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Svatba, křtiny, pohřeb, ale také třeba soudní proces, imatrikulace, vojenská přísaha nebo 
promoce. Všechny tyto společenské události a mnohé další se nazývají ceremonií, česky 
obřadem. Člověk účastnící se obřadu je vázán vždy určitými pravidly vycházejícími z 
tradice lidových zvyklostí a je to něco, co se snažíme udržovat desítky, ba dokonce i 
stovky let. Pro někoho se možná dnes obřad jeví jako zbytečnost, pro mne však zna-
menají daleko víc.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

to je dobře! Případný 
rozvod bývá leckdy po-
sledním a nezbytným 
vyústěním nefungují-
cího vztahu, ve většině 
případů se však do-
tyční snaží problémy 
vyřešit a o svůj vztah 
bojují. Rozvodem totiž 
přiznávají svoji poráž-
ku a to, že nedodrželi 
svůj slib vyřčený při 
svatebním obřadu, v 
nich vyvolává neblahé 
pocity. Vsadím se, že 
kdyby se svatba stala 
pouhou formalitou na 
radnici, rapidně by při-
bylo rozvodů, kterých 
je už tak dost…

 Nedávno jsem byl poprvé na svatbě v kostele a 
musím uznat, že tady je celý zážitek ještě mnohem 
silnější. Zde si snoubenci slibují lásku před tím nej-
vyšším, a přestože je víra věc, které nerozumím, i já 
jsem všude kolem cítil hlubokou pokoru a úctu. Jaké 
pocity potom zažívají ti, kteří jsou věřící a rozhodnou 
se svůj sňatek uzavřít před svým Bohem, si neumím 
vůbec představit…
 Stejně důležité jako jsou obřady svatební, shledá-
vám důležitým i obřad pohřební. Poslední rozloučení 
s drahým pozůstalým by určitě nemělo zůstat jen při 
strohé formalitě. Ať už se jedná o obřadní síň nebo o 
zádušní mši v kostele, vždy je ceremoniál provázen 
živou hudbou, mluveným slovem a básněmi. Stává 
se tak lidským projevením úcty k zesnulému a dů-
stojnou tečkou za jeho životem. I při Svátku všech 
zesnulých dodržujeme tradici a obřadně rozsvěcíme 
svíčku u hrobů našich milovaných. Vzdáváme tím 
hold lidem, kteří již nejsou mezi námi, a dáváme tak 
najevo, že jejich život nebyl marný, a že na ně stále 
myslíme.
 Tradice jsou od toho, aby se předávaly dále, a 
jsem moc rád, že v případě obřadů to tak funguje. 
Je samozřejmé, že doba jde dál a obřady dnes 
nevypadají identicky, jako třeba před sto lety. Mají 
však pořád svoji váhu a místo v našem životě. Bylo 
by smutné, kdybychom existovali bez nich. Obřad 
je výrazem úcty a porozumění. Život bez obřadů by 
nás připravil o kus lidskosti, a to by bylo špatné…

-mumma-

Chcete inzerát na první straně?

Tohle místo může být příště vaše!

Volejte 606 728 334

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 800 000,- Kč

RD 2+1 s menší zahrádkou 

v klidné části obce.

Pronájem velice pěkného bytu 3+1 

s lodžií, ulIce Absolonova.

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

BlanskoŠebrov - Kateřina

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

Velice pěkný, slunný byt v cihlovém bytovém domě,  OV o velikosti 2+1 (58 m2) s prostornou šatnou 
a lodžií v centru města. Byt se nabízí k prodeji včetně vybavení. Nutno vidět.

cena:  1 550 000,- Kč k jednání          mob.: 777 857 739 

Blansko

- Prodej RD 2+1 Blansko – střed, 888 m2, přízemní, pěkná zahrada...NC – 1 749.000 Kč 

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

- Pozemek Blansko – Dolní Lhota, 1819 m2  v zastavěném území, IS...NC - DOHODOU

- Nájem apartmánu 1+kk Blansko, 53 m2, 1.p., vybavený, nadstandard...NC – 7.000 Kč

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 12.500 Kč/měs.

- Nájem kanceláří Blansko – centrum,  2 x 25 m2, 1. NP bez výlohy...NC – DOHODOU

- Provozovna pro bydlení a služby Blansko, 400 m2, info. jen v RK...NC – 4 790.000 Kč

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ BYTY A DOMY K  PRODEJI

 Za svůj život jsem již viděl několik stovek nevěst 
a ženichů. Je to dáno především tím, že na svateb-
ních obřadech v Rájci – Jestřebí vykonávám práci 
hudebníka a tato činnost mi sebere ročně mnoho 
sobot, které bych jinak trávil tak jako většina ostat-
ních Čechů. V dnešní době se může někomu zdát 
živá hudba na svatebních obřadech zbytečností, ale 
opak je pravdou. Samozřejmě by se dal použít CD 
přehrávač, ale i lidský hudební projev má při svateb-
ním obřadu své místo. Je to zkrátka zvyklost, kterou 
dodržujeme již po mnoho desítek let, a doufám, že 
tomu tak bude i nadále. A přestože občas žehrám 
na nelehký úděl muzikanta a s klávesami v podpaždí 
opouštím v sobotu ráno teplo domova, beru svoji 
roli spíš jako službu, kterou dnes mnoho lidí nechce 
vykonávat, ale přitom je velice důležitá. Zde skutečně 
nejde o peníze, ale spíše o zachování tradice, která 
se dědí z generace na generaci.
 Stejně tak by se někdo mohl ohradit proti slavnost-
nímu proslovu, výměně prstenů a prvnímu polibku. 
Vždyť můžeme na radnici prostě podepsat papír, tak 
jaképak copak… Jenže opak je pravdou! Při svateb-
ním obřadu si teprve mnozí z nás uvědomí, jak vážný 
je krok, ke kterému ženich s nevěstou přistupují. Že 
to není jenom sranda, a že tím jediným slůvkem 
„ano“ slibují před celou rodinou, známými a zástup-
cem státu v podobě oddávajícího věrnost, lásku a 
toleranci, v dobrém i ve zlém. Mnoho ze snoubenců 
si teprve při svatebním obřadu uvědomí, že to není 
„jenom jako“, a že tady přestává veškerá legrace. A 



K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Freddieho sloupek
Nazdar, deb*le!

 Takovým nějakým způsobem se chystám 
oslovit Miloše Zemana, až jej příště potkám. 
Následně mu při té příležitosti podkopnu 
jeho opěrnou hůl, abych se mu tak nějak 
lidsky přiblížil...
 Vám, laskavým čtenářům, je nejspíš jasné, 
že přeháním a nic z toho neudělám. Ale mohl 
bych... Proč bych vlastně nemohl?
 Aby bylo mezi námi úplně jasno. Já jsem 
sprostý jako dlaždič (dlaždičům se tímto za 
obecně používaný příměr omlouvám), ale 
jedno vím jistě. S přáteli a známými se v 
restauraci u stolu budu bavit po svém. Toho 
označím za dámské, tamtoho za pánské 
přirození a nikdo se nejspíš nebude pohor-
šovat. Ostatně, trefi li jste se někdy kladivem 
do palce? Jak těžké je v takovém případě 
zdržeti se vulgarity, nemám pravdu?
 Příští týden mám přednášku v jedné in-
stituci, která pojednává o bezpečnosti dat 
na síti Internet. Nedokážu si představit, že 
ji zahájím slovy: „Nazdar pitomci, dávejte 
pozor, co vám řeknu, nebudu to opakovat...“ 
A pokud bude v hledišti sedět můj známý, 
asi taky neřeknu: „Čus, bambus, vo*e. Ses 
dlouho neukázal, mě pěkně ser*š, vo*e!” 
Nebo si to snad představit dokážu?
 Podle hradního pána je všechno jak má 
být. I podle jeho mluvčího. V pořadu, který 
svým názvem ukazuje na osobnost a dobu 
TGM si vesele kun**je, kur**je a pak se 
člověk dozvídá, že se hlava státu snažila 
jen rozpoutat diskusi o tom, co je vhodné 
pro politika (říkat) a co nikoli... 
 Ve stejném duchu bych tedy mohl ukrást 
sousedovi automobil a u soudu se hájit tím, 
že jsem chtěl jen rozpoutat diskusi o tom, 
že se nemá krást...
 Miloši Zemane, potažmo pohůnci, kteří 
pro něj pracujete. Nedělejte ze mě kreténa, 
toho pocitu (že jej ze mě někdo dělá) jsem 
si za svůj život užil dost...
 Miloš Zeman pro mne není hlavou státu. 
Napadají mne úplně jiné části těla, které by 
se pro jeho funkci hodily daleko lépe...
 Jeho vulgarity by mi opravdu nevadily v 
hospodě, ale do veřejnoprávního média se 
nehodí. Svým arogantním a všehoznalým 
vystupováním se řadí mezi minulé preziden-
ty velmi dobře. Zejména mezi ty komunistic-
ké.
 A pokud opravdu zkouší, kam až může 
zajít, o jednom místě bych věděl... 
 Miloši Zemane, hodíš se tam skvěle, je 
nejvyšší čas... Jít do...
 Hezký den. 
 A omlouvám se za svá sprostá slova...

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

734 514 325
734 514 325
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Blanenští senioři mají kurýry prevence

Hledání valounků 
ve zlatonosném potoce

Pozvánka na nový fi lm Jana a Radka Popelkových
 Letošní ročník festivalu Rajbas přinese na plátno 
blanenského kina mimo jiné i další fi lmovou premiéru 
osvědčeného tvůrčího tandemu otce a syna Popelko-
vých. Padesátiminutový dokument BUĎME SVORNI 
ON THE ROAD/STOPY MILANA DAŇKA nese ne-
zvykle obsáhlý podtitul: Tramp, náčelník, kurátor pro 
mládež, medvěd Milan Daněk putuje divočinou pralesa 
i civilizace... Filmový cancák o vítání slunce u Rudých 
půlek, kamarádství, Kotlíku, bledých tvářích, cestách a 
návratech, svědcích pravěku a těch, co utíkají pěšky.
 Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že vše je 
předem dáno, že půjde „jen“ o další z řady barvitých 
cestopisných dokumentů, jakých v jejich studiu vzniklo 
už několik a jelikož v titulku bylo to hlavní do puntíku 
popsáno, do kina snad ani není třeba chodit. Jenomže 
chyba lávky. Nebyli by to ostatně ani Jan a Radek, kdyby 
se hrdinům svých dokumentárních fi lmů nechtěli dostat  
hluboko pod kůži. A tak, přestože se ve fi lmu objeví 
záběry z tak vzdálených lokací jako je Brazílie, Nová 
Guinea, Kongo nebo Indie (ale taky tábor u řeky Sá-
zavy, Hořice nebo blanenská Ulita), asi nejzajímavější 
krajinou, kterou fi lmaři nechají diváky spolu s Milanem 
Daňkem putovat, je krajina jeho mysli a srdce. Mysli a 
srdce člověka, který se tak či onak, den co den vydává 
„on the road“.

 „Film vznikl v rámci projektu o nejen blanenských 
osobnostech Živá paměť,“ říká k tomu režisér Radek 
Popelka. „Při výběru člověka, o němž chci natočit fi lm, 
mě vždycky nejvíc zajímá jeho fotogeničnost. Za tímto 
slovem se skrývá jeho schopnost vyprávět a zároveň 
pohotově a originálně reagovat na situaci, ve které 
se právě nachází. Dalším hlediskem je pak vizuální 
atraktivita. Tu u Milana Daňka vytváří třeba pohled do 
zákulisí probíhajícího festivalu Rajbas, běhání, jeho 
profese kurátora pro mládež, podíl na blanenském 
kulturním životě, tramping a samozřejmě i cestování,“ 
zdůrazňuje Popelka.
 Jedním dechem pak mladý režisér ještě dodává, že 
probrat se deníky a posléze Daňkovým videoarchivem 
trvalo déle než samotné natáčení. Vždyť jen videozá-
znamů měli autoři dokumentu k dispozici na 50 hodin.
 „Bylo to jako hledání malých valounků ve zlatonos-
ném potoce. Materiál natočený po celém světě za 15 
let v sobě skrýval motivy, které se daly propojit do zcela 
jiné kompozice.“, usmívá se Radek. „Zajímá nás, kde 
lidská touha putovat vůbec vzniká, z čeho vyrostla, zda 
z foglarovsko-romantického BUĎME SVORNI nebo 
Kerouackova tuláckého ON THE ROAD,“ uzavírá autor 
snímku.
 Film se tak spíše než na otázku kam se vydat na 
cestu, snaží nalézt odpověď proč… Zda ji tvůrci i hrdi-
na jejich nejnovějšího fi lmového počinu našli, se máte 
možnost dozvědět v ztemnělém sále blanenského kina 
už v neděli 23. listopadu.

Projekt: Živá paměť – cyklus o nejen blanenských 
osobnostech
Film: BUĎME SVORNI ON THE ROAD / STOPY 
MILANA DAŇKA
50 minut, Česká republika, 2014
produkce, zvuk: Jan Popelka
kamera: Radek Popelka, Jan Popelka, Milan Daněk, 
Alena Žákovská, Renata Žižlavská
střih, režie: Radek Popelka
premiéra: 23.11.2014, vstup volný

-kuc-

Stání pro invalidy
 V předminulém Monitoru byl otištěn článek o zřízení 
místa pro invalidy na ulici Divišova. Vzhledem k tomu, 
že už město ve svých novinách nezveřejňuje dotazy ob-
čanů a každý nemá přístup k internetu, zveřejňuji tímto 
zdůvodnění odpovědného pracovníka pana Riznera ve 
vašich novinách.
 Zřízení parkovacího místa na uvedeném místě dopo-
ručila dopravní komise na základě provedeného místní-
ho šetření za účasti zástupců Dopravního inspektorátu 
Policie ČR, Silničního správního úřadu, Městské policie 
a Dopravní komise. Zřízení parkovacího místa pro držite-
le průkazu ZTP je posuzováno jednak z hlediska absencí 
těchto míst v dané části místa, dále ve vztahu k počtu 
parkujících vozidel v daném místě a také i z hlediska 
prostorových možností. Vždy je parkovací místo zřizo-
váno pro všechny držitele průkazky ZTP, nikoliv pouze 
pro jednotlivce. Taková parkovací místa jso zřizována na 
náklady města. Z důvodu potřebného technologického 
vybavení je vodorovné dopravní značení prováděno v 
celém městě jednorázově externím dodavatelem. Proto 
někdy dochází k předčasnému vyznačení parkovacího 
místa. Svislé dopravní značení bude doplněno po vydání 
rozhodnutí o umístění dopravní značky. Jak správně 
vádite, v současné době zde parkovací místo pro držitele 
průkazky ZTP neplatí. 

Ing. Petr Rizner, vedoucí odboru KOM
 Vypadá to, že město má dostatek peněz na to, aby se 
několik komisí, konkrétně Dopravní inspektorát, Policie 
ČR, Silniční správní úřad, Městská policie a Dopravní 
komise, zabývalo tímto problémem. Tak se ptáme všech 
těch komisí, co na tom pracovaly, kolik invalidů bude na 
tomto místě stát? Pravděpodobně žádný, protože na 
to máme, a to je zcela v pořádku, značky před úřady 
a institucemi. Na Divišově ulici kromě mateřské školky 
žádná jiná instituce není. 
 Tak to vypadá, že jedinou radost z toho bude mít pán, 
před jehož domem značka stojí a bude se vysmívat všem 
těm, kteří spěchali do školky a neměli kde zaparkovat, 
dokonce tento dotyčný pán přišel strašit děti na školní 
besídku a žádal okamžité přeparkovaní. Není z toho 
jasné, kdo měl největší zájem na tom, aby zde byla 
značka instalovaná? Tak se ptáme všech těchto komisí, 

co se tím zabývaly, a značku schválily, PRO KOHO to 
bude dobré?

-jn- 

Dobrý den, prachy sem
 Obcházení zákonů a vyhlášek je v ČR běžná praxe. 
Snaha vynaložená na vytvoření a vypracování všelija-
kých fíglů a kliček je nezlomná jako zákony fyziky. Je 
zde zakořeněná, vyspělá a nedaří se ji nijak potlačit, 
protože je velice tvárná a vlastně všudypřítomná. Při 
současných možnostech rychlých informačních toků 
je důmyslné svou nepovolenou aktivitu skrýt za jinou 
činnost. Aktuálně se ohlédněte za volbami do zastupi-
telstev. Stačí se na poutači objevit v saku nebo sukni a 
je z Vás zastánce veřejného blaha.
 V Blansku je zakázaný podomní prodej. Nesmíte nic 
nabízet, proutěné košíky ani důmyslné nádobí nikomu 
v obýváku nerozprostřete. Tedy neměli byste.
 Minulý týden jsem se osobně setkal s jedním vykutá-
leným obchodníčkem, co se objevil na prahu mých dveří. 
A rovnou mi je chtěl nechat za výhodnou cenu vyměnit.
 Hezky naučený úvod, ale trochu si to pokazil. Ještě 
než dozněla první jeho věta, už měl nakročeno do mého 
bytu: „Že bychom si na to teda sedli..“ Nikam jsem ho 
nepustil a po chvilce se s ním slušně rozloučil.
 Nevěnoval jsem této nezvané návštěvě zvláštní 
pozornost, ale z čiré zvědavosti jsem zavolal našemu 
domovnímu správci, protože vlezlý obchodník tvrdil, 
že se stará o zabezpečení tohoto a okolních objektů. 
Překvapivě správce o tom nevěděl nic víc než já, pouze 
leták s oznámením už prý visel na nástěnce vestibulu 
den předem. V tom byl ten trik. Firma ESC a.s. vyvěsila 
letáček s informací, že byty bude obcházet technik. 
Žádný obchodní zástupce, ale technik. Už to nezní jako 
nabízení produktů, ale jako kontrola existujícího zaří-
zení. Tak tomu není. Další tah na pasivního zákazníka, 
marketing až do domu, přímo k Vám do kuchyně. Buďte 
stále obezřetní, nebojte se odmítnout. Nevěřte automa-
ticky lákavým nabídkám a slibům. Vždy, pokaždé a také 
v každém případě všechny podobné nabídky zvažte, 
porovnejte a prodiskutujte. To platí hlavně pro starší 
lidi, kteří jsou v podobných případech nejčastějšími 
zákazníky.                                                                 -jd-

 Různé přednášky v klubech důchodců se dělají běžně, 
ale ne všichni senioři navštěvují tato centra. Proto je 
důležité, aby ti aktivnější byli poučeni více do hloubky a 
mohli získané vědomosti předávat dál formou přátelských 
rozhovorů. Takové kamarádské informace od vrstevníků 
také lidé dobře přijímají. Proto Krajské ředitelství policie 
Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje pořádá tento dlouhodobý projekt. 
 Základním principem projektu je vyhledávání aktivních 
a spolehlivých seniorů. Ti potom mají oslovovat vrstevní-
ky ve svém okolí a působit na ně formou osvěty. „Říkáme 
jim kurýři prevence. Seniory oslovujeme prostřednictvím 
městkých úřadů,“ sdělila koordinátorka prevence Zdeňka 
Procházková, která je zároveň jednou z přednášejícíh. 
„Nejde o to, že by senior, který se zapojí do tohoto 
projektu, musel obcházet všechny známé i neznámé v 
okolí. Informace si předávají spíše v klubech důchodců, 
nebo při běžném kontaktu – když se potkají na ulici, v 
obchodě. Nebo když třeba má nějakého známého, který 
z různých důvodů z bytu nevychází, navštíví ho jako 
přítele a popovídá mu o možných rizicích,“ vysvětlila 
Procházková. 

 Lidé, kteří žijí osamoceně, málo vycházejí z bytu 
a mají zdravotní problémy, se snadno stávají obětí 
trestného činu. Na přednášce se účastníci dozví, jaké 
způsoby pachatelé nejčastěji využívají a jak mohou sta-
rým lidem ublížit. Nezapomíná se také na počítačovou 
kriminalitu. Kromě těchto informací se školení skládá 
také ze zdravotní části, která má podpořit zdravý životní 
styl. „Vznikla brožurka, v níž jsou recepty ze zdravých 
potravin vhodných k různým typům onemocnění,“ řekla 
přednášející. Tyto zdravé potraviny také mohou lidé na 
školení ochutnat. 
 Nechybí ani poučení o rehabilitačních cvicích. Veš-
keré informace jsou v brožurách a na DVD, podle toho, 
co komu více vyhovuje, aby si senioři nemuseli dělat 
poznámky. Některé informační materiály dostanou kurýři 
prevence ve více vydáních a mohou je rozdávat, další 
informace předávají ústně. Také rozdávají různé dotaz-
níky, aby pořadatelé měli zpětnou vazbu. „V současné 
době pomocí dotazníků například zjišťujeme, jaké mají 
senioři zkušenosti s předváděcími akcemi,“ objasnila 
Procházková.

-mha-

Jak se zloději vloupávají do bytů? Jakým způsobem zneužívají seniory? A jak tomu všemu předcházet? Na 
podobné otázky odpovídají policisté z Jihomoravského kraje v jednotlivých městech na akcích nazvaných 
Senioři sobě. V Blansku se přednáška určená lidem dříve narozeným konala ve středu 5. listopadu. 

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

1.743,- Kč
2.490,- Kč

- 30%

KOZAČKY  nyní za 

SKVĚLOU 
CENUCENU

Kůže, vnitřek vlna
Platí do vyprodání

 -- Kč-- Kč
 Kč00,- KKčč0 Kč00 Kč0

nyní za
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Na kávě s Evou Sádeckou

Sponzor rubriky:

Pozvánky
 "MŮŽETE BÝT VŠÍM, ČÍM CHCETE," říká 
Eva Sádecká.
 Vztah ke knížkám a k umění ji provází od 
dětství. Mládí prožila v Rájci-Jestřebí a v Blan-
sku vystudovala střední ekonomickou školu. 
Nyní žije u Prahy, ale do Blanska se ráda vrací. 
Tentokrát rovnou se svým koncertem, na němž 
přednese svoje básně.  Autorské čtení básnířky 
Evy Sádecké se uskuteční v pátek 7. listopadu 
v 18 hodin v městské knihovně. 

 Jaký máte vztah k Blansku? 
 Přiznám se, že to tady miluji. Mám tu přátele. Jeden 
z nejkrásnějších pořadů byl právě v místní knihovně. 

 Co nyní děláte, kromě pořádání večerů poezie? 
 V současné době pracuji v projektu pro Českou 
spořitelnu. Do budoucna mám však jiné plány.  

 K psaní jste měla vztah odmala?     
 Nejvíce k mluvenému slovu. V dětství se mi hodně 
věnovala maminka. Vztah ke knížkám, poezii i hudbě 
se časem prohluboval. Jako dítě jsem psala pohádky, 
hrála na klavír. Recitovala jsem odmalička, hlavně na 
základní škole. Vyhrála jsem tenkrát v Blansku okresní 
kolo Puškinova památníku. Ta báseň mne oslovuje 
dodnes. Říká se, že koho jednou osloví poezie, jed-

noho dne usedne ke stolu 
a napíše báseň. 

 Jak se vám podařilo 
vydat první básnickou 
sbírku? Vzpomínám si, 
že nám ji před více než 
deseti lety přinesla do 
školy naše paní profe-
sorka Jana Krhánková. 
Ta Vás prý také učila.
 To bylo osudové se-
tkání. Velmi pozitivní. Za-
ložila na ekonomické ško-
le dívčí kapelu. Hrála jsem 
na klavír a varhany. Tím to 
celé začalo. Později jsem 
pracovala jako ekonomka 
v tiskárně a nakladatelství 
ve Žďáře nad Sázavou. 
Majitel fi rmy, Zbyněk Stá-
rek, původně chtěl být 

novinářem. Psal také knížky.
 První básnická sbírka byla v podstatě náhoda. V 
tiskárně pracoval malíř Zdeněk Kopecký. Jednou 
jsme se jen tak z legrace bavili, co takhle napsat a 
namalovat knížku pro rodinu a přátele. A když jsem 
uviděla ty krásné ilustrace, velmi mne to inspirovalo. 
Nakonec se nám narodily tři knížky. Kolotoč Štěstí, 
Doteky a Setkání. Pak následovaly recitály s poezií 
a nádhernou fl étnou pana Bartoše, také vlastní tvor-
ba. Vystupovali jsme hodně na  Vysočině, v Brně i v  
Praze. 

 U tří knížek nezůstalo... 
 Sbírky Tajemství a Zákon lásky brzy následovaly. 
Sbírku Tajemství provázejí obrázky malíře Stanislava 
Bartůška a Zákon lásky ilustroval Petr Mirčev.  
 Měla jsem kolem sebe velmi inspirativní prostředí, 
ale jinak jsem šla od začátku vlastní cestou. S podpo-
rou a pomocí kamarádky, grafi čky Martiny Homolové i 
pana Pavla Kirchnera, tvůrce webových stránek. Patří 
jim velký dík.    

 Naznačte, na co se můžeme těšit na Vašem 
koncertě? 
 Tentokrát to bude hodně pestré. Objevila jsem i 
básně ve vzpomínkové krabici z mého mládí, tak je 
velmi ráda přečtu. Ostatní budou z básnických sbí-
rek. Často je vybírám intuitivně. Písničky jsou takové 
příběhy duše, stejně jako povídky. Píseň je bolest, či 

radost, které dostaly křídla. Kytara a zpěv je podma-
lují. Dáme prostor i překvapení… 
   
 Máte nějaký vzor v našich umělcích? Kdo Vás 
inspiruje?
 Měla jsem vzor v básníkovi Jiřím Žáčkovi, on měl 
takový názor – Budťe na sebe přísní, nebo na vás 
budou přísní kritikové. Z těch starších Jaroslav Seifert, 
Jan Pilař. Knížku básní od Michala Černíka Rozečtený 
život. Miluji také knihy Paula Coelho, Roberta Ful-
ghuma…Obdivuji tvorbu autora,  Leonarda Cohena, 
básníka a zpěváka.

 Nemohu si pomoci, cítím jistou podobnost s 
písničkářkou Evou Henychovou...
 To máte pravdu. Jsme na podobné tvůrčí vlně. Líbí 
se mi její texty. 

 Kde jinde hledáte inspiraci? 
 Úplně všude. Ve všem, co prožívám, i z vyprávění 
druhých lidí. Velmi hluboce se mne věci dotýkají. 
Někdy tvorba vytryskne z nitra, abyste emoce nejen 

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
10. díl: 2007 - 2013

 Za čtyři roky působení v městské radě jsem získal 
spoustu znalostí z oborů, kterým jsem předtím ani 
nechtěl rozumět. Musel jsem totiž nastudovat stovky 
podkladů a rozhodovat o mnoha věcech. Nebylo to 
ale o získání nějakých výhod, což jsem předem všem 
slíbil, a ty 2 tisíce odměn měsíčně jsem daroval spor-
tovcům a dalším potřebným. Poznal jsem v této práci 
také mnoho nových tváří a seznámil se s problémy 
různých lidí. Některé se dokonce podařilo společně 
vyřešit. 
 Aniž bych se chtěl někoho dotknout, utkvěla mně v 
paměti hlavně profesionální práce Krále, Kolouchové 
a Riznera. Já jsem si z tohoto období odnesl zjištění, 
že propagovaná asertivita není vždy pro oblibu člově-
ka dobrá. Je však třeba mít vždy konzistentní názor na 
stejnou věc, ač se to třeba kolegům ze stejné partaje 
nelíbí.

 Několik desetiletí se setkáváme s kamarády, vždy 
na začátku května na chalupě v Kuničkách. Kdysi 
jsme se seznamovali postupně ve škole, při hudbě 
a ve sportu. Když je dobrý rok, sešlo se nás i 35. 
Poslední dobou ale již někteří kamarádi odcházejí. 
Je to přirozené, ale smutné a stýská se mi po nich.

 Naopak mnoho radostí mi připravily moje čtyři 
dcery. Začaly přivádět na svět vnoučata. Teď už jich 
máme osm a deváté je na cestě. Na jedné straně to 
dnes mají maminky jednodušší z hlediska třeba praní 
plinek, ale vzhledem k nedostatku jeslí a školek musí 
s dětmi trávit mnohem více času, než kdysi my. Nejen 
mé dcery, ale všichni mladí zaslouží dnes obdiv, když 
zakládají rodiny. Sám si pamatuji, jak složité bylo tole-
rovat a poslouchat starší lidi. A když do toho přibudou 
malí vetřelci, je třeba mít nervy ze železa.

Nyní
 Přesto, že dnes již žádné peníze z politiky nemám, 
rád občas pomohu a sponzoruji děti, sport a kulturu. 
Mělo by to být samozřejmostí. Co mi ale trochu nesedí, 
je takzvané vícezdrojové fi nancování. To se uplatňuje 
také u menších organizací, které již na první pohled, 
působí netransparentně. Protože se však zabývají 
péčí o lidi, většinou jejich účetnictví ani není chuť 
kontrolovat.
 Máme staronové vedení radnice a je nasnadě, že 
v Blansku nejsou hloupí voliči. Volebním výsledkem 
ocenili práci, kterou politici za 4 roky odvedli. Ti se 
přitom nehádali a byli korektní k sobě i k nám obča-
nům. Co bych vedení města do dalšího období přál, 
je např. vyřešení problémů s výškáčem. Když nic, tak 
aby alespoň vymohli smluvní pokutu 3 miliony, která 
měla být již před několika roky zaplacena. Myslím, že 
investorovi peníze neschází, když v katastru má na 
budově zapsanou zástavu za stamiliony korun. Ne-
být kdysi jeho tak-
tického lobování a 
neinformovanosti 
zastupitelů, mohla 
zde být již postave-
na pěkná budova, 
místo herny s re-
klamní plochou na 
fasádě!

Miloš 
Polák

Pochod podzimním Pochod podzimním 
lesemlesem

 Dne 8. listopadu 2014 od 16:30 h se v Blansku 
koná tradiční Pochod podzimním lesem.
 Start ve vestibulu ZŠ Dvorská v Blansku průběžně 
od 16:30 do 17:30. Délka trasy cca 5 km. Pochodu 
se mohou zúčastnit rodiče s dětmi nebo dětské ko-
lektivy v doprovodu dospělých. Baterka je nutná. Na 
startu si koupíte pytlíček proti strašidlům, v perníkové 
chaloupce perníček od baby Jagy, v cíli v Horní Lhotě 
si opečete párek. Překvapení cestou bude mnoho. 
Dobré boty a dobrou náladu s sebou! Odvoz z Horní 
Lhoty do Blanska autobusem zajištěn.
 Na setkání  v podzimním lese plném překvapení 
a pohádek se těší turisté z KČT Blansko.

Svatomartinská dílna Svatomartinská dílna 
v galerii města Blanskav galerii města Blanska

 Máte-li chuť a čas, přijďte tvořit do Galerie města 
Blanska ve středu a ve čtvrtek 12. a 13. listopadu od 
15:00 do 17:00. Děti si vyrobí lampion, který si mohou 
vzít na lampionový průvod ke kostelu svatého Marti-
na, nebo rytířskou helmu. Pro školní a jiné kolektivy je 
možné zarezervovat si termín dílny ve dnech 11.–14. 
listopadu buď písemně, nebo telefonicky (galerie@
blansko.cz, nebo 778 407 601).

Druhá příležitost: Druhá příležitost: 
Blansko v lidové písniBlansko v lidové písni

 Ti, kdo zmeškali premiéru promítání fi lmu Blansko 
a okolí v lidové písni v rámci festivalu Kolotoč, mají 
nyní druhou šanci. Film je ke shlédnutí v Galerii 
města Blanska coby doprovodný program výstavy 
Interference denně v otvíracích hodinách galerie. 
Výjimkou je období od 11. do 15. 11., kdy promítání 
z organizačních důvodů není možné. Výstava a 
doprovodný program potrvají do 19. 11.  2014.

vyjádřila, ale třeba se rozloučila s něčím ve vašem 
životě. Abyste mohla jít dál. Pomáhá to i druhým. 

 Splnil se Vám sen o Vašem profesním životě, 
nebo jste měla v dospívání jiné plány? 
 V mládí jsem chtěla být herečkou, později psycho-
ložkou. Můžete být vším, čím chcete. Nakonec Vás 
osud zavede na cestu a vy po ní buď půjdete, nebo 
také třeba sejdete, když to začne být těžké. Přestanete 
ji vidět a zabloudíte. Je v srdci a Vy ji musíte v sobě 
objevit. Říkám to proto, že mluvím z vlastní zkušenos-
ti. Začínám teď znovu a doufám, že už ji neztratím.

 Kde můžeme číst Vaši tvorbu? 
 Kdo bude chtít, může si přečíst povídky na blogu.
idnes.cz, postupně dotváříme nové webové stránky 
se zajímavou ochutnávkou. Připravovaná tvorba pro 
dospělé i dětské čtenáře je i pro mne tajemstvím. Bude 
se na co těšit.      
 Tímto srdečně zvu všechny příznivce literatury i 
čtenáře Městské knihovny v Blansku.

Za rozhovor děkuje Marie Hasoňová

Kuřecí čtvrtek Kuřecí čtvrtek 
výjimečně opožděnývýjimečně opožděný

 Upozorňujeme pravidelné návštěvníky Kuřecích 
čtvrtků blanenské Kolárky, že se listopadový čtvrtek 
výjimečně posouvá z prvního na druhý týden, tedy na 
13. 11. 19.00 hod.
 A co vás čeká? Improzápas Dotiky vs. Džem – 
jedinečné divadelně-improvizační představení dvou 
brněnských týmů, kde není dopředu nic nacvičeno. 
Rozhodčí dohlížejí na dodržování pravidel, diváci 
nadhazují témata a hlasováním rozhodnou o vítězi.

Vesmír v Jakubově hlavěVesmír v Jakubově hlavě
 Space in my head – Vesmír v mé hlavě. Tak nazval 
kolekci svých fotografi í z posledních několika let mladý 
fotograf z Třebíče Jakub Mertl, který svá díla opět 
vystavil na blanenské Ulitě.

 Po meditativních Kaleidoskopech, jejichž pro-
střednictvím dokázal přeměnit každodenní realitu 
do podoby konejšivých duchovních obrazů, přichází 
Jakub s temnějšími tématy, kdy se zaobírá životem, 
smrtí, životem po životě i poutí do jiných světů.
 Pro posílení rezonance Jakubových výjevů nabitých 
samhainovou náladou byla výstava zahájena 30. 10. 
2014 a potrvá do konce měsíce listopadu.
 Čajovna Ulita, denně kromě pondělí od 17.30 do 
22.00 hod.

Dřevěný kostelík 
se dočkal svatostánku

 Téměř stovka věřících přihlížela v neděli 2. listo-
padu slavnosti požehnání svatostánku, jíž se osobně 
zúčastnil patriarcha Církve československé husitské 
ThDr. Tomáš Butta.
 Restaurací a navrácením svatostánku do interiéru 
bylo završeno mnohaleté úsilí o celkovou obnovu 
interiéru dřevěného kostelíka v Blansku.
 Po ikonách a ikonostasu z druhé poloviny 18. 
století, jež byly postupně restaurovány díky dotacím 
z Jihomoravského kraje, města Blanska i prostředků 
dárců, se tak do kostela v původním lesku vrátil i 
poslední chybějící kousek interiéru.
 Ikony, ikonostas i svatostánek restaurovala akade-
mická malířka Renata Bartoňová a řezbář a pozlaco-
vač Petr Bortlík pod odborným dohledem Národního 
památkového ústavu v Brně.

-kkuc-

Foto: Jakub MertlFoto: Jakub Mertl



7. listopadu 20144

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

rychle – do 24 hodin

minimum pot ebných doklad

DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO
PÁTEK 14. 11. 2014 v 19.30 hod.
Předprodej: Prodejna hudebních nástrojů - Blansko, Smetanova 3 

vstupné: v předprodeji 180,- na místě 230,-Info: tel. 730 601 100

Nedělní koláče do klubíček zavinuté
 Pohádka od srdce, o klubíčkách a velké lásce, přivedla v podmračeném, mlhavém nedělním dopo-
ledni do blanenské Kolárky přibližně stovku dětí a dospělých, kteří se opět nechali okouzlit zázrakem 
divadla, který, přes všechny dokonalé efekty stříbrného plátna, stále zůstává nenapodobitelný.

Billa stále pomáhá
 Nakoupit pro rodinu a navrch ještě přihodit pytlík piškotů nebo psí konzervu, i když v rodině žádný 
čtvernožec nežije? Pro stále větší počet zákazníků hypermarketu Billa se takovýto nákup stává už 
běžnou praxí. Díky jejich přízni a zájmu o projekt podpory blanenského útulku se velká, zářivě červená 
plechová krabice umístěná za pokladnami v posledních dnech opět naplnila až po okraj.
 „Pro podporu blanenského psího 
útulku jsme se rozhodli na popud 
společnosti Billa, která k podob-
ným aktivitám vyzývá a motivuje,“ 
vysvětila vedoucí blanenské Billy 
Ivana Kocmanová.
 Sbírka krmení pro opuštěné a 
zatoulané psy zaznamenala až 
nečekaný úspěch a první „várku“ 
krmení v hodnotě přes 4000 Kč 
zástupci Billy již předali útulku. 
Samotnou Ivanu Kocmanovou zá-
jem veřejnosti příjemně zaskočil. 
„Někdy mě to opravdu překvapí, 
jací lidé přispějí. Třeba mladí, tak 
dvacetiletí kluci, co si jdou koupit 
svačinu a přiberou nějakou drob-
nost i pro pejsky, o možnost přispět 
opuštěným psům se zajímají i děti, což vnímám 
nesmírně pozitivně,“ říká Ivana Kocmanová.
 Vedoucí útulku Jarmila Jurová iniciativu blanenské 
Billy velmi vítá. „Díky dárcům jsme získali měsíc 
krmení, určitě nám to pomohlo. Významná je ale i 
samotná propagace činnosti útulku. Je dobré, když 
se lidé zajímají, těší nás, když přijdou. I tato činnost 
nám pomáhá umisťovat opuštěné psy k novým ma-
jitelům,“ dodala vedoucí psího útulku.

 Pokud se tedy chcete přidat k dárcům, stačí se 
zastavit v prodejně Billy. A nemusíte ani nic nakoupit 
– do schránky v prodejně je možné vložit jakékoliv 
trvanlivé psí krmivo, nejen to zakoupené v prodejně. 
Hřát vás pak může pocit, že jste pomohli tvorům, kteří 
na vlastní kůži poznali, že být nejlepším přítelem 
člověka není vždy zrovna snadné.

-kkuc-

Nový fotoateliér v Blansku

fotoatelier.bk@seznam.cz
tel. 603707132

v budově bývalého Svazarmu na ulici Bezručovav budově bývalého Svazarmu na ulici Bezručova

* ateliérové foto

* foto skupin, jednotlivců,

* party foto, promo foto book

* svatby, narozeniny 

* velkoformátový tisk na plast 

 i polygrafi cké služby

* služby vizážistky

* půjčujeme fotoatelier

Ateliér Svazarm 60 mAteliér Svazarm 60 m22, ateliér Brno 150 m, ateliér Brno 150 m22

* foto v přírodě

* podvodní foto
ŠŤASTNÉ ŠŤASTNÉ 
HODINYHODINY  

Pizza dle vašeho výběru v restauraci 

ve všední dny 11.00 - 14.00 hodin

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

terrazza
11

14

NOVĚ
OTEVŘENO!!! 
- nekuřácká restaurace

- nově zrekonstruovaná 

 zimní zahrada

- rozvoz pizzy  ZDARMA

 po Blansku - tel. 606 54 55 54

- NOVINKA! Káva Vergnano

Přijmeme brigádníky na rozvoz pizzy!Přijmeme brigádníky na rozvoz pizzy!
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Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

Vinotéka se sýrem
 Milovníkům dobrého jídla a pití jistě neuniklo, že v Blansku nedávno otevřela svoji v pořadí již třetí 
pobočku vinotéka U Brázdů. Tentokrát se však nejedná jen o obchůdek s vínem, nýbrž o prodejnu, 
která v Blansku dosud chyběla. V krámku to voní vínem, sýry a dalšími dobrotami, a vše vypadá tak 
lákavě, že máte chuť odnést si od každého kousek. Nová vinotéka a sýrárna U Brázdů otevírá svoji 
náruč v samotném centru Blanska naproti radnici, a to každý den od pondělí do neděle v době od 8 do 
20 hodin.

 Tradice vinotéky U Brázdů sahá až do roku 1996, 
kdy byla otevřena první prodejna na Hybešově ulici. 
Po pár letech k ní přibyla také provozovna U Zámeč-
ku a letos v září se do třetice přidala i zbrusu nová 
vinotéka se sýrárnou, která se nachází naproti radnici 
hned vedle restaurace U Slunce. V Blansku se jedná 
o poměrně originální záležitost, na kterou můžete 
narazit ve většině případů pouze ve velkých městech. 
Mimo vína se tu totiž prodávají i sýry, italské těstoviny, 
olivový olej, čerstvé máslo, ale i cukrovinky, na které 
běžně nenarazíte. Ale postupně.
 V nabídce tu najdete dvacet druhů sudových vín, 
což je velice slušné a troufám si říct, že si zde vybere 
každý. Vína jsou převážně z malých rodinných vinař-
ství, kde je kvalita na prvním místě a výsledná cena 
za litr nápoje je příznivá i pro zákazníka. Totéž platí 
i pro „sedmičky“; jen pro příklad – láhev pozdního 
sběru zde koupíte již od 100 Kč, což je vzhledem ke 
kvalitě vína cena více než přijatelná. V nabídce jsem 
našel dokonce i víno od Vinaře roku 2014 – vinařství 
Volařík, Mikulov. Ten tu má exkluzivitu a jeho víno 
můžete v Blansku pořídit pouze ve vinotékách U 
Brázdů. Mimo sudová a lahvová vína můžete koupit 
také vína archivní, portská, sekty a veškerý doplňkový 
sortiment počínaje dárkovými boxy a konče vývrtkami, 
sklenicemi či karafami.
 Za zmínku stojí také další dva druhy vína, a sice 
BIO a autentická vína. Pro ty, co 
sledují obchod s vínem, to sice 
není žádná novinka, já o těchto 
vínech však slyšel poprvé. BIO 
víno pochází z vinice, která připra-
vuje lahodný mok na čistě přírodní 
bázi. Při výrobě se nepoužívají 
žádné chemické přípravky, tak 
stejně i ostatní rostliny vysázené 
ve vinici musí být bez chemického 
ošetření. Vinice musí vlastnit cer-
tifi kát, což mnohdy trvá i několik 
let. BIO víno je tedy víno čistě 
přírodní a konzument tak může 
mít jistotu, že do těla nedostává 
žádnou chemii. Vznikly i zcela 
nové odrůdy, které jsou vhodné k 
pěstování BIO vín, jako například Solaris, Johannitter 
nebo Aletta. 
 Dalším zajímavým a lákavým druhem je takzvané 
autentické víno neboli víno připravované po staru. 
Pokud jste si představili mačkání vína nohama ve 
škopku, nejste daleko od pravdy. Tato vína se připra-
vují opravdu podle starých receptur a je to jakýsi ná-
vrat ke kořenům vinařství. Ochutnáním autentického 
vína vlastně přičichnete k dávné historii, mok chutná 
přesně tak, jako třeba před 200 lety. Vína se dokonce 
ani nefi ltrují a z pohledu konzumenta je autentické 
víno skutečným vrcholem vinařství, cestu k tradicím 
a historii. Autentická vína se v nejbližší době objeví 
v nabídce vinotéky U Brázdů, takže pokud hledáte 
opravdu neobyčejný dárek pro milovníka vína, tímto 
jej určitě nadchnete.
 V zadní části prodejny stojí chladící pult se sýry. 
Proč vlastně sýry? Tuto otázku jsem položil provo-
zovateli nové vinotéky p. Michalovi Brázdovi, i když 
odpověď jsem samozřejmě čekal. Sýry se k vínu 

neobyčejně hodí, a pokud 
máte možnost ke kvalitní-
mu vínu zakusovat také 
sýr ve špičkové kvalitě, 
není skutečně nic lepšího. 
V nabídce sýrárny najdete 
asi 30 druhů sýrů vyrobe-
ného z kozího, ovčího i 
kravského mléka, z čehož 
je asi 10 druhů holandské 
goudy (např. s ořechy, s 
kopřivou, koriandrem či la-
nýži), dále populární Gran 
Moravia – sýr podobný 
parmazánu, nebo Blue 
Stilton – nejlepší anglický 
sýr s ušlechtilou modrou 
plísní. Všechny sýry jsou 

té nejvyšší kvality, čerstvé, některé i nepasterizované 
a většina z nich pochází z malých rodinných farem v 
Holandsku, odkud se vozí přímo k nám do Blanska. 
V nabídce však najdete i sýr od malých tuzemských 
farmářů – jako příklad poslouží sýrové nitě – obdoba 
vyhledávaných korbáčků. Před Vánocemi zde budete 
moci ochutnat opravdovou raritu – tzv. adventní sýr. 
Jeho příprava vypadá tak, že první den adventu se 
do velkého sýrového kola s modrou plísní vyvrtá díra 
a překlopí se do něj láhev portského. Jeho chuť se 
potom mění celý advent podle toho, kolik vína stihlo 
prosáknout dovnitř. Tohle stojí za to ochutnat…
 Sýry nejsou to jediné, co zde můžete koupit. V 
nabídce je také čerstvé máslo, a to za nejlepší cenu v 
Blansku. Chuťově se jedná o daleko chutnější produkt, 
než jaký můžete koupit v řetězcích, a tak si myslím, 
že těch pár korun navíc za to stojí. Totéž platí o extra 
virgin olivovém oleji, který vám tu natočí přímo do ori-
ginální skleněné lahve. Tento olej je té nejvyšší kvality; 
jedná se o jeden z vůbec nejlepších druhů z celé Itálie 
a využívají jej kuchaři z prestižních restaurací. Cena 
za půllitr je okolo 140 Kč, což je vzhledem ke kvalitě 
oleje suma velmi příznivá. Totéž platí i o vážených 
řeckých  olivách a španělských sušených rajčatech.
 V sortimentu prodejny jsou také originální italské 
těstoviny značky Granoro, která patří mezi špičkové 
výrobce těstovin v celé Itálii. Cena za půl kilogramu 

startuje na příznivých 29 Kč. Tvarů i použití je nespo-
četně, najdete tu rovněž BIO těstoviny, lasagne, cane-
lloni a také speciální těstoviny pro kardiaky. Nabídku 
uzavírají cukrovinky – převážně švýcarské čokolády. 
Vedle klasických příchutí zde seženete i čokoládu s 
chilli, zázvorem, pepřem nebo soli. Majitel si zakládá 
na tom, aby zákazníci dostali také adekvátní dárkový 
servis. Sortiment přímo vybízí k tomu, abyste z něj 
připravili hezký dárek, a tak jej dostanete i originálně 
a vkusně zabalený.
 Prodejna je otevřena každý den včetně nedělí a 
svátků vždy od 8 do 20 hodin a vyplatí se sledovat také 
internetové stránky www.ubrazdu.cz - mimo širokou 
nabídku vína tu najdete i termíny řízených  degustací 
vína, které se konají každý měsíc.
 Jak jsem již naznačil v úvodu článku: návštěva nové 
vinotéky a sýrárny U Brázdů je velkým zážitkem, při 
kterém se snoubí tradice, kvalitní víno, delikatesní 
sýry a originální dárky. 

-r-

Dušičky

 Stále jsou naši mrtví s námi a nikdy vlastně nejsme sami, básní 
Jan Skácel ve své sbírce Oříšky pro černého papouška. Snad nikdy 
necítíme pravdu tohoto hlubokého vyznání silněji než o Dušičkách, 
nostalgickém svátku, kdy vzpomínáme na ty, kteří odešli na věč-
nost.
 Desítky svíček hořících pod sochou anděla, jenž je ústřední 
plastikou blanenského hřbitova, patřily zesnulým zdaleka i zblízka, 

i těm bezejmenným Dušičkám, 
na které už všichni zapomněli.

-kkuc-

Fotoseriál:

LUKÁŠ SOMMER – kytara

ADAM PAVLÍČEK – kytara
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pátek 14.11. až neděle 16.11.
BLANSKO

201420142014

 Po celý víkend 
svatomartinské menu

ve vybraných
blanenských
restauracích.

Pátek 14.11.2014
Kostel sv. Martina

13:00–17:00 h „Medové“ prohlídky věže kostela sv. Martina
19:00–22:00 h Noční prohlídky věže kostela

13:00–22:00 h Svatomartinský bar ve dvoře fary
Zámek Blansko

19:00 h Ensemble Fiorello – koncert barokní hudby „La Rosa barocca“

Sobota 15.11.2014
Kostel sv. Martina

09:00–17:00 h „Medové“ prohlídky věže kostela sv. Martina 
09:00–22:00 h Svatomartinský bar ve dvoře fary

17:00 h Pochod světýlek ke kostelu sv. Martina z Centra „PRO“
17:00–18:00 h Na farním dvoře hraje Martini band

18:00 h Příjezd a přivítání sv. Martina na farním dvoře
17:00–20:00 h Svatomartinská kinokavárnička na farním dvoře:  videoprojekce o Via sancti Martini nad šálkem horkého nápoje

19:00–22:00 h Noční prohlídky věže kostela
Informační kancelář

10:00 h Blansko známé i neznámé - komentovaná prohlídka města Blanska 
Katolický dům

20:00 h Tradiční Svatomartinské hody

Neděle 16.11.2014
Zámecký park

09:00 h Otevření řemeslného jarmarku v zámeckém parku 
Kostel sv. Martina

09:00 h Slavnostní bohoslužba s poděkováním za dary země
nám. Svobody

10:00 h Fanfáry na počest sv. Martina (Pardubičtí pozounéři)
Farní dvůr u kostela sv. Martina 

10:00–11:00 h Svatomartinský bar ve dvoře fary
11:00 h Historický průvod od kostela sv. Martina do zámeckého parku
11:45 h Slavnost uvítání sv. Martina a jeho družiny v zámeckém parku

Program v zámeckém parku – moderuje Ondra Urban
12:00 h Polední vytrubování ze zámecké rotundy (Dobrušské žesťové sdružení)

12:15 h Středověká hudba v moderním podání (Gnomus)
13.20 h Historická módní přehlídka (Štvanci)

14:00 h Drahan a Drahánek, pásmo písní a tanců
15:00 h Kejklířské vystoupení a glass balance (Rudy Harden)

15:10 h Černobílá fantazie – jezdecká show (Štvanci)
15:50 h Kejklířské vystoupení a glass balance (Rudy Harden)

16:10 h Kat a jeho pomocníci – ukázky práva útrpného
16:30 h Prokletí pánů z Blanska – hraná pověst

17:00 h Svatomartinský ohňostroj odpálený z terasy u Zámecké Sýpky
Katolický dům

18:00 h Beseda u cimbálu (cimbálová muzika Grajcar)

Doprovodný program
Zámecké sklepení: Vinný sklípek – ochutnávka vína svatomartinského i svařeného za hudebního doprovodu Pepka Harmonikáře

Zámecký park: Jízda na koních a další atrakce pro děti
Zámek Blansko: Mimořádné prohlídky historických interiérů s výkladem ve 13:00 h, 14:00 h a 15:00 h

Nádvoří Zámku Blansko: Zámecký košt vín (ochutnávka více jak 100 vzorků od moravských vinařů) 
Cesta u Zámecké sýpky: Půjčovna vozítek Segway

Farní dvůr: Průběžně po celou dobu programu (pátek a sobota 15.–16.11.2014) venkovní expozice řezbářské scenérie „Legenda o Martinově plášti“ 
a výstava o životě sv. Martina a svatomartinských tradicích (zajišťuje SSGŠ Blansko)

Změna programu vyhrazena.

Předprodej vstupenek od 01.11.2014 v Informační kanceláři Blanka. Cena 30 Kč v předprodeji, 50 Kč na místě.
Bližší informace: Blanenská informační kancelář „Blanka“, Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel. 516 410 470, e-mail: infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz

Mediální partneři:

 Po celý víkend lý víkendcelý víkendvítání svatého Martina
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany Tel. 
604585530.
* Vyplácím v hotovosti až do 10 000 Kč. Volejte 
732544603. Zpros. vykonává činnost pro více 
věřitelů.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Prostorný byt 2+1 do osobního vlastnictví v Ada-
mově. Tel. 603158246.
* Zimní pneu 165/65 R14 4ks na ráfcích Fiat, levně. 
Tel. 734848349.
* Zimní pneumatiky včetně disku na Fiat Brava - 175-
65/14. Tel. 731042010.
* Kola 185/55 r15 - plechové  disky  -  zimní pneu - 2x 
Barum  polaris - 2x Michelin alpin. Používané jen jed-
nu sezónu. 1000 Kč za  jedno kolo. Tel. 728682403.

* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. 
Tel. 732619095.
* Hledám pronájem garáže na ulici Údolní, Blansko, 
dlouhodobě. Tel. 605836141.
* Pronajmu garáž v Blansku u kina. Tel. 605165633.
* Nabízím dřevěnou školní tabuli 120 x 150 cm. Daruji 
za odvoz. Tel. 737802235.
* Potřebujete občas babičku na hlídání dětí? SMS 
725924631.
* Jsi nekuřák, abstinent a i v davu se cítíš dám? Přála 
bych si poznat pěkný zbytek života. 65-165-62. Jen 
vážně. SMS 722605184.
* Hledám ženu na vážné seznámení. Věk do 40 let, 
dítě není překážkou. SMS 732625877.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

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

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

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Vítání sv. Martina – 16.11.2014, Zámecký park. Cena 
v předprodeji 30 Kč, cena na místě 50 Kč.
Petr Bende & band – 30.11.2014 v 18 hod, Dělnický 
dům Blansko. Cena 290 Kč, s Klubovou kartou KSMB 
260 Kč.
Partička – DRUHÉ PŘEDSTAVENÍ! 17.12.2014 v 17.30 
hod, Dělnický dům Blansko. Cena 430 Kč. 
Upozornění – Dětské představení Michala Nesvadby 
se přesouvá na pátek 7.11.2014 na 17 hod. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
Ticketpro:
LUCIE BÍLÁ – Vánoční koncert 2014 – 17.12.2014, 
Janáčkovo divadlo
SLADE – 28.11.2014, Bobycentrum Brno
Morcheeba – 12.12.2014, Bobycentrum Brno
Ticketstream:
Festival otevřených sklepů – 15.-16.11.2014
Bodies Revealed – Brno, Galerie Vlněna
Ticket Art:
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Aktuálně v prodeji:
Publikace Blanenský chodec autora Pavla Svobody 
OPĚT V PRODEJI! Cena 210 Kč.
Publikace Italští uprchlíci na jižní Moravě v letech 1915-
1919 – autoři I. Bojdová a manželé Šebkovi. Kniha 
mapuje osudy italských uprchlíků, které jsou úzce 
svázány také s Blanenskem. Cena 240 Kč.
Publikace Stromy Drahanské vrchoviny – kniha Fran-
tiška Kaly obsahuje kromě popisu nejzajímavějších 
stromů naší oblasti také bohatou obrazovou přílohu. 
Cena 120 Kč.
Cena 250 Kč
Publikace ADAMOV – vydána k 50.výročí města Ada-
mova. Celobarevná publikace formátu A4 s bohatou 
fotogalerií seznámí čtenáře s historií i současností 
Adamova a jeho zajímavostmi. Cena 370 Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

-MaT-

Stolní tenis KST Blansko
1. liga ženy
KST GMC Blansko - Slovan Bohnice 6:4
Body: Pavlicová 2,5 Chajda 2 Ševčíková 1,5
 Hostující tým, oslabený nemocí, přijel pouze se 
dvěma hráčkami, čímž domácím značně ulehčil cestu 
k důležitému vítězství v boji o čelo tabulky.

KST GMC Blansko - SF SKK El Niňo Praha 3:7
Body: Chajda 3 Pavlicová 0 Ševčíková 0
 V neděli byl v herně stolního tenisu na Podlesí k 
vidění souboj dvou doposud neporažených celků. 
Souboj o první místo v tabulce lépe vyšel hostujícím 
hráčkám, které nenašly recept pouze na precizní 
obranu Marie Chajda. Proti útočně hrajícím domácím 
hráčkám Pavlicové se Ševčíkovou si ale děvčata z 
Prahy již věděla rady a odváží si tak zasloužené ví-
tězství. Blansku v prvoligové tabulce patří třetí místo, 
právě za svým nedělním přemožitelem a týmu SKST 
Hodonín B, který také ještě nepoznal hořkost porážky.

2. liga muži
 Nebývale velká marodka zdecimovala mužskou 
část blanenského týmu, muži A se tak museli obejít 
bez dvou tradičních opor Lukáše Svobody a Luboše 
Dudíka. Luboš sice k nedělnímu utkání proti Havířovu 
nastoupil, tréninkový výpadek ale zapříčinil, že Lu-
boš nemohl předvést výkon, na který jsou u něho v 
Blansku zvyklí. Zejména v sobotním utkání předvedl 
skvělý výkon Aleš Přikryl, který ani jednou nezaváhal, 
na body to však bohužel nestačilo.

KST Blansko - TJ Nový Jičín 7:10
Body: Přikryl Aleš 4,5 Čák 1 Kvíčala David 1 
Bako 0,5

KST Blansko - SKST Baník Havířov C 3:10
Body: Přikryl Aleš 1,5  Kvíčala David 1 Dudík 
0,5 Čák 0

3. liga muži
 Největší vliv na sestavu měla marodka právě u 
B týmu ve 3.lize. Šanci tak dostali mladí hráči, kteří 
jeli spíše sbírat zkušenosti než bojovat o body. Kon-
krétně to byli Bednář Josef, Polívka Martin a Zukal 
Adam.

TJ Agrotec Hustopeče - KST Blansko B 10:0
TJ Sokol Lanžhot - KST Blansko B 10:0

KS2 muži
 Nejlépe se s celou situací vypořádal C tým v KS2. 
Proti Sokolu Židenice nastoupili domácí v nejsilnější 
možné sestavě a hned od začátku diktovali tempo 
utkání. Zádrhel přišel až za stavu 8:2, kdy domácí 
povolili několika prohrami v řadě soupeři snížit na 
9:7. Rozhodující bod tak získal až Martin Polívka v 
dramatickém utkání proti Krejčímu. Proti Mokré již C 
tým nastoupil se dvěma náhradníky, i přesto dokázal 
vybojovat velmi cennou remízu.

KST Blansko C - Sokol Židenice 10:7
Body: Polívka Martin 4,5 Voráč 2,5 Zukal 2,5 
Procházka 0,5

KST Blansko C - TJ Cemo Mokrá 9:9
Body: Procházka 3,5 Voráč 2,5 Babušík 2 Kutil 
Šimon 1

-vory-

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

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

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

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

METAL GRANIT spol. s r.o.

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

mg@metalgranit.cz

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

 pomníků skladem
 - výstavní síň v Letovicích

- levné i exklusivní 

 hroby - řešení na míru

- renovace a úpravy stávajících hrobů

RYCHLÁRYCHLÁ
HOTOVOSTNÍ PŮJČKAHOTOVOSTNÍ PŮJČKA  
bez nahlížení do registrů

***  MĚSÍČNÍ SPLÁTKY

**    VYPLACENÍ DO 24 HODIN

*      BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ

KONTAKT na obchodního zástupce:

BLANSKO A OKOLÍ:

773773124, 606038925
BOSKOVICE A OKOLÍ: 

776813660, 606038925

Pitbike šampión 2014
 Ve všech závodech stál na stupních vítězů. V technických pasážích ukrajoval nejcennější kousky 
trati, aby se posouval vpřed startovním polem. Hned druhou kompletně absolvovanou sezonu se 
stal šampiónem. Ve svých devíti letech Šimon Kohoutek z Blanska vybojoval v letošním roce titul v 
nejprestižnějším motokrosovém poháru pro pitbike motocykly - Stomp Moravia Cup.

 Oproti klasickému motokrosu je Pitbike v ČR mladý 
sport. Jedná se o konstrukčně zmenšené motokro-
sové stroje, které se v USA původně využívaly pro 
rychlejší přesun po depu při závodech velkých mo-
torek. A když něco má motor, proč nezkusit poměřit 
dovednosti, k soutěžení to byl logický krok. Pitbike 
motorky se vyrábějí v různých velikostech, tu svou 
si vybere opravdu každý. Pár slov od vítěze níže.
 Kdo Tě přivedl k motorkám a kdy to bylo?
 Byl to táta, který má motorku už dlouhou dobu a 
já jsem svoji první motorku dostal ve čtyřech letech.
 Jak se staráš o motorku? 
 Pravidelně peru vzduchový fi ltr a umývám motor-
ku, jinak se o ni stará táta. Motorku mi na závody 
připravuje servis RENÉ Moto z Rájce, za to klukům 
patří velký dík.

 Proč ne třeba hokej nebo jiný kolektivní 
sport?
 Hokej mě nebaví, hraju baseball za Olym-
pii Blansko a k závodění mám ještě víkendo-
vé zápasy.
 Kolik času Ti zbude na učení nebo 
sezení u videoher? 
 Čtyřikrát týdně mám trénink baseballu a 
k tomu jedenkrát týdně trénink na motorce a 
zbytek času se hlavně učím (smích), takže 
k videohrám se moc nedostanu.
 Bojí se o Tebe rodina?
 Asi bojí, ale je to tvrdej sport a já jezdit 
umím :-)
 Jaký máš vztah s ostatními jezdci? Ri-
valové na život a na smrt nebo kamarádi?
 Pitbike je sport pro zábavu, takže  v depu 

vždycky kamarádi.
 Co bys nejraději vypiloval na své jízdě? Nelákal 
by tě do budoucna „velký motokros“?
 Zdokonalovat je vždycky co a nejvíc dá trénink. 
Motokros mě samozřejmě láká, ale je to drahá zá-
ležitost.
 Jaké máš plány do nové sezony, novinky?
 Třída mini pro mě letos končí, přecházím do třídy 
junior. Budu mít novou motorku stopětadvacítku. Už 
se na novou sezonu těším.
 Díky za rozhovor. Můžu s klidným svědomím za 
čtenáře říct, že se těšíme, s jakým výsledkem Šimon 
přijde na konci příští sezony. Současně přeji hladký 
průběh všech závodů, podporu ze všech stran a ať 
se daří! 

-jd-

Po stopách blanenských 
legionářů ve Francii

 V létě 2014 uplynulo sto let od vypuknutí šíleného 
válečného běsnění, které jeho současníci nazývali 
„Velká válka“ a které později vstoupilo do učebnic 
dějepisu pod označením první světová válka. 
   V souvislosti s tímto významným výročím re-
alizovali studenti a učitelé Gymnázia Blansko v 
průběhu celého školního roku 2013/2014 projekt 
zaměřený na zmapování osudů blanenských pří-
slušníků československého zahraničního vojska 
ve Francii - francouzských legionářů. V rámci 
projektu s názvem Sur les traces des Légionnaires 
Tchèques aneb Cesta v prostoru a čase studenti 
seznámí širokou blanenskou veřejnost s významem 
Československých legií a jejich historií obecně a 
zároveň s konkrétními polozapomenutými osudy 
Vojtěcha Říhy a Eduarda Stloukala, francouzských 
legionářů spjatých s Blanskem.
   Významnou součástí programu o českoslo-
venských legionářích ve Francii budou projekce 
stručných prezentací studentů a promítnutí krát-
kého fi lmu o jejich cestě do Francie, během které 
navštívili významná bojiště první světové války a 
místa spjatá s činností Československých legií ve 
Francii.
 Prezentace projektu proběhne ve středu 12. 
listopadu 2014 od 18 hodin v dětském oddělení 
Městské knihovny Blansko.

Mgr. Stanislav Hrnčíř, Gymnázium Blansko
Mgr. Pavel Přikryl, Městská knihovna Blansko

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
domácí výroby

Převážně krémové * Cena: 280 Kč/kg

Objednávky do 15.11.2013 

nebo do zaplnění kapacity. 

Rozvoz Blansko a okolí ZDARMA. 

Tel. 723310791   

VÁNOČNÍ CUKROVÍ
domácí výroby
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

7. listopadu 20148

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru je 18. listopadu 2014
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

 Na závěrečný squashový turnaj 13. sezóny v 
sobotu 25. října si přišlo zahrát 14 soutěžících. Mezi 
13 muži i jedna žena a jeden zbrusu nový hráč.
 Celý turnaj byl hrán na dva vítězné sety do 11 
bodů, nejprve ve dvou základních skupinách o 
sedmi hráčích a následně pokračoval v oblíbeném 
vyřazovacím pavouku. Počet startujících umožňoval 
využití třech kurtů, přesto se nám poněkud protáhl a 
tak jsme s vyhodnocením končili až před 19. hodi-
nou. Ceny do turnaje pro všechny aktivní účastníky 
věnovalo ČAD Blansko a.s..
 Ve fi nálovém utkání o 1. a 2. místo zvítězil po 
menší odmlce Jaromír Matal nad Nabilem Laiem 

2:0 (11:9, 11:8). V zápase o třetí místo porazil Jiří 
Pánek Matěje Bartoně také 2:0 (11:5, 11:9).
 Lze si jen přát, aby počet startujících na našich 
turnajích narůstal. S horšícím se počasím v přírodě 
se to dá očekávat. Zda tomu tak bude se přesvěd-
číme v sobotu 22. listopadu  od 13 hodin. To bude 
odstartovaná již 14. sezóna v našem centru. Je to 
skutečně tak, 21. listopadu 2001 bylo toto sportoviš-
tě otevřeno široké blanenské veřejnosti. Jste všichni 
zváni, především hráči, kteří se nebudou ostýchat 
nastávající sezónu odehrát.
 Věřím, že přijdou i zvědavci, fandové, příznivci, 
rodinní příslušníci, kamarádi a podobní těm, co přišli 
v hojném počtu na říjnový turnaj a vytvořili super 
atmosféru a vynikající prostředí soutěžícím.

Zveme Vás do dvou nově 
zrekonstruovaných fi tsálů. 

Vstup 40,- Kč za osobu.

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

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

Po zvládnutí bruslení obdrží hráč bezplatně 
hokejovou výstroj.

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

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

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

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

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

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

Výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

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

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

Navštivte svého autorizovaného  
prodejce ŠKODA a přesvědčíte se sami.

skoda-auto.cz

ZCELA NOVÁ ŠKODA FABIA

HNED VÍTE,  
ŽE PŘIJÍŽDÍ NĚKDO

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

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

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Nečekejte až na Vánoce!!!Nečekejte až na Vánoce!!!
AKCE: do konce listopadu AKCE: do konce listopadu 
SPLÁTKY bez navýšení na 12 měsícůSPLÁTKY bez navýšení na 12 měsíců

* Počítače od 7249,-  *** Telefony od 499,- 

* Tablety   od 1399,-  *** Pam. karty od 150,- Kč

Notebook  HP 15 bílýNotebook  HP 15 bílý
15.6“ Intel N2830, 4GB, 500GB, WI-FI, 

BT, WebCam, DVDRW, WIN8.1

Telefon Lenovo A328 
4jádrový CPU, 

1GB RAM, 4.5“ LCD, 

Android 4.4, 

5Mpix foto 

NOVINKA!

2990,- Kč

328328

9990,- Kč

7390,- Kč


