
Prodej dvoupodlažní chaty Olomučany,
zahrada 537 m2, kuchyňka, soc. zařízení,
studna, příjezd autem…NC – 770 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Pronájem bytu 2+1 Blansko – Mahenova,
53 m2, 3.p., kompletně vybavený nábytkem
a spotřebiči, kompletní..NC – 10.000 Kč/měs.

- Prodej bytu 3+1 Blansko Údolní s podmínkou koupi bytu 2+1 do 2. p. pod ZŠ Erbenova
- Pronájem bytu 2+1 Blansko - Dvorská, 1.NP, volný ve IV / 2018...NC – 9.500 Kč/měs.
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. NP...NC – od 2.500 Kč/měs. 
- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
i další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Nabídněte menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.

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

Máme po volbách a už je prakticky všude jasno. A to jak v Blansku, tak ve zbytku 
naší země. V uplynulých dvou týdnech se stala celá řada věcí, a pokud sledujete 
politické dění, jistě vám nic neuniklo. V dnešním úvodníku bych se s vámi rád po-
dělil o svůj osobní názor.

Tři týdny po volbách

strana a ostatní strany by měly tento fakt přijmout. 
V opačném případě pak volby postrádají smysl. 
Stačí se kouknout na patovou situaci a půlroční 
bezvládí v parlamentu, kdy se Andrej Babiš snažil 
dlouhé měsíce přesvědčit ke koalici některou z 
ostatních stran. Marně. A tak nakonec vládne s 
KSČM, což mu nemohou odpustit někteří jeho 
voliči. Ovšem co naplat, v tomto systému mu 
ani nic jiného nezbylo a nemyslím si, že situaci 
by vyřešily nové volby. Dopadlo by to totiž úplně 
stejně.
 Zaslechl jsem názor z lidu, že Blansko bude 
zbytečně živit další krk v podobě uvolněného 
místostarosty. Doteď to totiž bylo tak, že místosta-
rostu na plný úvazek jsme měli jednoho a druhý 
místostarosta byl neuvolněný, čili nepobíral plat 
a svoji hlavní práci vykonával jinde. Stačí si však 
vzpomenout například na situaci před deseti lety. 
V té době jsme měli již mnoho let dva uvolněné 
místostarosty, takže tohle se mi zdá v pořádku. 
Třeba teď bude vidět více práce ve vedení města 
:-)
 O volbách do senátu se mi nechce ani mluvit. 
Pro některé je senát pouze trafi kou, která pozbý-
vá významu a měla by se zrušit. Já osobně si to 
nemyslím. Senát je takovou výstupní kontrolou 
nových zákonů, které se schvalují v poslanec-
ké sněmovně a jeho úkolem je dohlédnout na 
to, že tyto vejdou v platnost smysluplné a bez 
zásadních vad. Na druhou stranu musím dát 
odpůrcům senátu trochu za pravdu. Jak se v 
minulosti mockrát prokázalo, i přes tuto instituci 
prošlo mnoho paskvilů a nedodělků. Jestli to 
nebude tím, že senát občas připomíná víkend v 
kanceláři. Na absence jednotlivých senátorů se 
můžete podívat kdekoli na internetu, ale čísla 
jsou žalostná. Senátoři, kteří nechodí do práce 
pravidelně a neúčastní se mnohdy ani hlasování 
o nových zákonech, jsou nám naprosto k ničemu. 
Když nebudete do práce chodit vy, dostanete 
padáka a nahradí vás někdo jiný. Zde to vesele 
prochází. Ptám se, kde je nějaká zodpovědnost? 
Některým senátorům s absencemi i přes 80 % je 
to očividně úplně jedno.
 Uvidíme, co přinesou další dny, jak se bude 
našemu městu se (staro)novým vedením dařit, 
a čím nás překvapí. 

Martin Müller

 Jak to dopadlo u nás v Blansku, určitě už 
všichni víte. Pokud ne, hodí se malá rekapitulace. 
Volby vyhrála ODS, která získala pět mandátů. O 
chlup za nimi skončilo hnutí ANO s pěti mandáty, 
čtyři mandáty získala KDU-ČSL, po třech shodně 
ČSSD, Volba pro město a KSČM. Pouze jeden 
mandát obdrželi Piráti a SPD. Subjekty Chceme 
změnu a Jauner Československo žádné křeslo 
nezískaly. Koalici vytvořily strany ODS, KDU-
-ČSL, ČSSD a Volba pro město. Čili nic nového, 
tato koalice vládne v Blansku již mnoho let. Jiří 
Crha (ODS) se stal starostou, prvním uvolněným 
místostarostou bude František Hasoň (KDU-
-ČSL), druhým uvolněným místostarostou Ivo 
Polák. Tajemníkem nadále zůstává lídr KDU-
-ČSL Josef Kupčík. Na tomto místě bych se rád 
vyjádřil k jedné věci, která mi přijde trochu nefér. 
Františka Hasoně znám už mnoho let a vážím 
si jej nejen jako kamaráda, ale především jako 
inteligentního, schopného a pracovitého člověka. 
Jsem přesvědčený o tom, že ve věcech vedení 
města bude skutečně přínosem a snad se mu 
podaří trochu oživit dění ve městě. Co se mi však 
nelíbí, je fakt, že František nebyl lidmi zvolen ani 
do zastupitelstva. Samozřejmě, byl uvedený jako 
první náhradník a po složení funkce zastupitele 
Josefem Kupčíkem se jím nakonec logicky stal. 
Ovšem zastávám názor, že v tomto případě 
měl funkci místostarosty zastávat někdo jiný 
z KDU-ČSL. Někdo, koho si lidi ve volbách zvolili. 
Abych nebyl špatně pochopen – tohle se netýká 
přímo Františka Hasoně osobně, nýbrž systému, 
který byl vytvořen. To je prostě politika…
 S tím tak trochu souvisí další věc, o které se v 
poslední době hodně hovoří. Způsob, jakým byla 
ze hry v mnoha případech vyšachována vítězná 
strana, je k pláči. Představte si, že ve volbách 
získá jedna strana třeba pětatřicetiprocentní podíl 
hlasů. Vždyť to je více než třetina voličů, kteří si 
přáli, aby o osudu jejich obce rozhodovali právě 
členové této strany. Jenže ostatní strany se mezi 
sebou dohodnou, vytvoří koalici a jednoznačného 
vítěze voleb postaví mimo hru. Dle mého názoru 
je tohle taky podraz na voliče. K čemu potom vol-
by jsou, když se vlády nakonec nechopí vítězná 
strana? Odpovím si sám… Jděte volit, ale my si 
pak uděláme stejně to, co uznáme za vhodné. 
Jsem toho názoru, že obec by měla vést vítězná 

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum JEŽEK
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Byt 2+kk OV, 

BLANSKO-část Sever

CP 66 m2, po rekonstrukci,
prostorná koupelna, 
vlastní plynový kotel

Cena: u makléře.

2+1,2+1, podsklepeno, 
zahrada, možnost 

dvougeneračního bydlení, 
při rychlém jednání sleva. 

Cena 1.900.000,– Kč, 
CP 197 m2.

RD LUDÍKOV 
G

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549
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Víte?
Nevíte?

Přemostění na Staré Blansko: 
projektová dokumentace se zpozdí

Policisté kontrolovali řidiče 
autobusů

Upozorňovali na nutnost 
refl exních prvků

Freddieho sloupek
Život

 Stalo se mi nedávno, že jsem byl svědkem po-
měrně nepříjemné události. Na jedné z blanenských 
sportovních událostí došlo k nehodě, při které šlo 
o život. Ne tedy o můj, ale to není příliš podstatné. 
Podstatné bylo, že jsem byl po dlouhé době svědkem 
obětavé práce záchranářů, kteří se snažili vrátit oběti 
té nehody z něj vyhasínající život. Nebyl to příjemný 
pohled, sledovat zastavující se dech a slábnoucí 
srdce člověka, kterého jsem ještě před pár okamžiky 
viděl živého a zdravého.
 Po cestě domů jsem měl možnost přemýšlet nad 
tím, jak málo stačí k tomu, aby se člověk ocitnul na 
opačném břehu života, nebo jen na cestě k němu. 
Jeden chybný krok, malá nepozornost, podcenění 
situace, či jen prostý výskyt našeho já v nesprávný 
čas na nesprávném místě.
 Věřte mi, že je toho hodně, co se mi po cestě 
domů honilo hlavou. Kromě malé motlitby za to, 
aby to ten člověk přežil jsem přemýšlel nad věcmi, 
nad kterými člověk jindy nepřemýšlí. Nad tím, jak si 
kreslíme naše cesty, náš život, spřádáme plány nad 
naší budoucností bez toho, abychom to opravdu 
podstatné mohli ovlivnit.
 Ne nadarmo se říká, že chcete-li rozesmát Boha, 
pak se mu svěřte se svými plány. Tak nějak to asi 
opravdu bude. Myslím pravdivost toho pořekadla.
 Napadlo mne, jak se třeba dokážeme rozčílit nad 
tím, když věci nejdou právě podle našeho plánu. 
Když nám ujede vlak, nechce nám zastavit taxík, 
když jej potřebujeme, zmeškáme letadlo nebo nás 
bez předchozího varování přerezervují na jiný let. 
Takové věci se stávají dnes a denně. Ale třeba u obětí 
z 11. září 2001 by to bylo požehnání, pokud by jim 
jeden z těch osudných čtyř letů „podařilo“ zmeškat.
 Spoustu věcí v životě, včetně života samotného 
bereme s neuvěřitelně lehkou samozřejmostí s 
tím, že se přece „nic nemůže stát“. Že ty nehody a 
nespravedlnosti a nešťastné náhody se nás nějak 
netýkají, že se stávají těm ostatním okolo nás. Neu-
vědomujeme si přitom, jaký dar nám byl propůjčen.
 Už jste někdy přemýšleli nad tím, jak byste prožili 
den, kdybyste věděli, že je vaším posledním? Asi 
by se nedalo stihnout všechno, co byste si přáli. 
A nemusí to být jen ztráta života. Mohlo by to být i 
zdravotní omezení nebo ztráta schopnosti, na kterou 
jste doposud spoléhali. Ostatně, ne nadarmo (třeba) 
pomalu končící vrcholoví sportovci říkají svým mlad-
ším parťákům, aby si užívali každý okamžik, kdy jsou 
na špičce a jejich činnost je (kromě jiného) baví a 
láká k radosti každý den.
 Protože jednoho dne může nastat – KONEC...
 Užívejte svých dnů a života, dokud můžete. To 
jsem si (mimo jiné) odnesl z jednoho podvečerního 
hokejového zápasu. A děkuji Bohu za to, že mi ty 
věci připomenul...
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

 Předložení projektové dokumentace pro přemostění řeky a vlakové tratě ze Svitavské ulice na Staré 
Blansko se odsouvá o čtyři měsíce. Rada města Blanska k tomuto posunutí termínu dala souhlas na 
svém posledním zasedání. 

 Původně měla být první fáze projektové přípravy 
zpracována k prvnímu listopadu 2018. Vzhledem 
k novým zjištěným skutečnostem ovšem nebude 
hotová dříve než prvního března 2019. „V rámci 
komplexního návrhu této akce v komplikovaném 
městském prostředí se vyskytly určité problémy, 
které měly nebo mají vliv na termín dokončení pro-
jektové dokumentace,“ sdělili zástupci zhotovitele v 
žádosti o posunutí termínu. 
 V rámci přípravy umístění stavby se zjistilo, že 
se napojení přemostění v místě křižovatky ulic Svi-
tavská a Fügnerova musí řešit jinak než průsečným 
provedením a že je nutné postavit kruhový objezd. 
Podle první studie z roku 2006 nebyl potřeba. 
 „Okružní křižovatka v uvedených ulicích si také 
vyžádala zábor pozemků v areálu obchodního 

domu Penny a areálu Správy jeskyní ČR, Správy 
jeskyní Moravského krasu,“ doplnil vedoucí odboru 
investičního územního rozvoje Marek Štefan. Kvůli 
změně typu křižovatky je taktéž nutné změnit trasy 
přeložek plynovodu, vodovodu, kanalizace, elektřiny 
a sdělovacích kabelů v tomto prostoru, dále pak 
zvýšit výškové osazení mostu a vyloučit jednu z 
mostních podpěr.
 Jinak dále ještě probíhají jednání ohledně vy-
kupování několika posledních pozemků. Již jsou 
uzavřeny smlouvy nebo se o nich jedná. Podle 
nejoptimističtější předpovědi by se mohlo v září 
2020 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby a 
stavět se začne nejdříve v roce 2021; to však pouze 
za předpokladu, že se již nic nepozdrží. 

-mha-

 Od minulého pátku do pondělí se jihomoravští policisté zaměřili na kontroly alkoholu za volantem 
u řidičů autobusů i osobních automobilů. Výsledky byly varující. 

 Hned v pátek ráno šokoval policisty ve Znojmě 
šestačtyřicetiletý šofér jedoucí na tamní lince. „Tomu 
přístroj při dechové zkoušce ukázal zarážející hodno-
tu 1,80 promile,“ upozornil policejní mluvčí Bohumil 
Malášek s tím, že tuto hladinku policisté řidiči naměřili 
před sedmou hodinou ranní, přičemž muž měl již za 

sebou dvě hodiny jízdy s pasažéry. 
„Policistům sdělil, že předcházející 
den vypil sedm jedenáctek a k tomu 
přidal šest vodek. V autobuse sedělo 
v době kontroly deset cestujících,“ 
doplnil Malášek. 
 V Blansku policisté přistihli za 
volantem autobusu čtyřiapadesáti-
letého muže s pozitivní dechovou 
zkouškou na alkohol. Ten nadýchal 
0,19 promile s vysvětlením, že večer 
si prý dal čaj se slivovicí. Do třetice 
se podařilo odhalit v Boskovicích 
třiapadesátiletého řidiče autobusu, 
který nadýchal 0,8 promile. „Ten 
se nejdříve vymlouval, potom ale 
přiznal, že večer si dal čtyři piva,“ 
řekl mluvčí. 

 V průběhu kontrolní akce policisté dále přistihli 
dalších sedmnáct řidičů ostatních motorových vo-
zidel, kteří byli pod vlivem alkoholu, a tři šoféry pod 
vlivem drog. Navíc zjistili skoro dvě stovky dalších 
přestupků. 

-mha-

 V pondělí 15. října odpoledne se na náměstí Republiky v Blansku uskutečnila akce Kdo je vidět, 
vyhrává, kterou tradičně pořádá Policie ČR ve spolupráci s Městským úřadem Blansko a společností 
BESIP. 

 Policisté spolu s pracovníky BESIPu 
malým i velkým příchozím připomněli 
nejen pravidla silničního provozu, ale 
také je upozornili na refl exní prvky. 
„Ty jsou důležité zejména v nadchá-
zejícím období, kdy přijdou mlhy a 
večer je brzy tma,“ zdůraznil policejní 
mluvčí Bohumil Malášek s tím, že na 
refl exní prvky by neměly zapomínat 
nejen děti, ale zejména starším lidem 
je to potřeba stále připomínat. 
 Děti plnily úkoly na čtyřech sta-
novištích a po jejich splnění dostaly 
odměnu – refl exní dárek. Na jednom 
stanovišti zástupci Červeného kříže 
přiblížili důležitost poskytnutí první 
pomoci při záchraně lidského života. 
Děti i dospělí si vyzkoušeli na fi guríně srdeční masáž. 
Dospělí návštěvníci si dále mohli otestovat brýle 
simulující stav opilosti, drog či únavy za volantem, 
a to buď při chůzi mezi kužely, nebo odvážnější při 
jízdě na koloběžce. 

 Na místě byla k zhlédnutí vozidla s vybavením 
dopravních a pořádkových policistů, včetně prvo-
sledové hlídky, a ukázka práce kriminalistického 
technika týkající se postupu při snímání otisků prstů. 

-mha-

Nejlepší plavkyně světa 
zavítala do Brna

 Největší svátek českého plavání je minulostí. Ju-
bilejní 50. ročník mezinárodních závodů Velké ceny 
Brna se letos přesunul z pětadvacítky na Lesné do 
plaveckého stadionu Za Lužánkami, kde pořadatelé 
přepažili půlící stěnou padesátimetrový bazén. Tím 
vznikly plavcům vynikající podmínky k plnění limitů 
především na prosincové mistrovství světa v krátkém 
bazénu. 

 O tom, že byla voda v nové pětadvacítce rychlá, 
svědčí zaplavané výkony plavců z jedenašedesáti 
klubů Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. 
Česká plavecká špička zaplavala během obou víken-
dových dnů sedm českých rekordů a počet plavců, 
kteří pojedou na MS do Číny, vzrostl na deset. 
 Rekord Velké ceny překonali nejlepší plavci dohro-
mady šestnáctkrát. Hvězdou víkendu byla maďarská 
megastar Katinka Hosszú. V Brně už plavala coby 
jedenáctiletá žačka a letos se vrátila jako trojnásobná 
olympijská vítězka z posledních Olympijských her, 
světová rekordmanka pyšnící se titulem „Nejlepší 
plavkyně světa“ v letech 2014 až 2016, majitelka 
třiapadesát zlatých medailí z Olympiády, světových 
a evropských šampionátů. Na Velké ceně dokázala 
ovládnout třináct individuálních disciplín ze svých 
šestnácti a zaplavat také nejhodnotnější výkon mí-
tinku. 
 V mužské kategorii trofej za nejlepší výkon vybo-
joval Jan Micka. Mezi českou i světovou špičkou se 
představilo také elitní družstvo blanenských plavců 
ve složení Kateřina Demová, Barbora Sedláková, 
Anna Kučerová, Hana Kopřivová, Milan Musil, Mi-
lan Kučera, Štěpán Pokorný, Michal Vencel a Jan 
Vencel. I Blanenští mohou potvrdit rychlou vodu v 
premiérové pětadvacítce. Nejvíce osobních rekordů 
zaplaval juniorský plavec Milan Kučera a nejlepší 
umístění, co se týká pořadí ve výsledkové listině, 
patřilo nejstaršímu plavci blanenského družstva 
Janu Vencelovi. Bohužel při tak kvalitní konkurenci 
českých i zahraničních plavců mu solidní časy na 
stovce prsa a polohový závod na fi nálovou osmičku 
nestačily a zařadily ho na třináctou příčku.
 Velká cena Brna uvolnila pětadvacítku na Lesné, 
a tak si tam dali sraz plavci Jihomoravského kraje z 
kategorie mladšího žactva. Blanenské devítičlenné 
družstvo přivezlo z „Městského přeboru žactva“ šest-
náct medailí. Tři zlaté vylovila velká blanenská naděje 
devítiletá Stella Hanzlíčková. Nejvíce medailí zase 
posbírala Anna Šťávová v kategorii jedenáctiletých 
(dvě zlaté, jedna stříbrná, tři bronzové). Další medaile 
Blanenským přidali Matěj Měšťan (zlato, stříbro, 
bronz), Pavel Slezák (stříbro) a Eliška Zamazalová 
(tři bronzy).

Věra Vencelová

Charita pořádá setkání 
pozůstalých

 Ztratili jste někoho blízkého a potřebujete se o 
svoji bolest podělit? Nebo chcete jen v tichosti za-
vzpomínat? Mobilní hospic sv. Martina zve všechny 
pozůstalé na vzpomínkové setkání ve středu 31. 
října v půl páté odpoledne do kostela sv. Martina v 
Blansku. 
 Tam bude nejdříve krátká bohoslužba za zesnulé. 
Poté zúčastnění společně na faře zavzpomínají na 
svoje blízké. Kdo chce, může si s sebou přinést květi-
nu, svíčku, fotografi i. „Setkání není jen pro pozůstalé 
klientů hospice, ale pro všechny, kteří ztratili někoho 
blízkého,“ upřesňuje vedoucí hospice Hana Kudová.

Vladěna Jarůšková 

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

Dále v nové kolekci: 

- dětská membránová obuv

- pánská zimní Bugatti

- dámské kozačky Caprice, KTR, ATTIBA aj.

Zimní obuv typu Zimní obuv typu 
TimberlandTimberland

Pravá kůže, zateplení vlna

1.680 Kč
běžná cena 

2.200 Kč
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Na kávě s Bohumilem Maláškem
Tentokrát jsem vyrazila do Brna na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje za policejním 
mluvčím por. Bohumilem Maláškem, který se v rámci své pracovní náplně mimo jiné věnuje i 
Blanensku.

Sponzor rubriky:

 V čem spočívá práce tiskového mluvčího po-
licie ČR? 
 Pracuji na oddělení tisku a prevence, kde se z části 
věnujeme prevenci a z části podávání informací. Prá-
ce tiskového mluvčího přirovnávám k práci novináře, 
kterou jsem necelých dvacet let dělal. Novinář sbírá 
informace, které podává dál; to stejné dělám já teď. 
Vyhledávám zajímavé skutečnosti, o nichž si myslím, 
že by veřejnost měla znát. Má to jednu výhodu, ale 
mnohdy i nevýhodu v tom, že jsem na stejné lodi s 
kolegy, od nichž ty zprávy musím získat. Výhodou 
je, že někdy se získávají snadněji, ale mnohdy je 
z nějakého důvodu nechtějí dát, a pak je to takové 
bojovnější. Sbírám tedy informace, které jsou však 
pak ještě fi ltrovány jednak ze zákonných důvodů, 
a jednak z důvodů policejních – pokud jsou třeba z 
vyšetřovacího spisu a po zveřejnění by mohly mařit 
policejní práci. A tyto pak předávám různými infor-
mačními kanály veřejnosti.

 Cítíte se někdy v tlaku, že novináři na vás nalé-
hají, chtějí nějakou informaci, ale vy ji nemůžete 
poskytnout – jak to známe z mnoha televizních 
kriminálek? 
 Novinář dělá svou práci. Mnohdy v touze po pro 
něj zajímavé informaci, kterou chce mít sám a co 
nejrychleji, záměrně vytváří tlak. Na tiskovém mluv-
čím je pak, aby dodržel patřičná zavedená pravidla 
pro podávání informací.
 Jaká byla vaše cesta k této práci? 
 Příběhy tiskových mluvčích jsou různé; někdo 
pracuje nejdřív v terénu jako klasický policista, ale 
já jsem při vstupu k policii, kterému, jak jsem říkal, 
předcházela letitá novinářská praxe,nastoupil rovnou 
na tuto funkci. Podmínky pro vstup k policii jsem však 
musel splnit stejné jako všichni ostatní, to znamená 
trestní bezúhonnost, maturita a splnění požadavků 
zdravotních, fyzických i psychologických. Ačkoliv 
jsem na ulici v uniformě nepracoval, představu o 
této práci mám. Po přijetí k policii jsem jako každý 
jiný policista absolvoval základní policejní přípravu. 

 Jak má rozděleny kompetence státní a městská 
policie? 
 Na všech místech s městskou policií spolupracu-
jeme a je to oboustranné, takže i městská či obecní 
policie spolupracuje s policií ČR. Jsou oblasti, kterým 
se prioritně věnuje jedna složka nebo druhá složka. 
 Raději bych hovořil v obecné rovině, že některé 

záležitosti ve městě 
prioritně řeší obecní 
policie, ovšem samo-
zřejmě je může řešit 
i policie státní. A pak 
jsou některé věci, kte-
ré obecní policie ze 
zákona řešit nemůže. 
Zase to ovšem nezna-
mená, že by strážník 
nezasáhnul, kdyby se 
vyskytl u páchání ně-
jakého trestného činu. 
Jen znovu zopakuji, že 
vzájemná spolupráce 
funguje. Všichni máme 
jediný cíl: aby v lokalitě 
bylo bezpečno, aby se 
dodržovaly zákony. 

 Dá se říct, jak je na 
tom Blanensko s kri-
minalitou ve srovnání 

se zbytkem republiky? 
 Každý region má svoje specifi ka, ale nechtěl bych 
zabíhat do detailů. Specifi kum Blanska je například 
skutečnost, že se nachází v blízkosti velkého města, 
což může nahrávat třeba drogové kriminalitě. Ale 
nechtěl bych to takto generalizovat. 

 Jak se podle vás vyvíjí práce policie v průběhu 
let? 
 Stejně jako se vyvíjí společnost, vyvíjí se i trestná 
činnost. Kdybychom se podívali na dopravu, tak s 
houstnoucí dopravou vznikají problémy postupem 
času trochu jiné, než na které jsme byli zvyklí. Krimi-
nalita je odrazem stavu společnosti. V poslední době 
je například na vzestupu kybernetická kriminalita. 
Kdežto řekněme klasická trestná činnost v podobě 
krádeží či násilných skutků je spíše na ústupu.

 Jaké případy se konkrétně řeší?
 Před deseti lety byla výjimečná záležitost, že by 
někdo někomu nabídl zboží na internetu a nezaslal 
mu je. Dnes je to velmi častá situace. Standardní 
záležitostí však bylo zjara vykradených několik chat, 
protože v zimě do nich majitelé nechodili. Dnes si lidé 
jednak chaty více zabezpečují, a jednak zloděj nemá 
moc důvodů tam jít. Věci, které tam získá, těžko 
prodává. Pokud se mu to podaří, tak musí s cenou 
výrazně nízko. Nakonec si spočítá, že se mu vlou-
pačka do chaty skoro nevyplatí. Samozřejmě stále 
se budou vyskytovat takoví pachatelé, co tam jdou, 
přespí v chatě, sní konzervy, až mají vše snědeno a 
vypito, jdou dál. Kriminalita se spíše přesouvá jinam, 
třeba na internet.
 Před deseti lety člověk, který kupoval auto, pře-
mýšlel, jak v něm bude mít zabezpečeno autorádio 
a jestli vůbec si ho má pořizovat. Dnes se autorádia 
prakticky nekradou. Proč? Autorádio stojí pár korun, 
takže zloději, když se mu vůbec podaří prodat, se to 
příliš nevyplatí. Nevyplatí se to ani zastavárníkovi, 
těch pár stovek pro něj není žádný kšeft, navíc s 
nejistotou, zda zboží vůbec prodá.

 Jakto, že jsou lidé pořád tak důvěřiví, že zaplatí 
klidně přes internet předem i nedůvěryhodnému 
zdroji? 
 Obvykle jsou při těchto situacích zkrátka poruše-
na nějaká základní pravidla bezpečného chování. 
Informace, jako třeba to, že nemáme poskytovat 
nikomu svůj PIN od platební karty, jsou vždy uve-

deny v bezpečnostních podmínkách při zřizování 
služby. Když budu posílat peníze do renomovaných 
obchodů, obavu z nečestného jednání obchodníka 
nemám. Když ale prodávající chce, abych mu peníze 
poslal na nějaký zahraniční účet, to je samo o sobě 
varující, a průměrně inteligentní člověk by to měl 
umět rozpoznat.
 Jedním z našich cílů je právě působit preventivně 
v této oblasti, upozorňovat na to, zveřejnit článek s 
takovou příhodou, říkat lidem, aby byli opatrnější. 

 Pořádáte často různé náborové akce, že přijme-
te posily do řad policie – znamená to, že policistů 
je málo? 
 Před několika dny bylo vládou schváleno navýšení 
počtu tabulkových míst o tisíc. Máme tedy momen-
tálně tisíc volných míst v celé České republice. 
Samozřejmě tyto věci nevznikají den ze dne, takže 
jsme se na to už trochu připravovali. Noví policisté 
jsou potřeba na boj s terorismem, na kyberkriminalitu, 
na případnou migraci. Jako každá fi rma se musí při-
způsobovat požadavkům trhu, musí i policie reagovat 
na změny. 
 Vhodní lidé se musí najít, přijmout a vychovat. 
Málo z nich může jít přímo do výkonu. Výcvik nějakou 
dobu trvá, kdy budoucí policista chodí do škol, učí 
se zacházet se zbraní, učí se problematiku úseku, 
kde by měl pracovat. A samozřejmě mimo těch tisíc 

lidí potřebujeme ještě i náhradu za policisty, kteří se 
rozhodnout od policie odejít a naše řady opouštějí.

 Může mít uchazeč nějakou svou představu, v 
jakém úseku by chtěl pracovat? Umožníte mu 
toto směrování? 
 Určitě ano. Zájemcům nasloucháme, a pokud je 
to možné, umožníme jim pracovat v oblasti, k níž má 
vztah. Samozřejmě máme-li sto zájemců, kteří splní 
podmínky, a devadesát devět bude chtít do zásahové 
jednotky, bude to nesplnitelný požadavek. Ale s lidmi 
a jejich cíli se pracuje. 

 Pro odlehčení – máte rád vtipy o policajtech? 
 Někdy jsou legrační. Pokud je dobrý vtip a má 
dobrou myšlenku, tak je jedno, o kom a o čem je. 

 A když jsem se na začátku zmínila o televizních 
kriminálkách – sledujete je, nebo si od tohoto 
tématu ve volném čase raději odpočinete? 
 Na televizní kriminálky se podívám rád, ale nevy-
hledávám je. Ne vždy se mi při sledování ale podaří 
oprostit se od policejního pohledu na věc. A ten je 
obvykle odlišný od toho, kterým se dívali autoři. 
Musím říci, že v poslední době se mi zpracování 
některých kriminálek líbilo.

Marie Hasoňová

Letošní divadelní festival 
Kolotoč se zatočil trochu jinak

 Sedmý ročník divadelního festivalu Kolotoč, který probíhal 11. – 14. října, byl jiný než v minulých 
letech. Vše se točilo hlavně kolem tří nových divadelních inscenací tří režisérů - Jana Doležela, 
Kateřiny Reichové, Evy Petrželové a herců, členů Divadla Kolárka. „Letošní ročník považuji za zlo-
mový. Soustředili jsme se na vlastní tvorbu. V minulých letech jsme měli v záhlaví Kolotoče název 
„multižánrový“ a zvali jsme hosty, divadelní a taneční soubory, kapely. Byl to velký, náročný záběr,“ 
říká předsedkyně spolku a ředitelka divadla Kolárka Eva Petrželová. 

 Letos mají za sebou „kolárkovští“ mnoho usilovné 
práce. „Kateřina Reichová si napsala sama scénář a 
režírovala, Eva Petrželová navrhla kostýmy a světla, 
Jan Doležel vybral a upravil scénář, vybral hudbu 
a režíroval. Eva Petrželová napsala scénář podle 
knihy, vytvořila scénografi i a režírovala. „Myslím, že 
tudy vede ta správná cesta,“ míní Petrželová. 
 Diváci měli možnost vidět dvě režie Jana Doležela. 
Monobloc a Jako šílenci. Monobloc prozkoumává 
psychologii tří kamarádek, umělkyň, které patřily do 
společné umělecké skupiny.  Při jejich bolestném 
setkání vyvstává otázka, zda jsme schopni snést 
úspěch jiných. A co víc, jak se vyrovnat s vlastním 
neúspěchem? Reprízou úspěšné inscenace Jako 
šílenci, byl divadelní Kolotoč zahájen. Inscenace 
vznikla letos na jaře. Kromě Blanenských ji viděli 
také festivaloví diváci ve Veverské Bítýšce a v Bos-
kovicích. 
 Inscenace V proudu Kateřiny Reichové je zpěvo-
hrou, již živě doprovází kapela eLiška. Je zamyšle-
ním nad „lidovostí“ a 
individualitou v dnešní 
době. Viděli ji už diváci 
v Brně na scéně Cen-
tra experimentálního 
divadla CED (sklepní 
scéna Divadla na Pro-
vázku) minulý týden. 
Chystá se repríza v 
Boskovicích. 
 Inscenace Nádher-
né úterý vznikla v režii 
Evy Petrželové. „Ten-
to výtvarný poetický 
příběh jsme vytvořili 
pro pohlazení duše, 
je to příběh pro ce-
lou rodinu, o příčině 
a následku,“ přibližuje 
autorka. 

 Výstava prací výtvar-
ného ateliéru Divadel-
ního studia Kolárka v 
blanenském kině, který 
vede Sylva Tomková a 
Eva Kupová, doplnila 
Kolotoč stejně jako loni 
koncert svařování.
 „Na Kolotoč jsme i le-
tos pozvali hosta. Brněn-
skou divadelní skupinu 
Diverzanti s autorskou 
inscenací (Ne)chtěná 
útěcha. Tito současní i 
bývalí studenti MU Ka-
tedry divadelních studií 
milují divadlo a svými 
oceňovanými autorskými 
inscenacemi se vyjadřují 
k současnému dění,“ do-

plňuje Eva Petrželová.
 Kolárkovské inscenace mohou zájemci zhlédnout 
v reprízách. Naplánováno je již představení Mono-
bloc, a to na 15. listopadu v 19 hod. v divadle Kolárka 
v Blansku a 16. listopadu v 19.30 hod. na Panském 
dvoře v Boskovicích.
 „Máme radost, že Kolotoč zhlédli věrní blanenští 
diváci i diváci z blízkého okolí, které zajímá, co se v 
Blansku urodilo. Přijeli také diváci z Brna i ze spřá-
telených souborů, pedagogové mladých režisérů. 
Chtěla bych podotknout, že bez podpory města 
Blanska a Jihomoravského kraje, by naše činnost 
nebyla možná. Škoda, že nemáme v Blansku vhodný 
prostor, abychom mohli stabilizovat naši divadelní 
práci pro radost nás a všech milovníků divadla v 
Blansku a okolí.  Našlápnuto máme výborně. Svědčí 
o tom pochvalné reakce diváků, diskuze kolem in-
scenací, recenze i zájem novinářů,“ dodává ředitelka 
divadla.      

-mha-
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Přítmí opět v ulicích Blanska
 Po dvou úspěšných ročnících nyní vrcholí přípravy třetího. Přítmí je detektivní hra, kterou si bude 
možné zahrát v průběhu celého měsíce listopadu v ulicích Blanska. Mohou ji hrát jednotlivci i týmy 
všech věkových kategorií včetně celých rodin, třeba i s kočárky. 

 „Letošní ročník bude úplně jiný než předchozí a 
bude to super. Obzvláště poslední stanoviště bude 
stát za to,“ láká jeden z organizátorů Ondřej Fišer, 
který hru připravuje ve dvojici spolu s kamarádem 
Pepou Pokorným. Děj se odehrává v duchu pátrání 
po ztracené dívce. Cílem hráčů je ji najít. 
 Zásadní změnou je letos to, že nebude nutné 
obcházet všechna stanoviště, ale každý hráč si sám 
určí, na které půjde. Některá jsou zaměřena na spl-
nění různých logických úkolů, třeba pomocí šifer, jiná 
jsou extrémní pro ty, které láká 
adrenalin. „Bude potřeba vyluš-
tit místo posledního stanoviště, 
ale je možné, že někomu se to 
podaří už po návštěvě několika 
záchytných bodů, někdo jich 
bude potřebovat víc,“ vysvětluje 
Ondřej. 
 Zájemci se musejí zaregis-
trovat na webových stránkách 
http://pritmi.webfl ow.io/ a pustit 
si úvodní video. V instruktážním 
e-mailu najdou nápovědu, jak 
najít první stanoviště. 
 Doporučené vybavení: mapa 
Blanska s vyznačenými ulicemi, 
dobrá baterka, šifrovací klíč na 
morseovku, KPZ – krabička 
poslední záchrany, zápisník, 
tužka, pravítko, fotoaparát (mo-
bil s foťákem), 3 metry prováz-
ku, buzola, sportovní oblečení, 
GPS nebo chytrý telefon s in-
ternetem, mapami a kompasem 
(není nutné). 
 Pro extrémní variantu je na-
víc doporučeno oblečení, které-
mu nebude vadit zašpinění. V 
případě potřeby hledat něco na 
internetu během hry lze využít 
zdarma wi-fi  hotspoty, jež jsou 
rozmístěny po městě. 
 „První dva ročníky se lidem lí-
bily. Loni bylo zaregistrovaných 
170 týmů. Hru si přišli zahrát i 
lidé z širšího okolí, kteří jsou 
zvyklí objíždět podobné hry 
po celé republice,“ říká Ondřej 
Fišer, který kvůli těmto akcím 

sice republiku neobjíždí, ale občas si rád zahraje 
nějakou únikovou hru. 
 Tak vyrazte do blanenských ulic a vydejte se hledat 
ztracenou dívku. Možná poznáte město zase trochu 
jinak. A nezapomeňte cestou fotit. V rámci hry je totiž 
vyhlášena také fotosoutěž o nejlepší snímky. Hra 
Přítmí začíná 1. listopadu 2018 a končí 1. prosince 
2018. Trasa se dá projít během jednoho odpoledne, 
ale je možné si ji rozdělit i na více dní.

-mha-
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Chodník na Horní Palavě 
volá po rekonstrukci

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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

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

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

STAVEBNÍ TECHNIK

Chcete jít mezi nás? 

Pošlete nám na mail info@cergo.cz Váš životopis. My Vám určitě odpovíme!

Jsme společnost, která staví zdroje pro výrobu tepla nejnověj-
šími technologiemi s cílem zajistit zákazníkovi nízké provozní 
náklady.

• Dokážete komunikovat s dodavateli materiálů, montážními partnery, projektanty?
• Vyznáte se ve stavebních výkresech?
• Máte za sebou praxi v montážní nebo stavební fi rmě? 
• Baví Vás hledat alternativní řešení? 

Pokud můžete odpovědět „ano“ na výše uvedené, 
pak možná hledáme právě Vás! 
 
Výsledkem Vaší práce bude:
• správně sestavený rozpočet a harmonogram zakázky
• provedený výběr dodavatelů pro realizaci zakázky
• úplně a včas vyhotovené zjišťovací protokoly a změnové listy

Co u nás získáte:
• Budete součástí realizačního týmu
• Poznáte nové technologie TZB a zajímavé zakázky v řádech miliónů korun
• Když se osvědčíte, máte možnost fi remního růstu
• Sami ovlivníte velikost svých odměn

Hledáme do realizačního týmu nového kolegu/kolegyni na pozici

 Za parného dne prach pod okny, po dešti bláto a louže, v zimě nemožnost pořádně odhrnout sníh. 
Tak vypadá již letitý stav chodníku na Horní Palavě, respektive cestě, kde by chodník měl správně být. 

 Jedná se o úsek od hřiště podél proudu potoka až k 
jeho ústí do podzemí. Bydlí tu několik starých lidí, kteří 
mají značný problém s chůzí po tomto (ne)chodníku. „S 
taškou na kolečkách nebo s hůlkou se po té cestě, plné 
hrubého štěrku, vůbec nedá jít,“ poukazuje obyvatelka 
ulice Božena Švancarová. 
 Lidé často tedy raději chodí po okraji silnice, což 

rozhodně není bezpečné. Vozovka je v 
těchto místech úzká a kvůli zátočinám 
nepřehledná. „Mnoho lidí tudy chodí na 
přehradu. Také děti z mateřské školy na 
vycházky, které v dešti musejí šlapat v 
loužích a blátě,“ popisuje Švancarová s 
tím, že v létě se po cestě prohánějí auta, 
tudíž se lidem práší pod okny. Navíc kdyby 
ze zahrádky vyběhlo ven nějaké malé dítě, 
neštěstí může být na světě. 
 Ani v zimě se podle ní o cestu nikdo nestará. 
„Sníh se z té suti, co je na zemi, nedá ani 
odhrnout. My důchodci už na to nestačíme. 
Jinde po městě se chodníky spravují, ale na 
nás se zapomíná,“upozorňuje. 
 Vyhlídky na zlepšení se však během roku 

2019 očekávat nedají.  „Již několik let je vypracován 
projekt, ale čeká se, až budou volné fi nanční pro-
středky. Na příští rok nebyla tato lokalita v prioritách,“ 
uvedl vedoucí odboru investičního územního rozvoje 
Marek Štefan s tím, že plynaři na místě pracovali už 
s ohledem na projekt a plánované úpravy.  

-mha- 

 V sobotu 13. října si zavítalo 
do Katolického domu v Blansku 
několik desítek milovníků dobré 
hudby a přátelského setkávání. 
KaťákFest se letos soustředil 
na místní zkušenější muzikanty, 
kteří se postupně vystřídali na 
pódiu a zpříjemnili všem divá-
kům sobotní odpoledne.

-mha-

FestKaťák 2018FestKaťák 2018
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Na obě akcE srdečně zvou kandidáti ODS do komunálních voleb.

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

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

WWW.HCBLANSKO.EU@hcblansko

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE NÁŠ FACEBOOKOVÝ PROFIL A WWW STRÁNKY

MÍSTO KONÁNÍ: ZIMNÍ STADION BLANSKO | ZAČÁTEK: 10:30 HOD. 

m e d i á l n í  p a r t n e r p a r t n e r  U T K Á N Í p a r t n e r  U T K Á N Í 

ZÁPAS LIGY ML ADŠÍCH ŽÁKŮ

10. 1 1 .  201810. 1 1 .  2018
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* 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.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Garážové stání na ulici Absolonova v Blansku. Dohodou. 
Tel. 777707727, mertenova@cergo.cz
* Dětský psací stůl, rozměr pracovní desky 110 x 55 cm, 3 
zásuvky. Cena 250.- Kč. Bombu na zemní plyn 2 kg. Cena 
150,- Kč. Elektromotor 220V, 370 W, 2800 ot/smin. Cena 
400,- Kč. Nepoužitý el. bojler na ohřev vody 5 L včetně 
vodovodní baterie. Cena 300,- Kč. šicí stroj s litinovým 
stojanem, starožitnost. Cena 500.- Kč. Tel. 605962194.
* Skříňový šicí stroj světlé barvy, cena dohodou. Tel. 
792301947.
* Mladé andulky, krásně zbarvené a mladou korelku. Tel. 
737902404.
* Starší, ale zachovalou kuchyňskou linku š. 220 cm cena 
2.000 Kč. Tel.733643417

      PRODEJ    

* Hledám k pronájmu byt 3+kk nebo 3+1 v Blansku. Prosím 
nabídněte. Tel.: 724 278 350.
* Nabízíme kvalitní hnůj na vaši zahrádku. Odběr v Blan-
sku. Možno i dovézt. Tel. 775236803.
* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko pod 
Horní Lhotou. Tel. 604550828.
* Pronajmu byt 1+1 v Blansku s vlastním topením. Volný 
od 12/2018, 5500 Kč/měsíc + inkaso. Tel. 774215821.
* Koupím starý mosazný telegraf, i poškozený. Tel. 
607846060.
* Daroval by někdo komodu? Tel. 731084464.
* Hledám pronájem garáže na ulici Údolní, dlouhodobě, 
tel. 605836141.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Divadlo Tři muži na špatné adrese – 2. 11. 2018 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
350/330 Kč.
Putování lesem za pohádkovými postavami – 3. 
11. 2018 od 14:00 h, start: herna stolního tenisu na 
Podlesí, Blansko. Cena vstupenky: dospělý 50 Kč, 
dítě (0-15 let) 30 Kč. 
Hradišťan & Jiří Pavlica – 9. 11. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč.
Vítání sv. Martina – 11. 11. 2018 od 9:00 h, Zámecký 
park, Blansko. Cena vstupenky v předprodeji: 50 Kč; 
děti do 15 let, držitelé průkazu ZTP a kostýmovaní 
účastníci průvodu mají vstup zdarma. 
Kytarový koncert: Miloš Pernica a Pavel Steidl – 13. 
11. 2018 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 200/160 Kč.
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímo-
vé – 14. 11. 2018 od 18:30 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky 250/220 Kč.
Vánoční koncert: Petr Bende a hosté – 4. 12. 2018 
od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
330 Kč.
Divadlo Hledám milence, zn. spěchá! – 7. 1. 2019 
od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
300/280 Kč.
Partička – 12. 3. 2019 v 17:30 a 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky 480 Kč. 

Aktuální pozvánka:
Jako každým rokem se v Blansku v listopadu koná 
Vítání sv. Martina, a tak se od 9. do 11. 11. 2018 
můžete těšit na bohatý třídenní program. Hned v 
pátek se pro děti uskuteční Světýlkový průvod ke 
kostelu sv. Martina, kam je přijede pozdravit sám sv. 
Martin na koni, pro dospělé se večer v Dělnickém 
domě koná koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. 
Sobota se ponese v duchu ochutnávek mladých vín v 
zámeckém parku, Na víno s Martinem můžete vyrazit 
také s dětmi, které budou mít připravené zázemí ve 
Svatomartinské družině na zámku. Neděle bude 
patřit tradičnímu historickému jarmarku s bohatým 
kulturním programem. Nezapomeňte také zavítat 
do kostela sv. Martina, kde na vás čekají speciální 
medové prohlídky kostelní věže a večerní vyhlídka při 
svíčkách na naše město. Všechny další svatomartin-
ské akce najdete na webu https://martin.blansko.cz.

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

Plavání: Poháry pro absolutní 
vítěze doma nezůstaly

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

HLEDÁME HLEDÁME 
PRODAVAČKUPRODAVAČKU
na dvousměnný provoz na prodejnu 

Hruška Blansko, Okružní 2
(nejlépe vyučenou )

Tel.: 516 410 949 Tel.: 516 410 949 

- 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

CYKLUS 
KYTAROVÝCH 

MILOŠ PERNICA 
a HOSTÉ 2018

13. 11. 2018 
v 19:30 h

MEDIÁLNÍ PARTNER

Společnost BERYL BK, s.r.o. 
výrobce nerezových madel příjme 

PRACOVNÍKA DO VÝROBY
Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek,

místo práce Černá Hora. Klasické zámečnické práce: 

řezání, vrtání, broušení, kompletace výrobků.

Praxe výhodou, absolventy zaškolíme.
Možný nástup ihned nebo po dohodě.

Více informací přes e-mail info@beryl.cz 
nebo při osobní návštěvě.

 Na letošní již čtrnáctý ročník plaveckých závodů „Memoriál Jaroslava Starého“ se sjelo do blanen-
ských lázní rekordních dvě stě pět plavců z dvaadvaceti klubů ČR i Polska. Závody pořádá domácí 
klub ASK Blansko jako vzpomínku na zakladatele a dlouholetého funkcionáře blanenského oddílu 
pana Jaroslava Starého. 
 Pozvaní plavci z 
partnerského pla-
veckého klubu z 
polské Legnicy si 
blanenský bazén 
doslova oblíbili. V 
srpnu v něm pravi-
delně absolvují tý-
denní soustředění 
a nyní využili mož-
nosti poprvé se 
zúčastnit blanen-
ských plaveckých 
závodů a zažít 
jejich bouřlivou at-
mosféru. Přestože 
konkurence byla 
v Blansku velká, 
prosadili se plavci 
z Polska i na medailové stupně a domů si odvezli 
pět cenných kovů. 
 Hlavní disciplínou byl jako každý rok kraulový 
trojboj, jehož vítězem se stal plavec, který měl v 
součtu disciplín 50, 100 a 200 metrů kraul nejvyšší 
bodový zisk. V mužské kategorii byly boje velmi 
napínavé, neboť na startu nejsilnější rozplavby se 
sešly významné plavecké osobnosti jako např. bývalý 
český reprezentant a účastník MS brněnský Jakub 
Kočař nebo současný juniorský reprezentant a mistr 
ČR Jakub Tomandl z Krokodýlu Brno. Na tyto borce 
blanenská jednička Jan Vencel bohužel nestačila. 
Jakub Tomandl se stal absolutním vítězem kategorie 
open (bez rozdílu věku) a z rukou zástupů rodiny 
Jaroslava Starého převzal pohár. 
 Za ženy brala pohár v kategorii open teprve 
dvanáctiletá úřadující dvojnásobná vicemistryně 
ČR Julie Obermannová z Rybky Brno. Poradila si 
i s blanenskými ostřílenými plavkyněmi z kategorie 

dorostu a dospělých Kateřinou Demovou a Veronikou 
Zamazalovou. Z pohárů se radovali nejen absolutní 
vítězové (bez rozdílu věku), ale také plavci v jednotli-
vých kategoriích. Ze šesti trofejí dosáhli domácí plav-
ci pouze na jednu, a to v nejstarší kategorii zásluhou 
Kateřiny Demové. Zbylé poháry určené mladšímu a 
staršímu žactvu putovaly do Kuřimi a Brna. 
 Náladu si Blanenští zvedli v závěrečných krau-
lových štafetách, když sestava děvčat ve složení 
Kopřivová, Zamazalová, Demová, Koňaříková zví-
tězily nad patnácti štafetami ostatních klubů. Muži 
startovali ve složení Musil, Kučera, Vencel, Vencel. 
Po napínavém boji se štafetami z Krokodýlu Brno a 
Lokomotivy České Třebové na ně v cíli zbylo až třetí 
místo.
 Souběžně s domácími závody probíhaly boje o 
medaile ve Vyškově na tradičním „Vyškovském hro-
šíkovi.“ Sraz zde měly desetileté a mladší plavecké 
naděje. Desetičlenné blanenské družstvo přivezlo 
dva bronzové kovy, zásluhou osmiletého Vaška 
Drábka a devítileté Stelly Hanzlíčkové.

Věra Vencelová

PedikúraPedikúra
   A. Skotáka 1371/8  (za bankou ČSOB 
   jednosměrka rovně od parkoviště)

NOVĚ otevřeno!

bezbariérový
přístup

Tel. 736 770 115

Provozní doba dle objednávek. Nabídka pedikúry 

mokré, suché přístrojové, kombinované 

(mokrá + přístrojová), ošetření zarostlých nehtů, 

kuřích ok, lakování nehtů, gel lak, atd., cena od 220,- Kč
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Cestování v obytném voze: 
Objevte nové zážitky

 Člověk je vůči sobě a svým potřebám čím dál náročnější. A to neplatí jen o běžném životě, ale taky 
o volném čase, o dovolené. Zdá se vám, že v hotelu je nuda? Chtěli byste prožít něco úplně jiného? 
Dovolenou, na které jste svým vlastním pánem, užíváte si svobodu a můžete jet, kam chcete? Co takhle 
jednou vyměnit fádní hotelový komplex za svůj vlastní „domov“ na kolech? Jediné, co potřebujete, 
je několik dnů volna a OBYTNÝ VŮZ. Ten je teď velmi v kurzu a forma cestování v luxusním voze je 
skvělým dobrodružstvím pro rodinu i partu kamarádů.

 V Blansku můžete občas potkat velký bílý obytný 
vůz McLouis s logem HOPERA. Víte, že toto auto si 
můžete pronajmout? Půjčení takového vozu sice není 
zrovna zadarmo, ovšem musíte brát v úvahu luxus a 
pohodlí, které skýtá a při porovnání s cenou za hotel 
pro 4-5 osob, zjistíte, že je to výhodnější... O dalších 
výhodách ani nemluvě. Cena se liší podle ročního 
období; v zimě je pronájem levnější, v období letních 
prázdnin naopak dražší, což je logické. 
 Pojďme se na skoro tři a půl tuny těžký obytný vůz 
podívat trochu blíž. S délkou sedm a půl metru, šířkou 
dva a půl metru a výškou bezmála tři metry se stává 
McLouis nepřehlédnutelným cestovním korábem. 
Může jej řídit každý, kdo vlastní řidičské oprávnění 
skupiny B. Vůz je nový a najdete v něm prakticky vše, 
co byste mohli potřebovat. Je naprosto soběstačný a 
k „životu“ mu stačí jen občas doplnit na benzínce vodu 
a dobít při krátké jízdě samostatnou baterii. Služba, 
kterou vám dnes poskytne každá pumpa, v zahraničí 
jsou dokonce pro tento typ cestování plně vybaveni. 
Stačí přijet k pumpě, napíchnout se na zdroj energie 
a dopustit stolitrovou nádrž na vodu.
 Cestování velikým autem je zážitkem sám o sobě. 
Už jen to vědomí, že jedete pryč a nikde vás nečeká 
žádný hotel, protože za zády si vezete vše, co potře-
bujete… Super! Auto jede hladce, a přestože s ním 
asi nedosáhnete na dálnici vyšší rychlosti než 120 
km/h, cesta vás bude bavit. Překvapit může fakt, že 
spotřeba tohoto obříka se pohybuje okolo 10 litrů nafty 
na 100 km. 
 Jak to vypadá uvnitř? Přední sedadla se otočí o 
180 stupňů směrem do obytného prostoru, kde je 
jídelní stůl s rohovou sedačkou a vznikne 
tak obývací pokoj. Nechybí jídelní stůl, 
placatá televize s DVD přehrávačem, 
sprcha, záchod, kuchyň. Kuchyň je vyba-
vená nadstandardně. Mikrovlnná trouba 
s grilem (funguje jen při napojení na 
230V), lednice, mraznička, tříplotýnkový 
vařič, dřez, nechybí hrnce, pánve, hrnky, 
talíře a vlastně vše, co potřebujete k 
běžnému životu. Vaření zaobstarají dvě 
propanbutanové lahve. Topení ve voze je 
vyřešeno zcela nezávisle. Zapomeňte na 
to, že byste museli nechávat běžet motor! 
Stisknutím knofl íku sjedou od stropu dvě 
postele. V autě se pohodlně vyspí celá 
pětičlenná rodina. Na zádi se nachází 
takzvaná „garáž“ – vytápěný prostor 

na uložení lyžařského vybavení, 
jízdních kol nebo třeba skútru. V 
zimě si tak užijete luxus v podobě 
vyhřátých a suchých lyžáků, které 
vytáhnete z tohoto prostoru, a pro-
tože bydlíte zrovna pod sjezdovkou, 
pouze obujete lyže a jdete lyžovat. 
V zimě jsem takto strávil ve Špin-
dlerově Mlýně prodloužený víkend 
a nemohl jsem si to vynachválit.
 V případě hezkého teplého po-
časí využijete sklápěcí markízu a 
sadu křesílek a stolku. Tohle vše 
se v autě nachází.
 Kam vyrazit? Můžete jet kam-
koli. Prostě pojedete a až budete 
chtít zastavit, tak zkrátka zastavíte 

a přespíte. Daleko větší legrace je ale v kempech. 
Moje představy o kempování byly dost zkreslené. 
Představoval jsem si špinavá a neútulná místa, ovšem 
jak se ukázalo, opak je pravdou. V dnešní době je 
drtivá většina kempů po rekonstrukci a nabízí skvělé 
zázemí. Například ve Špindlu jsme měli ráno na klice 
vozu čerstvé pečivo, jídlo v tamní restauraci bylo moc 
dobré a jen těžko jsem hledal nějaké mouchy. U nás se 
tento druh cestování teprve rozmáhá, ale v zahraničí 
dovolená v obytném vozu frčí už mnoho let. A to není 
vše. Například v německém Legolandu se ubytujete 
v kempu, zaplatíte 122 EUR za dvě noci a v ceně 
máte rodinné vstupné na dva dny (jen pro zajímavost 
– jednodenní rodinné vstupné tu vyjde na 160 EUR). 
Podobnou akci máme třeba u nás v Zoo Dvůr Králové, 
kde ještě navíc bydlíte v těsné blízkosti zvířat. Dalším 
tipem na výlet mohou být termální lázně v Maďarsku 
a na Slovensku, Stezka v korunách stromů na Lipně,  
Stezka v oblacích a lyžování na Dolní Moravě, nebo 
třeba Mikulovské vinobraní; schválně zkuste v období 
této vyhlášené podzimní akce sehnat někde v okolí 
ubytování! S obytným vozem je to bez problémů a 
ještě si užijete kupu srandy a dobrodružství. 
 Pokud jsem vás trochu nalákal na nevšední zážitky 
v obytném vozu, můžete kliknout na stránky www.ho-
pera.cz, kde se dozvíte mnohem více, uvidíte mnoho 
detailních fotografi í vozu, kalendář s volnými termíny a 
kompletní ceník. Do konce roku platí akce 2 noci + 1 
zdarma, a protože vůz se dá opravdu využít celoročně, 
neváhal bych ani vteřinu. Cestování obytňákem mohu 
jen doporučit. Bude se líbit dospělým i dětem.

-r-

PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

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

OD 1.10.2018

BLANKPŘEDPR

VST NEK:
STUPENEK: B PUTOVÁNÍ  LESEM 

ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI
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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, Dvorská 96. Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. a KSMB .

SOBOTA 3. 11. 2018  od 14.00 hodin

Již nemusíte chodit do vinotéky! 
U nás dostanete ke každému 

nákupu nad 500 Kč 

LÁHEV VÍNA ZDARMA!

Telefon: 734 475 159734 475 159 | Email: ab-welding1@seznam.cz 

Facebook: Pracovní oděvy AB-Welding - ofi ciální

Seifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírny Seifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírny 

Nabízíme:

•  pracovní a volnočasové oděvy

•  montérky, bundy, outdoorové oblečení

•  trička, mikiny, termoprádlo

•  gastro a zdravotnické oděvy

•  pracovní a volnočasovou obuv

•  nářadí pro dům i zahradu 

•  tmely a silikony

•  možnost parkování 

    nad bývalým hotelem 

    Dukla

Otevírací doba:  Po-Pá: 08:00-17:00

So: 08:00-11:00 | Ne: zavřeno 

799 Kč

379 Kč

Akční produkt: 
Dámská bunda 

z pleteniny

Velikost 

S - 3XL

PRACOVNÍ A VOLNOČASOVÉ ODĚVY

NOVĚ OTEVŘENÁPRODEJNA!


