
- Prodej  bytu OV 1+1 Blansko - Chelčického, 31 m2, 3.p.,  pěkný...NC – 689.000 Kč

- Prodej bytu OV 1+1 Blansko – 9. května, 32 m2, 3. p., revitalizace...NC – 669.000 Kč

- Nájem bytu 1+kk Blansko – Na Pískách, 28 m2, 2.p., výtah...NC – 5.800 Kč   vč. ink. 

- Nájem objektu Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemní prostory...NC – 12.500 Kč/měs.

- Provozovna pro bydlení a služby Blansko, 400 m2, info. jen v RK...NC – 4.790.000 Kč

- Pozemky Křtiny, polnosti od 29 Kč / m2  a budoucí stavební pozemky od 200 Kč / m2 Pozemek Blansko – Dolní Lhota, 1819 m2 v 
zastavěném území, IS jsou k dispozici, nyní 
se užívá jako zahrada.    NC – DOHODOU

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ   SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ BYTY  A  DOMY  K  PRODEJI

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

 Minulý týden byl po 15 měsících od 
začátku výstavby zkolaudován bytový 
dům na ulici Erbenova, jehož investo-
rem byla blanenská fi rma HOPA Group 
s.r.o. Za tuto dobu byl postaven mo-
derní bytový dům, který se nyní stane 
novým domovem pro 30 rodin. Tímto 
bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří 
se na stavbě podíleli a ještě jednou 
se omluvit těm, kteří bydlí v okolí za 
stavební ruch, který je se stavbou této 
velikosti nutně spojen. 

Erbenova: zkolaudováno!
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

dlouhou prázdný. V přízemí bytového 
domu se pak nacházejí komerční prostory, 
které obsadí poskytovatelé služeb, jejichž 
produkty a služby jistě ocení širší okolí. 
       Jelikož je v Blansku nedostatek nových 
bytových projektů, věřím, že uvítáte infor-
maci, že na jaře příštího roku začne fi rma 
HOPA Group s.r.o. realizovat další byto-
vou výstavbu, a to na Písečné v lokalitě 
pod obchodní akademií. Bude to již čtvrtý 
stavební projekt naší společnosti tady v 
Blansku. Mělo by zde být zbudováno 21 
nových bytů rozličných velikostí v šesti 
nadzemních podlažích (1+kk, 2+kk, 3+kk, 
4+kk). Ke všem bytům bude možné pořídit 
garáž umístěnou přímo v bytovém domě 
či jeho blízkém okolí. Samozřejmostí bude 
výtah, balkon či lodžie u každého bytu a 
sklepní úložné prostory. 
   Výstavba bytového domu se bude 
opět vyznačovat kvalitním stavebním 
provedením, moderními bytovými prvky, 
atraktivitou a možností ovlivnit vzhled a 
zařízení bytů dle přání kupujících. I vy 
tak budete mít možnost pořídit si nové 
bydlení s nízkými náklady a zárukou a 
přizpůsobit si jej přesně podle vašich 
představ. Byty při výstavbě na ulici Er-
benova byly prodány již několik měsíců 
před kolaudací, doporučuji vám proto 
kontaktovat mě již nyní za účelem zís-
kání bližších informací. Rád zodpovím 
veškeré vaše dotazy. 

Jan Musil
HOPA Group s.r.o.

jednatel společnosti
Tel. 776117788

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 900 000,- Kč

RD 2+1 s menší zahrádkou 

v klidné části obce.

Pronájem velice pěkného bytu 3+1 s 

lodžií, ulIce Absolonova.

cena: 11 000,- Kč vč. ink.mob.: 605 163 333 mob.: 777 857 739

BlanskoŠebrov - Kateřina

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

Prodej samostatně stojícího RD 4+1 se zahradou, bazénem s protiproudem, zahradním domkem a pergolou. 
Celková plocha pozemku 490 m2, zastavěná plocha 155 m2. Podrobné info u makléře.

cena:  3 900 000,- Kč k jednání          mob.: 777 857 739 

Olomučany - DOPORUČUJEME!!!

Nájem apartmánu 2+kk Blansko, 53 m2,
1.p., parkování, kompletně vybavený, jen 
pro jednu osobu. NC – 7.000 Kč

 V bytovém domě se nacházejí byty 
různé dispozice a velikosti od garsonek 
až po velkometrážní střešní byty. Všechny 
již mají své majitele a dům tak nezůstane 

Vizualizace nového
bytového domu
na Písečné.

Bytový dům Erbenova



K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Freddieho sloupek
Je po volbách. 
A co dál?

 Všeobecné komunální a senátní šílenství je 
úspěšně za námi. O volby do senátu tentokrát v 
našem okolí nešlo, ale i tak jsem sledoval mizivou 
účast voličů, která jako šestnáctiprocentní asi nejvíc 
ukazuje, co si voliči o této instituci myslí. Škoda.
 Na komunální úrovni se ukázalo, že v Blansku se 
pravděpodobně podařilo jít opačným směrem než v 
ostatních částech republiky. Na mnoha místech se 
totiž komunální politická mapa zásadním způsobem 
překreslila, v Blansku to však dopadlo víceméně 
stejně jako v minulých volbách. Ano, nepatrná změ-
na se sice odehrála, nicméně to vypadá, že pouze 
v opozičních lavicích. Takže se pravděpodobně 
setkáme se starým osvědčeným scénářem. Jeden 
z lídrů úspěšné kandidátky se svého místa vzdá ve 
prospěch náhradníka, aby si tím zajistil jiné místo 
na radnici, starosta a místostarostové pravděpo-
dobně budou stejní jako doposud a Blansko může 
v klidu a pokoji žít svůj každodenní život nerušeně 
dál.
 Jedinou změnou tak asi bude to, že zmizí ona 
(jak jsem ji nedávno nazval) hnusná krabička na 
náměstí, tedy hotel Dukla. Otázka je kdy se to 
stane a jakým způsobem. Můj názor na tuto stavbu 
je dostatečně znám, ale musím se vám přiznat, 
že jsem o svém hlasu v referendu poměrně dost 
hluboce přemýšlel. Pralo se ve mně přání se té 
stavby elegantně zbavit s druhým přáním, a to, že 
jsem chtěl opět plout tak nějak proti proudu. Zdálo 
se mi totiž, že veškeré předvolební diskuse o této 
problematice byly zaměřené jednostranně a koneč-
ně i otázka v referendu naprosto jasným způsobem 
naváděla voliče k odstranění tohoto monstra. A to 
se mi nelíbí. Myslím, že svůj prostor měli dostat 
jak zastánci, tak odpůrci bourání, a to takový, že 
stejný. Jinak je to jen pouhá hra na demokracii a 
plebiscit jako takový. Pohříchu je třeba dodat, že 
s podobnou manipulací máme jisté zkušenosti již 
z referenda o přistoupení Česka do EU. Tam taky 
zdánlivě neexistovala žádná alternativa, než „ano“. 
A to prostě není pravda.
 Nezbývá mi tedy než doufat, že staronové vedení 
města tentokráte nejen připustí, ale samo VYVOLÁ 
širokou diskusi o využití místa, které demolicí Dukly 
vznikne. Nerad bych se dočkal toho, aby mi někdo 
jen tak mezi řečí sdělil (a postavil mě tak před 
hotovou věc), co že tam nakonec bude. Blansko 
nepatří jen zastupitelům, ale všem občanům a jak 
bude město vypadat, to snad vědět všichni chceme. 
Alespoň doufám.
 No a na závěr bych se vrátil ke kampani. Je 
vždycky hezké vidět, jak jsou předvolební sliby 
obratně formulovány. Prosadíme, zajistíme, vy-
budujeme, či zboříme tamto nebo ono. V příštích 
volbách bych rád viděl něco jiného. Aby se sami 
kandidáti, kteří posty na radnici zastávali, vrátili k 
těm uplynulým rokům a shrnuli přesně a do detailu, 
co z programu dokázali a co ne. A je účet jasný. 
Tedy příště zúčtovat namísto slibování. Slibem 
nezarmoutíš, účtem naopak jasně prokážeš, co 
jsi pro obecné blaho vykonal. Tak by to mělo být, 
takže se jen nechám překvapit.
 Vím, řídit město není legrace. Ale byl bych rád, 
aby si všichni zvolení uvědomili, že jsou tady pro 
nás a nikoli obráceně a všechny ostatní bych chtěl 
vyzvat, aby své zástupce kontrolovali, strážili a 
podrobovali kritice kdykoli je to možné. Jen tak se 
dočkáme Blanska lepšího a radostnějšího.
 Schválně jsem vynechal chválu zastupitelů. Pro-
tože starat se o město dobře je prostě a jednoduše 
jejich povinnost.
 Hezký den. 

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

734 514 325
734 514 325

Víte?
nevíte?Povolební anketa

Příprava na život 
s miminkem

 Kurz Příprava na život s miminkem se skládá 
ze sedmi 2 hodinových lekcí plus možnost 5 lekcí 
těhotenského cvičení.

Bloky s porodní asistentkou Mgr. Janou Musi-
lovou s praxí na gynekologii i porodním sále:
• TĚHOTENSTVÍ
• POROD
• ŠESTINEDĚLÍ 
 Mimo jiné nabízíme praktickou ukázku nošení mi-
minka v ergonomickém nosítku Manduca, koupání 
miminka v koupacím kyblíku Tummy tub, ukázku 
používání bederního pásu Materna v těhotenství, 
měření krevního tlaku, používání poporodního 
polštáře, video ukázku průběhu porodu.

Bloky s Jitkou Pokornou - laktační poradkyní, 
lektorkou, cvičitelkou a rekvalifi kovanou Profe-
sionální chůvou: 
• TEORIE KOJENÍ
• UKÁZKA KOJÍCÍCH POMŮCEK A NÁCVIK KO-
JÍCÍCH POLOH S PANENKOU 
• AROMATERAPIE A VÝŽIVA
• PÉČE O NOVOROZENÉ MIMINKO 
 V blocích také nácvik protikolikové masáže 
miminka, nácvik koupání ve vaničce, ukázka kos-
metiky a plen pro miminko, kontakt na pediatry, 
používání kojícího polštáře během těhotenství, 
ukázka uvolňovací masáže k porodu, jídelníček 
maminky.
  
 Celková cena kurzu je 1.600 Kč. Je možno 
zaplatit i jednotlivé bloky. Klientky VZP mají slevu 
250 Kč z celkové ceny kurzu. Vydáváme potvrzení 
pro pojišťovny. Všechny maminky obdrží domů 
materiály a vzorečky. 

Oblastní charita Blansko, Centrum “PRO“ Blansko, 
Sladkovského 2b, tel.: 516 411 400, 731 428 369, ra-
tolest.blansko@charita.cz - www.blansko.charita.cz, 
facebook.com/charitablansko

-kr-

Pěkná Modrá 
Doubravice

Plán aktivit na měsíc listopad 
určený i pro veřejnost

05.10. – Výlet do Vísek
12.10. – Návštěva z Diakonie Letovice
20.10. – Bowling
26.10. –  Zámecký skleník v Boskovicích
Každé úterý od 9 hodin probíhá pletení z pedigu.

 Změna programu vyhrazena. Na uvedené akce 
srdečně zvou pracovníci a uživatelé zařízení. Pro 
konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.
Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám 91 (bu-
dova fary). Tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.
blansko@charita.cz

-pěm-

Přerušení dodávky 
elektřiny

Dne 29.10.2014 od 07:00 do 16:00
Blansko
Vypnutá oblast: ulice Nádražní od stánku u mostu 
přes Svitavu po objekt č.p. 2497/1 (nádraží ČD 
bude v provozu).

Dne 06.11.2014 od 07:00 do 15:00
Rudice, Lažánky
Vypnutá oblast: Obec Rudice bude vypnuta celá - 
obyvatelstvo i podnikatelská činnost.
V Lažánkách bude vypnuta horní část obce - zá-
stavba při silnici od křižovatky Jedovnice - Vilémo-
vice po dům č. 81 a 53 včetně bočních ulic a dále 
zemědělský objekt za Lažánkami směr Jedovnice, 
dům č. 72 a dílna Na Harbechách.

-měú-

1. Jak vy osobně hodnotíte výsledek vaší kandidátky v komunálních volbách?
2. Co je podle vás prvořadým úkolem, na který by se měli noví zastupitelé zaměřit?
3. Co byste na začátku volebního období vzkázal všem občanům Blanska, tedy i těm, kteří vám svůj hlas 
nedali?

Mgr. Ivo Polák, ČSSD
1. Zisk 7 mandátů a 24,84 %
považuji v těchto volbách 
za dobrý výsledek, protože 
jsme si byli vědomi toho, že 
nově kandidující subjekty v 
Blansku mohou naši pozici 
oslabit a získat podobný vý-
sledek jako před čtyřmi lety 
nebude jednoduché. Opě-
tovná obhajoba pozice je 
podle mě vždy těžší než její 

získání. Vítězství jsme obhájili a moc si ceníme přízně 
našich voličů, že nám dali opět důvěru a za to jim chci 
poděkovat. Beru to také jako ocenění naší práce v 
uplynulém období. Pro všechny zastupitele ČSSD je 
tato důvěra zavazující.
2. Prvořadými úkoly, na které by se měli zastupitelé 
zaměřit, jsou dva. První jsou investiční akce, které jsou 
již v běhu a v nadcházejícím volebním období na ně 
navážeme. Tím je snižování energetické náročnosti u 
školských zařízení, vedle ZŠ Salmova je to zateplení 
ZŠ Dvorská a ZŠ Erbenova, na které jsme získali 
dotace z OPŽP za výhodných podmínek. Dále je to již 
připravovaná realizace průtahu Městem Blansko II/374 
Svitavská ve spolupráci s JMK. A tím druhým úkolem 
jsou věci koncepčního charakteru: přijetí koncepce 
podpory sportu, vypracování a přijetí koncepce podpory 
kultury. V neposlední řadě pak v návaznosti na končící 
smlouvu v oblasti centrálního zásobování teplem nalézt 
takové řešení, které bude výhodné pro občany města.
3. Chtěl bych za naši politickou stranu občanům měs-
ta, kteří nás volili vzkázat, že se budeme maximálně 
snažit, abychom je nezklamali. Těm, kteří nás nevolili, 
poděkovat, protože nám dali najevo, že asi neděláme 
vše dobře. Je to pro nás určitá seberefl exe a motivace 
do další práce. Naším cílem je, i když není možné se 
zavděčit všem, aby se pokud možno všichni cítili ve 
svém městě dobře a naše rozhodnutí byla v jejich 
prospěch a dalšího rozvoje města.

Ing. Bc. Jiří Crha, ODS
1. Náš volební výsledek je 
pro mě milým překvapením, 
je vidět, že občané ocenili 
naši práci po celé minulé 
období a jsem rád, že máme 
šanci v této práci dále pokra-
čovat. Zároveň je to pro nás 
obrovský závazek.
2. Hlavním úkolem je zaměřit 
se na přípravu, projednání a 
následné schválení rozpočtu 

na následující rok a také na postup při bourání hotelu 
Dukla, o kterém rozhodli občané v referendu.
3. Chtěl bych všem voličům poděkovat, že k volbám 
přišli, ať už podporovali kohokoliv. Blíží se výročí 25 
let od sametové revoluce a já mám pocit, že mnozí 
lidé postupně zapomínají na to, že možnost svobodně 
volit je právo, které nám bylo dlouho upíráno, a proto 
bychom si jej měli vážit.

Stanislav Navrkal, KSČM
1. Každý chce uspět co 
nejlépe. Ale čtyři obháje-
né mandáty při tak nízké 
účasti voličů není prohra. 
Občané Blanska dali naje-
vo, že naši zástupci mají 
v městském zastupitelstvu 
své místo. Oslovil je náš 
volební program, který byť 
jako opozice se budeme 
snažit realizovat. Je škoda, 

že levicová ČSSD si opět vybrala své koaliční partnery 
z řad pravice.
2. Ty úkoly jsme pojmenovali v našem programu. 
Dokončit opravu ul. Svitavská, urbanisticky uspořádat 
střed města, vybudovat potřebná parkoviště u ne-
mocnice a ve sportovním areálu na ul. Údolní, udržet 
nemocnici Blansko v krajské síti nemocnic, průhledně 
hospodařit ve Svazku vodovodů a kanalizací okr. 
Blansko, podporovat provoz sportovních zařízení či 
stabilizovat střední školství, ZŠ a MŠ na území města.
3. Především poděkovat voličům za hlasy, které nám 
dali a za důvěru, kterou nám projevili. My se budeme 
snažit je nezklamat a byť jako opozice se všestranně 

snažit plnit naše předsevzetí tak, aby se jim v našem 
městě co nejlépe žilo.

Ing. Pavel Matuška, hnutí ANO
1. Politické hnutí ANO v 
Blansku je nováčkem mezi 
politickými stranami. Na-
šim občanům jsme nabídli 
hodnotný program a kvalitní 
kandidáty. Díky tomu jsme 
od našich voličů získali čtyři 
mandáty v zastupitelstvu. 
Jménem místní organizace 
našeho blanenského hnu-
tí ANO bych jim chtěl co 

nejsrdečněji poděkovat. Je to pro nás zároveň velký 
závazek. Určitě se vynasnažíme o konstruktivní práci 
v zastupitelstvu. A protože před komunálními volbami 
jsme neměli mandát žádný, musíme výsledek hodnotit 
jako úspěšný.
2. Každý, kdo si pročte volební programy politických 
stran, které budou v zastupitelstvu v následujícím vo-
lebním období, najde hodně společných bodů – progra-
mových průniků. Mnohdy se shodují volební programy 
jednotlivých politických stran i ve svých prioritách, které 
jsou hodnotné, účelné a potřebné pro naše město a 
naše občany. Proto za prvořadý úkol považuji plnění 
slibů daných voličům v předvolebních programech.
3. Politické hnutí ANO v Blansku nabídlo občanům 
města Blanska kvalitní volební program. Jeho realiza-
ce bude pro všechny občany našeho města  velkým 
přínosem. Proto bych všechny občany našeho města 
co nejsrdečněji pozdravil, popřál jim v jejich osobním 
i pracovním životě všechno dobré  a jako celoživotní 
optimista je chtěl ujistit, že pevně věřím, že bude líp :-)

Ing. Josef Kupčík, KDU-ČSL
1. Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří dali svoje hlasy 
kandidátům za KDU-ČSL 
v komunálních volbách v 
Blansku. Je to pro nás velké 
ocenění naší práce v uply-
nulých letech. Získali jsme 
12,6 % hlasů, což je nejlepší 
výsledek od roku 1998.
2. Nejdříve je potřeba při-
pravit rozpočet roku 2015. V 

něm se musí odrazit výsledek referenda k otázce hotelu 
Dukla, tedy jeho zbourání. Dále zde musí být zapra-
cované podíly města na velkých investičních akcích, a 
to na průtahu Lažánkami a průtahu městem na ulicích 
Svitavská a Poříčí. Do konce ledna 2015 bude rada 
města pracovat na svém programovém prohlášení. V 
něm by se mimo jiné mělo objevit řešení centrálního 
zásobování teplem, pokračování v revitalizacích sídlišť, 
zajištění parkování u nemocnice, vytvoření koncepce 
podpory sportu, kultury a zájmových aktivit.
3. Vážíme si důvěry našich voličů. Je to pro nás po-
vzbuzující a zároveň nás to zavazuje k další trpělivé a 
poctivé práci pro všechny občany města.

Doc. Ing. Jaromír Roučka Csc., Volba pro město
1. Výsledek naší kandidátky 
považuji za dobrý, odpoví-
dající našim předpokladům.
2. Defi novat priority volební-
ho období a zpracovat je do 
programového prohlášení. 
Řada cílů má zřejmě per-
spektivní charakter a vyža-
duje soustavnou delší práci. 
Protože složení koalice se 
rýsuje v podobě blízké minu-

lému volebnímu období, předpokládám, že se neobjeví 
revoluční programové změny a spíše se naváže na 
připravované, případně již rozpracované záměry.
3. Předně bych rád voličům poděkoval, a to nejen za 
hlasy, ale zejména za účast ve volbách, které vnímám 
jako vyjádření zájmu o život ve městě. Přál bych 
si, aby občané přispívali k životu města aktivně, ve 
svém hodnocení byli objektivní, oceňovali dosažené 
úspěchy a konstruktivně kritizovali nedostatky. Aby 
respektovali poctivou práci a nepodléhali efektním, 
ale nereálným slibům. Problémy se dají řešit jen ve 
shodě, ne v hádkách.

-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

ELEGANTNÍELEGANTNÍ 
kožená obuv 
s TEXovou
membránou = záruka 
spokojeného zákazníka

Maminky, vezměte s sebou 
tatínky i děti, ani na ně 
nezapomínáme. 
Boty od nás - 
nohy v pohoděě
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Na kávě s Janem Pořízkem

Jan Pořízek - Bobr
* 1958, veřejnosti známý jako skaut 
a vedoucí skautského střediska 
v Blansku.

Sponzor rubriky:

Jednosměrka na ulici Boženy 
Němcové se osvědčila. Ale nestačí.

 Veřejnost tě zná především jako skauta a 
vedoucího skautského střediska. Ale čím jsi v 
"civilu"? 
 Vystudoval jsem stavební inženýrství, ale mí ro-
diče byli už tehdy velice prozíraví, takže mne i přes 
moji počáteční nechuť přiměli studovat při vysoké 
škole pedagogické minimum. Až později se ukázalo, 
jak to pro mne bylo klíčové. V „civilu“ jsem nyní uči-
telem odborných předmětů, hlavně stavebních. Od 
roku 2002 učím na Masarykově škole v Letovicích 
zejména zedníky, ale také studenty průmyslovky, 
se kterými rok co rok maturuji. Baví mne to. Před 
čtyřmi roky jsem ještě dokončil studium na FF v 
Olomouci – obor preventista sociálně patologických 
jevů.

 Máš tedy na starosti ve škole i prevenci proti 
drogám? Jak jsou na tom studenti dnes – máme 
se bát nebo jsou čísla zveřejňovaná v médiích 
jen přifouknutou bublinou?
 Momentálně bych mohl děti rozdělit na ty, které 
drogy berou a klidně přijdou zfetované i do školy, 
dále na ty, které k nim mají vyložený odpor a po-
slední skupinu těch, kteří zůstávají na pomezí. Ta 
poslední je určena právě nám, kteří máme prevenci 
na starosti. Publikovaná čísla skutečně nelžou; díky 
moderním komunikačním technologiím si dnes 
mladí dokážou sehnat vše, co chtějí. My máme za 
úkol je od drog držet co nejdál a vysvětlit jim, že je 
to špatné. I tohle je mým povoláním.

 Jak ses dostal ke skautingu? Skauti často 

zmiňují jeden konkrét-
ní, silný zážitek, který 
svázal jejich život se 
skautingem. Zažil jsi i 
ty něco podobného? 
 Ke skautingu mne 
dostal jeden z přátel 
mých rodičů, pan Ota-
kar Syka – velký člověk, 
který byl kvůli skautingu 
za minulého režimu do-
konce i několikrát per-
zekuovaný. Tento pán 
uměl tak krásně a silně 
hovořit, že se poměrně 
brzy pro mne stal vzo-
rem a skauting jakousi 
ideou, kterou jsem chtěl 
sdílet. Přišlo to ale až 
po revoluci roku 1989, 
kdy se na brněnském 
výstavišti konal sněm při 

příležitosti obnovení skautingu. Celý pavilon byl plný 
od podlahy až po strop a když začali sborově zpívat 
skautskou hymnu, byl jsem už pevně rozhodnutý o 
tom, co chci v budoucnu dělat. To byl opravdu silný 
zážitek. Takže v únoru 1990 jsme v Blansku obnovili 
skauting a od té doby se mu věnuji.

 Jak jsi přišel ke své přezdívce? 
 Zpočátku jsem neměl ve skautu žádnou přezdív-
ku a docela mne to mrzelo. Bobrem, respektive 
Černým Bobrem mne poprvé nazval jeden ze star-
ších bratrů, za kterým jsme se jezdili doškolovat do 
Brna. Jelikož to udělal ofi ciálně asi před čtyřicítkou 
přítomných skautů, neměl jsem na vybranou a přes-
tože se mi přezdívka zprvu moc nezamlouvala, přijal 
jsem ji. Následující měsíce jsem s ní dost bojoval, 
ale dnes už je všechno pryč. Bobr je jméno, které 
miluji. Patří ke mně. 

 Jak jej takové jméno vůbec napadlo?
 Jednoduše. Jednak se o mně vědělo, že jsem 
stavební inženýr se specializací na dřevo a jednak 
mi tento starší bratr prozradil, že bobři staví vždy ve 
společenství svých bližních. Tímto mi nabídl místo 
ve společenství skautů, které jsem velmi rád přijal 
a v dobrém kolektivu jsem již téměř pětadvacet let.

 Jaký má vztah ke skautingu tvá rodina? Padla 
jablka daleko od stromu? 
 S manželkou jsme se našli právě na táboře, i 
když na pionýrském. Mám v ní dnes velkou podporu 
a také zpětnou vazbu, na tábory se mnou již léta 
jezdí. Všechny tři moje děti skautem prošly a za tu 
dobu si v něm našly své přátele, se kterými zažili 
spoustu dobrodružství. Jsem přesvědčený o tom, 
že tato přátelství, která byla pečlivě a intenzivně 
budována po několik let, vydrží na věky. 

 Je těžké získávat a udržet si nové členy? Vy-

chovat rádce a nové vedoucí? Jaká je situace v 
Blansku ve srovnání se zbytkem republiky? 
 Ze statistik vyplývá, že v Blansku je pětkrát více 
skautů, než je celorepublikový průměr. Nejspíš to 
bude tím, že Blansko není ani malé, ani velké město 
a leží v Moravském krasu. Také jsme blízko Brna, 
což je známá velká skautská základna. Důležitým 
faktorem bude i tradice již od první republiky, kdy 
byl v Blansku skaut založen a intenzivně veden. 
 Nikdy jsme nedělali žádné velké nábory. Sbíraly 
se děti našich známých, kamarádi ze třídy, kolegové 
z práce a jejich děti. Tohle byl základ, na kterém 
jsme skauta v Blansku postavili, a dnes to funguje 
tak nějak automaticky. Děti si o skautingu mezi 
sebou řeknou, přichází noví kamarádi kamarádů a 
takhle to pokračuje už několik let. Rádci a vedoucí 
se rekrutují jednak z řad těch, kteří skautem prošli 
a chtějí pokračovat, a dále z lidí, kteří se ke skau-
tingu z jakýchkoli příčin dříve nedostali a nyní si to 
vynahrazují v podobě vedení družin. 

 Co může skauting dnes společnosti nabíd-
nout?
 Skauting je možná poslední organizací svého 
druhu, která má přímo výchovné poslání. Dokonce 
i pedagogům je dnes předkládáno, že mají hlavně 
učit a ne vychovávat. Kdo ty děti má tedy dnes 
vychovávat? Tak třeba sport. Ve skautingu je dítě 
přijímáno takové, jaké je, kdežto ve sportovních 
klubech má vždy nejvíce prestiže v kolektivu ten, 
kdo je nejlepší, nehledě na morální hodnoty. U nás 
jsou důležitější lidské vlastnosti – každý z nás má 
své místo, svůj prostor. 
 Skaut má dnes přímo zavedený systém schůzek, 
přičemž základním stavebním kamenem jsou druži-
ny. V dívčích družinách jsou Světlušky a Skautky, v 
chlapeckých potom Vlčata a Skauti. Družina má za 
úkol navázat mezi členy vztahy, učit se vzájemně 
od sebe a učit se od svého rádce. Schází se jednou 
za týden na hodinu a půl – taková jsou pravidla. 
Zatímco pionýrský oddíl čítal třeba třicet členů, v 
našich družinách jich je maximálně deset. V takhle 
úzkém kolektivu má potom každý své opodstatně-
ní, a pokud na schůzce chybí, je to znát. Učí se 
naslouchat druhým, vyjadřovat se, prosadit se. To 
dnešním dětem chybí ze všeho nejvíce.
 Z družin se skládají oddíly a těm jsou nadřazená 
střediska - v Blansku jsou dvě. Střediska jsou právní 
subjekt přesně tak, jak nám to ukládá zákon. Cel-
kem je v Blansku asi pět set skautů. Naše členské 
roční poplatky jsou podstatně nižší než je běžné v 
jiných organizacích, tím se snažíme být přístupní 
a otevření všem, kdo chtějí do skauta vstoupit.

 Jaká je spolupráce s rodiči? 
 Myslím, že dobré tři čtvrtiny dětí, které se k nám 
registrovaly, jsou tu z toho důvodu, že to chtěli rodiče. 
Proto se snažíme, aby o nás věděli. Troufám si říci, 
že s rodiči vycházíme dobře; o jejich děti je u nás 
dobře postaráno a s tím vědomím je k nám také 
přihlašují.

 Kromě pravidelných schůzek pořádáte výpra-
vy, příměstské tábory a hlavně velké tábory o 
prázdninách. Jak vůbec neseš tu velikou odpo-
vědnost, kterou máš jako hlavní vedoucí? 
 Tábor je vlastně vyvrcholením celoroční práce, 
skauting zahrnuje táboření do svého programu. Já 
jsem na táborech vyrostl. Na prvním jsem byl ještě 
před rokem 1968 jako malý kluk, v dalších letech 
jsem působil jako praktikant, vedoucí i sporťák. Dnes 
se snažím kopírovat a předávat všechno dobré, co 
jsem na táborech zažil, už jen proto, že děti dnes 
nemají tolik příležitostí, kolik jsme měli my. Dříve 
bývalo daleko více táborů, daleko více možností ně-
kam na několik týdnů odjet a získat nové kamarády, 
zkušenosti a zážitky.
 Odpovědnost je samo sebou neskutečně velká. 
Naše tábory se odehrávají pod stany na pasece v 
lese bez elektřiny a bez vodovodu. Bývá nás tam přes 
sedmdesát! Vždycky si říkám, že jsem jednou nohou v 
kriminále, ale i s tím vědomím do toho prostě chci jít. 
Někdy se celé dny modlím, aby se nikomu nic nestalo. 
Ale chci umožnit dětem žít dva týdny v přírodě, odkud 
si přivezou nesdělitelné a nenahraditelné zážitky.  Na 
táborech je důležité, že se děti naučí starat samy o 
sebe, dodržovat nějaký režim a podřídit se. Také si 
zvyknou být bez rodičů, ale i bez elektroniky, bez 
mobilů – v této fázi například dopis od maminky má 
pro ně cenu zlata. Hodnoty se potom skládají trošku 
jinak.

 V průvodu o svátku sv. Martina jdou skauti 
společně s patronem města ve skautských krojích. 
Jak tato myšlenka vznikla? Co tím chcete vyjádřit?
 Na tuto otázku už se mne ptalo poměrně dost lidí. 
Pravda je taková, že jsem nechtěl, aby tento svátek 
byl jen jakousi bezduchou atrakcí s maškarami. Skauti 
na závěr průvodu sv. Martina, který vede zakladatel 
města biskup Zdík, odkazují na současnost – na to, že 
rozvíjíme tradici dále. Proto si myslím, že je správné, 
abychom ve svých slavnostních krojích uzavírali celý 
průvod.
 Během roku se snažíme prezentovat na mnoha 
městských akcích a nabízíme tu hlavně pro děti z 
řad veřejnosti netradiční činnosti jako je třeba luko-
střelba, střelba ze vzduchovky nebo lanové aktivity. 
V září jsme se například prezentovali na Dni pro děti 
Nemocnice Blansko, jehož jsme již několik let nedílnou 
součástí.

 Kdybys měl kouzelný proutek a mohl si splnit 
jedno velké přání. Bez omezení - zkrátka jen tak, 
kouzlem. Co by to bylo? Co bys změnil?
 Jsem velikým obdivovatelem historie a moc bych 
si přál, abych se dozvěděl skutečnou pravdu. To, jak 
se věci ve skutečnosti odehrály. Mám totiž dojem, 
že historie nás mnohdy klame, a když ne úplně, tak 
alespoň částečně žijeme v omylech. Člověk má dob-
rou vlastnost poučit se z vlastních chyb v minulosti a 
uvedení všech historických faktů na pravou míru by 
nám všem neskutečně prospělo.

-im-

rychle – do 24 hodin

minimum pot ebných doklad Nová jednosměrka v Blansku vznikla na ulici Boženy Němcové od křižovatky s ulicí Sladkovského 
směrem k Dřevěnému kostelíku. Platí od prvního září a má pomoci vyřešit složitou dopravní situaci v okolí 
nemocnice a místních školských zařízení. 

 V této oblasti jsou problémy s dopravou i parková-
ním. „Každé ráno tam máme strážníka, který reguluje 
dopravu,“ sdělil vedoucí Městské policie Martin Lepka. 
Podle něj se však situace zlepšila. Když byla ulice 
obousměrná a lidé parkovali na obou stranách, auta 
projíždějící v protisměru měla problém si vyhnout. Bylo 
to nebezpečné pro vozidla i chodce. Nyní se může i 
nadále parkovat na obou stranách, nicméně projíždění 
se usnadnilo. 
 Policie je se změnou 
spokojená, nepovažuje ji 
však za dostačující. „Byli 
bychom rádi, kdyby se 
zjednosměrnila ještě napří-
klad ulice Rodkovského,“ 
upozornil Lepka. Auta se 
totiž otáčejí na křižovatce 
u kostelíka, čemuž by bylo 
dobré zabránit. 
 Řidič Tomáš Pernica za-
vádění jednosměrek vítá. 
„Z pohledu parkování je to 
jednoznačně plus. Klidně 
bych tam těch jednosměrek 
udělal víc,“ navrhl Perni-
ca. S takovými úpravami 
se v budoucnosti počítá. 
„Zjednosměrnění dalších 
ulic pravděpodobně bude 

dalším z kroků vedoucích k optimalizaci dopravy v 
těchto místech,“ objasnil vedoucí odboru komunální 
údržby Petr Rizner. Jako další možné řešení by mohlo 
následovat vybudování dalšího parkoviště u nemocnice. 
Na ulicích totiž parkují především lidé, kteří jdou do 
nemocnice. Dále pak rodiče vezoucí děti do školy nebo 
do školky, ale ti spíše jen projíždějí. Největší provoz je v 
ulicích podle Riznera od půl osmé do osmi hodin ráno. 

-mha-

Foto: Klára Kučerová
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Restaurace Terrazza:
U nás se nekouří!

Zakoupením pastelky lidé 
pomáhali nevidomým

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

 Teplo, slunce, neskutečně zajímaví lidé a hlavně jídlo. Když jsem byl v Itálii naposledy, zařekl jsem 
se, že si v Česku už nikdy nedám pizzu. Ta v Itálii je totiž nejlepší. Jelikož mám ale tento jižanský ná-
rodní pokrm nadevše rád, nakonec jsem polevil a musím uznat, že i v tuzemských restauracích se dá 
ochutnat pizza opravdu kvalitní. V Blansku máme několik restaurací, které italské dobroty nabízí. Dnes 
se chci věnovat výlučně pizzerii Terrazza, která má své místo již čtrnáctým rokem v Blansku u nádraží, 
a ve které se v poslední době dějí velké věci. Pokud i vy patříte mezi milovníky Itálie a její kuchyně, 
rozhodně čtěte dál.
 Terrazza je název, který poměrně vý-
stižně charakterizuje tuto restauraci, a to 
nejen svým italským názvem. Vždycky se 
mi líbilo její umístění na prostorné terase 
vedle hotelu Macocha a moc rád jsem 
sem chodil v dobách začátků, které se 
datují až do roku 2001. Během takřka čtr-
nácti let se tu několikrát změnili majitelé 
a restaurace už nebyla tím, co bývala v 
prvopočátku. I tak jsem se sem po něko-
lika měsících absence znovu vypravil a 
nestačil se divit. Terrazzu nyní provozují 
pánové, kteří stáli při jejím zrodu – v 
dobách, kdy patřila mezi nejnavštěvova-
nější restaurace ve městě. Zjevně to pro 
ně byla jakási srdeční záležitost, a proto 
se rozhodli vzít podnik po letech opět do 
svých rukou.
 Hned při příchodu do restaurace je vidět, že to 
pánové se znovuzrozením berou velmi vážně. Zimní 
zahrada, která zde byla odjakživa charakteristická, 
se dočkala důkladné rekonstrukce: nové vinylové 
podlahy, omítky, výmalba, dětský koutek, květiny… 
Dokonce se tu počítá se zprovozněním krbových 
kamen, a to již v nejbližší době. To bude teprve ro-
mantika; v prosklené zahrádce se budete koukat na 
lehce padající sněhové vločky, zatímco z krbu bude 
sálat teploučko a číšník vám bude nosit víno a něco 
teplého do žaludku… A pozor! Nikde žádný zápach 
z cigaret. Restaurace je totiž bez výjimky nekuřácká, 
což jistě ocení nejen rodiny s dětmi, které si vyrazí 
na oběd či na večeři. 
 Dobrou italskou restauraci dělá především kvalitní 
pizza. A na Terrazze skutečně kvalitní je. Kuchaři pou-
žívají ty nejkvalitnější ingredience – moukou počínaje 
a sušenými rajčaty, parmskou šunkou, pancettou nebo 
parmazánem konče. Pizza se peče na šamotu, což jí 
dodává tu správnou chuť. Ingredience se v Terrazze 
dávají až nahoru na sýr mozzarella, což také přispěje 
ke kvalitě hotového jídla. Velikostně je pizza naprosto 
vyhovující a téměř pětatřiceticentimetrové kolo by 
mělo stačit i tomu, kdo má velký hlad. Pokud ne, je 
tu ještě jídelní lístek, který sice není příliš obsáhlý, ale 
o to méně se v něm dočkáte jídel z polotovarů; taky 
doba přípravy se zkrátí na minimální dobu. 
 Do místního repertoáru se vrátily pokrmy, které 

tu kdysi byly populární. Například achátoví šneci s 
bylinkovým máslem zapečení se sýrem nebo pizza 
štangle s česnekem – ideální pochoutka k pivu či k 
vínu za pár korun. V jídelním lístku nechybí čerstvé 
saláty, lasagne, těstoviny, gnocchi, pokrmy z masa, 
lososa, ale také populární panini – rozpečené bagety 
ve dvou příchutích. Mimo stálý lístek tu funguje takzva-
ná denní nabídka, ve které najdete několik pokrmů. 
Minulý týden to byl výtečný domácí jablečný štrúdl, 
Terrazza salát nebo třeba lasagne se špenátem, sme-
tanou a kuřecím masem. Kuchaři jsou velice šikovní a 
zkušení – zde je třeba ale zanechat psaní a poslat vás 
na ochutnávku, protože slova těžko dokážou popsat 
gurmánské zážitky, kterých se mi tu dostalo.
 K provozování pizzerie patří samozřejmě také 
rozvoz pizzy, který je tu po celém Blansku zdarma. Za 
zmínku stojí též věrnostní program, při kterém sbíráte 
nálepky a za každou desátou obdržíte pizzu zdarma. 
Více se dozvíte na stránkách www.terrazza.cz nebo 
na telefonu 606 54 55 54!
 V restauraci je každý den na čepu klasická dvanáct-
ka Plzeň a doplňuje ji jedenáctka Bernard. Pro děti je 
k dispozici točená kofola a pro dospělé samozřejmě 
nekonečná řada alkoholických nápojů a kvalitního 
vína.
 Ve všech prostorách restaurace Terrazza bylo v 
době mé návštěvy čisto, personál byl milý a svižný a 
fakt, že se tu nekouří, mne jen utvrdil v domněnce, že 
tohle je ten správný směr, kterým by správná rodinná 

restaurace měla jít. Můj gastronomický 
zážitek byl v závěru umocněn ještě šálkem 
vysoce kvalitní italské kávy značky Vergna-
no, kterou jsem pil poprvé, ale rozhodně 
ne naposledy. Ať už to bylo kvalitním auto-
matickým espressem Black&White, které 
každou porci do šálku mele zvlášť, anebo 
prestižní značkou kávy, každopádně šlo o 
parádní tečku za skvělým obědem.
 Nemusíte za každou cenu cestovat na jih, 
abyste si užili atmosféru a chuť pravé italské 
rodinné restaurace. Jedna taková se nachá-
zí přímo naproti autobusovému nádraží a 
jmenuje se Terrazza. Bude se vám tu líbit, 
a co je hlavní – bude vám chutnat. Věřím, 
že se sem budete rádi vracet. Arrivederci!

-mumma-

SPECIALISTA PRO SENIORY +55SPECIALISTA PRO SENIORY +55
LAST MINUTE:LAST MINUTE:

NEJNIŽŠÍ CENY!!!NEJNIŽŠÍ CENY!!!
EXOTIKA – slevy až 20%, děti až 0 Kč!EXOTIKA – slevy až 20%, děti až 0 Kč!

Kaprun, 22. - 27.2., bus, 5x HB, ski, děti 7.200 Kč!Kaprun, 22. - 27.2., bus, 5x HB, ski, děti 7.200 Kč!
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu!

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 24 let GARANCE PRO VÁS!

 Není to jen tak obyčejná pastelka. Je bílá. A pomáhá. Pomáhá lidem, kteří to potřebují. Ve středu 15. 
října se u příležitosti Dne nevidomých konala sbírka s názvem Bílá pastelka, která má pomoci lidem 
slabozrakým a nevidomým. Dvacet dvojic studentů středních škol vyrazilo do terénu s pastelkami a 
pokladničkami. 
 „Studenty bylo možné potkat nejen v Blansku, 
ale také v dalších obcích, například v Jedovnicích, 
ve Sloupu, v Němčicích, v Černé Hoře. Snažíme 
se oslovovat lidi především v místech, kde máme 
zrakově postižené klienty,“ upřesnila Marie Reková 
z blanenské pobočky Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých. 
 Pastelka stála dvacet korun, kolemjdoucí ale vět-
šinou přispěli více. Podle Rekové lidé ví, že peníze 
jdou na dobrou věc, že se nikam záhadně neztratí. 
Je také dost dárců, kteří již na tuto jedinou veřejnou 
sbírku pro nevidomé a těžce slabozraké za rok čekají. 
„Většinou si ani pastelku nevezmou, neboť jich doma 
mají již řadu z předchozích ročníků, jak sami říkají,“ 
sdělila koordinátorka sbírky. 
 Organizace sdružuje kolem sto šedesáti zrakově 
postižených z Blanenska i Boskovicka. „Za vybrané 
peníze převážně kupujeme různé kompenzační 
pomůcky. Máme kancelář, v níž si mohou nevidomí 
tyto pomůcky zapůjčit. Služby poskytujeme zdarma,“ 
objasňuje účel sbírky Reková. Asi před třemi týdny 

se objevilo v prodejně Tyfl opomůcky malé přenosné 
rádio s možností přehrávání USB fl ash zařízení. 
„Velkou výhodou je funkce záložky, to znamená, že 
si zapamatuje místo posledního přehrávání. A to je 
pro nevidomé velice důležité. Dále bychom napří-
klad potřebovali dokoupit další zařízení ke čtečce,“ 
vysvětluje vedoucí pobočky SONS. Kompenzační 
pomůcky si tedy mohou lidé se zrakovými obtížemi 
v kanceláři zapůjčit, aby vyzkoušeli, zda jim budou 
vyhovovat. Vše totiž stojí moc peněz a ne každá 
pomůcka je vhodná pro každého, proto je dobré 
nejdříve ji otestovat a potom teprve zakoupit. A jaké 
další pomůcky nevidomí potřebují ke svému životu 
nebo k jeho usnadnění? Například česky mluvicí 
svinovací pásmo, rozlišovač barev, indikátor hladiny 
a světla či měřič krevního tlaku. 
 Letos se pro blanenskou pobočku SONS vybralo 
71 523 Kč. „Jsme moc rádi a děkujeme všem, kdo 
přispěli. Také děkujeme studentům, bez nichž by-
chom to těžko zvádli,“ uzavírá Marie Reková. 

-mha-

ŠŤASTNÉ ŠŤASTNÉ 
HODINYHODINY  

Pizza dle vašeho výběru v restauraci 

ve všední dny 11.00 - 14.00 hodin

s 20 % slevou!!!s 20 % slevou!!!

terrazza
11

14

NOVĚ
OTEVŘENO!!! 
- nekuřácká restaurace

- nově zrekonstruovaná 

 zimní zahrada

- rozvoz pizzy  ZDARMA

 po Blansku - tel. 606 54 55 54

- NOVINKA! Káva Vergnano

Přijmeme brigádníky na rozvoz pizzy!Přijmeme brigádníky na rozvoz pizzy!
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Fotoseriál: Pohádkový les

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

Galerie a antikvariát
Jonáš v listopadu

Stovky návštěvníků, z toho desítky z Blanska, přilákalo krásné počasí do Rudice, kde se 
konal tradiční pochod kouzelným lesem. Několikakilometrovou trasu připravila Rudická 
mládež pod záštitou ZŠ a MŠ Hugo Sáňky.

BurzaBurza
 Burza knih, pohlednic, odznaků, tácků, cedulí 
a dalších sběratelských materiálů. Sběratelství 
je, jak každý ví, v prvé řadě posedlost, která za-
chvacuje velkou část populace a která v některých 
případech – například u sbírání mincí, aut a obra-
zů – hraničí s marnotratností, což je přinejmenším 
podivné, neboť většina lidí si důkladně rozváží, 
zač svůj skrovný či neskrovný výdělek nakonec 
utratí. Občasné krádeže uměleckých děl z parků a 
galerií (nebo Čapkova povídka „Čintamani a ptáci“ o 
uloupeném koberci) nicméně dokazují, že zapálený 
sběratel se bez loveckého pudu neobejde, ať už 
je mužského či ženského pohlaví. Sběratelstvím 
se ostatně zaobírají i zvířata: straky střádají lesklé 
cetky, veverky ukrývají své zásoby v tolika dutinách, 
že je pak nenajdou, kočky občas pořádají pro své 
pány přehlídky svých myších úlovků a ani obyčejné 
hnízdo nevznikne bez trpělivé sháňky a snůšky 
přírodních stavebnin.
 Svou sběratelskou vášeň můžete rozvinout v 
sobotu 15. listopadu 2014 od 14 do 17 hodin v 
Dělnickém domě Blansko, Hybešova 1. Vítáme 
především sběratele regionálních materiálů.
 Bližší inormace podá Pavel Svoboda, Galerie 
Jonáš Blansko, Smetanova 6, mobil: 606 221 772, 
www. galeriejonas.cz

Kniha Blanenský chodec Kniha Blanenský chodec 
se dočkala dotiskuse dočkala dotisku

 Pro velký zájem ze strany občanů je proveden 
třetí dotisk  knihy Blanenský chodec. Je to zajímavá, 
převážně obrázková práce o 114 stranách. Člení se 
na pět částí: Krok za krokem po památných místech, 
Živnosti v Blansku, Blansko v datech, Zajímavosti a 
kuriozity, Když se v Blansku řekne. Nejrozsáhlejší a 
nejzávažnější jsou první dvě části. 
 Po stručném historickém přehledu se v první 
části zobrazují a popisují výjimečné budovy a 
stavby – kostely, památné kříže, pomníky, pamětní 
desky význačných rodáků nebo veřejně činných 
občanů, dále zámek a umělecká litina odlévaná v 
blanenských slévárnách. Je sympatické, že nebylo 

zapomenuto na budovy, které dnes již nestojí (soko-
lovna, sanatorka, někdejší průčelí Dělnického domu, 
zmizelý železniční most).
 Druhá část Živnosti v Blansku vypovídá o různých 
obchodních živnostech, řemeslnících a výrobních 
podnicích koncem 19. a v první polovině 20. sto-
letí. Je to snad nejcennější část publikace, v níž 
autor soustředil mnoho již zapomenutých fi rem. 
Po vhodném úvodu následuje zobrazení inzerátů 
otištěných v tehdejších novinách, tiskovinách a 
místních publikacích, které většinou tiskla blanen-
ská Obchodnická tiskárna. Část obsahuje inzeráty 
22 řemeslných živností, 26 obchodů, 8 výrobních 
podniků, 14 hostinců a 16 živností ostatních (služby, 
peněžní ústavy). Jde o kolem 90 inzerentů, což je 
velký soubor pro tehdejší město s 5 000 obyvateli. 
Nutno si uvědomit, že řada dalších, zejména malých 
živnostníků, měla svou stálou klientelu, a proto ne-
inzerovali. Také místní lékaři a prodejna fi rmy Baťa 
nepotřebovali inzerovat. Ale i tak byl počet živností 
v Blansku pozoruhodně vysoký.
 Kniha obsahuje několik zvláštností z časů minu-
lých, které si starší občané ještě uchovávají v paměti 
a které přispívají ke koloritu města. Je cenné, že také 
tyto drobnosti a postřehy byly autorem zachyceny, 
stejně jako básně Josefa Čecha i Josefa Skotáka 
na obálce a krátká báseň Zdeňka Táborského. Pří-
nosem jsou také další pohledy na existenci města 
v údolí řeky Svitavy, které prošlo složitým vývojem 
a zapsalo se do srdcí svých obyvatel. 
 Publikace je k dostání v Informační kaceláři 
Blanka, Blansko a v Obchůdku pro děti, Blansko, 
Bezručova 1.

Blansko známé Blansko známé 
i neznámé i neznámé 

 Komentovaná prohlídka města Blanska. Průvod-
cem vám bude pan Pavel Svoboda, galerista a autor 
nové  knihy „Blanenský chodec“. Sraz účastníků 
prohlídky města Blanska je  v sobotu 15. listopadu 
2014 v 10:00 hodin u Blanenské informační kance-
láře, Rožmitálova 6.
 Pořádá Galerie a antikvariát Jonáš ve spolupráci 
s Blanenskou informační kanceláří Blanka.

-ps-

Fest Mazec 2014
 V sobotu 18.10.2014 se v Letovicích konala soutěž amatérských kapel s názvem Fest Mazec. O 
prvenství se tu utkalo osm hudebních skupin z celé jižní Moravy. V porotě usedl dokonce i manažer 
a objevitel Ewy Farne, hudební producent a podnikatel Lešek Wronka. Mimo první místo byla ve hře 
také nominace na Objev roku v celostátním udílení cen Akademie populární hudby - Anděl. Blansko 
mělo v soutěži Fest Mazec také své želízko v ohni, a to skupinu Rokfór, která si nevedla vůbec špatně.
 Počátky hudební soutěže Fest 
Mazec se datují do devadesátých 
let minulého století. Po několikaleté 
pauze se přestěhovala z Boskovic do 
Letovic, takže by se dalo s klidem říci, 
že letošní ročník byl v pořadí druhým 
v její nové éře. Již od 15 hodin se 
sál letovického kulturáku rozezvučel 
kvílením kytar a údery do bubnů. 
Každá ze skupin měla na prezentaci 
3 písně, případně na přání poroty 
ještě čtvrtou. Nejlépe si vedla skupina 
Zylwar z Brna, která obsadila první 
příčku. Mimo gratulací od poroty a již 
zmíněnou nominaci na Anděly získali 
pánové také možnost natočit zdarma 
profesionální videoklip. Na druhém místě se umístila 
kapela Decadenth z Černé hory a na báječném třetím 
místě skončil blanenský Rockfór – skupina, která je u 
nás známá jako Kaštánci, a která se zde představila 
pod svým novým názvem.

 Mimo soutěž si v Letovicích zahrály také skupiny 
HD Acoustic a Třetí zuby, které tak udělaly příjemnou 
tečku za skvěle zorganizovanou a technicky zajiště-
nou hudební událostí.

-mumma-

Foto: Petr ŠvancaraFoto: Petr Švancara
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S Monitorem na houbách
Letošní říjen je ve znamení babího léta, a to houbám svědčí. Mykologové předpovídali druhou vlnu podzim-
ních hub, která  se na konci první třetiny tohoto měsíce skutečně objevila a dosud trvá.

Co roste:
 V lese je z jedlých hub asi nejhojněji zastoupena či-
růvka fi alová, v menší míře a spíš krátkodobě se znovu 
objevila václavka smrková. Další houby současného 
podzimu jsou hodně aromatické, a proto vhodné do smě-
sí – např. pýchavky, klouzky. Hřib smrkový se nalezne 
spíš ojediněle. Společným znakem hub této doby je po-
měrně malý výskyt červů – přece jen se trochu ochladilo 
a hmyz ve své činnosti pomalu stagnuje. Z hřibovitých 
jsou rozšířené suchohřib hnědý, dále hřib žlutomasý – 
babka. Mimo les se často nachází bedla červenající. Též 
liška obecná (kuřátko) je hojně zastoupena. V ostrém 
kontrastu s opadanými stromy a barevným listím na zemi 
je nápadný bílý korálovec bukový, na padlých kmenech 
jehličnanů zase korálovec jedlový. Jsou to jedlé, ale 
nepříliš kvalitní nelupenaté houby. Ve velkých skupinách 
vytvářejících na zemi různé obrazce roste jedlá čirůvka 
zemní. V této době se vyskytuje několik desítek druhů 
čirůvek a jejich rozeznávání není pro laické houbaře 
jednoduché. Vyloženě jedovatá sice žádná není, ale 
nepříjemné zdravotní potíže způsobit mohou.

Houba měsíce: Čirůvka fi alová
 Nízce vyklenutý až plochý klobouk dorůstá až 150 
mm, válcovitý nebo kyjovitý třeň může mít  100 mm. 
Dužnina i celá houba jsou typicky fi alové a velmi pří-
jemně voní. Vyskytuje se hojně ve všech druzích lesa, 
častěji v jehličnatém, jednotlivě nebo ve skupinách. Za 
syrova je jedovatá, termotropní, důkladnou 
tepelnou úpravou škodlivé látky mizí a guláš 
z ní připravený patří k těm nejchutnějším.

Tip na výlet:
 Na tomto místě jsem čtenáře v minulých  
povídáních seznamoval s regionálními hou-
bařskými místy a jejich dostupností. Vzhle-
dem k tomu, že tímto článkem celý seriál o 
houbách končí, podívám se dnes trochu dál 
– do některých míst, která jsem často nejprve 
navštívil v rámci své profese a do kterých se 
za houbami rád vracím.
 Na pomezí Moravy a Slovenska leží Bílé 
Karpaty, Jsou jižněji položené a např. lesy 
v okolí Radějova na Strážnicku jsou velmi 

dobře dostupné. Pokud se ve zdejším tichu houbař 
pohrouží do svých myšlenek, skutečně se může dostat 
až na Slovensko, které je zde velmi blízko.
 Odlišné jsou Hostýnské vrchy. Hřebenové cesty jsou 
sice turisticky přijatelné, ale pokud z nich houbař odbočí 
do volného lesa, čekají ho poměrně strmé listnaté strá-
ně, třeba v okolí Tesáku a Trojáku. Odborníci sem často 
jezdí kvůli chráněným druhům hub, hlavně hřibovitých.
 Lesnatý pás Hřebečského hřbetu se táhne od České 
Třebové podél Svitav a končí prakticky až u Březové 
nad Svitavou. Střídají se zde listnaté i jehličnaté lesy, 
v zarostlých areálech starých dolů rostou houby od 
jara do podzimku. V poslední době se zde ale zvětšuje 
počet návštěvníků díky novým turistickým i cyklistickým 
stezkám.
 Pokud chcete vyrazit za houbami do ciziny, doporučuji 
Pobaltí. Nejsou zde prakticky žádná omezení sběru 
jako v západoevropských zemích a zdejší borové lesy 
zaručují díky přímořskému klimatu velké množství nejen 
hub, ale i borůvek a brusinek.
 Přesto jsem rád, že i v letošní sezóně jsem nemusel 
za houbami příliš daleko a hlavně na podzim se daly 
najít i v našem městě a jeho blízkém okolí.
 Přeji čtenářům – houbařům, aby jim letošní zmražená 
a usušená sklizeň co nejdéle vydržela a aby i zimní 
kuchyně  pravidelně připomínala chvíle strávené v lese.  

Mgr. Vladimír Šenkýř
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* 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.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany Tel. 
604585530.
* Vyplácím v hotovosti až do 10 000 Kč. Volejte 
732544603. Zpros. vykonává činnost pro více 
věřitelů.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 3x použítou troubu s gril. za 1400 Kč, Sedačku a obýv. stěnu za 
1800 Kč, rádio s reproduktory, TV. Tel.  po 18 hod. 607679142.
* Opel Corsa 1.0 12V, modrá, 5dvéřová, dobrý stav, vhodná na 
náhradní díly, cena dohodou. Dále prodám stropní světlo IKEA 
HEKTAR, nové, nepoužité, 399Kč. Tel. 723776839.
* Zbíječka za 3tis, tm. dřevěné okno 180x150 a 150x145 - 2700 Kč/
ks, stolek pod TV černý 350 Kč, světlý 500 Kč, kovová vložka do 
krbu vel. rozměrů za 6tis. Tel. 777079911.
* Belgický ovčák-tervueren, stříbrná/rezavá štěňata, odběr 10/2014, 
návštěvy po domluvě vítány, www.zhenrisaru.cz, zhenrisaru@
seznam.cz, tel. 603306020.
* Fiat Bravo r. 97, 146tis. km, el. okna, klima, 1.6 benz. s novou stk, 
za 17 tis. Kč. Tel. 777079911.
* Pneu "C" zátěžové 195 R 14" zimní skoro nové 4 ks za 3900, Alu 
kola 15" šrouby 4x100 a pneu 195/50 za 2700, střešní nosiče na 
Xantii hatchback za 850. Tel. 605529478.
* Mladé korely. cena 200 Kč. Tel. 737902404.
* Část. podsklep. chatu se zahradou 354 m2 na Podlesí. Pozemek je 
lehce dostupný autem. Možnost vybudovani domku k celor. užívání. 
Veskere přípojky v místě. Tel. 721625289.
* Kola s disky na Ford focus zimní  4 ks. Tel. 608889821.

* Pronajmu dlouhodobě garáž v Blansku na Zborovcích, ulice Praž-
ská. Tel. 732349431.
* Mikrovlnnou troubu starší i poškozenou (funkční), zdarma nebo 
levně koupím. Tel. 602724073.
* Pronajmu byt 1+1, 55 m2, nadstandardní ve 4.p., oddělená ložní 
část, volný od 1/15, 9000,- Kč vč. ink., Tel. 724791204.
* Pronajmu byt 1+1 Blansko - Sever. Tel. 776323311.
* Zůstala jsem sama, je mi teprve 67 let. Ten pocit samoty a prázdnoty 
už nechci mít, Chtěla bych zas normálně žít! Pomůžeš mi a zavoláš? 
Tel. 606719945.
* Pronajmu garáž nad přehradou. Tel. 601234556 - do 15.30 SMS.
* Pronajmu garáž Zborovce. Tel. 606336703.
* Přenechám za odvoz a mírný poplatek - plechová nádrž na vodu 
150/80/55 cm a 150/100/90 cm  i jednotlivě. Tel.723553189.
* Hledám doučování pro žáka 8. ročníku ZŠ. Nejlépe ze všech 
předmětů. Blansko - Sever. Tel. 724022272.
* Daruji za odvoz mahagonovou leštěnou 10ti dílnou stěnu, výška 
2,10 m, šířka 4,40 m s konferenčním stolkem. Tel. 606586404.
* Pronajmu byt 1 + 1, 64 m2 v Blansku, v centru, přímo na pěší zóně. 
Solidní jednání. Tel. 605115463.
* Pronajmu samostatnou garáž u RD blízko pošty. Volná ihned. Tel. 
728166848. Prohlídka po předchozí domluvě.
* Pronajmu v přízemí s výlohou malou prodejnu, vhodné i jako 
kancelář. Cena dohodou. Tel. 608889821.
* Daruji dobře hrající TV Panasonic na tel 606299561.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

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

případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Aktuální předprodej:
Frankie a Johnny – 29.10.2014 v 19.30 hod, Dělnický 
dům. V hlavních rolích Tereza Kostková a Aleš Háma. 
Cena 280 a 220 Kč, cena s Klubovou kartou 200 Kč.
Petr Bende & band – 30.11.2014 v 18 hod, Dělnický 
dům. Cena 290 Kč, s Klubovou kartou KSMB 260 Kč.
Partička – DRUHÉ PŘEDSTAVENÍ! 17.12.2014 v 17.30 
hod, Dělnický dům Blansko. Cena 430 Kč. 
Upozornění – Dětské představení Michala Nesvadby 
se přesouvá na pátek 7.11.2014 na 17 hod. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
Ticketpro:
SLADE – 28.11.2014, Bobycentrum Brno
Morcheeba – 12.12.2014, Bobycentrum Brno
Ticketstream:
Karel Gott – 12.11.2014 Brno, Kajot Aréna
Bodies Revealed – Brno, Galerie Vlněna
Ticket Art:
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Aktuálně v prodeji:
Publikace Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech 1915-
1919 – autoři I. Bojdová a manželé Šebkovi. Kniha 
mapuje osudy italských uprchlíků, které jsou úzce 
svázány také s Blanenskem. Cena 240 Kč.
Publikace Stromy Drahanské vrchoviny – kniha Fran-
tiška Kaly obsahuje kromě popisu nejzajímavějších 
stromů naší oblasti také bohatou obrazovou přílohu. 
Cena 120 Kč, 250 Kč.
Publikace ADAMOV – vydána k 50.výročí města Ada-
mova. Celobarevná publikace formátu A4 s bohatou 
fotogalerií seznámí čtenáře s historií i současností 
Adamova a jeho zajímavostmi. Cena 370 Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

-MaT-

Stolní tenis KST Blansko
 Velmi úspěšný víkend mají za sebou stolní tenisté KST Blansko. Dvě důležitá vítězství ze stolů 
soupeřů vybojovaly ženy v 1. lize, stejně úspěšní byli i muži A týmu ve 2. lize. Nedařilo se akorát B 
týmu mužů ve 3. lize. Po nevydařeném vstupu do sezony konečně zabrali i muži C v KS2.

1. liga ženy
 Bez Marie Chajda, kterou nahradila Karla Tráv-
níčková, odjela blanenská děvčata bojovat o body 
do dalekého Děčína a do našeho hlavního města. 
Opět se ukázalo, jak důležitou posilou je Renata 
Pavlicová z MS Brno, která  ani jednou nezaváhala 
a bezchybným výkonem dovedla Blansko k zisku 
plného počtu bodů.
SKST Děčín – KST GMC Blansko 3:7
Body: Pavlicová 3,5 Ševčíková 2,5 Trávníčková 1

TJ Slavoj Praha – KST GMC Blansko 4:6
Body: Pavlicová 3 Ševčíková 2 Trávníčková 1

2. liga muži
 Zdá se, že po nevydařeném prvním utkání sezony 
v Hostinné, našlo blanenské áčko opět formu z mi-
nulé sezony a díky dvěma důležitým vítězstvím na 
severu Moravy  okupuje přední příčky druholigové 
tabulky. Lídrem týmu byl tentokrát Lukáš Svoboda, 
který ani jednou nepoznal hořkost porážky. Výborný 
výkon ale  podali všichni hráči, včetně nejlepšího 
hráče B týmu, Davida Kvíčaly, který pro tento víkend 
nahradil Pavla Čáka.
TTC Siko Orlová B – KST Blansko 6:10
Body: Svoboda 4 Dudík 2,5 Přikryl Aleš 2,5 Kví-
čala David 1

TJ Ostrava KST C – KST Blansko 3:10
Body: Svoboda 3,5 Dudík 2,5 Přikryl Aleš 2,5 
Kvíčala David 1,5

3. liga muži
 B tým nastoupil k domácím zápasům v oslabené 
sestavě, protože David Kvíčala úspěšně bojoval za 
áčko ve 2. lize. Šanci tak zejména v nedělním utkání 
dostali mladí nadějní hráči a i když to dle výsledku 
nevypadá, nevedli si proti mnohem starším a zku-
šenějším soupeřům vůbec špatně.

KST Blansko B – MK Řeznovice 3:10
Body: Mikula 1,5 Kvíčala Josef 1,5 Bako 0 Vy-
bíral 0

KST Blansko B – Sokol Znojmo 2:10
Body: Vybíral 2 Bako 0 Zukal 0 Polívka Martin 0

KS2 muži
 Po nevydařeném vstupu do sezony a dvou úvod-
ních porážkách se C tým konečně zvedl a vybojoval 
dvě důležitá vítězství. Zejména výhra v okresním 
derby ve Zbraslavci je velmi cenná. 
STK Zbraslavec B – KST Blansko C 7:10
Body: Zukal Adam 3,5 Polívka Martin 2,5 Voráč 
2 Procházka 2

Sokol Moravské Knínice – KST Blansko C 4:10
Body: Procházka 3,5 Voráč 2,5 Malach 2,5 Kutil 
Šimon 1,5

-vory-

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

METAL GRANIT spol. s r.o.

Pražská 562/49, 67961 Letovice
Tel.: 516 474 808, mobil: 734 254 174
www.metalgranit.cz 

mg@metalgranit.cz

PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ MOŽNOST REALIZACE JEŠTĚ LETOS!PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ MOŽNOST REALIZACE JEŠTĚ LETOS!
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- široká nabídka

 pomníků skladem
 - výstavní síň v Letovicích

- levné i exklusivní 

 hroby - řešení na míru

- renovace a úpravy stávajících hrobů

Klepačov má nové 
dětské hřiště

 V  úterý 30.9.2014 byly za účasti blanenského starosty Mgr. Ivo Poláka a místostarosty Ing. Bc. 
Jiřího Crhy slavnostně předány do užívání nové herní prvky dětského hřiště v městské části Blansko-
-Klepačov. 

 Všechny učastníky přivítala 
předsedkyně Občanského aktivu 
Klepačovský výbor (OAKV) Mgr. 
Kateřina Habinová. Starosta i 
místostarosta poděkovali OAKV 
za aktivní spolupráci s městem v 
mnoha oblastech. Dále poděko-
vali i dalším občanům, kteří se 
podíleli nejenom na realizaci her-
ních prvků, ale kteří svou činností 
pravidelně obohacují  kulturní a 
společenský život na Klepačově.
 Po slavnostním předání se 
starosta i místostarosta spolu s 
několika členy OAKV vydali pro-
hlédnout si stav umělého povrchu 
sportovního hřiště na Klepačově, 
který bude nutný  renovovat a 
vyčistit.

-mmr-

Terapie loutkou
 V pátek 18. 10 2014 proběhlo druhé ze série se-
tkání mezi rodiči a dětmi z ráječkovského sdružení 
Agility a herečkami divadla Theatr ludem.
 „Dnes jsme měli dílnu terapie loutkou, která dětem 
s hendikepem pomáhá k aktivizaci a motivaci,“ řekla 
jedna z terapeutek Irena Iškieová.
 Její kolegyně Gabriela Krečmerová vysvětlila po-
drobněji: „Při terapii loutkou jde o celou sérii setkání, 
kdy se děti seznámí s hlavními postavami: panem 
Barvičkou a slečnou Mašličkou, a s nimi pak zažívají 
dobrodružství – píšou dopis, plánují cestu, připravují 
si svačinu, koupají se v jezeře. Pracujeme přitom s 
různými materiály, například igelitem, gumou, lepící 
páskou... Důležité je, že setkání má vždy stejnou for-
mu, je rozděleno na rituály – nikdy nechybí přivítání a 
zakončení, pokaždé je nějaké rozloučení. I díky těmto 
rituálům se děti rozvíjí,“ dodala terapeutka a herečka 
Gabriela Krečmerová. Další setkání ráječkovských 
dětí s panem Barvičkou je naplánováno na listopad.

-kkuc-

Interference
 Podle slovníku cizích slov výraz interference zna-
mená vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání, 
nejčastěji zvukových vln, ale také jevů či hmoty. V 
Galerii města Blanska v sobotu 18. 10. 2014 proběhla 
vernisáž výstavy Pavla Korbičky a Lucie Vítkové se 
stejným názvem. Prozradit můžeme snad jen to, že 
výstava sugestivním způsobem zachycuje působení 
zvukových vibrací na prostor galerie a samotného 
diváka.

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

777 887 700, 516 412 100

24. října 20148

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 3. listopadu 2014
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

 Zářijový squashový turnaj byl předposledním 
hodnoceným v právě pozvolna končící 13. squasho-
vé sezoně v našem centru. V sobotu 25. října nás 
čeká ten poslední, a pak to začne znovu ve 14. 
sezoně. Zářijovým turnajem se vyřešila většina 
nezodpovězených otázek  celkových umístěních v 
doprovodných celoročních soutěžích, a tak v říjnu 
půjde povětšinou jen o kosmetické změny.
 V Turnajovém Mágu, kde si hráči připisují každý 
odehraný set, vítězí zpravidla ti nejpečlivější hráči, 
a tak o první místo může Václav Pelant (224 setů) 
přijít jen svou případnou neúčastí v říjnovém turnaji. 
Neotřesitelné se také zdá postavení Jiřího Pánka  

na druhém místě (211 setů) a třetím  místě Jakuba 
Sedláčka (192 setů). Pěkné čtvrté místo si udrží  
také Jaroslav Pánek 180 setů. Ostatní hráči mají 
150 setů a méně a do celkového hodnocení na 
prvních místech již nezasáhnou. V této soutěži je 
vedeno 36 hráčů.
 V druhé soutěži Turnajový Leader, kde jsou zapo-
čítávány body za umístění v jednotlivých turnajích 
od 20 do 1 bodu na prvních 10 místech je pořadí 
následující - vede neohroženě Jakub  Sedláček 
(188 bodů), který si s předstihem zajistil první místo. 
Teoretický boj by mohl být ještě o druhé a třetí místo. 
Zde by zatím druhý Jiří Pánek (126 bodů) zklamal a 
nebodoval a naopak třetí Jaromír Matal (112 bodů) 
získal alespoň 14 bodů. Čtvrtý je a zůstane Nabil 
Lai (90 bodů). Ostatní hráči, kterých bodovalo 32 
jsou na dalších místech se 70 a méně body.
 Na dalším listopadovém turnaji, který bude prv-
ním turnajem čtrnácté sezony dojde také k vyhod-
nocení výše uvedených výsledků právě uplynulé 
sezony.

PROVOZNÍ DOBA ŘÍJEN 2014:
 Po - Pá 7:00 – 21:00  
 So   ZAVŘENO
 Ne  14:00 – 19:00

AKCE!!!        AKCE!!!        další zboží na www.digimax.czdalší zboží na www.digimax.cz

HUAWEI Ascend Y330   2690,-  2190,- Kč HUAWEI Ascend Y330   2690,-  2190,- Kč + dárek - DEŠTNÍK

Tablet ASUS Memo Pad 4jádro 7“  2990,-  2490,- KčTablet ASUS Memo Pad 4jádro 7“  2990,-  2490,- Kč  + dárek - MINI SKÚTR!

Záložní zdroj pro mobily s LED svítilnou 3200mAh 449,-   249,- KčZáložní zdroj pro mobily s LED svítilnou 3200mAh 449,-   249,- Kč

POJĎTE HRÁT HOKEJ!!!POJĎTE HRÁT HOKEJ!!!
Hokejový klub HC Blansko ve spolupráci s Městem Blansko pořádá 
veřejné náborové hodiny pro začínající mladé hokejisty. Za přítomnosti 
našich trenérů můžete sami naučit svoje děti bruslit případně je svěřit 
do péče hokejových trenérů. 

Po zvládnutí bruslení obdrží hráč bezplatně 
hokejovou výstroj.

Každou sobotu od 9 – 10 hodin na zimním 
stadionu v Blansku. Přijít mohou chlapci 
a dívky předškolního i školního věku. 
S sebou brusle, případně hokejku. 

Bližší informace: 
Zdeněk Bartoš – trenér přípravky tel. 774 757 702
Jindřich Král – trenér mládeže tel. 602 753 079Jindřich Král – trenér mládeže tel. 602 753 079

ěětiti bruuslllititi ppříípaap dddnněěě jeej sssvvěěv řit 

ě 

ky tel 774 757 702ky tel 774 757 702

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

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

Svatý Martin letos přesedlal! Právě teď vám představujeme zcela 
nový vůz ŠKODA Fabia, který je nepřehlédnutelný ve všech směrech. 
Strhne vaši pozornost atraktivním vzhledem v designovém jazyku 
značky ŠKODA VisionC, ale tím to teprve začíná: 125 barevných 
kombinací, bezkonkurenční prostor, až o 17 % úspornější motory, 
nekompromisní bezpečnost a moderní technologie, které z nové Fabie 
dělají smartphone na kolech.

Přijďte se podívat na opravdu výjimečný 
vůz, jakým je ŠKODA Fabia nové generace.

Navštivte svého autorizovaného  
prodejce ŠKODA a přesvědčíte se sami.

skoda-auto.cz

ZCELA NOVÁ ŠKODA FABIA

HNED VÍTE,  
ŽE PŘIJÍŽDÍ NĚKDO

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Fabia: 3,4–4,8 l/100km, 88–110 g/km

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

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz


