
Že tak závažná věc, jako je rekonstrukce nejrušnější ulice v Blansku, vzbudí u občanů 
velký zájem, bylo každému jistě předem jasné. Že zájem přeroste v naštvání poté, 
co nebyl dodržen termín, se také dalo čekat, zvlášť když stavba i za hezkého počasí 
často zela prázdnotou a jedinou „akci“ na staveništi obstarával spuštěný semafor 
komplikující dopravu ještě víc. Ano, rekonstrukce průtahu trvá dlouho, pracovní 
úsilí na stavbě nepůsobí přesvědčivým dojmem, a proto by nikoho nemělo překvapit 
rostoucí množství nevraživých a posměšných reakcí občanů. Je třeba totiž přiznat, 
že jejich naštvání je oprávněné. Nemělo by překvapit, ale podle všeho překvapilo. Jak 
jinak si totiž vysvětlit způsob, jakým město s frustrovanými občany komunikuje!?!  
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tem. O tom, jak znepokojeni jsou řidiči tímto do-
pravním řešením, se můžete přesvědčit sami na 
výše zmíněných stránkách města, ostatně psali 
jsme o nich i my v minulém čísle Monitoru. Ani v 
tomto případě by reakce občanů neměla nikoho 
překvapit – změna je to skutečně velká a obavy 
jsou pochopitelné. Méně pochopitelné jsou opět 
reakce zaměstnanců města.  Kupříkladu na dotaz 
k případné reklamaci ostrůvků bylo odpovězeno 
následovně: „Reklamovat můžete na základě 
oponentních posudků vypracovaných oprávněný-
mi osobami. Z Vašeho dotazu ostrůvky vnímáte z 
pohledu řidiče, nikoliv chodce.“ Ke zpochybnění 
funkčnosti jednoho z ostrůvků, které přednesl 
další z nespokojených tazatelů, bylo odpově-
zeno následovně: „Ostrůvek slouží k fyzickému 
soustředění dopravy před odbočovacím zálivem 
na Jedovnice. Město Blansko nic nezvolilo, 
projektový návrh navrhuje autorizovaná osoba s 
tím, že jsou v něm zohledňovaný všechny normy 
a předpisy řešící nejen plynulost, ale i bezpeč-
nost dopravy. Tento projektový návrh jste mohl 
připomínkovat v rámci územního a stavebního 
řešení, kde by Vám bylo vše vysvětleno ještě ve 
větší podrobnosti.“ Jinými slovy – pokud se vám 
něco nelíbí, je to proto, že tomu nerozumíte! 
Fakt, že se město Blansko staví do role subjektu, 
který vlastně do ničeho nemohl mluvit, protože to 
všechno spáchala jakási „autorizovaná osoba“, 
bude snad lepší nekomentovat.
 V životě jsem se setkal se spoustou otrávených 
prodavaček, opravářů, řemeslníků, ale i učitelů, 
zdravotníků i úředníků.  Ani v jednom případě to 
nebylo setkání přínosné. Pokud chci pracovat ve 
sféře, ve které musím komunikovat s lidmi, měl 
bych zvážit, zda na takové povolání budu mít ner-
vy, žaludek, a zda si budu moci uchovat určitou 
míru nadhledu. V opačném případě mi nezbude 
nic jiného, než jezdit s kamionem či kukavozem, 
roznášet letáky nebo si stoupnout do výkopu s 
lopatou. Tam mne totiž nikdo žádnými všetečnými 
dotazy obtěžovat nebude.

-mumma-

 Stačí nahlédnout do sekce Otázky a odpovědi 
na webových stránkách města – www.blansko.
cz a hned je každému jasné, že nejeden dota-
zující občan se po následné odpovědi ze strany 
blanenských úředníků musí cítit jako blbec.
 Tak například jeden z tazatelů se ptal: „Zají-
malo by mě, jestli by nešlo průběžně zveřejňovat 
záznamy z kontrolních dnů na stavbě průtahu, 
včetně připomínek ze strany investora? Při ne-
dávném průchodu stavbou jsem si třeba všiml, 
že skoro každý druhý (a drahý) žulový obrubník 
má odštípané hrany (což u nového chodníku ne-
vypadá úplně pěkně). Předpokládám, že toto již 
v zápisech je a že město takto "poškozené" dílo 
nepřevezme a bude požadovat nápravu. Nebo 
snad ne?“ Odpověď pana ing. Marka Štefana, 
který je vedoucím odboru investičního a územní-
ho rozvoje v Blansku, zní takto: „Diskusní fórum 
technicky neumožňuje zveřejňovat dokumenty. 
Na poškozené obrubníky je upozorňováno. Dílo 
bude převzato pouze v kvalitě, která je defi nová-
na normami, technickými požadavky na výstavbu, 
jakostními předpisy, požadavky města a dalšími 
relevantními doklady.“ Ani jsem se nedivil, že 
tazatel se ještě jednou zeptal na zveřejnění 
záznamů z kontrolních dnů, jelikož odpověď 
příliš uspokojující nebyla. Dokonce navrhl využít 
prostor na webových stránkách Blanska v sekci, 
která se rekonstrukci průtahu přímo věnuje. Bylo 
mu odpovězeno, že záznamy jsou k nahlédnutí 
na Městě Blansko, nebo na Správě a údržbě 
silnic.
 Nedalo mi to a do Otázek a odpovědí jsem také 
napsal. Na můj dotaz, zda by Monitor tedy mohl 
zveřejnit alespoň výtah z těchto kontrolních dnů 
v novinách a plnou verzi v elektronické podobě 
na svých stránkách, ani po týdnu nepřišla žádná 
odpověď. Můj dotaz tedy skončil nejspíš v koši, 
a to i přesto, že jsem skálopevně přesvědčen o 
tom, že dokumenty by zajímaly nemalou část 
občanů Blanska.
 Dalším velice často diskutovaným tématem 
jsou ostrůvky, které se „vylíhly“ na průtahu měs-
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Firma hledá STAVEBNÍ POZEMEK 
cca 4000 m2 pro sídlo fi rmy a skladu, 
nebo SKLAD NA PRODEJ 
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Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: info v RK                         mob.: 777 857 740   

cena: info v RK

Byt OV 2+1 s lodžií v revitalizovaném 

domě.

mob.: 777 857 739 

Blansko

cena: 1 950 000,- Kč mob.: 777 857 740 

Pěkný, slunný DB 2+1 s lodžií, po částečné 

rekonstrukci.

cena: 1 300 000,- Kč mob.: 777 857 739

Blansko

Hledáme!

Pronájem obchodních prostor o výměře 

147m2 na frekventovaném místě.

Blansko

RD/chalupa 3+1 s uzavřeným dvorem, stodolou a 

zahradou nedaleko Lysic. Celk. pozemek 849 m2.

Lysicko
Pro naše klienty s vyřešeným 

fi nancováním hledáme 

ke koupi byty všech 

kategorií.

mob.: 777 857 739

Prodej DB 2+1 Blansko – Pod Javory, 
58 m2, revitalizace domu, standardní byt, 
možný převod do OV... NC – 1 139.000 Kč 

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  NAŠE  KLIENTY  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

Prodej zahrady Blansko - Žižlavice, 
394 m2, elektřina, už.voda, sklep a materiál 
na chatu, příjezd, bouda... NC – 115.000 Kč 

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

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, přízemí, výloha, WC...NC – 1 360.000 Kč

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 12.000 Kč/měs.

- Nové byty 1-2+kk Ráječko – 26–58 m2, výtah, zahájení 2016...NC – od  943.622 Kč

- Nájem bytu 3+1 Blansko – Sever, 76 m2, 3.p., nadstandard ...NC – 5.000 Kč + náklady 

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Jasanová, 60 m2, 7. NP, výtah...NC – 6.000 Kč + inkaso 

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Dvorská, 55 m2, kompletně vybavený...NC – DOHODOU
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Víte?
nevíte?Z Dukly bude drť do silnic

Více peněz do kultury a sportu

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

Elegantní dámské 

a pánské lyžařské 

bundy Trimmbundy Trimm
zaručí, že budete 

vždy v suchu!

- dokonale propracovaný střih
- membrána s odolností proti tlaku vody 10000 mm
- odepínací sněžný pás a kapuce
- lepené švy
- výběr ze tří barev, super ceny

Seminář Úspory energie
 MAS Moravský kras z.s. Vás zve na tradiční pod-
zimní seminář věnovaný dosahování energetických 
úspor a podpoře obnovitelných zdrojů energie na 
území Moravského krasu. Seminář se koná ve čtvrtek 
26. listopadu 2015 v Blansku ve Fotbalové hospůdce 
(Údolní 10) od 8:30 do 14:30 hodin.

 Dopolední blok semináře je zaměřen na problema-
tiku energetických výdajů z pohledu obcí a nabídne 
možná řešení jak šetrně provozovat obecní budovy, či 
jak snížit náklady na veřejné osvětlení. V dopoledním 
bloku budou také představeny dvě společnosti z úze-
mí Moravského krasu, a to kompostárna v Blansku 
a centrum ekologické výchovy Rychta v Krásensku.
 Odpolední blok nabídne témata blízká široké 
veřejnosti. Přiblížíme vám systém energetického 
štítkování, získáte také nejčerstvější informace o 
dotačních titulech Nová zelená úsporám a Kotlíkové 
dotace.
 Seminář je bezplatný. Akce navazuje na úspěšné 
semináře konané od roku 2009.
 Na seminář je nutné se přihlásit nejpozději do 19. 
listopadu 2015. Přihláška bude obsahovat: jméno a 
příjmení, název organizace, adresu, telefon, e-mail. 
Přihlášky posílejte poštou (MAS Moravský kras z.s., 
Sloup 221, 679 13), e-mailem (pokorna.masmk@
centrum.cz), nebo telefonicky (+420 511 141 728, 
Michaela Pokorná).
 Celý program semináře s časy jednotlivých vystou-
pení ke stažení na http://www.mas-moravsky-kras.cz/

-r-

Lukáš Hejlík v Blansku
 V úterý 13. října zavítal do Městské knihovny 
Blansko herec Lukáš Hejlík. Společně se svým 
kolegou Alanem Novotným vystoupil se scénickým 
čtením knihy Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a 
zla. Diváky pobavili a zároveň přiměli k zamyšlení. 
Představení bylo opožděným dárkem blanenské 
knihovny jejím příznivcům v rámci celostátního pro-
jektu Týden knihoven 2015. 

 Kdo akci nestihl, nemusí zoufat. Ředitel knihovny 
Pavel Přikryl návštěvníkům i dalším zájemcům přislí-
bil v budoucnosti Hejlíkovu další návštěvu v Blansku. 

-mha-

Freddieho sloupek
Symboly v nás i kolem 
nás

 Záměrně jsem parafrázoval nadpis minulého 
sloupku, od války k symbolům, kterým se chci věno-
vat dnes, není daleko. Jo a taky jsem slíbil, že budu 
stručnější, tak to zkusím.
 Je mi jasné, že dějiny diktují vítězové a symboly 
svrženého, neohroženého a neporazitelného rivala 
po té, co se zdaleka neukázal tak neohrožený a ne-
porazitelný upadnou v nemilost. Tak dopadl například 
symbol, který máme ve většině spojený s obdobím 
Třetí říše – ano, hovořím o svastice, hovorově nazý-
vaného „hákový kříž“.
 Tento symbol to v moderním vnímání naší doby 
„odskákal“ za pouhé několikaleté panování pána s 
knírkem v sousední zemi. Přitom se vyskytuje na naší 
zemi již tolik let, a téměř vždy je (nebo byla brána) 
jako symbol štěstí. O tom, že osud a historie lidstva 
se vyznačují podivným smyslem pro humor a ironii 
se pak nedá pochybovat, najdeme-li právě svastiku 
i u některých kultur úzce spjatých s židovstvím i u 
Slovanů, ke kterým Hitler zvlášť velkou láskou netrpěl. 
Nicméně si druhosvětové Německo symbol vypůjčilo 
a díky těm několika černým letem je svastika na černé 
listině. Můžete se o tom přesvědčit velmi snadno. 
Nechte si ten symbol vytisknout třeba na tričko a běžte 
se projít ven. Garantuji vám, že se dlouho spokojeně 
procházet nebudete a záhy budete obrázek a jeho 
smysl vysvětlovat u soudu.
 Oproti tomu jiný symbol, pěticípá rudá hvězda, je na 
tom nesporně lépe. Až na výjimky (jako třeba u jedné 
značky piva, jehož loga je součástí) se jedná o symbol 
komunismu, či socialismu, šikovným způsobem mas-
kovaným za „dělnickou třídu“. Užívání toho znaku je 
naprosto v pořádku, na tričku jej můžete v klidu mít a 
co je na tom nejhorší, nikoho ANI NENAPADNE vás 
za jeho propagaci zažalovat. Tento zvrácený dvojí 
metr se mi nelíbí. Podotýkám přitom, že ani za jedno 
ani za druhé užití zmíněné symboliky bych nikoho 
netrestal. Zákazem užívání symbolů, zákazem knih, 
či dokonce zákazem myšlenek se sami odsuzujeme 
jen k tomu, že se kolem tabuizovaných otázek vyrojí 
spousta spekulací, polopravd a v konečném důsledku 
to vede k degradaci našeho myšlení.
 Historii si vytváříme sami svými životy, včetně vyjá-
dření sympatií k takové, či oné ideologii, k takovému, 
či jinému symbolu. Ale jednou pro vždy by mělo být 
jasné, že k některým jsme shovívavější a k některým 
méně, či vůbec. Nešťastná svastika budiž toho dů-
kazem. Paranoia z jejího užívání došla dokonce tak 
daleko, že jsem naposledy na jedné výstavě vojenské 
techniky šel kolem expozice modelů válečných lodí z 
doby 2. války, jako dekorací byla použita řada vlajek 
zemí, které se konfl iktu účastnily, a námořní vlajka 
Německa měla symbol svastiky překrytý kusem bílé 
látky, aby nebyla vidět. Tak to už vážně před „poli-
tickou korektností“ smekám a nemůžete se divit, že 
bych velmi rád mnoho z těch „korektníků“ poslal... 
No, dejme tomu k šípku...
 Hezký den....
 Freddie (freddiemail@email.cz)

***  MĚSÍČNÍ SPLÁTKY
**    VYPLACENÍ DO 24 HODIN
*      BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ

KONTAKT na obchodní zástupce:

BLANSKO A OKOLÍ:BLANSKO A OKOLÍ:

773773124, 606038925
BOSKOVICE A OKOLÍ:BOSKOVICE A OKOLÍ:

776813660, 606038925

RYCHLÁRYCHLÁ
HOTOVOSTNÍ PŮJČKAHOTOVOSTNÍ PŮJČKA

bez nahlížení do registrůbez nahlížení do registrů

KOUPÍM BYT 
na investici. 

Tel. 720 519 375

Hledám ke koupi 
dům v okolí Blanska. 

Tel. 728 996 814

 Když ještě Dukla stála, vyběhl denně zhruba čtyři tisíce schodů. Stavbyvedoucí demolice hotelu Vít Hořejš 
z Karlových Varů říká, že bourací práce jdou podle harmonogramu. Konec veškerého působení demoliční 
čety má být 25. listopadu. 

 Jde vše podle plánu?  
 Ano, vše běží podle harmonogramu s tím, že 
bychom měli vaše město opustit koncem listopa-
du. 
 I s úklidem? 
 Zůstane po nás zatravněná louka. Zasetá 
tráva, přičemž prostor bude pravděpodobně 
obklíčený zábradlím. 
 Jak jste postupovali s bouráním? 
 Zahájili jsme 27. července, celý srpen jsme 
likvidovali vnitřky budovy – umakartová jádra, 
elektroinstalace a podobně. Začátkem září jsme 
začali likvidovat samotný panelák. Nyní je praktic-
ky celá budova na dvorku, zhruba šest set panelů. 
 Kolik dělníků se na práci podílí? 
 Bylo nás tam zároveň maximálně dvanáct. Teď 
v posledních čtrnácti dnech tam dělá šest lidí. 
 Došlo ke změně technologie…
 Původně se to mělo dělat technologií stříhání hydrau-
lickými nůžkami, ale to si lidi nedovedou představit, co by 
to bylo za prvé za rámus, a za druhé za prach. Postupné 
rozebírání po jednotlivých panelech je šetrnější metoda 
k lidem i k městu. Kdybychom to v létě dělali nůžkami, 
byly by tady v těch vedrech oblaka prachu. Kropení by 
příliš nepomohlo. 
 Nastaly nějaké komplikace? 
 Všechno běží, jak má. Pouze komín je trošku oříšek, 
je tvrdší, než jsme čekali, tak se s tím trochu pereme. 
Asi jediná mimořádná událost byla ta, že nám jednou 
spadl panel z jeřábu z výšky pátého patra. A ve výsledku 
to ani mimořádná událost nebyla, protože dodržujeme 
bezpečnost práce a nikomu se nic nestalo. Jen to byla 
pořádná rána. Bylo to vlastně to nejlepší školení bezpeč-
nosti práce, kdy zaměstnanci na vlastní oči viděli, co se 
může stát, a že během vteřiny může být všechno jinak. 

 Překvapilo vás něco? 
 Spousta stříkaček všude možně zastrkaných. Za 
obklady, ve splachovačkách, v bytech, dole v restauraci, 
ve sklepě… Asi feťáků ráj… Jinak po stavební stránce 
to byl velice precizně postavený panelák. Tam, kde 
mělo být zabetonováno, bylo zabetonováno. Hotel byl 
v dobrém technickém stavu, z hlediska stavebního to 
byla škoda bourat. Z hlediska využití či estetiky – to je 
věc vás Blanenských. 
 Kam se materiál odváží? Dá se něco dál zužitko-
vat? 
 Jde to na recyklaci. Klasické odpady, jako umakarty, 
jdou na skládku. Panely se budu recyklovat. Udělá se 
z nich drť, která se používá jako podklad na silnice. 
Panely mohou mít dohromady pět až šest tisíc tun. 
Jsou ze železobetonu. Nadrtí se na drtičce a obrovským 
magnetem se z toho vytáhne železo, tím vznikne čistá 
betonová drť. Takže po vašem paneláku budete zřejmě 
časem jezdit. 

-mha-

 Město Blansko nedávno přijalo dokumenty, které významným způsobem ovlivní dosavadní systém pod-
pory subjektům působícím v oblasti zájmové, kulturní a sportovní činnosti. O tom, co tyto změny přinesou, 
hovořil Monitor s místostarostou města Blanska Ing. Crhou. 

 Město v uplynulých týdnech přijalo Koncepci 
podpory kultury a zájmové činnosti, a dále Koncep-
ci podpory sportu. Můžete oba dokumenty krátce 
představit?
 Stručně řečeno jde o nový model rozdělování dotací, 
který bude uplatněn už pro rok 2016. Naším hlavním 
cílem bylo stanovit pro podporu města směřovanou 
do zmíněných oblastí jasná pravidla. Bylo to už nutné: 
ve městě dnes působí více než 35 sportovních klubů, 
v oblasti kultury a zájmové činnosti je aktivní celá řada 
neziskových organizací. 
 Kromě větší přehlednosti přinesou nové koncepce 
také navýšení objemu fi nančních prostředků. Na do-
tační podporu bude každoročně určeno určité procento 
daňových výnosů – i to je významná a pozitivní změna. 
Podíl na daních zaručí, že podpora těchto oblastí bude 
kopírovat hospodářskou situaci města.
 Uchazeče o podporu města jistě budou zajímat 
konkrétní částky. Kolik město rozdělí pro příští rok?
 Do sportu půjde příští rok cca 6 milionů korun, do 
kultury a zájmových činností asi 1,6 milionu korun. Když 
uvážíme, že třeba do kultury šlo před dvěma lety jen 
asi 450 tisíc, je to už výrazný nárůst. Je ovšem třeba 
zdůraznit, že toto jsou pouze částky určené na podporu 
činnosti konkrétních, jednotlivých subjektů. Další nemalé 
peníze totiž město každoročně vynakládá na provoz 
sportovišť, kulturního střediska, kina, galerie atd. 
 Změní se nějak samotný proces posuzování žá-
dostí?
 Ano a to výrazně. Další zásadní změnou, kterou 
schválení Koncepcí přineslo, je spravedlivější a objek-

tivnější systém přidělování. Dříve se tyto fi nanční pro-
středky rozdělovaly v příslušných komisích a výsledný 
návrh se předkládal radě nebo zastupitelstvu města ke 
konečnému schválení. Při takovém postupu se však 
mohlo stát, že bylo opomenuto některé důležité hodno-
tící kritérium. Proto jsme vytvořili speciální vzorec, který 
bude při posuzování žádosti objektivně zohledňovat 
vše podstatné. Vzorec vypadá složitě, ale žadatelé se 
toho nemusí bát. Pouze dodají vstupní data, jako je 
např. počet členů, podíl mládeže na členské základně 
sportovního oddílu apod. Vše ostatní je už záležitostí 
počítačového programu, který zadané údaje podle 
vzorce vyhodnotí. 
 Kdy a jakým způsobem se žádosti podle nových 
pravidel podávají?
 Žádosti pro rok 2016 bude možno podávat od 9. 
listopadu do 7. prosince 2015. Na stránkách města 
bude k dispozici příslušný formulář, který si žadatelé 
vytisknou, nebo jej vyplní elektronicky. Tím se do 
značné míry zvyšuje i komfort žadatelů při vyplňování 
žádostí. Pro žadatele o dotace na rok 2016 jsou navíc 
připraveny dva semináře, na nichž budou nová dotační 
pravidla podrobně představena. Všem, kdo se chtějí o 
dotace z města ucházet, bych účast doporučil. Přestože 
zaměstnanci města budou žadatelům nápomocni, jsem 
přesvědčen, že seminář bude pro všechny účastníky 
přínosem. Oba semináře se konají v zasedací místnosti 
městského úřadu na náměstí Republiky  a to v pondělí 
2. listopadu pro oblast sportu a ve středu 4. listopadu 
pro oblast kultury a zájmové činnosti, vždy v 16 hodin. 

-kkuc-

Dukla: malé zdržení stojí za to
 S místostarostou Ing. Jiřím Crhou o průběhu demolice hotelu 
Dukla.
 Demolice hotelu Dukla se stala výrazným tématem minulých 
voleb. Je proto víc než pochopitelné, že se vedení radnice o 
průběh prací zajímá. Jaký je současný stav? Probíhají práce v 
souladu s vašimi představami? 
 Dle mých informací demolice Dukly probíhá velice dobře. Město 
Blansko v tomto roce čekaly dvě náročné akce výrazně ovlivňující život 
ve městě, a to průtah Svitavské a demolice Dukly. Průtah Svitavská 
neprobíhá v režii města – investorem je kraj, město Blansko na této 
stavbě realizuje jen chodníky. V případě průtahu vnímám stížnosti 
a výhrady občanů, ostatně i my za město jednáme s investorem a 
snažíme se upozorňovat na problémy. Pokud jde o Duklu, kde je in-
vestorem akce město, je situace naopak velmi uspokojivá. Demoliční 
fi rma postupuje naprosto profesionálně. 
 Probíhá demolice Dukly v souladu s harmonogramem? 
 Došlo k menšímu zdržení. Firma nakonec zvolila metodu rozebírání 

místo stříhání, která je trochu pomalejší, ale je čistější. Při rozebírání stavby se tolik nepráší a demolice je 
šetrnější vůči obyvatelům města Blanska. Za vyšší komfort je dvoutýdenní skluz přijatelná cena. Dále ještě 
musí proběhnou práce související s budoucí využitím suterénu, který po stavbě zůstane: vyztužení stropu 
a zateplení, do poloviny listopadu by však měla být i tato fáze hotova. 

-kkuc-
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Na kávě s Niki Šindelářovou

Z vybraných peněz 
zakoupí polohovací postel

Sponzor rubriky:

snad už od sedmé třídy 
a právě Eva Petrželová 
začala formovat můj je-
vištní projev a naučila mě 
hodně o hereckých tech-
nikách. Eva Petrželová 
a také moje působení v 
Kolárce vůbec přispělo 
k tomu, abych na sobě 
sama začala ještě víc 
pracovat. Druhým tako-
vým impulsem pro mě 
bylo studium herectví ve 
Zlíně. Tam jsem potkala 
třeba výbornou režisérku 
Barbaru Herz, která se 
mi také ohromným způ-
sobem věnovala a díky 
ní jsem se posunula zas 
o kus dál.

 Herectví se ostatně 
také pravidelně věnuješ. Účinkuješ třeba v jedné 
pohádce...
 Ano, s Jirkou Danielem z Divadla Radost hrajeme 
představení Pohádka z kuchyně. Nesmírně mě to baví. 
To představení má rozvíjet dětskou fantazii a děti jsou 
při něm obvykle plné nápadů. Připravuji také jednu One 
women show, zábavnou konverzační komedii, jako do-
plněk k mým moderátorským aktivitám, ale to je teprve 
ve stádiu zrodu.

 Na festivalu Kolotoč jsi vystupovala s pohádkou. 
Dá se říct, že tě baví hrát pro děti?
 Rozhodně. Děti mě ohromě inspirují, jsou bezprostřed-
ní, vždycky řeknou co si myslí. Když jsme připravovali 
Pohádku z kuchyně, snažila jsem se na celou věc dívat 
jejich očima. Co by ty, řekněme, osmileté děti chtěly 
vidět, a co by je nejvíc bavilo. Stejné je to u zábavných 
pořadů – i při nich se dětem snažím dát co největší 
prostor, dávám jim šanci, aby se samy projevily. 

 Předpokládám, že akce pro dospělé jsou o něčem 
jiném...
 Ne vždycky! Občas i tam s sebou vozím cédéčko s 
dětskou muzikou a dospěláci na ni tancují a řádí přitom 
úplně stejně! (Smích) Faktem ale je, že třeba na fi rem-
ních akcích musím být vždy perfektně připravená, znát 
scénář, vědět kdo je kdo, proč a o čem ta celá akce vůbec 
je, a to už bývá samozřejmě náročnější než bavit děti. Je 
to ale taky určitá výzva. Pak dělám, co je v mých silách, 

abych se na akci připravila a měla ze svého výkonu dobrý 
pocit. Nebojím se ovšem ani zaimprovizovat.

 A musíš improvizovat často?
 Občas ano, třeba jednou jsem právě v Blansku musela 
sama udržet program na pódiu a tři čtvrtě hodiny bavit 
děti i dospělé, protože další účinkující se zasekli kdesi 
na dálnici. Myslím ale, že se to povedlo. Jindy jsem zase 
v Brně na veletrhu přišla na akci původně jako divák, ale 
protože ji najednou neměl kdo odmoderovat, nabídla 
jsem se organizátorům, mělo to úspěch, a ejhle dnes je 
z toho vzájemná profesionální spolupráce.

 Co ti práce moderátorky přináší?
 Mimo jiné pozitivní zážitky, těch mám spoustu. Asi 
největší z poslední doby bylo v září moje setkání s Kar-
lem Gottem, kdy jsem s ním měla udělat rozhovor pro 
jeden internetový portál. Přitom mi zavolali jen dva dny 
před akcí a když jsem na to kývla tak řekli: „No ale on 
o tom ještě neví, tady máš číslo na jeho manažerku a 
domluv se...“ Bylo to hodně hektické, proběhla spousta 
telefonátů s manažerkou, která chtěla otázky předem, 
domlouvání, zařizování a když jsem pak dorazila na akci, 
dotyčná manažerka tam nebyla, a tak mě nikdo z pořa-
datelů nechtěl ke Karlu Gottovi pustit. Já to ale nevzdala 
a nakonec jsem mu pár otázek přece jen mohla položit. 
Byl naprosto skvělý. Namísto schválených tří otázek se 

Moderátorka, herečka, a „živel“. Na rozhovor přišla 
přesně a svítila z ní dobrá nálada stejně jako na 
pódiu či na jevišti. 

 Můžeš se na úvod stručně představit? Za co sama 
sebe považuješ?
 To je pěkná otázka (smích). Já se asi ze všeho nejvíc 
považuji za tvořivého člověka. Profesně bych se zařadila 
jako moderátorka, dětská animátorka a příležitostně i 
herečka. Účastním se také nejrůznějších uměleckých 
projektů, ať už hudebních nebo tanečních.
 
 Jak se vlastně stane člověk moderátorem? Vím, 
že dokonce vlastníš speciální osvědčení...
 Ano, opravdu vlastním takový moderátorský řidičák. 
Správně je to certifi kát z Ministerstva školství s celo-
státní platností. V roce 2013 jsem totiž absolvovala 
jednosemestrální studium v Praze na moderátorské 
škole (smích). Ale vážně: to rozhodnutí začalo zrát už 
na základní škole, kdy jsem začala s moderováním 
školních soutěží. Později se přidalo moderování plesů, 
akcí pro různé fi rmy, postupně se to rozrůstalo. Hlavně 
mě moderování vždycky moc bavilo. Na počátku to byl 
jen koníček dělaný hlavně pro dobrý pocit, dnes už se 
tím živím.

 Jakou roli v tvém profesním rozhodování sehrálo 
Divadlo Kolárka?
 Velkou. Vždyť jsem do dramatického oboru chodila 

rozpovídal a bavili jsme se o spoustě věcí, mimo jiné 
dokonce i o rapování. Úžasný zážitek... Napsala jsem o 
téhle historce i na svůj blog.

 Co tvé profesní a osobní cíle do budoucna?
 Hmm, to je tedy záludná otázka. Já teď něco veřejně 
řeknu a už mi nezbude nic jiného, než to taky udělat 
(úsměv). Ráda bych se především zlepšila v angličtině, 
abych mohla moderovat i v zahraničí. První nabídky už 
mi přišly, ale moderování a hlavně improvizace na pódiu 
v cizím jazyce je přece jen náročná disciplína. Na tu sa-
mozřejmě obyčejná školní angličtina nestačí. Chtěla bych 
rovněž oprášit základy hry na kytaru a připravit pásmo 
pro děti s kytarou a klasickými českými písničkami. No a 
učím se taky žonglovat. Zkrátka chci především rozvíjet 
dál to, co už umím. 

 Zbývá ti vůbec čas na relax? Jak „dobíjíš bater-
ky“?
 Když si potřebuji doopravdy odpočinout, zajdu do 
sauny. Saunu miluju – nedám na ni dopustit. Na únavu, 
nemoci je prostě super. Mám ale zároveň štěstí, jelikož 
mě práce baví a tím pádem i nabíjí. Sama na akci zapo-
mínám na všechny starosti a o totéž se snažím i u diváků. 
Chci, aby lidé na tu hodinu nebo dvě, kdy jsou se mnou, 
na všechno zapomněli a byli tady a teď. To cítím jako své 
poslání.                                                                   -kkuc-

k poslechu i k tanci zahraje legendární skupina

VELVET BLANSKO
- občerstvení zdarma na každém stole
- večeře v ceně
- bohatá slosovatelná tombola
- zábava a živá muzika po celý večer
- šampaňské pro každého
- ohňostroj

Cena pouze:
- v předprodeji (u obsluhy na Velvetu do 13.12.2015) = 480,- Kč
- po 13.12. 2015 u obsluhy na Velvetu a na místě v den konání (bude-li volné místo) = 520,- Kč
- vstup  v den konání (bez nároku na občerstvení, večeři, šampaňské, místenku) = 280,- Kč

otevřeno od 18 do 04 hod.

Partneři: 
Pivovar Starobrno
MONITOR Blansko

SILVESTR 
2015  Ve středu 7. října si mohli lidé procházející Rožmitálovou ulicí zakoupit v charitním stánku koláč a přispět 

tak na službu domácí hospicové péče. Akce nazvaná „Koláč pro hospic“ se konala již po sedmé. Letos se 
vybralo jedenáct a půl tisíce korun, které budou použity na nákup polohovací postele pro umírající v domácím 
prostředí. 
 Služba domácí hospicové péče je určena pro všechny 
obyvatele okresu Blansko nezávisle na věku, a to pro 
lidi, kteří jsou v poslední fázi nemoci a kteří chtějí co 
nejdéle zůstat v domácím prostředí. „Nemusí to být jen 
onkologické onemocnění, může to být třeba konečné 
stádium roztroušené sklerózy či jiné nemoci, která už 
nemá žádnou další léčbu,“ vysvětluje vedoucí služby 
Radka Kuncová. 
 Pracovnice domácí hospicové péče obslouží každý 
rok pětadvacet až třicet klientů, přičemž průměrná doba 
péče u jednoho klienta je zhruba dva měsíce. „Někdy se 
však stane, že je to jen pár dnů. To když se třeba rodina 
rozhodne až na poslední chvíli odvézt si příbuzného z 
nemocnice domů,“ podotýká Kuncová. 
 Pracující člověk nemá bohužel moc možností, jak 
zůstat se svým blízkým doma a starat se o něj. Příspěvek 
na péči obvykle není možné vyřídit, jelikož nemoc ve své 
poslední fázi často postupuje příliš rychle. Tuto sociální 
dávku nelze vyřídit předem, protože sociální pracovnice 
posuzují momentální zdravotní stav. Ve chvíli, kdy je 
člověk soběstačný, na příspěvek nárok nemá. Ovšem 
jakmile se jeho stav zhorší natolik, že není schopný se 
o sebe postarat a získá nárok na příspěvek, potom ještě 
zhruba tři měsíce trvá jeho vyřízení. Jenže umírající 
člověk tolik času nemá. 
 Proto jeho blízkým nezbývá, než si vzít na deset dní 
ošetřování nebo dovolenou. Domácí hospicová péče 
tedy alespoň pomáhá členům domácnosti postarat se 
o jejich příbuzného, zajistit zdravotní péči či pomoc s 
vyřizováním na úřadech. Vědí, že v tom nejsou sami, a 
to je pro ně velmi důležité. 

Služba je zdarma
 Stav nemocného se může změnit během pár dní. 
Najednou je odkázaný i na podání pití a veškerý jeho 

život se odehrává na lůžku. „Klient neplatí nic, zdravot-
ní úkony, jako jsou injekce, odběry, převazy, aplikace 
infuzí – to vše hradí zdravotní pojišťovna,“ říká vedoucí 
služby. Další úkony, jako například návštěva lékařky, 
jsou hrazeny ze zdrojů organizace. Klient si platí pouze 
zapůjčení pomůcek. Zdarma mohou také využít služeb 
psychologa a pastoračního asistenta.
 Zdravotní sestra může klienta navštěvovat tak často, 
jak je to nutné. Pokud to jeho stav vyžaduje, může k němu 
chodit třeba každé dvě hodiny. Na telefonu je lékařka 
dvacet čtyři hodin denně a klienti mohou zavolat klidně 
o půlnoci. 
 Průměrný věk klientů je padesát let, výjimkou nejsou 
ani rodiče malých dětí. Podle Kuncové je bolest nejlépe 
zvladatelným syndromem. „V dnešní době bolestí nemu-
sí nikdo trpět. Na trhu je velké množství léků v různých 
formách,“ upozorňuje Radka Kuncová. Největším pro-
blémem je úzkost a smutek pramenící z nevyřešených 
vztahů, nebo jen ze samotného konce života.
 Pracovníci domácí hospicové péče jsou rodinám psy-
chologickou podporou a spolupracují s dalšími orgány, 
například se sociálními a právními službami, se školstvím 
či s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 
 Polohovací postel, kterou Charita zakoupí z vybraných 
peněz, si mohou klienti zapůjčit domů. Jistě přispěje k 
důstojnému prožívání jejich konce života. „Chtěli bychom 
poděkovat jednak lidem, kteří si zakoupili koláč, a jednak 
pekárnám, které koláče upekly,“ dodává Kuncová. Byly 
to místní fi rmy – Pekařství Blansko, Pekařství Dopez z 
Benešova, Pekařství Ráječko pana Blažka.
 Tým hospicové péče pečuje i o pozůstalé. Pořádá 
dvakrát ročně společné setkání. Pracovnice by chtěly 
pozvat všechny, kdo se vypořádávají se ztrátou blízkého, 
ať už využili jejich službu či nikoliv. Nemusíte být na vzpo-
mínky sami. Nabízí se prostor pro sdílení, naslouchání 
a podporu.

-mha-

Zákaz podélného stání
 Kolmá parkovací místa jsou zachová-
na, ovšem vzhledem k pohybu nákladních 
vozidel v tomto prostoru může výjezd z 
parkoviště činit problém majitelům delších 
vozů či nezkušeným řidičům. Vjezd ke 
Komerční bance zůstává zachován. 
 Zákaz podélného stání potrvá téměř do 
Vánoc, a to do devatenáctého prosince. 
Vedení odboru investičního a územního 
rozvoje vyzývá občany k omezení au-
tomobilové dopravy při návštěvě centra 
nebo k využití parkovacích míst v okolních 
ulicích. 
 Na budově radnice budou vyměněna 
okna, dojde k zateplení fasády a střechy. 
Částka za stavební práce se bude pohybo-
vat kolem dvaceti milionů korun, přičemž 
šedesát procent poputuje z dotací. 

-mha-

 Z důvodu zateplování budovy Městského úřadu na náměstí Republiky platí od pondělí zákaz podélného 
stání před objektem. Bude se navážet lešení a stavební materiál. 
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Být stále mlád nelze, 
vypadat mladě ano! 

Wanklovo náměstí 4, Blansko

Vážení klienti, připravili jsme pro vás 
modernější a pohodlnější pobočku

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

a havarijní pojištění

Slevu až 30 % na Pojištění majetku

Slevu až 20 % na Úrazové pojištění

Invia v Boskovicích a Blansku
300 CK

First Minute - exotika - lyže

17. listopadu, Boskovice
+420 737 397 646, boskovice@invia.cz

Wanklovo nám. 1436/3, Blansko
+420 736 746 808, blansko@invia.cz

Bc. Marta Golasowská, tel.: 606 331 659
Blansko, Seifertova 3, pod budovou OSSZ

 * Novinky mezi omlazovacími technologiemi * Novinky mezi omlazovacími technologiemi
 * CPT Frakční neinvazní radiofrekvence * CPT Frakční neinvazní radiofrekvence

PODZIMNÍ
AKČNÍ CENY!

PŘÍSTROJOVÁ 
KOSMETIKA MAJAMAJA

 Žijeme v době, ve které se všichni chtějí cítit dobře, a mladistvý vzhled k takovému pocitu neodmyslitelně 
patří. Denně slýcháme z médií o tom, že bychom měli zhubnout, zdravě jíst, hodně spát, nechodit příliš 
na slunce, ale zároveň nevypadat příliš bledě, usmívat se, sportovat, zkrátka žít a vypadat skvěle po celý 
rok. Čas je však neúprosný a proces stárnutí zastavit nelze. Existují však metody, kterými lze čas o pár 
let vrátit zpátky. Chcete zase vypadat mladě a krásně? Ve studiu MAJA to není žádný problém.

 Ke vzniku vrásek dochází v důsledku stárnutí pokož-
ky, jejíž struktura postupem času ztrácí svou pružnost. 
Se zvyšujícím se věkem je spojeno také zpomalení bu-
něčné obnovy a neschopnost kůže vytvářet dostatečné 
množství kvalitního kolagenu, který by rýhy v pokožce 
dokázal vyrovnat. Zatímco u mužů (ne však u všech!) 
jsou vrásky brány jako důkaz zkušeností, rozhledu a 
moudrosti, u žen jsou často vnímány čistě negativně 
jako vada na kráse. V honbě za ideálem krásy ženy 
často sahají i po drastických metodách, které sice 
vrásky úplně odstraní, ale zároveň tím připraví tvář o 
její výraz a přirozený vzhled. Jsou však i jiné, neinvazní 
a bezbolestné metody.
  Kosmetické studio MAJA vám nabízí přístrojovou 
kosmetiku. Žádné krémy, žádné masky. Ošetření kos-
metickým  přístrojem zde provádí odborně vyškolený 
personál s certifi kací  na CPT frakční radiofrekvenci 
(CPT - Colagen Pixel  Thermage)od přímého dovozce 
kosmetických a lékařských  přístrojů do ČR. Tento 
přístroj je svým výkonem na 
hranici mezi kosmetickými a 
lékařskými, čili je vysoce účin-
ný a výsledek uvidíte hned 
po první návštěvě. Ideálního 
výsledku docílíte po zhruba 
třech měsících, přičemž na 
procedury chodíte po třech 
týdnech. Poté vám stačí přijít 
pravidelně zhruba jednou za 
pět týdnů na udržovací kúru. 
 Nový vzhled by vám měl vy-
držet okolo dvanácti až patnácti 
měsíců (nevěřte konkurenčním 
fi rmám, většinou  z Prahy, které 
slibují  na slevových portálech 
trvanlivost účinků 5 i více let – 

jde pouze o marketingový tah). Tuto dobu 
můžete prodloužit tím, jaký život budete vést. 
Vráskám neprospívá stres, kouření, přemíra 
alkoholu, málo spánku, špatná strava, opa-
lování ve větší míře. Omlazující kúru může 
podstoupit každý zdravý dospělý člověk. 
Ošetření není vhodné pro těhotné a kojící 
matky, pacienty s lupenkou či atopickým 
ekzémem v ošetřované oblasti, srdečním 
kardiostimulátorem, rakovinou či epilepsií. 
Ošetření pleti též není vhodné provádět v 
místě, které se nachází nad kovovým zubním 
implantátem.
     Přístrojová kosmetika ve studiu MAJA je 
vhodná nejen pro ty, kteří potřebují vyrovnat 
vrásky, ale také pro všechny, jež trápí jizvy 
na těle, jizvy po akné a stryje.  Přístroj CPT 
frakční radiofrekvence  si poradí s povadlou 
kůží kdekoliv na těle, na rukou,  na břiše, a 

všeobecně zpevní pokožku.  Pro ošetření přístrojem 
CPT frakční radiofrekvence je nyní ta nejvhodnější 
doba. V létě je nutné pleť po tomto ošetření chránit, 
jelikož kůže je citlivější. Proto se doporučuje na obličej 
make-up či krém  s UV faktorem a vyhýbat se slunci, 
které vráskám i tak rozhodně neprospívá.
 A cena? Ta je poloviční než ve velkoměstech. Studio 
MAJA navíc sídlí v samotném centru Blanska –  na ulici 
Seifertova 3 (pod budovou OSSZ). Jste-li muž a chcete 
dárek, který vaše žena doopravdy chce, jsou pro vás 
připraveny dárkové poukazy. Ty je možné vystavit i pro 
fi rmy jako vánoční dárky či odměna pro zaměstnance. 
Objednejte se do studia MAJA na tel. 606331659 na 
přístrojovou kosmetiku. Za příznivou cenu uvidíte 
výsledky již po první návštěvě a po několika proce-
durách budete vypadat mladší, spokojenější a přitom 
toho docílíte bezbolestnou cestou bez plastického 
chirurga.

-r-
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Fotoseriál:Fotoseriál: Kulturní Kolotoč 
povozil malé i velké diváky

Již tradiční festival Kolotoč, který proběhl 7. - 10. 
řijna se neofi ciálně dotočil o týden později, v pá-
tek 16. října kdy proběhla after párty v hudebním 
klubu Muzikograf. " V letošním roce jsme měli ne-
jen divadelní výběr pod opravdu kvalitním dozo-
rem Jolany Chalupové ale uvedli jsme i dvě nové 
hry, Pitchwork a dětské představení Pohádku z 

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

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

objednání 

dle domluvy
50% sleva

na 1. ošetření

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
kovovýroba KOCMAN-NEČAS, s.r.o.

Spešov č. p. 46, tel.: 516 432 207
www.kocman-necas.cz

obchod@kocman-necas.cz

Přijmeme pracovníky na pozice: 

• OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU - S PRAXÍ
• ZÁMEČNÍK

 - jednosměnný provoz

 - nástup možný ihned

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

SLEVA 10% SLEVA 10% 

NA VŠE!NA VŠE!

kuchyně, obě hry sklidily velmi kladné ohlasy." 
Uvedla Eva Petrželová, jednatelka spolku. 
Pitchwork mohou diváci vidět znovu 5.11. ve 20 
hodin v divadle Kolárka na Kollárově ulici nebo 
17.11. divadlo nabídne reprízu autorské hry Bude, 
v 19 hodin v hlavním sále. 

Text: Nika Lárová, foto: archiv Kolárka

Ještě jednou o kultuře
 Úkol napsat pokaždé na první stránku inzertních 
novin nějaký úvodník musí být v případě tohoto pe-
riodika obzvlášť těžké. A i když existuje blanenských 
témat dost, problém bude podle všeho v rozhledu 
toho, kdo si takový úkol zadal. Stejně jako nyní, kdy 
se v textu nazvaném Ještě jednou o kultuře "mumma" 
zamýšlí nad úrovní čehosi a přitom dává dohromady 
kulturu se zábavou a trávením volného času zůsobem, 
jakým si to 007 nikdy nepřeje. Z neznalosti nebo jen 
z nutnosti zaplnit část stránky? Je to jedno, obecně 
lze ale říct, že Blansko nemá a nejspíš ani nikdy mít 
nebude kulturní zařízení typu, kde by dramaturgie 
zajišťovala pravidelný program, kde by k tomu třeba 
fungovalo nějaké předplatné a kam by se chodilo tak 
často, jak bývá v některých větších městech, tzn. kde 
je běžná návštěva divadel a klubů nebo tam, kde je 
zažitá určitá léta budovaná tradice nějakého kulturního 
žití s určitým tématem nebo v určitém společenství, 
tj. nejblíž v Brně. Něco takového je stejně těžké z 
konkurenčních důvodů udržet i tak, že to nemáme v 
Blansku není zas tak překvapivé, dříve pořádané akce 
(např. kdysi kdysi dávno Jazzové dny) buď odvál čas 
nebo se už neopakovaly, nebo je překryly jiné, novější, 
aktuálnější a hlavně, lidé se dokážou v 21. století bavit 

sami, úplně jinak, není nutné pro ně něco mermomocí 
stále pořádat, když vlastně vše stojí buď na úspěchu/
neúspěchu prodeje vstupenek (tj. schopnosti pořada-
tele, v případě Blanska v bezradnosti dostat mezi lidi 
informace způsobem odpovídající dnešní době) nebo 
získání trhovců/inzerentů apod. a především - vlast-
ním vkusu. Nelze pominout i absenci nápadů a témat 
spojených s Moravským Krasem, které se v Blansku (v 
jehož centru neexistuje mimochodem dodnes pořádná 
mapa města a blízkého okolí - a to ani metr od vchodu 
do info kanceláře Blanka!), vlastně téměř nevyskytují. 
Otázkou je, jestli na ně někdo ještě dnes vůbec čeká. 
 Před rokem 1989 měly odbory kultury a s nimi 
spojená kulturní zařízení, které přežívají dodnes, 
poněkud jiné postavení. Určovaly téměř vždy, co se 
bude v daném městě/obci v tomto směru dít, byly také 
odpovídajícím způsobem aktivní a vyplývalo to celé z 
tehdejšího pojetí společenského života a existujících 
možností doby. Samostatných iniciativ bylo z mnoha 
důvodů méně, ale často byly kvalitnější než to, co 
vymysleli zodpovědní na národním výboru. Ta doba je 
sice nenávratně pryč, ale možností vyžití v této oblasti 
je mnohem víc a nějaké kulturní středisko/koncepce 
vlastně nikoho zas tak nezajímá, není zkrátka v ničem 
určující, bude asi málo lidí, kteří opravdu čekají na to, s 
čím na Hybešové přijdou, snad jen ta plesová sezóna. 
 Co mají společného Husí slavnosti s kulturou? Proč 

hraje Marek Eben a další jmenovaní na takových 
akcích? Důvod je ten stejný, kvůli kterému vystupují 
v Mikulově na vinobraní nebo kdekoliv tam, kam je 
pořadatel pozve a kde dostanou zaplacený honorář. 
Když už jsou ty výše zmíněné slavnosti v Boskovicích, 
proč nejsou v Blansku? Organizovalo něco KSMB 
a nezorganizovalo to proto, že nebyli zájemci nebo 
vystupující nebo peníze na jejich cesťáky? Je vůbec 
potřeba něco obdobného zkoušet pořádat? Je nutné 
konkurovat akcím, které pohodlně fungují v blízkém 
okolí a kam si lze kdykoliv zajet? Je nutné sestavo-
vat a zabývat se vážně nějakou koncepci rozvoje 
v tomto směru když Blansko ani nedokáže využít v 
maximálně možné míře zdarma dostupných médií 
apod. (srovnejte např. ostudnou přístupnost a z toho 
plynoucí sdělnost Facebookové stránky našeho města 
a zcela jinak se chovajícího kina - je to fakt tím, že 
na Rožmitálce nedokážou daný profi l dle pravidel a 
povahy toho subjektu nastavit?)? Činnost KSMB sice 
nijak zvlášť nesleduji, vím o ní jen zběžně z plakátů, 
ale je jasné, že to zajímá jiné. Všimám si ale současně 
stále stejné omšelé vývěsní plochy na pěší zóně (tj. té 
nikdy pořádně neuklízené, špinavé ulici plné odpadků 
a cigaretových nedopalků) a kousek od ní ulepeného 
okna infocentra Blanka (kde soudružky nejspíš celý rok 
přemýšlejí nad sloganem pro další pochod do Černé 
Hory). 
 V republice se každoročně uskuteční množství 
festivalů, jen ty hudební stojí miliony, pracují na nich 
ale desítky lidí a vždy se pořádají tam, kde existuje 
odpovídající areál se zázemím, které dává dohromady 
cosi, co většinou neruší ty místní, kteří o něco podob-
ného nestojí, ale hlavně jde ve většině případů o něco, 
co má už mnohaletou tradici, z čeho plyne zisk a co je 
tedy v konečném důsledku přínosné - i díky té autorem 
článku tolik zatracované dani. 
 Blansko léta pořádá osvědčené sportovní akce 
a je dobře, že se tak děje, jiné a jinak zaměřené se 
odehrávají zase jinde, amatérské divadlo se očividně 
snaží (a bylo by dobré je ze strrany města víc podpořit), 
v moderním kině se promítá 7 dní v týdnu a to vždy 
stejné novinky a klubové fi lmy jako jinde v republice, 
muzeum a galeria také pořád něco zajímavého nabízí 
a když to shrnu, nad úrovní veřejnosti nabízené kultury 
a zábavy se nemá cenu pozastavovat. Něco se změní 
určitě, až někteří lidé odejdou do důchodu a kdy na je-
jich místa nastoupí mladší, s jinými znalostmi, energií a 
nápady. Proto mi není jasné, co by měl starosta oživit, 
co by měl brát v tomto směru vážně a co nejde u nás 
(a co naopak jinde jde) a proč je Blansko údajně tím 

vaším kulturním ....? A kde stojí brána do Moravského 
Krasu?

-dmac-

Blanenská kultura
 V minulém Monitoru autor úvodníku po návštěvě 
Husích slavností v Boskovicích naříkal nad blanenskou 
kulturou. Zejména ho v Boskovicích zaujalo, že si mohl 
dát husu v každé restauraci a stánky se pod zbožím jen 
prohýbaly. Po pravdě těmto steskům moc nerozumím. 
Vždyť husu si určitě budeme moc dopřát i v Blansku 
na Martinských hodech a zboží bývá na farmářských 
či jiných trzích na stáncích taky dost. Výtky adresova-
né našemu kulturnímu středisku, že nás nezásobuje 
přílivem pražských umělců či rokových skupin se mi 
zdají poněkud účelové.
 Vůbec bych si netroufal žádnému z našich měst-
ských kulturních zařízení, ať je to KSMB, muzeum, 
galerie, kino či knihovna, vyčítat malou aktivitu. Pokud 
snad nejsou jimi pořádané akce zcela zaplněny, může 
to být problém i nás návštěvníků.
 Autor srovnává Blansko s Domažlicemi, které nám 
dává v kultuře za vzor a v závěru nás vyzývá, abychom 
napsali, co chybí blanenské kultuře.
 Mně tedy u nás v Blansku nechybí kulturní pořady, 
ale především dobré kulturní prostředí a zázemí. Nevím 
však, jestli je jeho tvorba úkolem uměleckých škol, nebo 
vedení našeho města.  Uvědomil jsem si to při návštěvě 
jihomoravské obce Dolní Bojanovice, která má necelé 
3 tisíce obyvatel. Nemohl jsem tomu ani uvěřit, že tato 
obec má 3 dechovky, 4 cimbálové muziky, 2 pěvecké 
sbory a dětský národopisný soubor. K tomu ještě sbor 
v místním kostele. Na vytvoření tohoto uměleckého 
zázemí jim stačí jedna umělecká škola. Zkusme si 
přepočítat, kolik souborů bychom měli podle nich mít v 
sedmkrát větším Blansku. I v našem městě kdysi býval 
symfonický orchestr, vynikající divadelní soubor, dětská 
dechovka. V té současné městské dechovce prý hraje 
jen několik blanenských hudebníků.
 A v čem by Dolní Bojanovice mohly být dalším vzo-
rem pro naše město? Lidé tam byli milí a ochotní, obec 
čistá, předzahrádky kolem domů vzorně upravené, zdi 
a sloupy nebyly postříkané od zdivočelých sprejerů, la-
vičky a zeleň neponičené od vandalů. Obcí jsem prošel 
s velkým obdivem. Právě tato kultura či životní styl mi 
v Blansku chybí víc, než pečené husy, prohýbající se 
stánky se zbožím, nebo umělci dovezení z Prahy.

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

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dětské kolo ALPINA pro věk asi 10-13 let (pro výšku asi 
152-168 cm). Shimano, 21 rychlostí. Barva černá s trochou 
červené, odpružená vidlice bílá. Zachovalé. Cena 3800 Kč. 
Tel. 602541129.
* 36m2 styroduru tl.5cm za cenu 111 kč/m2 z důvodu změny 
projektu. Tel. 605076400.
* Mladé korely, cena 200 Kč. Tel. 737902404.
* Domácí bezlepkový chléb (1000 g), cena: 96,- Kč. Tel. 
777023769.
* Černý variabilní nábytek do obývacího pokoje. Stěnu je mož-
né různě rozkládat a skládat. Cena 2000,- Kč. Tel. 722161033.
* Starší kuchyňskou linku Mokka - 1,5 m, cena 1.000,-, pračku 
s bočním plněním AEG - cena 2.800,-, 3 ks starších skříní a 2 
ks nočních stolků - cena 1.500,-, novější prosklennou skříň s 
dvěma zásuvkami - 2.500,- Kč. Tel. 737900946.
* Bažant stříbrný, bažant sedlatý, papoušek horský, papoušek 
zpěvavý, neoféna tyrkysová - samečci. Tel. 728896188.
* Funkční závěsný plynový kotel Junkers EUROSTAR, typ 
DGN 8, r.v. 2011, dále rudl po domácku vyrobený na převoz 
svař. lahví, cena 300 Kč, dvoukolák drátěný, nové duše i pneu, 
cena 1000 Kč. Tel. 605374967.
* Prodám nebo pronajmu garáž na Podlesí v Blansku. Tel. 
601587383.
* 1 rok starý televizor LG, 81cm, možnost připojení internetu 
Tel. 724541390.
* Zděnou, část. podsklepenou chatu s pozemkem 354 m2 
na Podlesi. Pozemek je lehce dostupný autem. Možnost 
vybudováni domku k celoroč. užívání. Přípojky jsou v místě. 
Levně. Tel. 721625289.
* Denní kontaktní čočky Visiomax z DM drogerie - 2 dioptrie, 
5 kusů, cena 50 Kč, e-mail: js.bk@email.cz

* Prosím, ujměte se krásného černého kocourka s bílou nápr-
senkou. Kastraci uhradím. Tel. 737452965.
* Poskytnu místo 8m2 na skladování v garáži na ul. 9. května. 
Tel. 602724073.
* Pronajmu garáž v Blansku na Zborovcích, ulice Okružní. 
Tel. 723000391.
* Daroval by prosím někdo fi gurky stikeez z lídlu pro vnučku? 
Tel. 722650350.
* Pronajmu 3+1 na Severu. Cena 6000,- Kč/měsíc + inkaso. Byt 
je po rekonstrukci. Volný od 11/2015. Tel. 604275982.
* Daruji kotě černé barvy do dobrých rukou. Tel. 605263222.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Do ložnice vstupujte jednotlivě – divadelní představe-
ní Divadla Háta. 3.11.2015 v 19:30 hod, Dělnický dům 
Blansko. Cena 260 Kč, s klubovou kartou 220 Kč. 
Svatomartinský festival – 14.11.2015, Wanklovo 
náměstí. Cena v předprodeji 80 Kč (v ceně košto-
vací sklenička), na místě 80 Kč. Předprodej bude 
zahájen 24. října.
Vítání sv. Martina – 15.11.2015, Zámecký park. Cena 
30 Kč v předprodeji, 50 Kč na místě. Přeprodej bude 
zahájen 30.října 2015.
Petr Kolář s kapelou – 15.11.2015 v 19:30 hod, 
Dělnický dům Blansko. Cena 250 Kč (při zakoupení 
vstupenky obdržíte zdarma vstupenku na akci Vítání 
sv. Martina).
Pět klobouků Jana Přeučila - 27.11.2015 – 27.11.2015 
v 19:30 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 100 Kč, s 
klubovou kartou 1 Kč. Při zakoupení vstupenek na 
Petra Bendeho cena 40 Kč.
Petr Bende – 28.11.2015 v 18:00 hod, Dělnický dům 
Blansko. Cena 330 Kč, s klubovou kartou 260 Kč.
Michalovi mazlíčci – 20.12.2015 v 10:00 hod, Kino 
Blansko. Cena 155 Kč. Dětské představení Michala 
Nesvadby, předprodej od 9.10.2015.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
14.11.2015 – Scooter, Bobycentrum Brno
18.11.2015 – Muzikál Dracula, Hala Rondo
5.11. - Daniel Landa, Hala Rondo
10.12. - Čínský národní cirkus, Hala Vodova Brno
7.12.2015 – Nightwish, Praha
Aktuálně v prodeji:
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace 
vydaná u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska 
na město.  Cena 110 Kč.

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

-MaT-!!!POSEZENÍ!!!!!!POSEZENÍ!!!
KAFÉÉ - VÍNO

CHLEBÍČKÁRNA
LAHŮDKY MŇAM

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
OBJEDNÁVKY SALÁTŮ A OBLOŽENÝCH MÍS Tel. - 605 285 864

SMETANOVA 6

678 01 BLANSKO

www.realityhynstova.cz

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

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

V revital. domě, vlastní plyn. kotel.

cena: 1.250.000,- Kč tel: 775 246 549

3+1 LETOVICE RD 2+1, VYSOČANYHOUSKO, CP 426 M2

Dvorek, zahrádka, na pěkném místě.

cena: 400.000,- Kč tel: 775 246 549

C G

Dobrá lokalita, zahrada, po rekonstrukci.

cena:  3.690.000,- Kč tel: 775 582 092

vlastní plyn. kotel, balkon, po rekonstrukci.

cena: 1.390.000,- Kč tel: 775 582 092

RD 4+2, BLANSKO, CP 282 M2 BYT 2+1 OV, CIHLA, BLANSKO, CP 55 M2

D G

Stolní tenis KST Blansko
1. liga ženy
SK Frýdlant n.O. B – KST GMC Blansko 4:6
Body: Chajda 3 Pavlicová 2 Ševčíková 1
 Nečekaně vyrovnané a dramatické utkání sehrály 
hráčky KST GMC Blansko s rezervou extraligového 
Frýdlantu nad Ostravicí. O tom, že si hosté odvezou 
všechny body, rozhodla skvělým výkonem Marie 
Chajda, která ve třech utkáních neztratila ani set.

SKST Dubňany – KST GMC Blansko 1:9
Body: Ševčíková 3,5 Chajda 3 Pavlicová 2,5
 Nedělní utkání s posledními Dubňany mělo o po-
znání hladší průběh. Hráčky Blanska od začátku do-
kazovaly svoji převahu.  První a jediné klopýtnutí přišlo 
již za rozhodnutého stavu 0:7, kdy Renata Pavlicová 
nestačila na domácí Kůřilovou.

2. liga muži
TTC MS Brno B – KST Blansko 10:2
Body: Přikryl Aleš 2, Svoboda 0, Vybíral 0, Zukal 0
 Hosté z Blanska se museli obejít bez Luboše Dudíka 
a na výsledku to bylo hned znát. Jediný, kdo dokázal 
domácím hráčům úspěšně vzdorovat, byl Aleš Přikryl 
s bilancí dvou výher a jedné porážky.
TTC MS Brno C – KST Blansko 4:10
Body: Svoboda 3,5 Vybíral 3 Dudík 2 Přikryl Aleš 1,5
 Tři utkání trvalo, než si třináctiletý Filip Vybíral  zvyk-
nul na kvalitu a tempo druholigového stolního tenisu. 
A v tom čtvrtém jasně ukázal, že dokáže být platným 
hráčem blanenského A-týmu.  Proti C-týmu Moravské 

Slavie Brno nepoznal ani jednou hořkost porážky a 
spolu se stejně úspěšným Lukášem Svobodou dovedli 
Blansko k první druholigové výhře.

Divize muži
 Dvě velmi dramatická a vyrovnaná utkání sehráli o 
víkendu hráči B-týmu KST Blansko. Jako správná opo-
ra se předvedl David Kvíčala, který ani jednou nezavá-
hal a proti Hlubočanům i Silůvkám vyhrál všechny svoje 
dvouhry. A protože se k němu v sobotu přidal skvělým 
výkonem Pavel Voráč, připsalo si Blansko  svoje první 
vítězství v divizi. V neděli se již ostatním hráčům příliš 
nedařilo a výsledkem tak byla těsná porážka.

KST Blansko B – Sokol Hlubočany 10:7
Body: Kvíčala David 4,5 Voráč 4 Mikula 1,5 (odehrál 
2 dvouhry) Polívka 0 Přikryl Jiří 0 (2 dvouhry)
 KST Blansko B – Orel Silůvky 7:10
Body: Kvíčala 4 Přikryl Jiří 1,5 (2 dvouhry) Voráč 
1,5 Polívka 0 Mikula 0 (1 dvouhra)

KS2 muži
 Dvě přesvědčivá domácí vítězství katapultovala C 
-tým na průběžné třetí místo tabulky.
KST Blansko C – TJ Sokol Drnovice 10:4
Body: Svoboda Lukáš ml. 3,5 Kaluža 2,5 Procházka 
2,5 Zukal 1,5
KST Blansko  C – Orel Silůvky C 10:4
Body: Kaluža 3,5 Voráč 2,5 Zukal 2,5 Procházka 1,5

-vory-

Dlouhodobě prosperující fi rma 
se sídlem v Blansku nabízí 

volné pracovní místo na pozici 

SKLADNÍK
Vhodné pro muže i ženy. 

Výhodou průkaz VZV, čas. fl exibilita.

Nástup možný ihned. 
Informace na tel. 516 410 435

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

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

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAAAAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAA

AAAAAA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod. Pohár starosty
 Blanenský basketbalový turnaj „O pohár starosty“ 
má za sebou další ročník. Přestože se ho nepodařilo 
obhájit domácímu týmu BBK Blansko, tak i druhé 
místo pro nově se tvořící tým je úspěchem. Turnaje 
se zúčastnili hráči a hráčky ročníku narození v roce 
2005 a mladší z Brna-Kohoutovic, Brna-Žabovřesk 
a „B“ tým ze Žďáru nad Sázavou. Turnaj hraný sys-
témem "každý s každým" tak prověřil připravenost 
týmů na novou sezónu 2015-2016.
 „Co jsme nezvládli dovednostmi, to jsme nahra-
dili bojovností a odhodláním vyhrát. Po urputných 
bojích jsme se mohli radovat z 2. místa. Neztratili 
jsme se ani v soutěži ve střelbě trestných hodů, kdy 
Tadeáš Zouhar mířil nejpřesněji  a stal se nejlepším 
střelcem. Tadeášovi se dařilo i ve všech zápasech a 
byl vyhlášen jako nejužitečnější hráč družstva. Sám 
by ale nezmohl nic. Měl v družstvu prima "parťáky a 
"parťačky", kteří bojovali, jak nejlépe dovedli. Chvá-
líme všechny hráče a hráčky za snahu a nasazení,“ 
uvedlo trenérské duo Michaela Tužilová a Helena 
Špačková.
 Domácí celek nestačil pouze na vítězné družstvo 
Žabovřesk, který si do Brna odvezlo pohár věnovaný 
starostou Blanska Ivo Polákem.
Výsledky:
BBK Blansko : Tatran Kohoutovice      40 : 18
BBK Blansko : SK Žabovřesky             17 : 23
BBK Blansko : Žďár nad Sázavou "B"  24 :16
Body celkem: 
Zouhar 34, A. Ondrová a Tyleček po 14, Kučerová 
11, Sedlák 4, Cápek a Hynek po 2.

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

777 887 700, 516 412 100

23. října 20158

 Tak jak jsem předeslal v posledním článku, ně-
kolik předních hráčů našich doprovodných soutěží 
nepřišlo na zářijový squashový turnaj a tak žádné 
body ani sety nepřipsali. Ti co přišli, naopak cenné 
body i sety nastřádali. V říjnovém, posledním turnaji 
14. sezóny, tak již půjde jen o kosmetické posuny 
v obou soutěžích.
 V soutěži „turnajový mág“ kde připisujeme všech-
ny odehrané sety si vedení pevně střeží Pavel Pro-
cházka, který odehrál v rámci všech našich turnajů 
již 216 setů. Pokud přijde na říjnový turnaj, nikdo mu 
prvenství nesebere. To boj o druhé místo bude jiná 
káva. Ríša Derink má 201 setů a několikanásobný 

vítěz této soutěže Václav Pelant 199 setů. Čtvrtý Ivo 
Graff y má 192, pátý Jakub Sedláček 183 a šestý 
Tomáš Wágner 176 setů. Další hráči mají méně jak 
150 setů a vedoucí šestici již neohrozí. V soutěži 
je vedeno 30 hráčů.
 V soutěži „turnajový leader“kde bodujeme umís-
tění se do čela vyšvihl Jakub Sedláček se 130 body, 
na druhé místo klesl dosud vedoucí Jaromír Matal 
118 bodů. Hráči na dalších místech již značně 
zaostávají. Třetí Jan Zezula má 84, čtvrtý Nabil Lai 
78, pátá je dvojice Karel hudec a Ladislav Musil 74 
bodů. Další squashisté z 23 vedených mají méně 
jak 60 bodů a do popředí této soutěže již nepostou-
pí. 
 Uvidíme, 24.října na posledním turnaji 14. 
squashové sezóny. 

-rl-

Basketbalové žákyně 
slaví další vítězství

 V sobotu 10. října přivítaly hráčky družstva BK 
Blansko U15 ve dvojzápase na domácí palubovce 
tým z Kyjova. Blansko vstoupilo do zápasu lépe a 
především díky fungující obraně si brzy vytvořilo 
náskok, který se dařilo až do konce utkán stále 
navyšovat. Blansko tak nečekaně snadno porazilo 
Kyjov 59:35. Domácí bodově táhla především pi-
votka Stloukalová (18b), která kralovala pod oběma 
koši. K ní se přidala také dobře hrající Streitová 
(12b), a také Čermáková, která zaznamenala 10 
bodů za pouhých 11 minut ve hře. Hlavní podíl na 
vítězství měl především dobrý výkon celého týmu 
v obraně. 
 Ve druhém zápase však soupeř zrychlil přechod 
do útoku a vytáhl obranu po celém hřišti, což rázem 
začalo domácímu Blansku dělat potíže. Průběh zá-
pasu byl daleko vyrovnanější a rozdíl mezi oběma 
týmy v poločase by pouze jediný bod ve prospěch 
hostujícího Kyjova. Navíc v poločase musela 
odstoupit domácí opora Šmerdová, která ten den 
ještě nastoupila k utkání s Brnem, kde hostuje. 
Přesto se Blansku podařilo v závěru třetí čtvrtiny 
odskočit na náskok 6 bodů. V závěrečné čtvrtině 
však přetahovaná pokračovala a vše se schylovalo 
k dramatické koncovce. Hektické chvíle nastaly 2 
minuty před koncem zápasu, kdy musela kvůli pěti 
faulům opustit hřiště nejdříve Čermáková (10b) a 
následně i skvěle hrající Horáková (15b). Aktuální 
stav byl 50:49 pro Blansko a obě v té chvíli nejlepší 
střelkyně již svému týmu nemohly pomoci. Navíc 
přišlo nepříjemné zranění domácí Macháčkové. V 
dramatické koncovce se však podařilo ubránit první 
útok hostujícího Kyjova a poté se tým rozhodla 
spasit Streitová, která v závěru nastřílela 8 bodů 
v řadě, což zlomilo snahu Kyjova o obrat v utkání. 
Blansko se tak mohlo radovat z cenného vítězství 
a po čtyřech odehraných utkáních zatím fi guruje 
v tabulce na 1. místě s bilancí 3 výher a jedné 
porážky. 
 Příští utkání odehraje Blansko opět na domácí 
palubovce, tentokrát v pátek 30. října v 16:00 a 
18:00. Soupeřem bude Valosun Brno. 

BK Blansko x TJ Jiskra Kyjov
1. zápas- 59:35
střelkyně Blanska: Stloukalová 18 bodů; Streitová 
12b; Čermáková 10b; Šmerdová 8b; Nejezchlebová 
4b; Baráková 3b; Macháčková a Horáková 2b
2. zápas- 60:50
střelkyně Blanska: Horáková 15 bodů; Stloukalová 
14b; Streitová 12b; Čermáková 10b; Šmerdová 6b; 
Macháčková 2b; Nejezchlebová 1b

Mgr. Lukáš Buřt

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

oddinn
odo ini

, , 

pradelnablansko@seznam.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Navštivte autorizovaný 
servis ŠKODA dříve, než 
Vás zima překvapí

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

BEZPEČNÁ CESTA 
ZAČÍNÁ KVALITNÍM 
SERVISEM

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

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

LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 300 CK    

DOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – 1. MINUTADOVOLENÁ 2016 PRO KAŽDÉHO – 1. MINUTA
EEXXOTIKA OTIKA - zálohy 500 Kč, slevy  20%, děti až 0 Kč!- zálohy 500 Kč, slevy  20%, děti až 0 Kč!  

EGYPT, KANÁRY, KYPR od 11.290, EMIRÁTY do 18.990
THAJSKO od 27.900, PLAVBY LODÍ- EVROPA i KARIBIK 

NA LYŽENA LYŽE autem i busem z Blanska! autem i busem z Blanska!
Tip: Advent 28.11. - Vídeň, Salzburg, bus Blansko!Tip: Advent 28.11. - Vídeň, Salzburg, bus Blansko!

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

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

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

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

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

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

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

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

Bate


