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

úv
od

ní
k Střípky z víkendu

www.monitor-bk.cz 20. října 201723. ročník, číslo 20/2017

Očima občanů: 14 dní na zvyknutí - str. 2 Hospic získal skoro dvacet tisíc - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Tedy řeknu vám, že takový víkend, jaký se nám nabídnul přesně v polovině října, se jen tak ne-
vidí. Víkend ve znamení překrásného, téměř letního počasí vybízel k vyběhnutí ven – kamkoli, 
jen nezůstat doma. Taky jste to tak cítili? Já jsem rozhodně nezahálel a prožil víkend takřka celý 
někde venku. A všimnul si spousty věcí.

ostrově Ludvíka Daňka. Tady jsem svědkem zajímavých 
dostihů, přičemž hlavní role sehrávají sportovci, čtyřnozí 
mazlíci a jejich páníčci. Zatímco bruslaři a běžci se 
věnují v hezkém počasí tomu, k čemu byla dráha kolem 
baseballového hřiště především určena, tedy sportu, 
páníčci krotí své pejsky, kteří volně pobíhají po areálu 
ňafajíc na kohokoli, kdo kolem nich prosviští. Sportovci 
nadávají, páníci si můžou hlasivky vykřičet a němé tváře 
jsou všechno možné, jen ne němé. Nevím, koho tento 
zajímavý počin napadl, ale povolit volný pohyb psů v této 
lokalitě mohl jen mozek s velkým smyslem pro humor. 
Aby bylo jasno – mám rád psy. Ale méně některé jejich 
pány, kteří je nedokážou zvládnout. V této souvislosti 
mne napadá ještě něco: pejskaři by mohli na tomto místě 
pouštět své neukázněné miláčky z řetězu po setmění. 
Zde je totiž taková tma, že sport se provozovat skutečně 
nedá. Inu, hlavní je, že je dobře osvětlený umělý trávník. 
To, že někteří občané by chtěli sportovat na sportovišti i 
po západu slunce, asi nikoho nenapadlo.
 Jedeme dál! V parku Zborováku před Billou vidím další 
blanenskou specialitu. Jeden z bezdomovců pije rovnou 
z lahve víno s etiketou Král sklepa, což samo o sobě 
prozrazuje, že tento typ se v pozdním sběru sehnat nedá. 
Druhý pán vykonává svoji potřebu u keříku, ale zjevně si 
spletl směr, a tak mi nabízí pohled na místa, která jsem 
vidět nechtěl, z paměti je nevymažu a vsadím se, že 
se vynoří v tu nejméně vhodnou chvilku… Třetí občan 
bez domova pokojně chrní na lavičce a čtvrtý má výraz 
naprostého prázdna, což mne nutí k myšlence, zda si ke 
Králi sklepa nepřikousnul taky trošku perníčku. Chápu, 
že v tomto případě má městská policie trochu krátké 
ruce, ale nebylo by lepší tato individua uklidit někam na 
méně frekventované místo, kde nebudou způsobovat 
psychickou újmu dospívající mládeži?
 Pokračuji po cyklostezce, která vede směrem k ná-
draží a neobratně kličkujeme mezi chodci a ostatními 
cyklisty a běžci. Je moc dobré, že město myslí na blaho 
sportovců, ale místy je to tady tak úzké, že musím 
zastavit. Dojíždím až na místo, kde se staví nová část 
a trochu mne zamrzí, že ještě není hotová. Otevřít ji na 
zimu mi přijde taky trošku zbytečné… Zbytek dne strá-
vím v překrásné přírodě Moravského krasu, který mám 
nadevšecko rád. Jsem hrdý na to, že mohu žít takhle 
blízko.
 Nestihli jste si užít teplého víkendu? Nezoufejte, ještě 
má být hezky! A pokud nejste na kolo, na pěší turistiku 
nebo se vám nechce nikam mezi lidi, mám pro vás jeden 
tip. Uvařte hrnec podzimní dýňové polévky, sbalte ji spo-
lečně s teplou dekou do košíku a vyjděte s tím nejbližším 
člověkem, kterého máte, na kopeček nad Staré Blansko. 
Uvidíte, že i tady můžete strávit úžasný podzimní den. V 
Blansku je totiž nádherně…

Martin Müller
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Nové el. rozvody, část. rekonst., výborná poloha

cena: u makléře tel: 775 582 092

BYT 2+1, BLANSKO, 53 M² BYT 3+1 V OV BRNOŽABOVŘESKY, 79 M²

Dva balkony, žádaná lokalita.

cena: 3.490.000 Kč tel: 775 246 549
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Pozor! Od 1.1.2018 se vrací Předkupní právo

k podílům na nemovitostech.

Pro více informací 

navštivte naši kancelář.

Jsme tu Jsme tu 
pro váspro vás

Prodej nového bytu 2+kk v Ráječku, 
67 m2, výtah, 2 balkony, parkovací stání, 
kolaudace ve IV/2017...NC– 2.201 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej RD 6+1 Staré Blansko s dvojgaráží,
pozemek 1.017 m2, po rekonstrukci, jezírko,
ihned k nastěhování…NC – 5.900 tis. Kč

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 30 m2, přízemí, terasa, parkovací stání...NC – 1.104 tis. Kč 
- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 32 m2, přízemí, terasa, šatna, parkování...NC – 1.224 tis. Kč 
- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 38 m2, 1. NP, výtah, balkon, parkování...NC – 1.231 tis. Kč 
- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, EE bez EM., I/2019...NC – 950 Kč/měs.
- Prodej chaty Olomučany, poz. 391 m2, EE, studna, skleník, septik...NC – 490.000 Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK
- Pronájem bytu 3+1 BK – Písečná, 76 m2, od 11/2017...NC – 12.000 Kč/měs./vč.inkasa

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

 Dobrá nálada vysloveně zářila z úsměvů snad všem 
lidem, co jsem potkal. Na ulicích, cyklostezkách, v přírodě 
i v Kaufl andu, jehož široký sortiment vánočních kolekcí, 
čokoládových Mikulášů i čertů neuvěřitelně kontrastoval 
s počasím venku. Na druhou stranu – na to jsme již za 
ta léta zvyklí a vlastně můžeme být rádi, že čokolády 
na vánoční stromek byly k vidění až nečekaně pozdě – 
začátkem října. V minulých letech jsme si je totiž mohli 
koupit tak brzy, že u pokladny jsme je položili hned vedle 
ručníku a opalovacího krému.
 Byl to víkend, kdy jsem odmítnul sednout do auta. 
Představa, že budu nucen projet přes Rájec-Jestřebí a 
čekat ve frontě na koleje, mi byla zcela proti srsti. Tohle 
místo je skutečně neuvěřitelné! Zatímco běžná jízda z 
centra Blanska do Černé Hory trvá okolo deseti minut, 
dnes na stejné cestě zvládnete prohospodařit v pohodě 
tři čtvrtě hodiny. „Musíme to opravit“ je jen úsměvnou 
tečkou za celou spanilou jízdou, během níž přemýšlíte, 
zda zaškrtit dříve šéfa stavební fi rmy, která se s celým 
dílem jménem Kruháč u Šamotky pižlá tak dlouho a stále 
to není nikde vidět, nebo objednat atentát na vedení Čes-
kých drah za to, že jejich vlaky jezdí absurdně prázdné, 
zato každých 7 minut.
 Zahrádky v hospodách zase ožily a restauratéři, kteří 
stihli již zazimovat venkovní nábytek, jej o překot vláčí 
ze skladů ve snaze nalákat kolemjdoucí na venkovní 
pivečko nebo oběd pod širým nebem, což o tomto ví-
kendu byla mimochodem skvělá volba! Taky kavárny v 
Blansku zaplnily davy těch, kteří vyrazili na procházku. 
V centru jich máme hned několik a již brzy přibude nová. 
Na místě bývalého hotelu Dukla. I sem jsem se zašel 
podívat. Určitě nejsem sám, kdo se již nemohl dočkat 
otevření „parku“. Vždyť bylo plánováno již na listopad 
loňského roku! Na stránkách města Blanska sice bylo 
začátkem října avizováno, že otevřeno bude v pondělí 
9.10., ale co na tom, že to bylo až ve středu. Co na tom, 
že všude kolem ještě pobíhali dělníci. Co na tom, že to 
je hotové jen tak napůl? Co na tom, že první slova, co 
člověka s pohledem na tu nádheru napadnou, jsou: „Co 
tím chtěl básník Habina říci?“. Co na tom, že to s tím 
bouráním, co jsme si odhlasovali v referendu, nakonec 
dopadlo jen tak napůl – aby se vlk nažral a koza zůstala 
celá… Co na tom, že kavárna ještě nestojí a ještě půl 
roku stát nebude? Se slzou dojetí v oku jsem měl chuť 
uprostřed této nové dominanty a chlouby města mezi 
supermoderními workoutovými prvky otevřít fl ašku a 
hezky ji do sebe obrátit… Tak trochu… Na oslavu…
 Je čas vyrazit na kolo! Krásná jízda z Dolní Lhoty 
vede po silnici, vedle které město neplánuje postavit ani 
chodníček, natož nějakou cyklostezku (ta přece vede 
do Ráječka a chodci i cyklisté to můžou vzít tudy – je 
to jen o dva kiláky delší!). Pokračuji kolem splavu, kde 
spatřuji stále se hromadící odpadky, po Sportovním 
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Fotografové vystavují v knihovně

Freddieho sloupek
Předvolební

 Jen Bůh sice ví, kdy se laskavým  čtenářům 
tyto noviny dostanou do rukou, takže může být 
název mírně zavádějící, ale opravdu jen mírně, 
protože vzhledem k notoricky známé „stabilitě“ 
naší politické scény a díky krajům, Hradu, senátu, 
EU a obcím je v samé podstatě pořád tak jaksi 
před volbami a v tom obrovském předvolebním 
gulášovém kotli to stále stranám a kandidátům 
hřeje, bublá a v mnoha případech připaluje se 
anebo, to většinou z důvodu špatných, starých 
a zkažených ingrediencí dokonce smrdí.
 Ale tak to bývá na celém světě, bez výjimky, 
dokonce i v zemích, kde svobodné volby jsou 
občanům zhruba tak vzdálené, jako první krůčky 
člověka na jiné planetě.
 Nechci se ani tak zaobírat tím panoptikem mezi 
kandidáty volebních listin letošních parlament-
ních voleb, každý z nás má jistě svého favorita a 
toho, koho ze srdce nenávidí a na objektivitě toho 
vztahu se málokdy s ostatním vzorkem obyvatel-
stva shodneme. Jde mi spíše o samotný přístup 
k volbám. Hodilo by se možná i heslo – „nevolíš, 
zaplatíš“, zejména z toho důvodu, že jen a právě 
u voleb máme možnost to „vrchnosti“ osladit. Ale 
to je třeba k volbám přijít.
 Na rozdíl od jednoho z politiků, toho času 
pobývajícího v tradičním sídle našich králů a 
prezidentů, aniž by čímkoli takovým byl, si ne-
myslím, že volit je povinnost. Svobodně volit je 
totiž výsadou svobodného člověka, který je od 
Boha obdařen (ve větší, či menší míře) rozumem 
a svobodným úsudkem. Záměrně slovo svoboda 
opakuji, protože to je věc, která se, stejně jako 
dobrá pověst, velmi snadno ztrácí a velmi těžko 
získává zpět. Na to bychom měli myslet u kaž-
dých voleb, u každého kandidáta, u každé strany. 
Dát si na jazýček našich rozhodovacích vah dny, 
měsíce, roky i dekády z minulosti a to, jak se kdo 
kdy choval před, během a po volbách. Jestli své 
sliby dodržel, nebo je používal jako slovní vatu 
ve svých projevech a brožurách, předvolebním 
tisku nebo zda dokonce nelhal. Bohužel, mám 
stále větší pocit, že lež a manipulace se stala 
nedílnou součástí naší politické „kultury“.
 Ono se ostatně stačí podívat například na 
volební program jisté, do tváře naší země za-
kousnuté, strany z roku 1946 a porovnat slíbené 
s reálným. Někteří kandidáti voleb minulých, 
současných, či budoucích pak nepovažují za 
limitující svoji spolupráci s totalitním režimem, či 
dokonce jeho represivními složkami. Stejně tak, 
jako některým nevadí dlouhé, společný erár ob-
jímající prsty, které dokáží přihrát „malou domů“ 
sobě, svým známým, či své straně politiků jiných.
 Volme proto moudře. Vždy uvažme to, že se 
jedná o budoucnost naší země, našich blízkých 
na dlouhá léta dopředu, nejen na ty čtyři, pět, 
šest let dopředu. Nerad bych se dočkal, díky 
obecnému blahu, které hlásají některé ze stran, 
nové - možná plíživé a nenápadné, ale přece 
jen - totality...
 Hezký den…

Freddie
(freddiemail@email.cz)

 Krajiny, makrofotografi e, zvířata i portréty, barevné i černobílé. Městská knihovna vystavuje díla os-
mého ročníku Salonu blanenských fotografů. Na vernisáži byla možnost setkat se osobně s některými 
autory a popovídat si s nimi o jejich zálibě. 

 Do letošního ročníku se přihlásilo patnáct fotografů 
z Blanska a blízkého okolí. Někteří fotí na klasické, 
někteří na digitální fotoaparáty, ovšem nechybí ani 
snímky pořízené chytrým telefonem. Jejich autorem 
je Stanislav Vondra a rád zaznamenává dění kolem 
sebe, rodinné momentky, krásy krajiny a památek. 
Vladimír Zábrodský se soustředí zejména na faunu 
a fl óru. Lucie Meluzínová našla zalíbení v makrofoto-
grafi i hmyzu, květin a zvířat. Ivo Troneček fotí hmyz 
Moravského krasu. 

 Oblíbeným tématem tvorby Petra Novotného jsou 
krásné dívky a ženy. Bára Danielová ráda fotografuje 
různé charitativní akce, jako byl například Světový 
den shybů či Běh pro Nikýska. Motto Ladislava Ne-
jezchleba zní: „Žena je nejkrásnější výtvor přírody. 
Proto fotím přírodu, ženy příště.“ Jiří Baisa se našel 
ve fotografování v makro režimu, krajin, ale také v 
koncertní, streetové a industriální fotografi i. Patrik Vais 
představuje fotografi e rostlin a zvířat a Adam Sloboda 
černobílé snímky s nádechem dob dávno minulých. 

 Michal Hubert připravil dvanáct 
snímků, které se staly stěžejními 
fotografi emi jeho kalendáře. Soubor 
devíti fotografi í Barbory Grünwal-
dové nese název „Blansko očima 
mýma“ a jak sama říká – nehledá 
krásu tam, kde již byla objevena, ale 
tam, kde ostatní neočekávají, že by 
bylo možné ji najít. Radka Opatřila 
kromě zvířat zajímají také krajiny, 
osoby a v neposlední řadě repor-
tážní fotografi e. Dagmar Nečasová 
fotí krajiny a Ladislava Krále zaujala 
technika a hra světel.
 Výstavu je možné navštívit v 
otevírací době knihovny do 3. listo-
padu. 

-mha-

Blanenští se povozili 
na Kolotoči

 Začátkem října se v Blansku odehrál tradiční multi-
žánrový festival Kolotoč, jehož vystoupení přilákala 
řadu diváků. Letošní ročník byl šestý. 
 Různé žánry, různá tematika, podívaná pro děti 
i dospělé. Každý si mohl najít své. Festival zahájil 
ve čtvrtek 5. října kostýmovaný průvod na chůdách, 
který prošel centrem města a zval kolemjdoucí do 
divadla Kolárka na několik přestavení. Hrálo se až 
do neděle. Vystoupili místní herci i soubor Facka 
z Brna. V programu měla své místo i hudební 
vystoupení. 

Vydraží kovové plastiky
 Blíží se závěr výtvarného happeningu Rytmické 
svařování. Na konci října se před blanenským kinem 
uskuteční dražba kovových plastik, které vytvořili 
místní umělci koncem září před zraky diváků. 
 Zájemci si mohou díla prohlédnout před kinem, 
kde jsou vystavena. V neděli 29. října ve 13 hodin 
zazní před kinem koncert Jiné hudby. Vystoupí Peter 
Graham Trio (Jaroslav Šťastný aka Peter Graham, 
Vojta Janespal, Radim Kolář) a Honza Navrátil. V 15 
hodin se pak bude konat aukce uměleckých artefak-
tů, jejíž výtěžek bude věnován divadlu Kolárka.
 Sochy byly vyrobeny z kovového odpadu. Podle 
pořadatelů se lidé již k dražbě hlásí a o některá díla 
projevují zájem. 

Kalendář bude z nočních 
fotografi í

 Město Blansko se každý rok snaží přijít se zají-
mavým tématem fotografi í, které představí ve svém 
kalendáři. V minulém roce to byly letecké snímky, 
setkali jste se se srovnávacími fotografi emi staré vs. 
nové, s historickými snímky, kresbami a mnohými 
dalšími. V letošním roce jsme vybrali fotografi e, které 
jsou obecně velmi oblíbené, snad pro svůj romantický 
a zároveň tajemný nádech. Kalendář pro rok 2018 
má název Večerní procházky Blanskem a představí 
město na nočních fotografi ích. Jejich autorem je 
blanenský fotograf Ivo Stejskal. Najdete v něm noční 
pohledy nejen na hlavní blanenské dominanty, ale 
také méně tradiční pohledy, které vyniknou právě při 
nočním osvětlení.
 Kalendář bude v prodeji na oslavách Vítání sv. 
Martina a poté v informační kanceláři Blanka na 
Rožmitálově ulici. 

Hasiči budou mít cvičení 
na Palavě

 V sobotu dne 28.10.2017 se v odpoledních hodi-
nách uskuteční v okolí nádrže Palava II prověřovací 
cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů města 
Blansko. V případě, že se budete pohybovat v tomto 
prostoru, respektujte prosím požadavky zasahujících 
hasičů. Dále upozorňujeme, že v souvislosti s touto 
akcí dojde ke zvýšení hladiny vody v korytě potoku 
Palava, a to v celé jeho délce od nádrže Palava II 
po zaústění do řeky Svitavy.

připravila Marie Hasoňová

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

OBUV
pro slečny 

a dívky

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i

pro s

a 

obuv, 

co má styl.

vel. 30-40

Vzpomínka
 Dne 2.11.2017 uplyne 6 let od úmrtí dcery paní 
Gabriely Matuškové z Blanska a dne 7.11.2017 
vzpomeneme 4. výročí od úmrtí manželky Marie  
Strachoňové z Blanska. 
 Za tichou vzpomínku děkuji.

Josef Strachoň

 Kamarád řadu let vyrábí nábytek na míru. Nejvíce jeho zakázek jsou kuchyně. Kuchyň, co si 
budeme povídat, to je srdce každého domova. Místo, které zejména ženy vnímají jako to nejdůležitější 
místo svého světa. Středobod. Moment, kdy si žena, tedy rodina, rozhodne pořídit novou kuchyň, je 
naprosto zásadní. Od zadání svých požadavků a ladění projektu, tedy od chvíle, kdy se mísí romantické 
představy žen s doporučením někoho, kdo o tom ví přece jen trošku víc, dochází k obrovským 
změnám. Původní představu může třeba na prach rozmést to, kdy je žena odborníkem upozorněna, že 
vedle sporáku opravdu není lednice vhodná. Každopádně kompromis se vždy dostaví a pak nastává 
netrpělivé a nervózní očekávání. Kuchyň je hotová, nastává den D, tedy montáž vysněné kuchyně.

 Žena má v hlavě svůj 
vysněný obraz, do kterého 
pořád nezapracovala 
domluvené nezbytné 
úpravy… Kuchyň je 
namontována, stolař utře 
poslední prach a otočí se na 
budoucí paní této krásy. A? 
Téměř ve většině případů, 
prý, naprosté zklamání. 
Ptám se, jak je to možné a 
jak to zvládá. On se usměje 
a řekne mi: „Dávám jí 14 dní 
na zvyknutí“. A opravdu to 
funguje. Přesně tak dlouho 
nám trvá, než přijmeme nové 
věci, které nejsou úplně 
podle našich dokonalých 
představ, za své. Uvaříme 
si v té nové kuchyni svoji 
první ranní kávu, upečeme první vanilkové rohlíčky. 
Srkáme u stolu kávu, v puse božská chuť vanilkových 
rohlíčků a najednou tu kuchyň vidíme úplně jinak. 
Krásnou. Naši.
 Proč tohle říkám? Připomíná mi to “Duklu”, resp. 
nově vybudovanou klidovou zónu uprostřed města 
Blanska. Snad nic poslední dobou nevyvolalo 
takovou vlnu emocí, jako toto místo.
 Můžeme mít každý svoji dokonalou představu 
o tom, co tam teď mělo stát, taky za kolik peněz 
(samozřejmě minimálně za polovinu) a můžeme se 
vztekat a dupat sebevíc, chytračit a kdoví co ještě. 
Můžeme. A nebo to prostě můžeme brát jako fakt. 
Můžeme dát „Dukle“ a taky nám samotným 14 dní 
na zvyknutí. Můžeme tam zkusit zajít, vzít za ruku 
někoho, s kým je nám hezky a najít si k něčemu, co 
prostě JE a BUDE, hezký vztah. Obě možnosti jsou 
možnou volbou. Já osobně si myslím, že výjimečné 
okamžiky dělají lidé, ne místa. Když zažíváme krásné 
momenty, obvykle nám v paměti vůbec neuvízne 
druh dlažby, tvar lavičky nebo umístění vodního 
prvku. V paměti máme úsměv nebo ruku blízkého 
člověka, upatlanou packu a pusu našeho dítěte 
od čokolády, pod kterou je neskutečně spokojený 
úsměv…
 Půjdu si místo, o kterém se tolik diskutuje, 
prohlédnout, a pokud nebudu mít v očích úžas na 
první pohled, dám tomu 14 dní. Budu tam chodit 
a zvykat si. Dám tomu místu šanci, protože – a to 
bychom si všichni měli zapsat za uši – i když se o 
tom veřejně moc nemluví, cokoli tam je nyní, je lepší 
než ubytovna pro nepřizpůsobivé obyvatele, která by 
tam bez zásahu vedení města byla. Tohle je fakt a 

jaksi se ztratil někde v kontextu. Přitom je to podle 
mého názoru to zásadní. Před stavbou klidové zóny 
proběhlo v kině města Blanska veřejné zasedání s 
občany města, kteří měli možnost vyjádřit se a na 
nové tváři tohoto místa se tak spolupodílet. Mám za 
to, že účast nepřesáhla desítku lidí… A najednou 
stojí klidová zóna a všichni křičí, co tam být mělo a 
není, a co tam je a být nemá.
 No a úplně na závěr – představy a skutečnost? 
Postavila jsem dům. Měla jsem představu, později 
projekt. Taky rozpočet a termín dokončení svého 
„díla“…
 A výsledek? Rozpočet se zvýšil víc než o 40 
%, projekt vůbec neodpovídal mým romantickým 
představám, protože jsem stejně jako budoucí 
majitelka nové kuchyně byla konfrontována 
projektantem a tím, co lze a nelze, projektová 
dokumentace byla na konci stavby naprosto 
neidentická se stavbou samotnou a její přemalování 
mě stálo jmění. No a termín dokončení mého 
království, tedy data kolaudace, dosáhl z plánovaných 
patnácti měsíců na rovných deset let. Takže asi tak. 
Dejme „Dukle“ čas na zvyknutí. Ten park prostě stojí 
a stát už bude, a je jen na nás, zda si tam půjdeme 
sednout s radostí nebo ...ne. Přeji tomuto místu 
spoustu tolerantních návštěvníků, kteří mu tu šanci 
dají. Lidí, kteří se ho naučí mít rádi přes všechna 
ALE a budou tam trávit krásné a nezapomenutelné 
chvíle, poznávat nové přátele, první lásky, možná 
taky druhé, páté, utírat svým dětem pusu od čokolády 
a živě diskutovat nad dalšími neduhy našeho 
krásného města.

Monika Svobodová
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Na kávě s... 
Janou Kotasovou

Není jich mnoho, ale jsou mezi námi. Řeč je o řidičkách autobusu. Jednou z nich je 
sympatická mladá žena Jana Kotasová, kterou cestující potkají nejčastěji na lince 
Lomnice – Blansko. 

to. Radši řeknu – za hodinu 
vám jede další autobus, i 
když je to nepříjemná zprá-
va.

   Je nějaká trasa, která by 
vás nebavila? 
  Městská hromadná dopra-
va. Na takové lince bych 
jezdit nechtěla. Hlavně kvůli 
lidem – cestujícím. Někteří 
v MHD umí být nepříjemní. 
Nejhorší dny jsou čtvrtek a 
pátek, kdy začíná akce v 
Kaufl andu. To někteří ces-
tující jezdí i třikrát denně. 

   Čím jste chtěla být jako 
malá? 
    Automechanikem. Do de-
váté třídy jsem přemýšlela, 
že na tu profesi půjdu, ale 

dělali jsme nějaké psychotesty a psycholožka mi to 
rozmluvila. Ale odmalička když jsem našla nějaký klíč 
nebo šroubovák, taťka vždycky zuřil (smích). Práce 
mě vždycky bavily spíš klučičí. 

 Jak se řeší porucha autobusu v terénu? 
 Musím říct, že zatím se mi nic většího nestalo. V 
případě technické závady volám do dílen, poradím se 
telefonicky, a většinou člověk může dojet do dílen a 
vzít si jiný autobus. Technici ze servisu za mnou přijeli 
zatím jen jednou, když se mi v Lomnici přes víkend 
vybily baterky. Ale nic složitého, vyměnili baterky a 
zase odjeli. Takže nic horšího jsem doposud neřešila 
a doufám, že nebudu muset. Ale určitě bych se do 
ničeho nepouštěla sama. Když autobus přestane jet, 
tak prostě telefon a čekat. 

 Autobusy máte poměrně nové… 
 Ano, autobusy jsou tady převážně nové, postupně 
se vyměňují. Nedávno jsme byli pro tři ve Vysokém 
Mýtě a v listopadu by měly dojít další. 

 Máte z něčeho strach? Náledí, alkoholici… 
 Zimy se trošičku obávám. Ale teď ty zimy nejsou 
tak kruté a silnice jsou relativně udržované, takže 
snad to bude všecko v pohodě. Když silnice ná-
hodou není sjízdná, stačí zavolat na Kordis a říct, 
že si netroufáte, protože je silnice nesjízdná nebo 
zledovatělá. Lepší, než aby se něco stalo. 
 Opilce, když se vyloženě klátí, do autobusu ne-
vezmu. Než nějaké hádky, třeba kdyby zaškobrtnul 
nebo něco takového, je lepší ho nevzít. 
 Je to časově náročné zaměstnání, ale jelikož 
zatím nemám rodinu, mi to nevadí. Zase když 
člověk odpracuje nějaké přesčasy, vydělá si pěkné 
peníze. Pokud někdo rodinu má a potřebuje nějaké 
úlevy, volno, práci o víkendu kvůli zajištění hlídání 
dětí a podobně, dispečeři jsou v tomto ohleduplní a 
snaží se vyjít maximálně vstříc. Ale zase to nemůže 
být nějaký extrém – chtít výjimky denně, to nejde v 
žádném zaměstnání.  
 Oproti práci ve fabrice je zde i jistá volnost. Sice 
jsme nějak sledovaní, kde zrovna stojíme, ale pořád 
to není jako ve fabrice, kde vám pořád někdo kouká 
za ramenem, všude kamery a když si chcete odsko-
čit, je to většinou problém. 

Marie Hasoňová

 Proč jste si vybrala tuto zdánlivě mužskou 
profesi? 
 Pracovala jsem na poště, kde po nás chtěli, 
abychom sjednávali pojistky. Jelikož za nesplnění 
této povinnosti strhávali peníze, dala jsem výpověď, 
protože jsem se v tomto ohledu nechtěla nikomu 
vnucovat. Pak jsem devět měsíců dělala v Kuřimi 
ve fabrice, ale po nemocenské mi neprodloužili 
smlouvu. Hledala jsem práci, ale do podobné fabriky 
už jsem nechtěla. Baví mě ježdění, takže jsem pře-
mýšlela o uplatnění v této oblasti. V autobuse jsem 
viděla reklamu, že ČAD přijme řidiče a řidičky s tím, 
že pokud podepíší smlouvu na dva roky, proplatí jim 
řidičský průkaz. Řekla jsem si, že za zkoušku člověk 
nic nedá, a musím říct, že toho nelituji. 

 O jakých dalších možnostech ježdění jste 
přemýšlela. Taxík? 
 O taxíku určitě ne, to bych se bála v noci jezdit, 
protože člověk neví, kdo mu nastoupí do auta. Tady 
člověk taky sice jezdí večerní spoje, ale to je trochu 
o něčem jiném. Spíš jsem přemýšlela o nějakém 
doplňování nápojových automatů. 

 Setkala jste se s nějakými negativními reak-
cemi cestujících s ohledem na to, že jste žena 
– řidička? 
 Ze začátku se dívali někteří nedůvěřivě, ale že by 
někdo řekl, že pojede jiným spojem, to ne. Většinou 
si sedli a byli potichu jak pětikoruny, a pak třeba i 
pochválili. Zrovna včera mi jedna známá cestující 
řekla: Musím ti říct, že děda tě strašně chválil, že 
jsi bezvadná řidička, perfektně si najíždíš a jezdí s 
tebou moc rád. Tak takové zprávy potěší. 

 Mohla jste si vybrat trasu? 
 Ze začátku jsem jezdila jako střídač. Za dovolené, 
za nemoci ostatních kolegů. Kam bylo potřeba, tam 
člověk jel. Teď mám od března svoji linku Lomnice – 
Blansko. Začínám ráno ve čtvrt na šest a jezdím do 
tři čtvrtě na osm do večera. Turnus mám od pondělí 
do čtvrtka a pak bych mohla mít tři dny volno, ale 
protože mě to baví, tak když to jde, jezdím i ve volnu. 
 Musím říct, že dispečeři mi moc pomohli. Neposí-
lali mě na složitější trasy, třeba na Jedovnice – Brno. 
Mužský kolektiv je tady taky bezvadný. Když něco 
potřebuji, nikdy neřeknou ne a pěkně se ke kolegy-
ním chovají. 

 Setkáváte se s nepříjemnými cestujícími? 
 Teď je horší období – všude jsou rozkopané silni-
ce, pořád se někde stojí a je zpoždění, to je trochu 
náročnější v tom ohledu, že cestující nestíhají přípoje 
a třeba se rozčilují, ale to se nedá nic dělat. Je třeba 
brát v potaz, že člověk jezdí s lidmi, a dohánět něco 
s rizikem, že se něco stane, to opravdu nestojí za 

Sponzor rubriky:

A. Skotáka 1371/8, Blansko 

(ulice v centru města za bankou ČSOB,a.s.) 

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Moje nabídka

Znáte někoho, kdo prodává nemovitost? Doporučte mou realitní kancelář a v případě 

zrealizovaného obchodu dostanete domluvenou fi nanční odměnu stvrzenou smlouvou, 

bez jakýchkoli nákladů  a poplatků. 

Dále nabízím

- Kompletní realitní a právní servis při prodeji, pronájmu a koupi nemovitostí

- Pro prodávající veškeré služby zdarma

- Zpracování odhadu nemovitostí pro dědické řízení nebo vypořádání SJM 

- Zajištění zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

- Nezávislá a bezplatná konzultace v oblasti trhu s nemovitostmi

PoptávkaPronájem OV 2+1 Blansko, centrum Pronájem bytu 

OV 2+1, 54 m2,  

s balkonem, 

Blansko, centrum 

města, 

po rekonstrukci.

11.000,- Kč/měs. 

vč. inkasa + jistota 

+ provize RK 

Pro konkrétní zájemce s vyřízeným fi nan-

cováním hledám byty v Blansku o velikosti 

1+1, 2+1.  

Přenechte své starosti s prodejem profesi-

onálům, zaručuji seriozní a rychlé jednání. 

Pro prodávající je veškerý servis realitní 

kanceláře zdarma.

Za koláče získal hospic 
přes dvacet tisíc

 „Nikdy nevím, kdy budu hospicovou péči sám potřebovat.“ S těmito slovy lidé často natahovali 
ruku s mincí k pokladničce Oblastní charity Blansko. Za příspěvek dvacet korun dostali čerstvý 
voňavý koláč. Celkový výtěžek akce 23 tisíc korun půjde na potřeby Mobilního hospice sv. Martina.

 Koláče zároveň s informačními 
letáčky nabízeli charitní pracovníci ve 
středu 11. října na Rožmitálově ulici 
v Blansku a ve vestibulu boskovické 
nemocnice. Mnozí z kolemjdoucích 
dávali víc než požadovanou 
dvacetikorunu. „Většina lidí si šla koláč 
koupit už s tím, že nás chtějí podpořit, 
někteří chodí každý rok. Často přispěli 
i vyšší částkou nebo dali do kasičky 
peníze a koláč si někdy ani nevzali,“ 
říká vedoucí Charitní ošetřovatelské 
služby Radka Kuncová.
 Se svými dvojčátky v kočárku 
přijela k charitnímu stánku i Veronika 
Mlčáková. „Podle stánku jsem viděla, 
že je to pro charitu, tak jsem šla přispět. Taky mě 
oslovilo, že se jedná o hospic, ten budeme jednou 
potřebovat všichni,“ vysvětluje mladá maminka. 
 Koláče si domů odnáší také Jaroslava Oujezdská. 
„Pro koláče jsem šla cíleně, mám i vystřižený článek o 
akci z novin,“ říká žena. Hospic se rozhodla podpořit, 
protože se s jeho službami už setkala. „Dosloužila 
jsem rodičům a dvěma bratrům, kamarádka zase 

sestře. Využila jsem při tom služby charity, moc nám 
její pracovníci pomohli,“ vzpomíná Oujezdská.
 Koláč pro hospic pořádala blanenská charita letos 
po deváté. Kromě prodeje kolemjdoucím, ze kterého 
vytěžil hospic bezmála 16 tisíc korun, na hospicovou 
péči přispěly i blanenské fi rmy SKS a Synthon. 
Synthon koupil pro své zaměstnance koláče za 5200 
korun a SKS za 2 tisíce.

 Akce se v těchto dnech koná v oblastních 
charitách po celé brněnské diecézi. Sbírkou 
charita získává peníze pro potřeby hospice, 
především na zakoupení kompenzačních 
pomůcek pro nemocné v posledním stádiu 
nemoci. Ty pak půjčuje umírajícím lidem 
domů. V hospicovém týmu, který jezdí k 
nemocným domů, jsou lékařky, zdravotní 
sestry, sociální pracovníci, psycholog a 
pastorační asistent. Hospicovou péči lidé 
neplatí.
 Děkujeme všem, kteří přispěli. Za dodání 
koláčů děkujeme pekárnám Blansko, Blažek 
Ráječko, ZEMSPOL Sloup, Benešov a 
Pekárně Wilk Boskovice.

Vladěna Jarůšková
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• 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

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota  tel. 516 411 150, 607 538 187

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU! VAŘÍME S LÁSKOU! 

* rodinné oslavy * rodinné oslavy * svatby ** svatby * fi remní večírky * fi remní večírky *

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

K R B Y

Krby s dokonale čistým sklem

Podlehněte dokonale čistému sklu krbu FLAMEN!FLAMEN!

VZORKOVÁ PRODEJNA
Dolní Lhota 199, Blansko

Tel. 517 070 138

www.fl amen.cz

FLAMclean - to je unikátní systém hoření, díky 

němuž zůstává sklo krbu čisté a nešpiní se kouřem.

Jak to funguje? Čerstvý vzduch je přiváděn k horní 

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

přitom s sebou odvádí zplodiny a kouř do topeniště. 

Vzniká tak efekt zvaný OPLACH SKLA, díky 

kterému sklo Vašeho krbu zůstává dokonale čisté a 

nemusíte se tak často starat o jeho údržbu.

Nové plány na Dělňáku

- 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

 Díky mnoha televizním pořadům a publikacím je v současné době gastronomie v kurzu. Nemusíte 
být „kulinář“, ale jen málokterý z vás může tvrdit, že nikdy ani koutkem oka nezahlédl alespoň jedinou 
z gastronomických show. A stejně jako existují rozdíly mezi dobrým a špatným pořadem, existují stejně 
velké rozdíly mezi dobrou a špatnou kuchyní. Asi nebudu daleko od pravdy, že každý z nás preferuje 
tu první variantu a velmi rád si vychutná jídlo dobré, z kvalitních surovin, bez umělých náhražek a 
dochucovadel, prostě kuchyni domácí. A my jednu takovou navštívili, v tradiční blanenské lokalitě, s 
velkým výběrem a neméně velkými plány do budoucna – Restauraci Dělnický dům. S provozovatelem 
restaurace jsme po dobrém obědě, při sklenici chutného pěnivého moku prohodili pár slov.
 Vaše nabídka je poměrně 
široká, mimo tradičních 
pokrmů lze za příznivou 
cenu ochutnat i takovou 
delikatesu, jako je jelení 
guláš nebo pečenou kachnu, 
která je k vidění v nabídkách 
restaurací většinou jen okolo 
svátku sv. Martina. To není 
příliš obvyklé a trochu se tím 
lišíte. Máte ještě nějaké „eso 
v rukávu“?
 Především vaříme z 
přírodních surovin, nezabíjíme 
tak chuť umělými dochucovadly 
a naši nabídku tak můžu snad 
bez zbytečné skromnosti 
označit za „domácí“. Jestli 
se jedná o „eso“, to opravdu 
netuším, protože dle mého 
názoru by se mělo takhle vařit všude. Jisté překvapení 
však pro naše zákazníky chystáme.
 Pokud to není tajné, můžu vědět, o co se jedná?
 Jistěže ano. Pokud jde tedy o kuchyni, tak jsme 
připravili vlastní recepturu na přípravu kuřecích 
specialit, doplněnou ne až tak tradičními přílohami. 
Pokud bych mohl použít jistého srovnání, tak náš 
sortiment nebude úplně nepodobný tomu, kterým 
disponuje jistý nadnárodní „kuřecí“ řetězec, ovšem s 
tím rozdílem, že u nás se rozhodně nebude jednat o 
nějakou „masovou nadprodukci“, ale chceme právě 
tady zachovat už jednou zmiňovanou „domáckost“ 
naší nabídky. Ta bude obsahovat klasické kuřecí 
kousky, wrapy, případně sendviče, to vše v několika 

chuťových variacích. Na své si tak přijdou i mlsné 
jazýčky dětí, ale i příznivci něčeho „ostřejšího“. 
Myslím si, že to bude mít úspěch, zejména v 
kombinaci s tím ostatním, „nekuchyňským“, co máme 
v plánu.
 Co znamená to „nekuchyňské“?
 Jistě jste si mohl povšimnout, že naše prostory 
netvoří pouze restaurace, ve které právě sedíme, ale 
máme k dispozici, kromě zahrádky, i horní patro této 
budovy. Právě to jsme se rozhodli využít způsobem, 
který jak podle nás, tak podle některých našich 
zákazníků chyběl.
 Co přesně tím myslíte?
 Místo, kam se může každý z nás přijít pobavit, 

pos lechnout  s i  dobrou 
hudbu, ať již „na živo“, tak 
reprodukovanou a pobavit se 
s přáteli v příjemné podkrovní 
atmosféře. Samozřejmostí 
zůstává možnost využití těchto 
prostor k soukromým večírkům, 
zásnubním nebo svatebním 
hostinám, fi remním akcím, prostě 
dle libosti. Právě zde budou mít 
naši hosté jedinečnou možnost 
poprvé ochutnat již zmíněné 
kuřecí speciality. Ostatně, tento 
„klub“ se jmenuje Kur-Nic a kde 
jinde si lépe vychutnat kuře, než 
právě tam...
 Zní to lákavě, snad se vám 
to podaří, já se každopádně 
zastavím. Díky za rozhovor a 
hodně štěstí...

-r-
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RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮMRESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO 

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

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

Informace na tel. 605020542605020542

Kuchyně, ve které Vám 
nezabíjíme chuť umělými 

přísadami, je v provozu 
po celý den. 

U nás je vše přírodní!

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

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

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Mezigenerační klub z Blanska získal 
ocenění v celorepublikové soutěži

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a

pi

k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ

 Mezigenerační klub Střední školy gastronomické v Blansku funguje již pět let. Nyní uspěl v 
celorepublikové soutěži. Mezi stovkou dalších zúčastněných obdržel třetí místo. 

 Soutěž Senior roku 
2017 vyhlásila Nadace 
Charty 77 v rámci projektu 
Senzační senioři. Blanenští 
byli zařazeni do kategorie 
Nejlepší klub. Klub 
přihlásili do soutěže sami 
jeho členové, což dokazuje 
jejich spokojenost s 
činností. „Porotu jsme 
zaujali pravděpodobně 
tou mezigeneračností,“ 
uvádí ředitelka školy Marta 
Truhlářová s tím, že napříč 
republikou je takový klub 
spíše raritou. 
 O tom, že dostanou 
takové ocenění, neměla 
Marta Truhlářová dopředu 
ani ponětí. „Věděla jsem, 
že nás naši senioři před několika měsíci přihlásili do 
soutěže. Přes léto jsem na to skoro pozapomněla, 
proto jsem byla překvapena, když nás organizátor 
zval do Prahy na vyhlášení výsledků,“ popisuje 
ředitelka školy. Zprvu se jí tam příliš nechtělo kvůli 
vzdálenosti. „Ale když opakovaně volali a říkali, 
že nás naléhavě žádají o účast, to už jsem začala 
přemýšlet, o co jde,“ usmívá se Truhlářová. Třetí 
místo tedy bylo skutečným překvapením. 
 Výhru, kterou byl šek na dvacet tisíc korun a další 
věcné ceny, převzali zástupci klubu v Anenském 
klášteře v Praze z rukou primátorky města Prahy 
Adriany Krnáčové a ministryně práce a sociálních 
věcí Michaely Marxové. 
 V blanenském mezigeneračním klubu se vzájemně 
setkávají tři generace: senioři, učitelé a studenti, a to 
v rámci několika aktivit. Jde o seniorskou akademii, 
kavárnu, cestování i návštěvu divadel či výstav. 
Studenti si vyzkouší svoje získané dovednosti v praxi 
při obsluze v kavárně i při průvodcovské službě. 
 „Studenti mají možnost proniknout hlouběji do 
tajů svého řemesla, protože senioři jsou úžasní, 

pokud jde o zpětnou vazbu. Jsou trpěliví, shovívaví 
a mají pochopení pro chyby mladých, protože vědí, 
že se teprve učí. Naši žáci je mají rádi, protože 
se jim dostane uznání i za nedokonalý produkt, 
který vytvoří, ať už se jedná o gastronomii či 
průvodcovství,“ vysvětluje zástupce ředitelky Martin 
Jalgář. 
 V současné době klub čítá na sto dvacet členů a je 
otevřen dalším zájemcům. Členství není zpoplatněno, 
ani věkově omezeno. Nyní se spolupráce klubu 
rozšiřuje do Domova Olga. 
 Žáci si tak budou moci například vyzkoušet 
obsluhu hendikepovaných lidí, k nimž je potřeba 
přistupovat trochu specifi cky, ale nikoliv s odstupem. 
„Chceme, aby se naši žáci co nejvíce setkali s 
reálným světem – v praxi budou potkávat seniory 
i postižené lidi,“ doplňuje Marta Truhlářová s tím, 
že stejně jako žáci Střední školy gastronomické 
potřebují podporu, tak i klienti Domova Olga budou 
vděční například za to, když senioři navštíví jejich 
Kafárnu.  

-mha-

VÍKENDOVÉ 
CVIČENÍ 
 V NEMOCVIČNĚ

ŘÍJEN
 

28.10.2017  Barča 09-12 hodin   Kruhový trénink - Pilates

LISTOPAD

05.11.2017   Denisa 10-13 hodin Břicho a pozadí - Funkční trénink celého těla

05.11.2017   Hynek 15-18 hodin Tabata-Core trénink

12.11.2017   Lucka 15-18 hodin Tabata - Pilates

19.11.2017   Denisa 10-13 hodin Břicho a pozadí - Funkční trénink celého těla

25.11.2017   Věrka 09-11 hodin Yoga training - meditace

NOVINKA!

I o víkendu se na Vás těší tým Nemocvičny

-  2 lekce á 90 minut
- možno rezervovat 1 lekci (90 minut) za 130,- Kč nebo 2 lekce (180 minut) za 240 Kč 
- rezervace současně s platbou v hotovosti 
 na recepci (nelze platit kredity z Vašeho účtu) 
- v případě nižší obsazenosti jak 7 osob bude lekce zrušena a peníze vráceny

www.nemocvicna.cz tel. 720 987 564
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Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008

www.tajovskyreality.cz
Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008

www.tajovskyreality.cz

Byt 1+1 Adamov

Řadový RD BořitovPasivní dům 5+1 PoličkaNovostavba RD Rešice Zemědělská usedlost Uhřice

RD Úsobrno 3+1 s garážíVenkovské stavení Žďárná

900.000 Kč

2.490.000 Kč4.450.000 Kč2.299.000 Kč 3.350.000 Kč

640.000 Kč700.000 Kč

Byt 5+kk Černá Hora 

3.000.000Kč

RD Kunštát-SychotínNovostavba RD BrankoviceProstorný RD v Letovicích

500.000 Kč4.400.000 Kč3.800.000 Kč

RD s garáží Boskovice 

4.000.000 Kč

2.600.000 Kč

850.000Kč

1.593.000 Kč

Info v RK

950.000 Kč

Vícegenerační usedlost  

Velké Opatovice

Stavební pozemek Křetín 

1.170 m2

Stavební pozemek Mladkov 

2.124 m2

Nadstandardní rodinné sídlo 

Rájec-Jestřebí 

RD Ludíkov

Mgr. Jan Křenek
realitní makléř
 
“Naši klienti oceňují můj 
empatický a trpělivý přístup 
při jednání.”

Požadujeme
• zápal, vášeň, aktivitu
• dobrou komunikaci s lidmi
• časovou flexibilitu
• řidičský průkaz

Nabízíme
• zázemí zavedené realitní kanceláře
• rodinnou firemní atmosféru
• kreativní a různorodou práci v okrese 

Blansko
• výdělek omezený pouze mírou vaší aktivity
• jazykové a školící programy

Motivační dopis a životopis s fotografií posílejte na:

info@tajovskyreality.cz 
kontaktní telefon: 723 282 282

Hledáme nového člena našeho týmu



Řádkovou inzerci posílejte emailem na moni-

tor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

720. října 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Srdečně Vás zveme na zážitkový kurz 
přípravy sushi, který proběhne v Blansku v 
salonku Zámecké sýpky dne 31.10. 2017 od 
18 do 21,30 hod. Více info na www.sushiraj.
cz nebo mob. 775221146.
* Nabízím stálou práci drobným živnostní-
kům. Výkon práce Rájec-Jestřebí. Více na 
tel. 608750810

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! Kvalitní loň-
ský tmavý med přímo od včelaře z čisté přírody Blanenska. 
Cena 140,- Kč/kg -  v 1 a 5 kg sklenicích. Po domluvě dovezu 
větší množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Na  Opel meriva: střešní nosič , zadní plastová lampa,opěrka 
rukou na prostřední zadní sedadla s přihrádkou na pití. Tel. 
608889821.
* 2 jízdní kola, stůl psací 160x80cm, dveře interierové vnitřní 
80 Levé-nové zabalené za poloviční cenu,odstín šedé leta. 
Tel. 608889821.
* Sadu zimních pneumatik Barum Polaris 3 175/70 R14, plný 
vzorek, cena za 4 ks: 2000 Kč. Tel. 737366350.
* Tvárnice PORFIX s 50% slevou. 25 ks: 50x25x15 cm a 5ks: 
50x25x10 cm. Tel. 721381287.
* Dívčí 3/4 kolo v dobrém stavu, hezké barvy, moc nejeté, cena 
do 2000 Kč. Tel. 774 825 921 navečer.
* Použitou, pěknou obývací stěnu - 1x šatní skříň, 3x skříň menší 
s polcemi, 1x skříň se třemi šuplíky, 1x proskleněná, 2x police. 
Dá se různě nakombinovat, cena 3000 Kč. Tel. 724192895.
* 1) Prodám VŠ učebnice/knihy - obor Ekonomika a man-
agement - 100,-/ks: J. Klíma: Makroekonomie, M. Keřkovský: 
Moderní přístupy k řízení výroby, Keřkovský, Drdla: Strategické 
řízení fi remních informací, Keřkovský, Vykypěl: Strategické 
řízení, Keřkovský: Ekonomie pro strategické řížení, Nový, 
Surynek: Sociologie pro ekonomy a manažery, Landa, Polák: 
Ekonomické řízení podniku, Tichá: Učící se organizace, Pezlar, 
Rybička: Informatika pro ekonomy, Bureš: 10 zlatých pravidel 
prodeje. Tel. 773 625 283
* Kompletní trilogii Fifty Shades - Padesát odstínů box 1-3, E.L. 
James. Cena 500 Kč. Tel. 773625283.
Domácí kino Philips HTS2511. Přehrávání DVD, VCD, CD a 
USB zařízení. Certifi kát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání 
video souborů DivX. Otevřené reproduktory pro výkonný pro-
storový zvuk. Cena 2.000 Kč. Tel. 773625283.

      PRODEJ    

* Sháním pronájem 1+1, 1kk, i v RD. Ne Zborovce. Tel. 
728045186.
* Nabízím prostor na plotě pro umístění reklamy. Dobře vidi-
telné místo v centru Blanska, roh ulic Masarykovy a Kollárovy. 
Cena dohodou. Info: mic.kra@seznam.cz nebo 773758631.
* Nabízím za odvoz starší funkční pultový mrazák 200 l. Tel. 
727891954.
* Žena 55 roků, hledá podnájem místnosti v bytě nebo domě.V 
Blansku popř. v Rájci. Pomohu s domácími pracemi apod. 
Tel. 728102037.
* Koupím prázdnou plynovou láhev/bombu 10 kg. Nabídněte 
cenu. Tel. 606720572.
* Kdo prodá nebo daruje důchodci malého nebo středně 
velkého pejska i bez PP, štěně nebo do 5-ti let věku. Mob. 
773228170.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Bosé nohy v parku 25. 10. 2017 v 19:00 hod, Dělnický 
dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 300/280 Kč. 
Jožka Černý 75 let narozeninový koncert 10. 11. 
2017 v 18:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji 220 Kč. Vstupenka na koncert platí 
také jako vstupenka na nedělní program Vítání sv. 
Martina v zámeckém parku.
Putování lesem za pohádkovými postavami 4. 11. 
2017 od 14:00 hod, areál herny stolního tenisu na 
Podlesí. Cena vstupenek 50 Kč dospělí, 30 Kč děti. 
Vítání sv. Martina 12. 11. 2017 v Zámeckém parku. 
Vstupné v předprodeji 50 Kč. 
Pražské kytarové kvarteto - Miloš Pernica a hosté 
2017 28. 11. 2017, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji: 190/160 Kč. 
Zuzana Bubílková a Jiří Helekal 29. 11. 2017 ve 
20:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v před-
prodeji 200 Kč. 
Eva Pilarová – Vánoční koncert 10. 12. 2017 v 19:00 
hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 
300 Kč.
Michal z Kouzelné školky | Michal je kvítko 11. 2. 
2018 v 10:00 hod, Kino Blansko. Vstupné v před-
prodeji 170 Kč, děti do 3 let zdarma. 

Aktuálně v prodeji:
Publikace Vilémovice 750 let Paměti obce Vilémo-
vice u příležitosti 750 let od první písemné zmínky. 
Cena 120 Kč. 
Ilustrovaná publikace Selské koření, autor Rostislav 
Burget – Povídky nejen z Moravského krasu. Humor 
a moravská svérázná historická nářečí v životních 
příbězích. Cena 150 Kč. 

Aktuální pozvánka:
Od pátku 10. až do neděle 12. listopadu se Blansko 
bude nést v duchu svatomartinských oslav v rámci 
již 11. ročníku Vítání sv. Martina. Bohatý program 
láká na kulturní i gastronomické akce, na své si 
přijdou i milovníci historie. Pátek bude patřit hlavně 
hudbě, v Dělnickém domě vystoupí Jožka Černý a 
na blanenském zámku proběhne violoncellový dvoj-
koncert Jiřího Hoška a Dominiky Weiss Hoškové. V 
sobotu můžete zajít do zámeckého parku na Víno s 
Martinem, pro děti od 3 do 10 let si Muzeum Blanen-
ska připravilo zábavný program ve Svatomartinské 
družině a pro starší mimořádné prohlídky historických 
interiérů zámku. Večer můžete zavítat do Katolického 
domu na Martinské hody. V neděli se přijďte znovu 
podívat do zámeckého parku, kde se bude konat 
tradiční historický jarmark s bohatým programem, 
vystoupí např. zpěvák Marek Ztracený, divadelní 
společnost Štvanci nebo soukromá ZUŠ Blansko. 
Na závěr vás ještě čeká pohodový večer a beseda 
u cimbálu v katolickém domě. V průběhu pátku a 
soboty zavítejte ještě ke kostelu sv. Martina, žáci 
blanenské Střední gastronomické školy si pro vás 
připravili „medové“ a večerní prohlídky kostelní věže.

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

Další číslo Monitoru vychází 4. listopadu 2017Další číslo Monitoru vychází 4. listopadu 2017
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku! 

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

 PŘIJMEME řidiče a řidičky 
autobusové dopravy – ŘP skupiny D

Požadavky:
• platný řidičský průkaz, profesní průkaz
• Praxe vítána - nové uchazeče zaškolíme 
• psychologické vyšetření
• čistý rejstřík trestů
• výpis z evidenční karty řidiče

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

Kontakt: 

ČAD Blansko a.s., 

Nádražní 2369/10, 678 20, 

tel. 516 426 328, 

e-mail: posta@cadblansko.cz

Chcete změnu!!!

U nás jezdí i ženy řidičky...

Zájemcům bez ŘP nabízíme možnost rozšíření na skupinu D

Basketbalové žákyně si na úvod 
připisují tři výhry

BK Blansko x BK Žabiny Brno B
1. zápas – 65:43
střelkyně Blanska: Špačková 12 bodů; Dvořáková 
11b; Matušková 10b; Macháčková 8b; Čermáková 
6b; Chalupná, Papírníková, Vyklická a Pavloňová 
4b; Sedláková M. 2b 
2. zápas – 56:37
střelkyně Blanska: Dvořáková 18 bodů; Macháčková 
13b; Špačková 8b; Čermáková 6b; Vyklická 4b; Cha-
lupná, Matušková, Papírníková a Sedláková M. 2b 

BK Blansko x SK Renocar Podolí
1. zápas – 44:49
střelkyně Blanska: Dvořáková 14bodů; Čermáková 
a Sedláková M. 7b; Vyklická 6b; Papírníková 4b; 
Matušková 3b; Pavloňová 2b; Macháčková 1b
2. zápas – 46:34

střelkyně Blanska: Dvořáková 14 bodů; Macháčková 
10b; Vyklická 8b; Sedláková M. 7b; Matušková 5b; 
Špačková 2b; 

 Trenér týmu Mgr. Lukáš Buřt k zápasům uvedl:  
„Pozitivní bylo, že se do hry dostaly všechny hráčky 
a většina z nich se bodově prosadila. Dobrá utkání 
odehrála, mimo tradiční opory, nejmladší děvčata v 
týmu M. Papírníková (2005), která se bojovností a 
dravostí vyrovnala zkušenějším spoluhráčkám a také 
M. Sedláková (2005), které se v zápasech s Podolím 
navíc dařilo střelecky.“ 
 Blansko se tak po čtyřech odehraných utkáních 
dostalo na 2. příčku v tabulce a na dobré výsledky 
se pokusí navázat v příštím utkání proti Lanžhotu. 
Další výsledky a informace jsou na   www.bkblan-
sko.cz

Hledáme 

POMOCNÍKA 
DO KUCHYNĚ 

plat 85 Kč/h
Statek Samsara, Klepačov

info@statek-samsara.cz

776718030

 Hráčky blanenského basketbalového týmu kategorie U15 vstoupily do další sezóny v nadregionální 
divizi třemi vítězstvími nad celky BK Žabiny Brno B a Renocar Podolí. 

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK
EXOTIKA + LÉTO = VELKÉ SLEVY až 21%! 

EGYPT*KUBA*MEXIKO*KAPVERDY*ZANZIBAR aj.  
BULHARSKO, ŘECKO, TURECKO BULHARSKO, ŘECKO, TURECKO  - až 2 děti ZDARMA! - až 2 děti ZDARMA!

Nově LETECKY Z BRNA: CHORVATSKO ostrov KRK 
ŠPANĚLSKO MAR MENOR – ráj mezi 2 moři: z BRNA!

Šlágr dovolená 50+ EXLUZIVNĚ JEN U NÁS!Šlágr dovolená 50+ EXLUZIVNĚ JEN U NÁS!
LUXUSNÍ PLAVBY KARIBIKEM I STŘEDOMOŘÍM OD 14.990 Kč! LUXUSNÍ PLAVBY KARIBIKEM I STŘEDOMOŘÍM OD 14.990 Kč! 

SILVESTR na ostrově ISCHIA: letecky i autobusem! 
Jarní prázdniny: CIVETTA, 6.-11.2., 4xHB, ski, bus BK, BOSKOVICEJarní prázdniny: CIVETTA, 6.-11.2., 4xHB, ski, bus BK, BOSKOVICE
Pomůžeme splnit Vaše přání, naše věrnostní slevy se Vám vždy vyplatí! 

DO SVĚTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS!
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Osobní strážce

Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu 

ŠKODA KAROQ. Mezi kompaktní SUV přiváží sebevědomý 

design, nový standard bezpečnosti a prvky výbav z vyšší třídy.* 

Mimo jiné disponuje technikou, která pomáhá snížit následky 

dopravní nehody. Pokud na základě čidel a radaru vyhodnotí 

krizovou situaci, podnikne řadu opatření s cílem připravit 

posádku na případný náraz. V nejkrajnějších případech 

se cestující ve voze KAROQ mohou spolehnout až na 9 airbagů. 

Navštivte nás a poznejte bezpečně jiné SUV.

* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

novaskodakaroq.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km

NOVÁ 
ŠKODA KAROQ.

BEZPEČNĚ JINÁ.

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

Úspěšné atletické září
Nemocnice se i letos zapojuje 
do kampaně „Čas je mozek“ 

PUTOVÁNÍ  LESEM 
ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI
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PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

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

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

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

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

SOBOTA 4. 11. 2017  od 14.00 hodin

OD 2.10.2017
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PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

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

OD 2.10.2017

 Vše začalo poslední prázdninový týden v Tatranské 
Štrbě soustředěním atletů ASK Blansko, kde absolvovali 
výstup na Rysy, sedlo pod Ostrvou, výběhem na Predné 
Solisko, samozřejmě vydatným běžeckým tréninkem 
a nechyběla ani návštěva termálního koupaliště v 
Popradě. Po tomto soustředění nám vše začalo 
čtvrtým kolem mladšího žactva v Brně a první půlka 
září vyvrcholila největším Evropským mládežnickým 
mítinkem v atletice pro ročníky 2006 až 2002 European 
kids athletics games konaném v Brně, kde největší 
úspěch pro náš klub zaznamenaly Pavla Štoudková. 
Ta suverénně vyhrála závod na 1500 m, na 300 m 
skončila třetí a 60 m zaběhla v šestém čase. Další naše 
medailistka Veronika Jakusidisová skončila na druhém 
místě ve skoku dalekém, na 60 m si zaběhla pro třetí 
místo a v její parádní disciplíně - výšce - skončila na 
nepopulárním čtvrtém místě. Tento závod byl bohužel 
značně ovlivněn deštivým počasím, které naší závodnici 
bohužel nesvědčí.
 Další naše medailové želízko Dominika Bezdíčková 
zaběhla na 60 m fi nále B, ve kterém byla pátá. Celkově 
zaznamenala 13. místo a na 600 m byla šestá, když její 
výkony značně ovlivnila viróza. 
 Dále nás na tomto mítinku reprezentovali Denisa 
Sedláková, Natálie Poláčková, Ellen Kadrmasová, Leona 
Jandáková, Monika Chloupková, Adéla Jánošíková, Nela 
Pernicová, Julie Látalová, Julie Matušková, Dominik 
Hanák, Marek Malits a Patrik Filka. Všichni naši atleti 
podali výkony na hranici osobního maxima a za vzornou 
reprezentaci jim patří dík. 
 Další akcí bylo Mistrovství Jižní Moravy družstev 
mladších žákyň ve Znojmě, kterého se zúčastnila 
Veronika Jakusidisová a Dominika Bezdíčková. Obě 
děvčata v této soutěži hostují v oddíle Jac Brno, 
se kterým toto mistrovství vyhrála a postoupila na 
Mistrovství Moravy a Slezska, které se bude konat 8.10. 
v Ostravě-Vítkovicích. 
 Vrcholem měsíce září bylo Mistrovství České republiky 
žáků, které hostila Břeclav. Náš oddíl reprezentovala 
Pavla Štoudková, která na 800 m suverénně vyhrála v 
novém rekordu mistrovství, a to časem 2:13.19 a na 300 
m skončila čtvrtá. 
 Výkonem na 800 m si Pavla zajistila účast na 
mezistátní utkání ČR-Chorvatsko-Maďarsko-Slovensko-
Slovinsko žáků a žákyň v Chorvatském Varaždinu. Zde 
opět dominovala na trati 600 m a časem 1:32.21 vede 
tabulky žen. 
 Ve středu 27.9. se konalo v Olomouci mezikrajové utkání 
družstev mladšího žactva - skupina Moravskoslezská, 
kde nás úspěšně reprezentovala Veronika Jakusidisová. 
Ta si skočila ve výšce osobní rekord 155 cm a na 
šedesátce skončila na třetím místě. Nyní se naši atleti 
pomalu budou přesouvat do terénu, kde nás čekají jak 
přebor Jihomoravského kraje, tak Mistrovství Moravy a 
Slezska a České republiky a závody Okresní běžecké 
ligy, Brněnského poháru i dalších závodů v regionu.

Martin Bezdíček

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Alžběta Beranová

Gellhornova 9, Blansko

MDDr. Aneta Javorská 

přijímá nové pacienty

Tel.: 530 332 967, 735 056 656

www.zubniordinaceberanova.webnode.cz

 Příznaky mozkové mrtvice lidé často nepoznají nebo je bagatelizují. V důsledku toho vyhledají 
odbornou pomoc pozdě a hrozí jim trvalé následky nebo dokonce smrt. Systém péče o pacienty s 
mrtvicí je přitom v Česku na vynikající úrovni. V případě správného rozpoznání příznaků a okamžitého 
přivolání záchranné služby je jejich šance na uzdravení obrovská. Upozornit na to má i Světový den 
mozkové příhody, který si připomínáme každý rok 29. října. Kampaň nese název: „Čas je mozek“ a i 
letos se k ní Nemocnice Blansko aktivně připojí.
 Návštěvníci Nemocnice Blansko si v pondělí 
6.11.2017 od 11 do 14 hodin mohou na infostánku 
kampaně „Čas je mozek“ vyzkoušet jednoduchý test, 
který prověří, jestli znají hlavní příznaky mozkové 
příhody, umí je rychle odhalit a vědí, jak nemocnému 
účinně pomoci.
 Na stánku budou přítomni lékaři a zdravotní 
personál neurologického oddělení. Zájemcům budou 
měřit krevní tlak, hladinu cukru a cholesterolu v 

krvi; první 3 zájemci každou celou hodinu budou 
mít možnost absolvovat ultrazvukové vyšetření 
krkavic. S lékaři bude taktéž možné diskutovat o 
rizikových faktorech a příčinách mozkové příhody a 
jejich možném ovlivnění. Zájemci obdrží edukační 
materiály.
 Stánek bude umístěn v přízemí polikliniky Blansko 
v blízkosti Informačního centra a lékárny.  
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