro lidi. Jednou bychom rádi vyvinuli hru, která pokoří 
všechny historické tituly (úsměv). To ale není vůbec 
jednoduché, neboť co se líbí Evropanům, nemusí 
fungovat například v Asii nebo v Americe.

 Jak se tedy liší vkus hráčů v Evropě od těch z 
jiných koutů světa? Je to opravdu takový rozdíl?
 M.B.: Vzhledem k tomu, že chceme oslovit hráče 
celosvětově, musíme občas vyrazit na různá setkání, 
veletrhy a festivaly počítačových her. Tomu jsme se 
hodně věnovali v loňském roce. Byli jsme v Japonsku, 
Bělorusku, v Rusku i jiných zemích. Například v Asii 
propadly některé tituly, protože jim chyběla lokalizace. 
Pro Asiaty je třeba upravit grafi cky obličeje, dokonce i 
barvy! V Asii je pozitivní barva červená, kterou naopak 
Evropané vnímají negativně. Těch věcí je celá řada a s 
distribucí v těchto krajích jsme samozřejmě potřebovali 
pomoct. Nejen s lokalizací, ale i s jakýmsi zkulturněním. 
Pokud chcete prodávat hry v Japonsku, potřebujete 
Japonce, aby vám řekl, co je špatně a co dobře.

 Pane Dobiášku, bude vaše společnost FPO Star-
Well a jejich aktivity i nadále podporovat v dalších 
projektech?
 Ivo Dobiášek: Máme za sebou důležitou etapu 
projektu Tribal heart, nyní nás čeká zhodnocování 
této práce.  Věřím, že  výsledky budou oceněny a 
tím i já naplním svoji vizi. Pokud přijde další projekt, 
budu určitě rád spolupracovat, jednak jsem spokojen 
s dosavadními výsledky a také jsme si sedli i lidsky, 
což je pro mne dalším důležitým faktorem, proč nové 
myšlenky a práci podpořit. V naší spolupráci sehrálo 
důležitou roli také  autorské nadšení a velká odhodla-
nost. V té chvíli jsem si vzpomněl sám na sebe a na 
dobu začátků podnikání, kdy jsem si razil cestu k cíli. 
Tohle nás hodně stmelilo.
 Za FPO mohu říci, že uvítáme a podpoříme jakýkoli 
projekt či nápad, ať už z oboru informačních technolo-
gií, které jsou nám blízké, nebo třeba inovacím v jiných 
oblastech, které mají smysl.

Martin Müller

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Alžběta Beranová

Gellhornova 9, Blansko

MDDr. Aneta Javorská 

přijímá nové pacienty

Tel.: 530 332 967, 735 056 656

www.zubniordinaceberanova.webnode.cz

U kina tvořili sochy 
z kovového odpadu

 Skládka nebo inspirativní materiál? Koncem září prostor před kinem zaplnily kovové předměty, které 
svou práci již vykonaly. Na první pohled jim již odzvonilo, ovšem místní umělci je o víkendu 22. – 24. 
září znovu oživili. 

 Z kovových věcí 
přivezených ze skládky 
před zraky diváků vyráběli 
pozoruhodné plastiky. 
V sobotu v podvečer 
byly skulptury použity 
coby hudební nástroje 
v rámci jamessesion. 
Zvuky nástrojů (bruska, 
svářečka…) i výrobků 
samotných dohromady 
vy tvo ř i l y  t a jemné 
melodie. 
 V y v r c h o l e n í m 
třídenního happeningu 
měl být jedinečný koncert 
skutečných jazzových 
mistrů (Jaroslav Šťastný 
aka Peter Graham, Vojta 
Janespal, Radim Kolář) v součinnosti s kovovou 
tvorbou, ovšem pro nepřízeň počasí byl odvolán. 
Podle pořadatelů o něj ale zájemci nepřijdou, 
uskuteční se v náhradním termínu. 
 Sochy jsou nyní vystaveny před kinem, kde 

je mohou kolemjdoucí obdivovat do konce října. 
Pravděpodobně o posledním říjnovém víkendu se 
pak bude konat dražba vyrobených plastik. Výtěžek 
fi nančně podpoří Divadlo Kolárka. 

-mha-
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BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira
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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!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

K R B Y

Krby s dokonale čistým sklem

Podlehněte dokonale čistému sklu krbu FLAMEN!FLAMEN!

VZORKOVÁ PRODEJNA
Dolní Lhota 199, Blansko

Tel. 517 070 138

www.fl amen.cz

FLAMclean - to je unikátní systém hoření, díky 

němuž zůstává sklo krbu čisté a nešpiní se kouřem.

Jak to funguje? Čerstvý vzduch je přiváděn k horní 

části dvířek ke sklu, po kterém „teče“ směrem dolů a 

přitom s sebou odvádí zplodiny a kouř do topeniště. 

Vzniká tak efekt zvaný OPLACH SKLA, díky 

kterému sklo Vašeho krbu zůstává dokonale čisté a 

nemusíte se tak často starat o jeho údržbu.

PŘIJMEME mechanika, opraváře 
nákladních automobilů a autobusů

Dále přijmeme brigádníka na obsluhu čerpací stanice

Požadavky:
• vyučení v oboru, praxe v oboru výhodou
• absolventy SOU zaškolíme
• platný řidičský průkaz, trestní bezúhonnost

Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání u stabilní fi rmy
• jednosměnný provoz
• jízdní výhody v rámci IDS JMK  i pro rodinné příslušníky 
• sleva při čerpání PHM do soukromého vozidla u ČS OMV Blansko 
• příspěvky na rekondiční a zdravotní poplatky
• volání prostřednictvím operátora společnosti se slevou

• na občasnou výpomoc v měsíci a práci o prázdninách
• práce na dohodu o provedení práce

ČAD Blansko a.s., Nádražní 2369/10, 678 20, tel. 516 426 328, 
e-mail: posta@cadblansko.cz

Čí só hode? Naše!
 Rok s rokem se sešel a tato věta zněla v Olomučanech po celý předcházející víkend. Roční období 
se totiž pro některé místní dělí na dvě části – do hodů a po hodech. Především pak pro Jirku Daniela, 
který před více než dvaceti léty znovuobnovení této tradice zavedl a uchovává do dnešních dní. 

 Letos hody trvaly o den déle. Jelikož svátek svatého 
Václava připadl na čtvrtek, konala se slavnostní mše 
svatá již tento den. Odpoledne pak následovalo 
stavění máje a příprava místního areálu na hodové 
radovánky. V pátek proběhla hodová zábava, kde 
hrála kapela Emergency sestavená převážně z 
místních „rockerů“. 
 V sobotu pak celá stárkovská chasa čítající 
28 stárků a stárek, 
společně s cimbálovou 
muzikou pod vedením 
Jirky Daniela ml., obešla 
celou vesnici a dům od 
domu zvala všechny na 
hlavní nedělní program. 
S potěšením mohu 
konstatovat, že tento 
program, který trval téměř 
dvě hodiny, nazkoušelo 
více než sedmdesát 
olomučanských dětí a 
mládežníků. 
   Program mateřské 
školky nacvičily děti 
pod vedením svých 
paní učitelek. Poté své 
snažení předvedly děti z 
Kajesánku a malí stárci, 

kde s vedením Jirkovi 
Dan ie lov i  vydatně 
vypomáhá paní učitelka 
Hana Žáčková. Celý 
program zakonči la 
s tárkovská chasa. 
Pro dobrou náladu 
nám zahrála a nedělní 
program ukončila kapela 
Velvet, jejíž členové také 
profesionálně a obětavě 
celý nedělní program 
ozvučili. 
 A co napsat na 
závěr tohoto krátkého 
povídání? Nezbývá než 
poděkovat – nejvíc asi 
tomu nahoře, který nás 
má zřejmě rád, protože 
ještě před týdnem nikdo 

nevěřil, že nám počasí takto vyjde. Dále pak všem 
těm, kteří s přípravou hodů pomáhali. Mohu říci, že 
je také stále více těch, kteří přiloží ruku k dílu a svou 
„troškou do mlýna“ se snaží přispět ke zdárnému 
průběhu hodů. A jak říká náš pan farář Jiří Kaňa, právě 
toto setkávání a vzájemná pospolitost je to, co má v 
životě člověka veliký smysl.  

-rd-
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RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮMRESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO 

Nabízíme vám:
 -- různé druhy guláše, dle denní nabídky 
     (zvěřinový, mexický, krůtí, šumavský, segedínský, bramborový)
 -- marinované maso všeho druhu (steaky, žebírka)
 -- ryby pečené i smažené
 -- bezmasou kuchyni

Rodinné i fi remní akce, rauty, 
posezení s přáteli... 

Informace na tel. 605020542605020542

Kuchyně, ve které Vám 
nezabíjíme chuť umělými 

přísadami, je v provozu 
po celý den. 

U nás je vše přírodní! Bc. Emil Pernica
kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

MÍR, SPRAVEDLNOST, BEZPEČÍ

www.kscm.cz

Zadavatel: OV KSČM Blansko; Zpracovatel: Jiří Volný

Dûkuji za vá‰ hlas
5

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720
Nemocnice Blansko má 
nový dermatoskop

 Na světě pravděpodobně neexistuje člověk, který by na kůži neměl ani jedno mateřské znaménko. 
Ať už Vás Vaše znaménka provází od narození nebo se objeví v průběhu života, je dobré mít je 
pod kontrolou. Mohou být i varovným signálem. Maligní melanom, tedy rakovina kůže, je jedním z 
nejzhoubnějších nádorů. Bohužel je stále častěji diagnostikován i u mladých lidí. Na toto onemocnění 
v ČR ročně zemře asi 300 lidí. Narůstá četnost především ve skupině žen do třiceti let. 

 Prevence je v tomto 
p ř í p a d ě  e f e k t i v n í 
ochranou. Pravidelné 
kontroly pigmentových 
znamének mohou problém 
odhalit včas a pomocí 
následného chirurgického 
zákroku předejít větším 
komplikacím a následkům. 
Na pozoru je potřeba mít 
se především v případě, 
když znaménko začne 
měnit svoji velikost, tvar 
nebo barvu, nebo začne 
svědit .  Samozřejmě 
nemusí jít vždy o závažné 
onemocnění, je ale nutné 
vyšetření lékařem.
 Lze říci, že zkušený 
dermatolog má znaménka 
„v oku“ a dokáže na 
první pohled říci, zda je 
znaménko podezřelé. Při základním vyšetření, 
které je hrazené ze zdravotního pojištění, je mu 
pomocníkem lupa a ruční dermatoskop, který dokáže 
obraz zvětšit až 20x. 
 Kožní oddělení Nemocnice Blansko se 
snaží zajistit větší bezpečí pro svoje pacienty. 
Nově nabízíme možnost vyšetření digitálním 
dermatoskopem Dermogenius Ultra. Pomocí 
digitálního dermatoskopu může lékař rychle a navíc 
velmi spolehlivě analyzovat a dlouhodobě sledovat 
vývoj a případné změny znamének na těle pacienta. 
Přístroj znaménko nasnímá do počítače, umožní 
jeho zvětšení až 100x, obraz vyhodnotí a archivuje. 
Uchované obrazy je možné kdykoliv porovnat v čase 
a vyhodnotit případné změny. Vyšetření digitálním 
dermatoskopem nebolí a je neinvazivní, umožňuje 
tedy vyšetření všech pacientů včetně těhotných žen 
a dětí. 
 Tato analýza pomáhá lékařům v rozhodování, 
co s pigmentovým znaménkem udělat. Zjednoduší 
otázku, zda jej ponechat, či odstranit. Výhodou je pro 
pacienty nemocnice Blansko i návaznost v řešení, 
pokud se objeví problém a pacient musí podstoupit 
zákrok. Většině pacientů nabídneme odstranění 
podezřelého útvaru na kožním oddělení u stejného 
lékaře, který provedl diagnostiku. Složitější zákroky 
předáme chirurgii. V případě nutnosti je dostupný 
i onkolog, jehož ambulance je umístěna v rámci 
kožního oddělení. 

 Základní vyšetření digitálním dermatoskopem 
stojí 500,- Kč. Lze uplatnit příspěvek od zdravotních 
pojišťoven v rámci preventivních programů. Je 
vhodné si zjistit podmínky úhrady na webových 
stránkách dané zdravotní pojišťovny. 
 Rozhodně neplatí, že každé znaménko se musí 
vyšetřit digitálním dermatoskopem, lékař při vyšetření 
zhodnotí stav znamének a vybere ta riziková. U 
mnohočetných znamének závisí cena vyšetření na 
celkovém počtu vyšetřených znamének. 
 Vyšetření je vhodné podstoupit 1x ročně jako 
prevenci, eventuálně dříve, pokud sami pozorujete 
změny – znaménko se zvětšilo do plochy, změnilo 
barvu, ztmavlo, začalo se vyvyšovat, je větší než 5 
mm, krvácelo, svědí, je podrážděné, či vzniklo po 
35. roce věku. Vyšetření je zvláště vhodné pro osoby 
se zvýšeným rizikem rakoviny kůže, to jsou lidé se 
světlou kůží a přítomností pih, s větším množstvím 
mateřských znamének, lidé, v jejichž rodině se 
melanom vyskytl, kteří se v dětství opakovaně spálili 
a kteří pravidelně tráví dovolenou u jižních moří nebo 
blízko rovníku. 
 Další informace najdete na webových stránkách: 
http://www.nemobk.cz/kozni.html.
 Objednat k vyšetření se můžete na recepci tel. 
516 838 365 nebo osobně – lůžková část Nemocnice 
Blansko, 4. patro. 

-ko-

- 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

Foto Bohuslav AlexandrFoto Bohuslav Alexandr



6. října 20176

/hoppelibor

LIBOR 
HOPPE
 VÁŠ KANDIDÁT  



Řádkovou inzerci posílejte emailem na moni-

tor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

76. října 2017

* 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: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Srdečně Vás zveme na zážitkový kurz 
přípravy sushi, který proběhne v Blansku v 
salonku Zámecké sýpky dne 31.10. 2017 od 
18 do 21,30 hod. Více info na www.sushiraj.
cz nebo mob. 775221146.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! Kvalitní loň-
ský tmavý med přímo od včelaře z čisté přírody Blanenska. 
Cena 140,- Kč/kg -  v 1 a 5 kg sklenicích. Po domluvě dovezu 
větší množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Jízdní kola, stůl psací 160x80cm, dveře interierové vnitřní 
80 Levé - nové, zabalené, za poloviční cenu, odstín šedé leta. 
Tel. 608889821.
* Na  Opel meriva: zimní pneu  s disky 185/60 r15 -2ks 5,5 
mm + 2 ks nové bez disků. Pneu letní kormoran 185/60 r15 s 
disky – nové nejeté - 2ks. Střešní nosič, zadní plastová lampa, 
opěrka rukou na prostřední zadní sedadla s přihrádkou na pití. 
Tel. 608889821.
* Stylový masiv z 30. let - stůl a 6 židlí. Tel. 724799340, abc-
kiosk@seznam.cz
* Závěsný systém MONTI (TESCOMA) - tyč 60 cm, polička 
- 26 cm, zásobník na papírové utěrky - 29 cm, cena 600 Kč. 
Nevyužité věci z IKEA: 4 ks prostírání - rozměr 38 cm x 48 
cm, běhoun na stůl - rozměr 35 cm x 130 cm, 2 ks svícnů na 
čajové svíčky, forma na bábovku, cena za vše 240 Kč. Držák 
ručníků se závěsem - délka 42 cm. PC 1.053, nyní 400 Kč. Nový 
rendlík s poklicí (TESCOMA) ø 16 cm, 1.5 l, PC 849, nyní 650 
Kč. Tyčovou garnýž o délce 3,3 m + příslušenství (3 ks držáků 
na uchycení garnýže, 2 ks kulatých koncovek a 40ks kroužků 
s háčky na pověšení záclony). Tel. 737900946.
* Sněhové řetězy na Škodu Felicii. V dobrém stavu. Odvoz 
vlastní, Blansko nebo Brno. 300 Kč. Tel. 732408457.

      PRODEJ    

* Sháním pronájem 1+1, 1kk, i v RD. Ne Zborovce. Tel. 
728045186.
* Nabízím prostor na plotě pro umístění reklamy. Dobře vidi-
telné místo v centru Blanska, roh ulic Masarykovy a Kollárovy. 
Cena dohodou. Info: mic.kra@seznam.cz nebo 773758631.
* Nabízím za odvoz starší funkční pultový mrazák 200 l. Tel. 
727891954.
* Pronajmu byt 1 + 1, 64 m² v Blansku, v centru, přímo na 
pěší zóně. Dlouhodobě. Solidní jednání. Tel. 605115463.
* Dám za odvoz vchodové dveře domovní pravé a bytové 
levé. Dále okna i s rámy a další materiál. Tel. 724799340, 
abckiosk@seznam.cz
* Koupím garáž v Blansku na ulici Na Pískách nebo Jasanová. 
Tel. 737227583.
* Dne 1.10. došlo k ztrátě pánského snubního prstenu s vy-
rytým datem u blanenského seniorcentra nebo na dětském 
hřišti na Podlesí. Pro poctivého nálezce nabízím odměnu. 
Tel. 723886646.

      RŮZNÉ    

Úspěch blanenských babytenistů 
v letní sezoně 2017

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Horkýže Slíže 25 LET TOUR 21. 10. 2017 od 19:30 hod, 
Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 300 Kč. 
Bosé nohy v parku 25. 10. 2017 v 19:00 hod, Dělnický 
dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 300/280 Kč. 
Mandarínková izba 27. 10. 2017 v 19:0 hod, Sokolovna, 
Bořitov. Vstupné v předprodeji 300 Kč.
Jožka Černý 75 let narozeninový koncert 10. 11. 2017 
v 18:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v před-
prodeji 220 Kč. Vstupenka na koncert platí také jako 
vstupenka na nedělní program Vítání sv. Martina v 
zámeckém parku.
Vítání sv. Martina 12. 11. 2017 v Zámeckém parku. 
Vstupné v předprodeji 50 Kč. 
Zuzana Bubílková a Jiří Helekal 29. 11. 2017 ve 20:00 
hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 
200 Kč. 
Eva Pilarová – Vánoční koncert 10. 12. 2017 v 19:00 
hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 
300 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Ilustrovaná publikace Selské koření, autor Rostislav 
Burget – Povídky nejen z Moravského krasu. Humor a 
moravská svérázná historická nářečí v životních příbě-
zích. Cena 150 Kč. 
Publikace Ludvík Daněk a jeho cesta k olympijskému 
zlatu – Kniha líčí sportovní dráhu Ludvíka Daňka od jeho 
skromných blanenských začátků, přes první úspěchy i 
zranění, které ho provázely v 50. a 60. letech, všímá si 
jeho čtyř zaoceánských sportovních turné i medailových 
úspěchů na olympiádách v Tokiu a Mexiku. Cena 120 Kč.
Aktuální pozvánka:
Od 28. září do 28. října probíhá Měsíc věží a rozhleden. 
V našem okrese můžete navštívit blanenský kostel sv. 
Martina, Alexandrovu rozhlednu, rozhlednu Veselice a 
boskovickou radniční věž, sbírat razítka a zúčastnit se 
hned dvou soutěží. Jednak si můžete vyfotit své „vr-
cholové foto“ a zaslat jej na emailovou adresu mapcen-
trum@seznam.cz, nebo nasbírat všechna razítka na tzv. 
čtyřpohled, získat malou odměnu v informační kanceláři 
„Blanka“ a zařadit se do slosování o hodnotné ceny. 
V poslední den tohoto měsíce, tedy 28. října proběhne 
v kostele sv. Martina od 13 do 15 hodin Slavnostní vý-
stup na věž s vlajkou, který se koná jako součást oslav 
výroční vzniku Československé republiky. Akce vyvrcholí 
ve 14 hodin, kdy v rámci celorepublikové aktivity bude 
probíhat mávání vlajkou do čtyř světových stran po dobu 
čtyř minut. V tento bude možnost prohlídky kostelní 
věže zdarma. 

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

Stolní tenis KST Blansko
I.liga ženy:
KST GMC Blansko – SKST 
MART Hodonín C  8:2.  
 V sobotu dopoledne se utkaly 
blanenské hráčky s mladými 
hráčkami z Hodonína. Za 
domácí neztratila body Renata 
Pavlicová a plnou mírou 
přispěla k hladkému vítězství 
domácích. Body: Chajda 2, 
Pavlicová 3,5 Ševčíková 2,5. 
KST GMC Blansko – SKST 
MART Hodonín B  6:4.  
Odpoledne naopak nepoznala 
hořkost porážky dlouholetá 
opora blanenských žen Marie 
Chajda. Další body přidaly 
Pavlicová 2, Ševčíková 1.

II.liga muži: 
KST Blansko – Nový Jičín 3:10. 
 Pouze jednička domácích Luboš Dudík dokázal 
v sobotu držet krok s hráči z Nového Jičína.  Jeden 
z nejsilnějších týmů II. ligy byl jednoduše nad síly 
domácích hráčů. Body: Dudík 2,5 Přikryl 0, Veselý 
0,5 Polívka O. 0. KST Blansko – KST Zlín 5:10. 
Mladíky ze Zlína chtěli domácí určitě více potrápit. 
To se dařilo pouze do stavu 4:4, když pak ve dvou 
koncovkách pátých setů prohráli Aleš Přikryl i Lukáš 
Veselý. Na očekávaný souboj zkušeného Dudíka a 
reprezentačního mladíčka Bělíka, tak již nedošlo. 
Body. Dudík 3, Přikryl 1, Veselý 1, Polívka O.0.

Divize muži:
Slatina Brno - KST Blansko B 10:5. 
 Do silné Slatiny, která ještě minulý rok hrála 
3.ligu vyrazilo Blansko i s mladým šestnáctiletým 
talentem Ondřejem Polívkou. A právě Ondřej se 
nezalekl silných a zkušených soupeřů, když porazil 
zkušeného Vladimíra Jeřábka. Body: Svoboda L. ml. 
1, Polívka M. 1, Zukal 1, Polívka Ondřej 2. SKST Mart 
Hodonín D - KST Blansko B 10:4. Po čtyřhrách stav 
1:1, když blanenští dokázali držet krok jen na začátku 
utkání. Do utkání ještě střídala ukrajinská akvizice 

Broiakovskyi Vsevolod a o vítězství domácích bylo 
rozhodnuto.

KP I muži: 
Holásky B - KST Blansko C 7:10. 
 Čtyřmi body rozhodl utkání další nadějný blanenský 
dorostenec Michal Petr. Když se po dalších bodech 
přidali i další členové družsva bylo rozhodnuto o 
vítězství blanenského céčka. Body: Petr 4,5 Kaluža 
2,5 Voráč 2, Procházka O. 1. Slatina Brno B - KST 
Blansko C 10:4. Zopakovat sobotní výhru se již 
nepodařilo v brněnské Slatině, která bude bezesporu 
patřit k nejsilnějším týmům v téhle soutěži. Body: Petr 
2, Kaluža 2.

KP II muži: 
KST Blansko D – SK Kuřim 3:10. 
 Opět se muselo družstvo obejít hned o tři hráče 
základu. V utkání tak dostal příležitost blanenský 
starší žák Martin Pokorný, který si vůbec ve své 
krajské premiéře nevedl špatně. Body: Trávníčková 
1, Bednář 1, čtyřhra Zukal Aleš, Kaluža Tomáš. STK 
Zbraslavec B - KST Blansko D 10:0.

-vory-

Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku! 

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

 Hráči a hráčky oddílu TK Blansko v kategorii od 8 do 9 let zaznamenali historický úspěch v podobě 
postupu do krajského fi nále družstev, kde obsadili konečné sedmé místo z celkových 54 týmů. 
 Družstvu ve složení Valerie 
Boudová, Kryštof Sychra, Vít Jeřábek, 
Veronika Skotáková, Jonáš Krechler a 
Monika Skotáková se nejprve podařilo 
vyhrát jednu ze sedmi základních 
skupin Jihomoravského kraje, který 
je v rámci tenisové soutěže družstev 
rozšířen o část kraje Vysočina, 
Olomouckého a Zlínského kraje. 
Blanenští babytenisté se tak utkali 
s nejlepšími týmy nejen z Brna, 
ale i z Jihlavy, Zlína nebo Znojma. 
Vítězství ve skupině Blansku zajistilo 
účast v předkole krajského fi nále, 
které se odehrálo v sobotu 9. září na 
tenisových kurtech ŽLTC Brno. V předkole se utkalo 
všech sedm vítězů jednotlivých skupin doplněných o 
poslední tým Jihomoravské ligy. V této silné konkurenci 
se blanenskému týmu podařilo postoupit ze skvělého 
druhého místa do nedělního krajského fi nále. O 
krajském přeborníkovi se pak rozhodovalo mezi 
elitními osmi družstvy. V silné konkurenci blanenští 
babytenisté nakonec vybojovali skvělé sedmé místo 
a umístili se tak jedinou příčku od postupu do nejvyšší 

Jihomoravské soutěže družstev, kam patří např. i 
nejlepší tým České republiky TK Agrofert Prostějov. 
Všem hráčům a hráčkám děkujeme za vynikající 
reprezentaci tenisového klubu TK Blansko a přejeme 
mnoho dalších tenisových úspěchů. 
 Pro podrobnější výsledky a více informací navštivte 
webové stránky Jihomoravského tenisového svazu 
www.jts.cztenis.cz.

Romana Rybářová

Bílá pastelka 
v Nemocnici Blansko 

 Ve středu 11. října 2017 proběhne u příležitosti 
Mezinárodního dne bílé hole již 18. ročník celonárodní 
veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří 
speciální služby pro těžce zrakově postižené 
poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z.s.). 
 Do ulic s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé 
pastelky vyrazí kolem 2 600 dobrovolníků, převážně z 
řad středoškolských studentů. Za minimální příspěvek 
30,- Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku. Stejně 
jako předchozí roky, přijala i letos Nemocnice Blansko 
žádost o možnost realizaci sbírky ve svých prostorách, 
jakožto místa s velkou frekvencí průchozích. I letos 
vedení Nemocnice Blansko bez váhání souhlasilo a 
prostory nemocnice pro tuto sbírku nabídlo.
 Každý, kdo si koupí pastelku, podpoří zejména 
tyto projekty: výcvik vodicích psů; odstraňování 
dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými 
se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v 
dopravních prostředcích a v budovách; volnočasové 
a sportovní aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé; 
převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou 
nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část 
prostředků se použije na služby spojené s návratem 
lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života 
(nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, 
výuku Braillova písma aj.). 
 Za organizátory sbírky i vedení Nemocnice Blansko 
velice děkujeme všem kolemjdoucím, kteří projeví 
empatii, vstřícnost a hlavně podporu dobré věci.

-ko-
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TOP AUTOSALON BLANSKO,

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

TĚŠÍTE SE
   NA ZIMU?

Zimní servisní prohlídka
     za 249 Kč včetně zátěžového
                 testu autobaterie.

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. 

Provedeme test autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme 

podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí je výhodná nabídka 
zimních kompletních kol a možnost přezutí nebo uskladnění

kol za skvělé ceny.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů 
vám jako bonus přibalíme 1 l zimního koncentrátu
do ostřikovačů. Sháníte-li zimní příslušenství nebo novou 

autobaterii, bude se vám hodit až 15% sleva.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz

Babí léto nabízí dva závody 
Okresní běžecké ligy

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

777 887 700, 516 412 100

PUTOVÁNÍ  LESEM 

ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI
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PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

VSTUPENEK: BLANKA, Rožmitálova 6, Blansku, tel. 516 410 470

PREZENTACE a START: BLANSKO, AREÁL HERNY STOLNÍHO TENISU na PODLESÍ 14.00-17.00 h.

STARTOVNÉ: DOSPĚLÍ 50,– Kč; DĚTI 30,– Kč. AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

V CÍLI PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ S OPÉKÁNÍM PÁRKŮ. NEZAPOMEŇ S SEBOU BATERKU, LAMPION.
Výtěžek z celé akce bude věnován dětem z Mateřské školy Blansko, Údolní 8. Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

SOBOTA 4. 11. 2017  od 14.00 hodin

OD 2.10.2017
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PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

VSTUPENEK: BLANKA, Rožmitálova 6, Blansko, tel. 516 410 470

OD 2.10.2017

 Velké zklamání z účasti jen pěti squashových  
nadšenců zavládlo v úvodu zářijového turnaje. 
Počet účastníků s koncem léta a příchodem podzimu 
každým rokem rostl, toto září mělo historicky 
nejmenší účast od založení těchto pravidelných 
měsíčních turnajů. 
 Samotný turnaj jsme odehráli ve dvou kolech. 
V prvním kole jsme hráli na dva sety do 11 bodů 
dle mezinárodních pravidel. Vítězem se stal Jakub 
Sedláček se šesti vítěznými a dvěma porážkami. 
Jirka Pánek na druhém místě měl stejnou bilanci. 
O pořadí rozhodly vzájemné zápasy. Třetí Vladimír 
Hloušek měl skóre 4 ku 4. Čtvrtý a pátý Ivo Graff y a 
Pavel Procházka zaznamenali dvě vítězství a šest 
porážek.Všichni účastníci zářijového turnaje se 
oddělili od ostatních hráčů v našich dlouhodobých 
soutěží.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde připisujeme 
skutečně odehrané sety na našich turnajích vede 
Ivo Graff y 181 odehraných setů. Dvojice Jakub 

Sedláček, Pavel Procházka má 168 respektive 167 
setů. Čtvrtý Jirka Pánek odehrál 157 setů a pátý 
Vladimír Hloušek 109 setů.
 V soutěži „Turnajový Leader“, kde bodujeme 
konečná umístění vede Jakub sedláček 156 bodů, 
druhý Jirka Pánek vybojoval 134 bodů. Třetí Ivo 
Graff y získal 104 bodů, čtvrtý Pavel Procházka má 
87 bodů. V obou soutěžích je vedeno 21 hráčů.
 Příští turnaj, poslední v této sezóně se uskuteční 
21. října od 9:00 hodin.

První mistrovská utkání 
mladých basketbalistů

 První mistrovská utkání mají za sebou mladí 
basketbalisté klubu BBK Blansko. Ti nemladší 
do 11 let nejprve prohráli v Brně s týmem JBC, 
když zejména první zápas ztratili až v posledních 
třech minutách. „Je to škoda, ten zápas se dal 
vyhrát. V tom druhém už vedl soupeř od začátku 
a zaslouženě zvítězil,“ uvedla jedna z trenérek 
týmu Michaela Tužilová.

 Chuť si hráči týmu U11 spravili v Podolí, kde oba 
zápasy s týmem Sokola vyhráli vysokým rozdílem.

U11:
JBC Brno : BBK Blansko 37 : 32 (10 : 9)
body: Přichystal 10, Jirků M. 8, Matuška 6, Fořtík 4, 
Růžička 3, Kříž David 1b.
JBC Brno : BBK Blansko 26 : 17 (16 : 11)
body: Růžička 6, Matuška a Zezula po 4, Jirků M. 
2, Fořtík 1b.

Sokol Podolí : BBK Blansko 29 : 118 (20 : 53)
body: Růžička 31, Matuška a Přichystal po 17, 
Jirků M. 16, Zezula 12, Fořtík 8, Horák 7, Popelka 
a Skácel po 6 b.
Sokol Podolí : BBK Blansko 24 : 74 (11 : 48)
body: Matuška 28, Růžička 14, Zezula 10, Fořtík a 
Přichystal po 6, Horák a Jirků M. po 4, Skácel 2b.

 Celek do 13 let zahájil sezónu 2017/18 zápasy 
ve Žďáru nad Sázavou, kde dvakrát nestačil na 
domácí hráče. „Na horké půdě jsme bohužel v obou 
zápasech nezvládli začátky a nepodařilo se nám 
udávat tempo hry, kvůli čemuž jsme dvakrát prohráli. 
Nezbývá nic jiného, než se poučit z chyb, pokračovat 
v tom dobrém a jít do další přípravy na sto procent,“ 
zhodnotil zápasy trenér Adam Grünwald.

U13: 
Žďár n.S.  :  BBK Blansko 67 : 34 (35 : 14)
body: Dymáček 10, Ježek 9, Konečný, Tyleček a 
Zouhar po 3, Kučerová, Kovář a Kraváček po 2b.
Žďár n.S.  :  BBK Blansko 62 : 21 (36 : 10)
body: Dymáček 10, Ondrová Daniela 4, Konečný 3, 
Ježek a Tyleček po 2b.

-kaj-

foto: archiv BBK Blanko

 Po závody nabitém září pomalu a jistě startuje běžecký podzim. Do konce letošního ročníku Okresní 
běžecké ligy zbývá pětice závodů, přičemž v říjnu na běžce čekají dva zajímavé závody, a to Běh 
kolem Klostermannovy studánky a Hořická rokle. Závody jsou to dost odlišné. Zatímco v Rudici se 
z velké části běží po zpevněných lesních cestách, na Hořicích je tomu přesně naopak. Tam převládá 
náročný lesní terén.

 Devátý ročník běhu kolem Klostermannovy 
studánky je na programu již v neděli 8. října. 
Start hlavního závodu je v 11 hodin. Junioři a 
muži běží dvě kola, juniorky a ženy běží jedno 
kolo, přičemž jedno kolo měří 6 km. Nebudou 
chybět ani žákovské kategorie. Závodníci z těchto 
kategorií budou postupně startovat již od 9:50. 
Minulý rok se hlavního závodu zúčastnilo 83 běžců. 
V Rudici většinou panuje příjemné podzimní počasí s 
ideálními běžeckými podmínkami. Přijďte si zaběhat 
a zpříjemnit si podzimní dny.
 10. ročník Hořické rokle se pak koná v sobotu 
21. října v 11 hodin. Běží se dvě kola o délce čtyř 
kilometrů lesním terénem. Jde o poměrně těžký 
závod s náročnými stoupáními a klesáními. I když se 
běží velmi hezkými úseky, na žádné kochání přírodou 

nezbývá díky náročnosti závodu moc prostoru ani sil. 
Minulý rok tu zápolilo 66 běžců a snad si ani v tomto 
roce nenecháte tento závod ujít. Ani zde nechybí 
žákovské kategorie.
 Na obou těchto říjnových závodech mohou děti 
sbírat medaile v rámci Žákovské ligy. Stále je možné 
dosáhnout zlatých medailí a možnost vyhrát iPhone. 
Po zářijovém zápolení máme již 32 medailistů. 
Stříbrní i bronzoví medailisté mohou stále pomýšlet 
na zlaté medaile, protože kromě těchto dvou závodů 
je do žákovské ligy zařazen ještě Běh za jedovnickým 
kaprem a Hraběnčino běhání. Celkem lze letos 
tedy nasbírat ještě čtyři účasti. Kdo chce tedy ještě 
pomýšlet na zisk některé z medailí, má nejvyšší čas.

Roman Kuběna, foto Nikol Škvareninová
OBL Blansko, www.oblblansko.cz


