
- Nájem bytu 2+1 Blansko – luxusně vybavený apartmán, balkon...NC – DOHODOU

- Prodej chaty Blansko – Češkovice, 390 m2, pitná voda, EE, studna... NC – 599.000 Kč 

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

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

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

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

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

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME  PRO  NAŠE  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ
BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

 V sále blanenského kina se ve čtvrtek 22.10. odehrál neobyčejný slavnostní večer v režii Nemocnice 
Blansko. A co se vlastně slavilo? V těchto dnech je tomu již třicet let, co spustila Nemocnice Blansko 
svoje působení v Blansku, respektive zahájila činnost lůžkového oddělení. To stojí za oslavu, co říká-
te? Perfektní večer, kde nechyběla řada významných hostů, kulturní program i královské pohoštění. 
Vše dopadlo na výbornou.

Nemocnice oslavila 30 let
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Po projekci fi lmů čekalo přítomné diváky ještě 
jedno kulturní vystoupení. Pozvání na oslavu přijali 
Hana Holišová, herečka a zpěvačka, držitelka Ceny 
Thalie, a její kolega Robert Jícha. Jejich pěvecké 
vystoupení trvalo zhruba 40 minut, během kterých 
sálem zněly písně z muzikálů, skladby Karla Gotta 
a další známé melodie. Celý večer uváděl výtečný 
moderátor Ondra Urban, kterému patřilo také zá-
věrečné slovo, jímž pozval všechny přítomné na 
slavnostní raut před kino do připraveného obřího 
stanu. Originální šapitó nabídlo pohoštění pro tři 
sta padesát hostů prostřednictvím velkolepého 
rautu, připraveného Střední gastronomickou školou 
Blansko. 
 Celý večer byl skutečně důstojným, originálním a 
současně emotivním poděkováním a organizátorům 
celé akce tak patří opravdový obdiv. Naše nemocnice 
má být na co hrdá. Nezbývá, než jí popřát dalších 
minimálně třicet let bezproblémového fungování a 
co nejvíce spokojených pacientů.

-r-

 Akce se konala pouze pro pozvané hosty, kterých 
se sešlo plné kino. První řady byly věnovány vedení 
Města Blanska – panu starostovi Ivo Polákovi, oběma 
místostarostům a zastupitelům města. Pozvání přijal 
i senátor Jan Žaloudík, náměstek hejtmana JM Kraje 
Marek Šlapal a další významné osobnosti, partneři 
a přátelé nemocnice. Zbytek diváků tvořili ti nejdů-
ležitější hosté – ti, pro které byla tato oslava určena 
především – zaměstnanci blanenské nemocnice. 
Právě jim byl tento večer věnován jako poděkování 
za každodenní práci a současně za podílení se na 
příznivém image a lidské tváři nemocnice, jak zmínila 
v úvodní řeči paní ředitelka Vladimíra Danihelková. 
 Není náhoda, že si nemocnice pro svůj významný 
den vybrala prostory blanenského kina. Všem pří-
tomným divákům nabídla bohatý kulturní program, 
který začal promítáním tří fi lmů. Nechybělo stylové 
přivítání popcornem a kelímkem coly. První fi lm, který 
natočila blanenské veřejnosti známá dvojice autorů 
Jan a Radek Popelkovi, zachycoval historický vývoj 
Nemocnice Blansko, a to od první republiky až po 
současnost. K vidění tak byly atraktivní záběry na 
nemocnici i na naše město, jak si jej mnozí z nás již 
možná ani nepamatují. 
 Další dva snímky natočil teprve šestnáctiletý stu-
dent Dušan Pukl. První, zhruba třicetiminutový fi lm 
přiblížil každodenní práci naší nemocnice, všech 
jejích provozů, a to od vedení nemocnice, přes 
operační sály, oddělení, ambulance až po vrátnici. Z 
celého snímku čišela nejen profesionalita, precizně 
odváděná každodenní práce zdravotníků, špičkově 
vybavená pracoviště, ale i obrovská pohoda, sou-
držnost a hlavně lidský přístup, což je obrovskou 
devízou personálu nemocnice. Právě za to si všichni 
aktéři – zaměstnanci nemocnice – vysloužili obrovský 
potlesk a ještě jedno velké poděkování z úst ředitelky 
nemocnice. Toto video, skutečná tvář Nemocnice 
Blansko, bude během prosince moci vidět každý, 
kdo nemocnici navštíví. Bude totiž běžet na TV 
obrazovkách v čekárnách.
 Druhý fi lm Dušana Pukla ukázal trošku jinou tvář 
blanenské nemocnice. Jednalo se o průřez 4 měsíců 
a akcí, kterých se zaměstnanci nemocnice účastnili 
jako jeden tým. Byly to závody dračích lodí, sportovně 
charitativní projekt You Dream We Run a také Den 
pro děti s Nemocnicí Blansko  – událost, která si za 
svých šest zrealizovaných ročníků získala své již tra-
diční zařazení mezi oblíbené a hojně navštěvované 
kulturní akce města Blanska. 

***  MĚSÍČNÍ SPLÁTKY
**    VYPLACENÍ DO 24 HODIN
*      BEZ SKRYTÝCH POPLATKŮ
KONTAKT na obchodní zástupce:

BLANSKO A OKOLÍ:BLANSKO A OKOLÍ:

773773124, 606038925

RYCHLÁRYCHLÁ

BOSKOVICE A OKOLÍ:BOSKOVICE A OKOLÍ:  

776813660, 606038925

HOTOVOSTNÍ PŮJČKAHOTOVOSTNÍ PŮJČKA
bez nahlížení do registrůbez nahlížení do registrů

Chelčického 56 Blansko 678 01
tel./fax: 516410914

mobil 602531832

Firma hledá STAVEBNÍ POZEMEK 
cca 4000 m2 pro sídlo fi rmy a skladu, 
nebo SKLAD NA PRODEJ 
cca 2000 m2 Blansko a okolí.
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GlosaPůlmaraton 
Moravským krasem

Honza Kohut: Chci vychovat 
budoucí olympioniky

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

Dámská zimní obuv Dámská zimní obuv 
pro každou příležitost

S podpatkem, 

  bez podpatku, 

    vysoké 

      i kotníčkové  

Freddieho sloupek
Ty kráááávo!!!

 Psal jsem tu už o lecčem. Některé sloupky se „proplíží“ svým 
zveřejněním bez toho, aby vyvolaly jakékoli emoce, občas mi 
někdo poděkuje, občas vynadá, setkal jsem se i s úsměvnými 
výhružkami, které nikdy nenašly naplnění, některé věci z minula 
bych možná napsal jinak, ale za svým sdělením si vždycky 
stojím. A přiznávám, že se (ačkoli velmi nerad) dopouštím 
řady faktických chyb. Například tím Ruskem jsem se nedávno 
nechal unést tak, že jsem (samozřejmě nesprávně) označil za 
Rusy dva politiky SSSR, kteří měli původ jiný. Nicméně smysl 
článku byl více méně zachován, tak snad mi to laskavý čtenář 
promine. Pokud ne, musím vás varovat, rozhodně se kvůli tomu 
nehodlám stresovat. Ke stresu mám ve svém bohatém životě 
příležitostí přímo vrchovatě.
 Už jsem naznačoval, že bych se neměl rozčilovat. Já vím... 
Ale dovolte mi, abych si vypůjčil pro tuto příležitost slova jednoho 
našeho (bohužel již zemřelého herce), který v jedné ze svých 
rolí na upozornění své spolupracovnice, aby se nerozčiloval, 
opáčil: „Já se NIKDY nerozčiluju, to vám jen tak připadá. Mě 
rozčílí vždycky jenom to všechno okolo mě.“. Jak je to až bes-
tiálně prosté. Každý z nás přece ví, že rozčílení může uškodit 
na zdraví. Tak proč by si je měl sám přivozovat? Mimochodem, 
je třeba pro úplnost podotknout, že rozčilení může vyústit nejen 
v poškození zdraví rozčileného, ale i u jeho okolí, tedy bezpro-
střední příčiny onoho „supícího stavu“.
 Kupříkladu já. Není to tak dávno, opět jsem „vzplanul spra-
vedlivým hněvem“. Díky bezprostřednímu vlivu okolí, především 
sportovnímu přenosu fi nále tenisového dámského Masters a 
marné snaze naší reprezentantky v něm uspět. 
 O tenisu se říká, že je sportem gentlemanů, podobně jako 
golf, či pólo nebo cricket. Bohužel i u sportů, honosících se 
gentlemanským přívlastkem se najde (téměř vždy) nějaký 
neužitečný idiot, který celý dojem ostatním pokazí a donutí je k 
zamyšlení nad záhadami lidské povahy.
 Petra Kvitová je hráčka, která chybuje. V onom fi nále nadro-
bila chyb nepočítaně, ale dovolte mi dopustit se názoru, že nejen 
tenis, nejen sport, ale každá lidská činnost je především o naší 
nedokonalosti. Každý máme chyby. Nikdo z našich reprezentan-
tů pro mě není a nikdy nebyl bezvýhradně uctívanou modlou, a 
i když si občas zanadávám nebo nevěřícně kroutím hlavou se 
slovy: „jak mohl takovou šanci nedat, blbec?“, děje se to jen v 
zápalu boje s tím, že „moje srdce bije pro „naše“ neochvějně (i 
když někdy zbytečně) dál“. Jistě si mnozí z vás u sportu všimli 
takové malé jazykové zajímavosti. Když hokejisté slavně vyhráli 
olympijský hokejový turnaj v Naganu, nebyli to jen „naši zlatí 
hoši“. V Naganu jsme přece vyhráli MY VŠICHNI!!! Alespoň tak 
se většinou hovoří o úspěchu, kterého ovšem dosáhl někdo jiný. 
Naopak, v případě vypadnutí z turnaje, odstoupení ze závodu, 
či jiné nepříjemnosti slýcháváme: „Ti to zase pohnojili...“ Být 
součástí neúspěchu pro nás jaksi není dost „sexy“.
 Reprezentanti podstupují spoustu dřiny a osobních obětí jen 
proto, aby se vydrápali na vrchol, na kterém je tak těžké zůstat. 
Kdo neprovozoval sport na špičkové úrovni, nepochopí.
 Díky Petře Kvitové se o naší malé zemi ví zase o trochu víc. 
Dělá pro slávu naší vlasti víc než všichni politici dohromady. A 
pak se nedaří na jednom turnaji, jakkoli má být vrcholem sezóny 
a já od televizního spoludiváka slyším snad každou minutu se 
opakující nelichotivý popis výkonu: ta „K***A, ta tlustá b***a, 
neschopná, blbá, zdechlá...“.
 Ono pohrdání a výsměch bylo ten den naprosto trefné. Jen 
si jeho autor nestačil uvědomit, že se obrací od začátku proti 
jemu samotnému. Nejen, že ukázal okolí, jaký že je to zamin-
drákovaný závistivec. 
 Prostě a srozumitelně: ostrá slova si zasloužil ten „strejda“, 
sedící u piva před televizí, nikoli hráčka na obrazovce.
 Hezký den....
 Freddie (freddiemail@email.cz)

KOUPÍM BYT 
na investici. 

Tel. 720 519 375

Hledám ke koupi 
dům v okolí Blanska. 

Tel. 728 996 814

 Mlhu, zimu, sluníčko i teplo, to všechno si užili účastníci letošního jubilejního, již dvacátého půl-
maratonu Moravským krasem. Na start hlavního závodu se postavilo 1177 závodníků, kteří vyrazili 
na jednadvacet kilometrů dlouhou trasu, již tradičně vedoucí do srdce Moravského krasu. Vítězem 
letošního ročníku se stal držitel rychlostního rekordu trati Jan Kohut, který díky výborné formě porazil 
loňské favority, Jiřího Čípu, Jiřího Petra a Dana Orálka.

„Jubilejní“ Půlmaraton
 Máme za sebou další ročník prestižní akce Půl-
maraton Moravským krasem. Jde skutečně o udá-
lost, která dalece překračuje rámec našeho regionu 
a zaslouží si velkou pozornost. Vždyť každoročně 
se počet účastníků zvyšuje, běžců i diváků přibývá 
a do Blanska míří lidé z celé republiky. Popravdě 
jsem se dlouho těšil na to, jak velkolepý bude 
jubilejní ročník věhlasného běžeckého závodu, a 
co pořadatelé nabídnou za doprovodný program 
pro diváky. Byl jsem však velice zklamán.
 Půlmaraton Moravským krasem je sportovní klání, 
které za svých uplynulých dvacet let získalo ohromný 
věhlas a přitáhlo mnoho pozornosti, a to jak z řad 
sponzorů, partnerů, ale také vedení našeho města 
i Jihomoravského kraje. Z městské pokladny šlo na 
konto pořadatelů konkrétně 150.000,- Kč, ovšem tím 
podpora od města zdaleka nekončila. Pořadatelům 
byly zdarma poskytnuty prostory Městského úřadu, 
Dělnického domu i kina, a v pohotovosti byla také 
Městská policie (ty chlapíky přece musí taky někdo 
zaplatit, když pracují v rozšířeném počtu i v sobotu!).
 Sehnat peníze na takovou akci jistě není jen tak, 
ale vzhledem k tomu, že meziročně neustále vzrůs-
tající počet závodníků platí startovné, sponzoři se jen 
hrnou a nemalou částkou přispívá organizátorům z 
rozpočtu Blansko i Jihomoravský kraj, zdálo by se, že 
pořádající organizace Sportuj s námi by neměla mít o 
fi nance nouzi a mohla zajistit pro diváky doprovodný 
program na úrovni. Přesně takový, jaký si tato událost 
žádá. Jedná se přece o dvacátý ročník, tak jej pojďme 
oslavit se vším všudy!
 Jenže ouha. Na obrovském pódiu vystoupila místní 
skupina Třetí Zuby (kvalitní, výtečná – o tom žádná, 
ovšem pouze místní), také blanenské Fit studio 
cvicsnami.cz a kroužek Taekwon-do  a z reprobeden 
po zbytek dne zaznívaly jen otravné reklamní spoty a 
organizační věty moderátora. To je všechno? Jistě se 
mnou budete souhlasit, že tohle si jubilejní dvacátý 
Půlmaraton nezasloužil. V minulých ročnících se na 
akci objevila skupina Turbo, Kamil Střihavka, loni tu 
byl Ondřej Hejma se skupinou Žlutý pes a letos z pro 
mne zcela nepochopitelných důvodů až na místní 
kapelu a fi tness studio nic. Proč pořadatel ořezal 
kulturní doprovodný program na minimum, je pro mne 
záhadou. Vždyť padl opět rekord v počtu účastníků a 
peněz bylo očividně dost – tak proč diváci dostali takto 
chudý program?
 Organizátoři očividně šetří na místech, která si to 
nezaslouží. Třešničkou na dortu je fakt, že organizace 
Sportuj s námi na svojí největší akci roku nemá ani 
solidního fotografa a snímky potom loudí po noviná-
řích, kteří jsou na Půlmaratonu přítomní. Ofi ciálním 
fotografem se pak překvapivě stane každý, kdo z 
dobroty srdce organizátorům fotografi e zašle. Že je 
kvalita různá a většinou spíš horší, nevadí. Co na tom, 
že jde o dvacáté výročí? Důležitá je přece cena! A co 
je levnějšího než „zadara“?
 Dvacátý ročník Půlmaratonu Moravským krasem 
se pro mne stal výjimečným jen v tom, že se konal v 
podzimním termínu, v rozkopaném městě, což neby-
lo příliš po chuti ani řidičům, kteří měli s průjezdem 
Blanska nemalé problémy. Neposouval se náhodou 
Půlmaraton kvůli stavbě právě na 24. říjen? A málem 
bych zapomněl – samozřejmě torzo hotelu Dukla a 
jeřáb v zádech.
 Ano – jednoznačně souhlasím s podporou akce této 
úrovně. Ale Město Blansko by mělo pouvažovat nad 
tím, jestli svými penězi, činy a bezplatnými pronájmy 
přispívá na rozvoj kultury a sportu v Blansku nebo jen 
plní pokladničku sdružení, které ani není z našeho  
města.

-mumma-

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAAAAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAAAA

AAAAA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.

 Do běhu dětí s rodiči jsi nastoupil i se svým 
synkem. Jak to malému běhá? Počítáš, že jednou 
„poběží“ ve tvých stopách? 
 Ano, absolvovali jsme běh dětí s rodiči a myslím, 
že se mu to i líbilo. Měl radost z medaile. Myslím, že 
to bude sportovec daleko lepší než já.

 Obecně o letošní sezóně: Jak se daří? Jsou 
nějaká vítězství, kterých si letos ceníš? Nějaké 
prohry, které překvapily?
 Letošní sezóna si myslím byla úspěšná. Nejlepší 
výsledek byl na půlmaratonu v Hradci Králové, kde 
jsem zvítězil v osobním rekordu 1:06:18, a pak ví-
tězství v Blansku. Asi jediný závod co mi nevyšel dle 
představ, bylo mistrovství republiky v půlmaratonu, 
kde jsem kvůli vlastní chybě doběhl až na 6. místě

 V jaké kondici a s jakými plány jsi nastupoval 
do Půlmaratonu Moravským kra-
sem? Věřil sis? 
 Na půlmaraton jsem nastupoval 
v dobré formě, ale taky trošku 
unavený z předešlých závodů. Věřil 
jsem si, že mám šanci na vítězství. 
Nijak jsem ale nechtěl taktizovat a 
od začátku si běžel svoje tempo.

 Zvítězil jsi stylem start-cíl. Ná-
skok jsi získal už v městském 
kole. Bylo to v plánu? Je náročné 
běžet sám v čele? 
 V plánu to nebylo. Nejprve jsem 
se chtěl šetřit a zrychlit až ke konci 
ale po prvním kilometru jsem to 
přehodnotil a vydal se do čela sám. 
Samozřejmě, že je to náročnější, 

když člověk běží takovou vzdá-
lenost sám, zvlášť když třeba 
fouká vítr. Navíc člověk trošku 
poleví v tempu, když na něj 
zezadu nikdo netlačí.

 Jak hodnotíš letošní trasu 
– počasí, změny v důsledku 
stavebních úprav na průtahu? 
Ovlivnilo to nějak tvůj výkon? 
 Počasí bylo super, trošku fou-
kalo, ale to se dalo vydržet. 
Stavební úpravy výkon nijak 
neovlivnily, trošku jsem sice mu-
sel dávat pozor, kam šlapu, ale 
problém to nebyl. Víc mi vadilo 
předbíhání pomalejších běžců 
již ve městě.

 Běžecká sezóna už pomalu končí, jak bude 
vypadat příprava na tu příští? Máš už stanovený 
nějaký cíl pro příští rok? 
 Příprava na sezónu začne měsíčním soustředěním 
na Floridě a pak proběhne ještě nějaké soustředění 
asi v Tatrách. Cíl je vyhrát mistrovství republiky v 
maratonu a zaběhnout pořádný čas na půlmaratonu 
i maratonu.

 Jak se rozvíjí tvá trenérská činnost, jaké máš 
plány? 
 Trénuji jak dospělé, tak děti. Provádím běžecké i 
kondiční tréninky, fi tnes tréninky a dělám i instruktora 
lyžování. Moje skupina se pořád rozrůstá a mám ra-
dost, že i výsledky mých svěřenců jdou nahoru. Rád 
bych se věnoval hlavně dětem a možná i vychovat 
budoucí olympioniky.

-kkuc-

BAZAR - ZASTAVÁRNABAZAR - ZASTAVÁRNA
Bezručova 23a (nad Kaufl andem), tel. 603 707 132, 603 905 979, 516 416 555

- okamžitý výkup a zástavy věcíokamžitý výkup a zástavy věcí, zlata, nářadí, telefonů,

 elektroniky, aut, nemovitostí a dalšího dle dohody

- prodej a výkup sportovních potřeb, brusle, lyže, kolabrusle, lyže, kola

- provozovna v novém kabátuprovozovna v novém kabátu, ochotný personál

- vykupujeme použité autobaterie

Jsme tu pro 

vás již více 

než 20 let!
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Na kávě s Alenou a Jiřím Míšenskými
 Čtyřicátá taneční sezóna učitelů tance a společenské výchovy, manželů Mgr. Aleny a Ing. Jiřího Míšenských – kteří vyučují v tanečních kurzech pro středoškoláky i pro dospělé – je v plném 
proudu. Sportovci tělem i duší, plní elánu, jsou na parketu jako doma. V jejich tanečních kurzech přitom nejde jen o výuku jednotlivých tanců, ale zaměřují se také na společenskou výchovu, 
zásady etikety a povzbuzování sebevědomí mladých lidí. Radí jim například, jak se chovat na pracovním pohovoru a co si obléci. Jejich tanečními lekcemi prošlo přes třicet tisíc lidí. 
 Jiří Míšenský tančil již na střední škole v Třebíči a v Jihlavě. Při studiu na vysoké škole v Brně přešel do Taneční školy Starlet, kde nejprve tančil s jinou partnerkou. Pak poznal svou budoucí 
ženu Alenu, která v té době studovala pedagogickou fakultu, začali spolu tančit, soutěžit a od roku 1975 připravovat první veřejná vystoupení včetně programů pro děti. V té době založili v 
ZK Metra Blansko STUDIO M, taneční školu manželů Míšenských.  Nyní je z nich skutečně sehraný pár, který kromě praktických dovedností předává mládeži i odkaz vzájemné celoživotní 
partnerské úcty a toho, že když se chce a je dobrá vůle, dá se všechno zvládnout. 

Sponzor rubriky:

proto, že by museli, studenti to tak asi nevnímali, ale 
byl to zkrátka zvyk. Důležitý byl ale konečný výsledek, 
že to pozitivně ovlivnilo všechny.
 JM: Z gymnázia a podobných škol chodila vždy celá 
třída, dnes chodí tak šedesát procent. Část mládeže 
tyto věci, jako je společenská výchova a pohyb ve 
společnosti, nepovažuje za běžnou součást vzdělá-
ní. Neuvědomují si, že až vyjdou ze školy a začnou 
chodit na různé konkurzy a hledat práci, budou mít 
silný hendikep, pokud nebudou takové základní věci 

umět. Ale s tím nic nenaděláme. Záleží to samozřejmě 
i na rodičích a učitelích, jak své děti nebo studenty 
motivují.

 Přesto pro to děláte maximum…
 JM: Dělám alespoň to, že před letními prázdninami 
navštívím všechny školy v Blansku i v Boskovicích, 
kde studentům sdělím základní informace a proč 
vlastně chodit do tanečních, co se v nich naučí. I z 
hlediska oblečení – řeknu jim, co si mají obléci, aby 
měli čas se na to připravit a nepřišli na začátku září za 
rodiči, že potřebují pět tisíc na vybavení do tanečních. 
Ne všichni rodiče jsou po fi nanční stránce schopni to 
pak takhle rychle zařídit, proto možná v minulosti taky 
mnozí nezačali chodit. 
 Tyto schůzky byly hodnoceny velmi pozitivně, stu-
denti měli čas se připravit, dámy věděly, že je potřeba 
si nové boty na podpatcích rozchodit, a ne přijít na 
první lekci a pak tady plakat a zalepovat si puchýře. 
 AM: Navíc mají možnost si to zkonzultovat se stu-
denty ze starších ročníků, kteří taneční absolvovali. 
Nechybí pak ani takové ohlasy, jako „ti loňští říkali, že 
to bylo bezva“, což mladé lidi podpoří v rozhodování. 

 Je vidět, že vás tato činnost naplňuje…
 AM: Ano, do tanečních se pořád těšíme. 
 JM: Je to náš život. Přestože jsme měli vždycky 
každý svoje zaměstnání, ty večery jsme tomu věnovali 
i na úkor rodiny. I při dvou dětech, kdy se u nás střídaly 
hlídací babičky, abychom mohli učit. Ale nevynechali 
jsme ani jednu sezónu, i když se děti narodily.

 Co vás překvapí? 
 AM: Ti mladí mají pořád nové nápady. Vždy děláme 
volbu nejsympatičtějšího tanečníka a tanečnice pomo-
cí náhrdelníků a mašliček. Každé taneční obcházím 
stoly a hledám, co jsem nikdy neviděla. Říkám si, že 
už nemohou nic nového vymyslet, že už jsem snad 
všechno viděla, ale pokaždé mají krásné věci a já 
jen žasnu. Navíc se zapojuje často celá rodina – s 
pletením drobných doplňků pomůže babička, těsto-
viny na náhrdelník navléká mladší sestra… Letos mě 
zaujala například slečna, co dělala motýlka z pytlíkové 
hrachové polévky. Přidala k tomu i lžičku, aby ten, kdo 
si polévku uvaří, ji mohl také hned sníst. 
 Také máme hodně kulturního programu. Vždyc-
ky bývá problém – kdo chce vystoupit v kulturním 
programu? Nikdo. Musíme na to jinak – říkáme jim, 
aby řekli, který kamarád něco umí. Já ho pak zkusím 
přemluvit. Tak přijdou se slovy: „On chodí osm let na 
klavír, ten hraje na to a na to.“ Když se ho pak zeptám 
napřímo, neodmítne, protože jim hlásáme zásadu, že 
v tanečních se na všechno říká „ano, prosím a hurá“. 
Takže letos jsme měli tolik kulturního programu, že 
jsme málem nestihli ani tančit. 

 Co vás potěší? 
 AM: Máme radost, že mnozí začínali se svým kul-
turním vystupováním v tanečních. Třeba Jirka Daniel z 
Olomučan (hostující zpěvák Městského divadla Brno, 
pozn. red.) začínal zpívat v tanečních. Spousta těchto 
lidí šla na konzervatoř do Brna a pak se o nich po 
letech dozvídáme, že jsou dobří. Jsme rádi, že jsme 
se do nich aspoň trošku otiskli. 
 Taky sem chodí rodiče, kteří v minulosti prošli 
našimi kurzy, a už vodí své děti, což je krásné. Mám 
radost, když se ke mně lidi hlásí. Potěší, když někdo 
řekne, že na taneční rád vzpomíná. 
 JM: Také k nám chodí na soukromé hodiny páry, 

 Dá se říct, že vás dal dohromady tanec? 
 JM: Ano, asi po třech týdnech známosti jsem Aleně 
navrhl, jestli by se mnou nechtěla závodně tančit. Na-
bídku přijala, a protože byla velmi dobrá gymnastka, 
to znamená pohybově připravená pro tanec, navíc 
hrála na housle, proto ani s hudbou a jejím vnímáním 
nebyl problém, tak jsme každým tréninkem rychle 
postupovali v tanečním žebříčku.

 Je pravda, že v Evropě je náš systém kurzů 
taneční a společenské výchovy raritou? 
 JM: Je to pravda, v Evropě ten systém není. Ta-
neční fungovaly asi od roku 1910, nejvíce se rozšířily 
v Česku. Na Slovensku, v Polsku a v Rakousku to 
bylo podobně. Dnes se kurzy drží možná ještě na 
Slovensku, ale všude jinde vymizely a taneční lekce 
probíhají spíše individuální formou. Zájemce se při-
hlásí, dostane tanečního partnera a naučí se jeden 
dva tance. Takže tenhle náš systém je unikátní. 

 Kde nyní všude učíte?
 JM: V Blansku dva základní kurzy pro středoškoláky 
a jeden v Boskovicích. Dále máme v Blansku kurzy pro 
dospělé – jeden pro začátečníky už skončil a druhý 
pro pokročilé začíná 8. listopadu. Také ve stejném roz-
sahu v Kotvrdovicích. V lednu jsou plánovány taneční 
pro dospělé v Letovicích, na Oboře a v Adamově a 
pokračovačky pro studenty v Blansku. 

 Jaký je rozdíl mezi mládeží dřívější a součas-
nou?  
 JM: Hlavní rozdíl je v tom, že dnes chodí do taneč-
ních ti, kteří skutečně chtějí a mají zájem, ne proto, že 
musí. Pravda ale je, že právě ti druzí, kteří nechodí, 
by to potřebovali možná více. Bohužel, všeobecná 
úroveň společenského chování, vzájemných vztahů, 
úcty jednoho k druhému, je na velmi nízké úrovni.
 AM: Dřív chodily celé kolektivy. Ne možná zrovna 

co je třeba za měsíc čeká svatba a budoucí ženich 
si uvědomí svůj hendikep – nemohl by si na svatbě 
zatančit s babičkou valčík – a snaží se s tím něco dě-
lat. Takže připravujeme mladé lidi na svatební tanec. 
(úsměv)

 Víte o někom, kdo by se třeba v tanečních se-
známil se svým budoucím životním partnerem? 
 Mnohokrát se nám stalo, že jsme třeba po deseti 
letech, dostali svatební oznámení, kde bylo napsáno, 
že se seznámili v tanečních a děkují nám, že jsme 
tomu trochu pomohli.

 Je těžké takhle intenzivně spolupracovat jako 
manželé? 
 AM: Je to podobné jako u herců: Umírají v zákulisí, 
a vyjdou na jeviště a žijí. My – v uvozovkách – se 
pohádáme v autě, ale na parketu není možné, že 
bychom na sebe nemluvili. Za ta léta už jsme si roz-
dělili role a jsme sehraní. Klidně v půli věty předávám 
mikrofon a vzájemně se doplníme. 
 Ale zase se tak moc nehádáme. (úsměv) Ovšem 
když už se stane, studenti to nesmí poznat. Ani pokud 
má člověk rýmu, není mu dobře, nemůže tam někde 
naříkat, že ho něco bolí. Jakmile se však přijde do 
sálu, na všechno se zapomene. Když vidím, že se 
mladí na mě usmívají, je to pohlazení po duši, a to 
člověk potřebuje. 

 Zbývá ještě nějaký volný čas? 
 JM: Veškerý volný čas věnujeme celý život sportu. 
Za mlada jsme byli vrcholoví sportovci v několika 
sportech. Celý život hrajeme tenis, jezdíme na kole, 
plaveme, lyžujeme, potápíme se, chodíme do fi tness. 
Teď se věnujeme zimnímu plavání a otužování. Po-
slední rok se intenzivně věnuji golfu. 
 AM: Letos jsem poprvé plavala i v Punkvě, ve vodě 
8°C. Jirka plave už tři roky; chodí do vody, i když sněží. 
Já jsem měla letos premiéru. 
 JM: Plavu v podstatě každý den, buď doma v ba-
zénu, dnes třeba měla voda 12°C, nebo chodíme do 
blanenského či šošůvského lomu. Až zamrzne lom, 
tak do Doubravice k náhonu, kde je tekoucí voda, 
nebo do Brna do Svratky. Rekord mám ve vodě 1°C 
a venku -6°C.  

 Angažujete se i v místní politice…
 JM: Jsem v zastupitelstvu, v kulturní komisi, ve 
školní komisi, v dozorčí radě Služby Blansko. Životní 
zkušenosti chci nějakým způsobem uplatnit. Místní 
politika není o nějakých stranách a bojích, jde o to, 
aby se ve městě žilo dobře a aby se peníze inves-
tovaly rozumně. Myslím si, že v současném složení 
zastupitelstva nemáme nějaké vážné rozpory. Svým 
způsobem mě to taky naplňuje, má to určitě nějaký 
smysl. Není to o nějakém zisku a podobně. Když už 
člověk není tak pracovně vytížený jako dřív, volný 
čas a získané zkušenosti může věnovat ve prospěch 
ostatních. To je moje fi lozofi e, proto jsem se na to dal. 
Ale pořád normálně pracujeme, Alena učí prvňáčky na 
ZŠ v Rudici, já pracuji pro několik fi rem jako obchodní 
ředitel a konzultant, a teď se mi splnil sen, pracovat 
pro sport – stal jsem se marshallem a rozhodčím 
golfového resortu.

 Vaše plány do budoucna? 
 JM: Chtěli bychom učit dál. V jakém rozsahu, to 
nezáleží na nás, ale na zájmu o nás. Je pravda, že v 
současné době není moc nikdo, kdo by měl kvalifi kaci 
a taneční praxi. Alespoň ne v takovém rozsahu a v 
takové formě, jak by bylo potřeba.  Ale snažíme se 
vychovat si nástupce.

 Na co byste chtěli příznivce tance pozvat? 
 JM: Jednak do pokračovacích tanečních pro do-
spělé a pak na slavnostní ples KSMB a Tanečního 
studia M, 12. března 2016. Pozvali jsme na něj i naše 
kolegy, takže tady budou učitelé tance z Havlíčkova 
Brodu, z Olomouce, z Brna. Budou různá předtančení 
a ukázky špičkových párů. Myslím si, že kdo přijde, 
určitě si zatancuje, protože na většině plesů se příliš 
mnoho společenských tanců netančí.  Valčík a polka, 
pak ploužáky nebo disko. Proto uděláme takový ples, 
aby všichni, co si chtějí zatančit, měli tu možnost. Věří-
me, že to bude výjimečný ples z hlediska programu, a 
proto všechny příznivce tance a dobré zábavy srdečně 
zveme.

-mha-

Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových radiátorů. Patří-

me mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zaměřením na skutečné potřeby 

trhu a zákazníků. Klademe důraz na kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků, ale zároveň se 

snažíme vytvářet kvalitní podmínky a motivující prostředí pro naše zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místa pro zkušené

SVÁŘEČE PLAMENEM
ZÁMEČNÍKY
LAKÝRNÍKY (do práškové lakovny)
Očekáváme:

• výuční list příslušné profese

• aktuální praxi alespoň jeden rok

• platný svářečský průkaz výhodou

• znalost čtení výkresové dokumentace

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

• dobré platové podmínky 120-140 Kč/hodinu při plnění úkolu

• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo písemně na adrese 

Personální oddělení 

ISAN Radiátory s.r.o.,

Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 

605 208 923

nebo e-mailem na 

prace@isan.cz 

Foto: Pavel ŠmakFoto: Pavel Šmak
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Za účtenky nová šatna

Svatý Martin přiveze do Blanska 
novou knihu pohádek

Vážení zákazníci, 

dovolujeme si Vás pozvat do naší 

prodejny na nákup kvalitních 

vánočních dárků pro celou rodinu. 

textil Eva Kupková

Provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, 

Tel: 516 416 449 

Email : kupkova.textil@seznam.cz

Nabízíme Vám:

- rifl e dámské, pánské, zn. Lerros, Pioneer

- mikiny, košile, trika dámské i pánské 

- pánské obleky, různých vzorů a velikostí

-župany Vamp, pyžama Luiz

- košile AMJ, Marco Moralli

6. ročník kytarových koncertů

DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO v 19.30 h

PF GUITAR QUARTET
další hosté koncertu:

KOMORNÍ DUO 
Libor Janeček (kytara), Mariia Mikhailova (flétna)

24. 11. 2015

MEDIÁLNÍ PARTNER
CENA VSTUPNÉHO V PŘEDPRODEJI: 150,– Kč; 110,– Kč (do 15ti let a důchodci)
CENA VSTUPNÉHO NA MÍSTĚ: 180,– Kč; 140,– Kč (do 15ti let a důchodci)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
Informační kancelář Blanka v Blansku, tel. 516 410 470,  ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029

MILOŠ PERNICA 
a hosté 2015
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Blansko

www.qdex.cz

POÈÍTAÈE
NOTEBOOKY
SERVIS POÈÍTAÈÙ
TONERY

POÈÍTAÈE
NOTEBOOKY
SERVIS POÈÍTAÈÙ
TONERY Nám. Svobody 9, Blansko
tel.:
516 413 812

 Vysočanská základní škola sbírá účtenky od čistících prostředků značky Domestos. Rozhodla se totiž 
zapojit do akce Domestos pro školy a fi nanční prostředky na opravu šaten získat netradičním způsobem.

 Jak opravit chátrající zařízení školy, když se fi nancí 
chronicky nedostává a obecní kasa není bezedná? 
Dilema, které řeší mnoho škol, zejména těch na malých 
obcích, se pro základní školu ve Vysočanech stalo 
výzvou. Prostředky potřebné na rekonstrukci místnosti, 
jež slouží jako šatna i jako převlékárna, se vedení školy 
rozhodlo získat v soutěži pořádané výrobcem čistících 
prostředků.
 „S akcí Domestos pro školy máme výborné zkuše-
nosti už z loňského roku, kdy se nám podařilo opravit 
toalety. Škola, jako je ta naše, to má při shánění fi nancí 
obtížné. Třeba o prostředky z evropských fondů se 
vůbec nemůžeme ucházet, protože jsme neúplná 
škola. Chodí k nám jen děti do páté třídy,“ vysvětlila 
ředitelka základní školy ve Vysočanech Mgr. Jana 
Sehnalová.
 Loňskou rekonstrukci toalet a umýváren hradila 
výhra ze soutěže s Domestosem ze dvou třetin, zbylou 
jednu třetinu nákladů doplatila obec.
 Nejinak tomu bude i letos, pokud se škole podaří v 
soutěži uspět. „Zapojili jsme všechny kolem – rodiče, 
prarodiče, známé. Sbírají pro nás účtenky, hodnotí 
naše aktivity na stránkách soutěže. Zatím se nám v 

průběžném pořadí daří, snad nějakou šanci máme,“ 
doufá ředitelka školy.
 Monitor se rozhodl školu ve Vysočanech v jejím úsilí 
podpořit, neboť je nejmenší školou z Blanenska, která 
se soutěže účastní. A pomoci můžete i vy, čtenáři.
 Jak? Tak předně – pomáhá každá účtenka z ob-
chodu, na které je alespoň jeden výrobek značky Do-
mestos. Účtenku nám můžete poslat vyfocenou nebo 
naskenovanou na adresu kucerova@monitor-bk.cz,
nebo ji odevzdat v drogerii Teta na nám. Svobody, 
kde si samozřejmě výrobek značky Domestos můžete 
také přímo zakoupit a účtenku zanechat na pokladně. 
Soutěž potrvá do 22. 11. 2015.
 Druhou možností je pak sledovat facebook Monito-
ru, kde budete průběžně nacházet odkazy na fotografi e 
tvořící druhou část soutěže. Ta spočívá v „lajkování“ 
snímků vybrané školy.
 Za výhru v soutěži má Monitor přislíbeno pozvání na 
raut, samozřejmě připravený dětmi ze základní školy 
ve Vysočanech. Pokud to „klapne“, pozveme na raut i 
Vás, čtenáře Monitoru, a to formou reportáže z oslav, 
kterých se bezpochyby zúčastní celé Vysočany.

-kkuc-

 V neděli 15. listopadu 2015 bude v rámci programu blanenského Vítání sv. Martina na pódiu v 
zámeckém parku poprvé slavnostně představena nová dětská knížka nazvaná Neuvěřitelné příhody 
šneka Krasíka.
 Je to již druhá kniha oblíbených Krasíkových 
příběhů vydaná Místní akční skupinou Moravský 
kras, koncipovaná podobně jako předchozí díl: 
jednotlivé pohádky jsou vyprávěny jazykem do-
stupným pro nejmenší čtenáře a příběhy, opět 
inspirované lidovými pověstmi Moravského krasu, 
spojuje postavička malého cestovatele a dobrodru-
ha šneka Krasíka. Dvanáct příběhů nové knihy se 
odehrává na místech nacházejících se v samotném 
jádru Moravského krasu (Suchý žleb, Rudice), ale 
i na místech vzdálenějších (Otinoves, Boskovice, 
Řícmanice). Autorem pohádek je opět slovenský 
spisovatel a sběratel lidových pověstí, zakladatel 
Literárnej spoločnosti Pravé orechové Slavomír 
Szabó.
 Že k prvnímu představení knihy dochází právě v 
Blansku při Vítání sv. Martina není vůbec náhodou. 
Jedna z pohádek nazvaná O statečném rytíři nově 
zpracovává pověst o udatném templáři, který s po-
mocí svatého Martina zachránil kdysi Blansko před 
Tatary. Kdo jiný by měl tedy novou knížku přivítat 
než dva z hrdinů této pověsti: svatý Martin a rytíř 
templář, kteří už tradičně každý rok společně jedou 
v listopadovém blanenském historickém průvodu?

 Do tvorby konečné podoby blanenského příběhu 
se prostřednictvím Moravské zemské knihovny v 
Brně zapojily také děti z Blanenska, které dostaly 
za úkol pojmenovat jednu z postav nové knížky, 
vážku od řeky Svitavy. Své návrhy zaslalo 83 dětí, z 
nichž autor pohádek Slavomír Szabó nakonec vybral 
jméno Anežka. Je to krásné, staré české jméno, tudíž 
se do osm set let staré pověsti báječně hodí. Na 
autorku vítězného návrhu, Jolanku Streitovou z Olo-
mučan, čeká odměna, jíž bude právě čerstvě vydaná 
kniha.
 Věříme, že se nové Krasíkovy příběhy budou líbit 
nejen jí, ale že si najdou celou řadu dalších čtenářů 
a kniha udělá letos radost, třeba jako vánoční dárek, 
všem, kteří mají rádi pohádkové příběhy ze stejně 
pohádkového Moravského krasu.
 Neuvěřitelné příhody šneka Krasíka budou poprvé 
v prodeji ihned po svém představení na letošním 
Vítání sv. Martina v blanenském zámeckém parku. 
Poté budou k dostání v infocentrech měst a obcí, 
které se na vzniku knížky podílely a také na někte-
rých významných předvánočních prodejních akcích 
v celém regionu Moravském krasu.

MAS Moravský kras

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

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

objednání 

dle domluvy
50% sleva

na 1. ošetření

jistota,
na kterou se 

v naší prodejně  
můžete spolehnout

�

každá žena u nás najde 
naplnění svých představ

�

stále nové modely 
módních značek

�

originální kolekce 
pro každou příležitost

NOVĚ OTEVŘENO
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Blansko
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tel. 516 411 577
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Milujeme sushi!

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

SLEVA 10% SLEVA 10% 

NA VŠE!NA VŠE!

Jiří Korčák
Tel. 777 139 281

jiri.korcak@remax-czech.cz

"Pokud si kladete

otázku, jak vám 

může RK pomoci 

s prodejem 

nemovitosti, 

zeptejte se".

-  Hledáme byty a RD k prodeji v Blansku

-  prodávajícím zajistíme ZDARMA 

 energetický štítek RD Boskovice
Ul. Dukelská, určeno k celkové 
rekonstrukci.

Cena: 2 120 000,- Kč

Blansko 
RD 5+1 Zahradní město, možno se ihned nastěhovat! Zajistíme 
právní servis a pomůžeme i s fi nancováním a pojištěním.

Cena: 4 990 000,- Kč (k jednání)

Blansko
RD 3+kk s garáží v Blansku,
k nastěhování do konce roku 

Cena: 2 499 000,- Kč

Wanklovo náměstí 4, Blansko

Vážení klienti, připravili jsme pro vás 
modernější a pohodlnější pobočku

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

a havarijní pojištění

Slevu až 30 % na Pojištění majetku

Slevu až 20 % na Úrazové pojištění

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

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

PODZIMNÍ
AKČNÍ CENY!

PŘÍSTROJOVÁ 
KOSMETIKA MAJAMAJA

 Milujete sushi? Chtěli byste si jej doma připravit? Ještě jste nikdy tuto japonskou delikatesu neo-
chutnali? Zkuste ho s námi! Sushi Ráj neboli Hanka a Verča, milovnice sushi, které se snaží rozšiřovat 
povědomí o tomto lahodném japonském pokrmu a zároveň vyvracet různé mýty typu, např. že sushi 
je vždy o syrové rybě, vás o tom přesvědčí a do přípravy sushi rády zasvětí. 

 Náš příběh začal v roce 2008 při pobytu v austral-
ském Sydney, kde se Hanka spřátelila s Japonkou 
Miho. Díky ní se začala seznamovat se sushi, s 
japonskou kuchyní a kulturou vůbec. Po návratu do 
Česka jí sushi moc chybělo, a tak společně s kama-
rádkou Verčou začaly obcházet různé kurzy přípravy 
tohoto japonského pokrmu. V roce 2010 vznikl e-
-shop www.levnesushi.cz, který napřed nabízel jen 
suroviny na přípravu sushi, ale postupně rozšířil svůj 
sortiment o další zajímavé produkty z Asie i z jiných 
koutů světa. Tento obchod má sklad v Blansku, kde 
si můžete zboží po dohodě vyzvednout.
 Protože jsme obě učitelky, zrodil se nápad předá-
vat naše dovednosti a šířit povědomí nejen o sushi 
mezi širokou veřejnost. Začaly jsme pořádat zážit-
kové kurzy. Na tři a půl hodinovém kurzu se naučíte 
připravovat základní druhy sushi, dozvíte se něco o 
potřebných surovinách, ale i spoustu zajímavostí o 
japonském stravování. Obě jsme se začaly učit ja-
ponsky, takže kurz je zpestřen i japonskými slovíčky.
 V současnosti již nabízíme tři volně navazující 

kurzy. Na dalších úrovních při-
pravujeme sushi, se kterým se 
v restauracích u nás již moc 
nesetkáte. Místa a termíny kur-
zů najdete na stránkách www.
sushiraj.cz. 
 V úterý 24.11. 2015 od 18h 
bude kurz v Blansku v salonku 
restaurace Sýpka. Další termí-
ny budou vypsány dle Vašeho 
zájmu. 
 O naše kurzy sushi začaly mít 
postupně zájem fi rmy pro své 
zaměstnance v rámci celoživot-
ního vzdělávání. Byla to pro nás 
skvělá zkušenost, která nám 
otevřela nové obzory.  Dnes se 
proto zaměřujeme i na fi remní 
akce jako teambuildingy, zpes-

tření vánočních večírků, japonské večery či benefi ty 
pro zaměstnance formou dárkových poukazů k 
návštěvě našich kurzů. Poukazujeme, že i raut lze 
pojmout jako zdravou zábavu. 
 Postupem času jsme byly nuceny oddělit naše 
služby od internetového obchodu, a tak vznikla 
další společnost - Sushi ráj. Máme mnoho vizí, 
které upravujeme dle aktuálních požadavků. Nyní 
se také snažíme proniknout do školského systému 
gastronomických škol a profesionálních kuchařů v 
restauracích. V Kraji Vysočina již máme pro naši 
činnost podporu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. 
 Naším hlavním cílem je sushi představit všem, bez 
ohledu na to, co o této delikatese ví. Sushi už není 
výsadou určité vrstvy, ochutnejte ho s námi, zeptejte 
se, co Vás zajímá. Za každého, kdo využil naše 
služby, jsme vděčné a vážíme si  každého názoru a 
podnětu. 
 A pokud jste sushi s námi ještě nezkusili, věřte, 
že s námi opravdu zaperlíte!!!

Zprávy z blanenské knihovny
Saljut 1945 aneb Když 
v Blansku končila válka

 V letošním roce uplynulo sedmdesát let od konce 
druhé světové války. Jako vzpomínku na všechny 
oběti tohoto krutého válečného běsnění a zároveň 
jako poctu hrdinům protifašistického odboje připravi-
li studenti a učitelé Gymnázia Blansko projekt Saljut 
1945.
 Během návštěv Státního okresního archívu 
Blansko, Muzea Blansko a také díky rozhovorům 
s blanenskými pamětníky i s předními znalci regio-
nální historie získali studenti množství zajímavých 
informací a fotografi í souvisejících s událostmi 
válečných let v Blansku.
 Významnou součástí projektu Saljut 1945 (rea-
lizovaného v rámci dotačního programu Jihomo-
ravského kraje Do světa 2015!) byla cesta skupiny 
žáků a učitelů do města Siverskij v Leningradské 
oblasti Ruské federace. Zmiňovaná oblast je ofi -
ciálním partnerským regionem Jihomoravského 
kraje. Na Siverském gymnáziu blanenští studenti 
ruštiny představili domácímu publiku v jeho rodném 
jazyce výsledky svého bádání o dění  v Blansku za 
druhé světové války. Žáci partnerské siverské školy 
hovořili o válečných událostech ve svém městě a 
regionu.
 Během pořadu v Městské knihovně Blansko 
seznámí studenti místního gymnázia formou krát-
kých prezentací širokou veřejnost s každodenním 
životem v Blansku za druhé světové války, s nálety 
na město na samém sklonku války, s průběhem 
osvobození Blanska v květnu 1945 a s činností 
ruských i domácích partyzánů a odbojářů v Blansku 
a jeho bezprostředním okolí.
 Studenti ruštiny z blanenského gymnázia se také 
podělí o své postřehy, zážitky a dojmy z týdenního 
pobytu ve městě Siverskij, budou vyprávět o životě 
v ruských rodinách, o běžném ruském školním dnu i 
o navštívených památnících dávné i zcela nedávné 
historie. Povídání a prezentace budou proloženy 
krátkými kulturními vystoupeními. 

Mgr. Stanislav Hrnčíř, PhDr. Dana Fránková, 
Mgr. Jaroslava Konečná, Gymnázium Blansko

JANČENÍ A KALENÍ 
 Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 od 17 hodin proběh-
ne v rámci celostátního festivalu Den poezie 2015 
v KULTURCE Městské knihovny Blansko autorský 
večer JANČENÍ A KALENÍ. 
 V pořadu budou improvizovat a provázet autoři 
Lenka Jančová a Michal Kala. Festivalu Den poezie 
se blanenská knihovna účastní již několik let.
 Od 9. do 23. listopadu 2015 jsou také pro každého 
návštěvníka knihovny připraveny básničky v ruličce s 
ozdobnou stužkou v rámci speciálního blanenského 
projektu „Trocha poezie nikoho nezabije“.
 Akce připomínají listopadová výroční narození a 
úmrtí českého básníka Karla Hynka Máchy. 

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny

Nina George
Levandulový pokoj

 Román o jedinečné síle knih, o lásce a magii 
francouzského jihu, píše se na deskách. Už se tam 
nepíše, že s knihou můžete strávit celou noc, smát se 
a plakat a nad ránem se cítit, jako byste přelouskali 
celou Literární lékárnu. Tu, kterou hlavní hrdina Jean 
Perdu plaví na palubě své lodi. Lépe řečeno ji tam 
kotví, dokud neotevře jednadvacet let zavřený pokoj, 
dopis a srdce. 
 Na plavbě z Paříže do Avignonu jej provází mladý 
spisovatel Max, který je vinou své úspěšné prvotiny 
na útěku před fanynkami, výčitky svědomí, vzpo-
mínky na lásku nedávnou i vzdálenou a dvě kočky. 
Lékárna cestou nabere i dva životní trosečníky, 
kuchaře Salvatora a napůl utopenou Samanthu, 
uzdraví je a propojí, aby nakonec zůstala v jejich 
péči. A Jean se v Provence pokusí přestat být Perdu, 
tedy ztracený.
 Nalejte si víno. Čtěte. Uvařte některý z proven-
sálských receptů v knize obsažených. Přemýšlejte 
o lásce, příbězích a lidech, kteří odešli. Vychutnejte 
si tento román, Francii i život. Nebudete litovat.

Lenka Jančová, DiS.
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 721466406.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* Příjmeme pomocnou sílu do kuchyně na 
víkendy - dopolední směna. Tel. 608707625.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Pronajmu reklamní billboardy na ulici Svi-
tavská naproti autobusovému nádraží. Tel. 
603707132.
* Realitní společnost Hypocentrum Blansko 
hledá ke koupi pro svého klienta byt 3+1 a 
2+1 ve slušném stavu pouze v Blansku. Bal-
kon, sklep. Prosím nabídněte. Právní služby 
zajistíme. Tel. 721409612.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Korelu, cena 200 Kč. Tel. 737902404.
* Svatební šaty jedenkrát použité, vyčištěné, vel. 38. 
Pánskou hnědou koženou bundu Kara, nenošená, cena 
1 999 Kč. Skripta VUT v Brně, fakulta podnikatelská za 
symbolickou cenu. Denní kontaktní čočky Visiomax – 2 
dioptrie, 5 ks, cena 50 Kč. Originální CD – T. Kerndlová, 
Eurythmics, Keltské písně, Všetko dobré, Koncert hvězd na 
Žofíně, Golden Kids, Trampská oáza, 2*Koa, Šíleně smutná 
princezna, Brontosauři - nejlépe vše dohromady, levně. 
Mikro věž Roadstar - CD, kazety, rádio, dálkové ovládání. 
e-mail: js.bk@email.cz.
* Zimní kola na Felicii, Favorit 4 ks 165/70 R 13 MP 55 plus 
MATADOR málo jeté, 1 ks letní kolo (rezerva). Vše za 3000 
Kč. Tel. 776020019.
* Látkové křeslo TULLSTA - IKEA, barva přírodní bílá. Cena 
900 Kč. Tel. 723329202.
* Autosedačku pro dítě od 0 kg (tzv. vajíčko, unisex), dětskou 
postýlku z masivu vč. roštu a matrace, tmavomodrý fusak 
s motivem medvídka, zimní kombinézu vel. 92 (unisex), 
skládací postýlku (cestovní) s motivem medvídka. Vše 
zachovalé, levně. E-mail: klient777@seznam.cz
* Garáž na Podlesí v Blansku. Tel. 601587383.
* Garáž na ulici 9. května - nad hřištěm ČKD. Tel. 737900946.
* Krbová kamna 26 kW nová -  vytopí celý dům, výměník 30 
litrů,  za 15000 Kč. Tel. 605529478.
* Sportovní dalekohled Bushnell, model 78-1545; 15-45 x  50 
mm. Zcela nový. Cena 3 tis. Kč. Tel. 737802235.

Pro bydlení nebo kancelář! Nabízím levně dva velké pokoje a 
jeden malý pokoj. Vše v D. Lhotě u Blanska. Tel. 602882227.
* Pronajmu 1+1 na Severu, ihned volný. Tel. 603707132.
* Pronajmu dlouhodobě  2+1 na Písečné. Tel. 721663335.
* Pomůžu starším lidem uklidit před Vánocemi, cenu nechám 
na vás, dle náročnosti. Tel. 722605184.
* Jsem vdova a pomůžu v domácnosti s úklidem, jen ne 
okna - starším lidem nebo pohlídám občas děti. Sama to 
fi nančně špatně zvládám. Tel. 725924631.
* Pronajmu garáž na ul.Havlíčkova, 1 stání venku,1 stání v 
garáži, cena 1100 Kč. Tel. 603707132.
* Daruji dospělou 10 l. yorksirskou terierku,hodným a milu-
jícím lidem, kteří by ji měli rádi a věnovali by se jí. Terierka 
je hodná, milá, zdravá a čilá, očkování v pořádku. Z důvodů 
velké pracovní vytíženosti! Tel. 777747921.
* Pronajmu byt 1+1 částečně zařízený. Klidná část města 
Blanska Sever. Volný ihned. Tel. 776323311.
* Pronajmu garáž na Čelakovského. Tel. 774029800.
* Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt 3+1 (81 m2) s 
garáží (22,5 m2) v cihlovém domě v Blansku pod hřbitovem. 
Byt má vlastní topení, sklep a garáž. Požadujeme vratnou 
kauci. Tel. 777030523.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ     

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Střední školy otvírají 
dveře veřejnosti

 Opět se blíží doba výběru střední školy. Žáci devá-
tých ročníků sice mají ještě nějaký ten měsíc čas na 
rozmyšlenou a konečné rozhodnutí, nicméně taková 
věc se nesmí ponechat náhodě. Proto střední školy v 
průběhu listopadu a prosince vyhlašují Dny otevřených 
dveří, aby ukázaly svým budoucím studentům, na 
co se mohou těšit, co se během pár let naučí a jaké 
nacházejí absolventi uplatnění na trhu práce. 
 Přinášíme tedy seznam škol na Blanensku a jejich 
prvních termínů Dnů otevřených dveří. Další budou 
následovat v lednu 2016. 
 Zájemci si budou moci ve školách prohlédnout třídy, 
učebny, laboratoře, studentské práce a zeptat se uči-
telů i žáků na veškeré informace související s výukou. 
Některé školy si dokonce připravily pestrý program, 
například Masarykova střední škola v Letovicích nabízí 
návštěvníkům řemeslné ukázky a Střední škola gastro-
nomická v Blansku kromě koštování vína či expozice 
lázeňských specialit s jejich ochutnávkou nabízí také 
možnost vyzkoušet si na interaktivní tabuli zábavné 
kvízy z oboru gastronomie a cestovního ruchu, dále 
pak posezení v literární kavárničce a mnoho dalšího. 
 Kdo by nestihl termín otevřených dveří na své 
vysněné škole, ať neváhá obrátit se na vedení školy 
individuálně a bude si moci budovu prohlédnout jindy. 

Gymnázium Blansko: 6.11.2015, 9.00 – 17.00 
Gymnázium Boskovice: 13.11.2015, 8.00 – 16.00
Masarykova střední škola Letovice: 21.11.2015, 
9.00 – 13.00 
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola 
Blansko: 6.11. a 13.11.2015, 8.00 – 17.00 
Střední škola gastronomická Blansko: 6.11.2015, 
9.00 – 18.00, 7.11.2015, 9.00 – 14.00, 10.12.2015, 
9.00 – 16.00
Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
André Citroëna Boskovice: 13.11.2015, 8.00 – 16.00, 
11.12.2015, 12.00 – 17.00, 12.12.2015, 9.00 – 14.00
Střední průmyslová škola Jedovnice: 3.12.2015, 11.00 
– 17.30, 5.12.2015, 9.00 – 13.00 
Střední škola pedagogická Boskovice: 13.11.2015, 
8.00 – 16.00
Střední škola technická a gastronomická Blansko: 
6.11.2015, 8.00 – 15.00
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a 
Střední škola Boskovice: 13.11.2015, 8.00 – 16.00, 
2.12.2015, 13.00 – 17.00 

-mha-

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE

NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Vítání sv. Martina
13. - 15. 11. 2015
martin.blansko.cz, www.svatomartinskyfestival.czmartin.blansko.cz, www.svatomartinskyfestival.cz

Dlouhodobě prosperující fi rma 
se sídlem v Blansku nabízí 

volné pracovní místo na pozici 

SKLADNÍK
Vhodné pro muže i ženy. 

Výhodou průkaz VZV, čas. fl exibilita.

Nástup možný ihned. 
Informace na tel. 516 410 435

PÁTEK 13. 11. 2015
Kostel sv. Martina
11:11 h Zvonění zvonem „Poledníkem“ na zahájení Vítání 
svatého Martina a oslav výročí první zmínky o obci Blansku 
a jeho kostelu z roku 1136 (880 let)
11:30 h - Krátké (ne)formální zahájení třídenních oslav vč. 
první komentované prohlídky interiéru a věže pro pozvané 
návštěvníky
12:00–16:00 h - Prohlídky interiéru kostela a „medové“ 
prohlídky věže kostela
19:00–22:00 h - Noční prohlídky věže kostela

Zámek Blansko
18:00 h - Koncert Beau Soir a křest sborníku o Karolině 
Meineke ‒ koncert sopranistky Lucie Rozsnyó a pianistky 
Veroniky Böhmové. Koncert zahájí slavnostní křest sbor-
níku o Karolině Meineke.

SOBOTA 14. 11. 2015
Informační kancelář Blanka
10:00 h - Blansko známé i neznámé ‒ komentovaná pro-
hlídka města Blanska s průvodcem Pavlem Svobodou. Sraz 
u Blanenské informační kanceláře Blanka, Rožmitálova 6.

Wanklovo náměstí
SVATOMARTINSKÝ FESTIVAL
Akce zaměřená na slavnostní otevření svatomartinského 
vína a jeho degustaci. Kromě svatomartinského se bude 
degustovat i mladé, přívlastkové a jakostní víno.
Součástí festivalu bude nabídka pokrmů od místních 
restaurací. Festival bude zpestřen několika hudebními 
vystoupeními. Akce tohoto typu ve městě Blansku zatím 
chyběla, proto společnost team agency s.r.o. předložila 
městu návrh na uspořádání a zajištění akce, která by byla 
součástí tradičních oslav Vítání sv. Martina, a doplnila 
tak současnou nabídku o nový sobotní program, na který 
bude navazovat nedělní historický průvod městem a Vítání 
sv. Martina v zámeckém parku. Město Blansko nad SVA-
TOMARTINSKÝM FESTIVALEM převzalo záštitu a akci 
fi nančně podpořilo i v rámci oslav výročí 110 let od povýšení 
na město, 200 let od úmrtí Karoliny Meineke a 880 let od 
první zmínky o městě. Akce se koná v samotném centru 
města Blanska na Wanklově náměstí.
Využijte předprodej vstupenek s dárkem!
Pro předprodej bylo uvolněno 500 ks vstupenek s dárkem 
v podobě degustační skleničky v hodnotě 50 Kč. Vstu-
penky můžete zakoupit v Informační kanceláři „Blanka“, 
Rožmitálova 2302/6.
Vstupné v předprodeji 80,- Kč + DÁREK, vstupné na místě 
80,- Kč. Pro celou akci platí festivalová měna SVATOMAR-
TINSKÝ TOLAR (1 tolar = 10 Kč). Tolary návštěvníkům 
budou směňovány u poklady v den konání akce.

Zámek Blansko
13:00, 14:00 a 15:00 h - Mimořádné prohlídky historických 
interiérů s výkladem

Centrum pro matku a dítě, Sladkovského 2b
17:00 h - Pochod světýlek ke sv. Martinovi ‒ shromažďování 
dětí i dospělých se světýlky v 16:45 hodin v areálu Centra 
"PRO" Blansko. Společný odchod v 17:00 hodin ke kostelu 
sv. Martina. Podrobnosti na www.blansko.charita.cz, sekce 
Klub Ratolest.

Kostel sv. Martina a farní dvůr
10:00–16:00 h - Prohlídky interiéru kostela a „medové“ 
prohlídky věže kostela
13:00–16:00 h - Malování na obličej pro děti zdarma 
17:00–20:00 h - Projekce o Via sancti Martini nad šálkem 
horkého nápoje (svatomartinská kinokavárnička na farním 
dvoře)
17:00–18:00 h - Na farním dvoře hraje Martini band
18:00 h - Příjezd a přivítání sv. Martina na farním dvoře ‒ po 
skončení dostane každé světýlko martinský perníček při-
pravený dětmi z farního pekařského a včelařského kroužku
19:00–22:00 h - Noční prohlídky věže kostela

Katolický dům
20:00 h - Martinské hody ‒ hraje Pohoda. Tombola, občer-
stvení, domácí kuchyně. Předprodej vstupenek v recepci 
Orla (za Katolickým domem, ve všední dny v 15 ‒ 19 hod.).

NEDĚLE 15. 11. 2015
Náměstí Svobody
10:00 h - Slavnostní fanfáry na počest sv. Martina (Pardu-
bičtí pozounéři)

Kostel sv. Martina
09:00 h - Slavnostní bohoslužba a požehnání plakety bis-
kupa Jindřicha Zdíka, olomouckého biskupa, zakladatele 
kostela (1136). Mši svatou, spojenou s poděkováním za 
dary země, bude sloužit současný olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner. Požehná bronzový reliéf svého předchůdce, 

zakladatele kostela v Blansku biskupa Jindřicha Zdíka, a 
zahájí výročí oslav 880 let od první zmínky o obci a kostele 
v Blansku. Reliéf bude pak umístěn na pamětní desku před 
kostelem. Mše svaté se zúčastní také krojovaní, zpěvem 
doprovází soubor „Martini band“.
10:40 h - Euphorica ‒ hudební vystoupení pod kostelem 
sv. Martina
11:00 h - Historický průvod od kostela sv. Martina do 
zámeckého parku

Zámecký park 
‒ program moderuje Martin Řepa (hit rádio Faktor)
09:00 h - Otevření řemeslného jarmarku v zámeckém parku 
– zabijačkové hody, teplé občerstvení, pochoutky z udírny, 
perníky, medovina, rukodělné výrobky a mnohé další.
11:45 h - Slavnostní přivítání sv. Martina a jeho družiny v 
zámeckém parku
12:00 h - Polední vytrubování ze zámecké rotundy (Dobruš-
ské žesťové sdružení)
12:05 h - Bubnování pro sv. Martina
12:15 h - Silácké vystoupení (Silák Franta)
13:00 h - Euphorica ‒ dobová hudba ve stylu World music
14:00 h - Svatomartinské jízdní klání (kaskadérská a diva-
delní společnost Štvanci)
15:00 h - Drahan a Drahánek ‒ pásmo písní a tanců
16:00 h - Blanenští sobě (bubnování v kruhu)
16:20 h - ZUŠka vítá Martina (ZUŠ Blansko)
17:00 h - Svatomartinský ohňostroj odpálený z terasy u 
Zámecké Sýpky

Dělnický dům Blansko
19:30 h - Koncert Petra Koláře s kapelou na zakončení 
svatomartinských slavností. Předprodej vstupenek v In-
formační kanceláři Blanka od 23. října. Ke vstupence na 
koncert zdarma vstupenka do zámeckého parku na Vítání 
svatého Martina.

Zámek Blansko
11:00–16:00 h - Svatomartinská muzika s koštem vína, 
hudební vystoupení na nádvoří ‒ na loutnu, dudy, housle 
a harfu zahrají Richard Závada a Václav Polívka v 11:00 h, 
12:00 h a ve 14:00 h, v zámeckém sklepení ve 13:00 h a v 
15:00 h. Na nádvoří košt z více jak 50 druhů kvalitních pří-
vlastkových vín od předních moravských vinařů (Vinotéka 
u Brázdů) - svatomartinská vinárna v zámeckém sklepení 
(Bluefun, s.r.o.) 
Ve 12:00 h a pak každou celou hodinu vystoupí na rotundě 
zámku trubači z Dobrušky
13:00, 14:00 a 15:00 h - Mimořádné prohlídky historických 
interiérů s výkladem
13:00 h - Loutkové divadelní představení pro děti – Sněhur-
ka (Divadlo Kolárka, multimediální sál muzea)
15:00 h - Divadelní představení pro každého – Macocha 
(Makoča) – pantomima o vzniku propasti Macocha (Divadlo 
Kolárka, multimediální sál muzea). Premiéra představení 
proběhla v italském Scandianu.

Katolický dům
17:00 h - Beseda u cimbálu ‒ pohodový večer pro dospělé s 
cimbálovou muzikou Grajcar z Dolních Bojanovic. Občerst-
vení, kvalitní víno, vstupné dobrovolné. Závěr ve 22:00 hod.

Doprovodný program
Zámecké sklepení
Vinný sklípek – ochutnávka vína svatomartinského i sva-
řeného za hudebního doprovodu.

Skautská klubovna, Růžová ulička a zámecký park
Hry pro děti, lanové techniky a prezentace středisek „Srdce 
na dlani“ a „Světla“.

Zámecký park
Foukání skla, kovářská dílna (pro veřejnost) a další atrakce.
Neuvěřitelné příhody šneka Krasíka ‒ představení nové 
dětské knihy s pohádkovými příběhy 
z Moravského krasu.

Kostel sv. Martina a farní dvůr 
(zajišťuje Střední škola gastronomická Blansko)
Soutěžní výstava dětských výtvarných prací na téma Život 
sv. Martina (ve spolupráci se ZŠ, školními družinami apod.), 
a to ve věži (vítězné práce) i jinde v areálu (ostatní práce).
Svatomartinský bar ve dvoře fary v časech:
pátek 12:00–22:00 h
sobota 10:00–22:00 h
neděle 10:00–12:00 h
Venkovní prezentace řezbářské scenérie „Legenda o 
Martinově plášti“.
Expozice o životě sv. Martina a svatomartinských tradicích.
Informační stánek (návštěvnický servis).

Předprodej vstupenek na Vítání svatého Martina v 
zámeckém parku od 30.10.2015 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.
Změna programu vyhrazena!
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

6. listopadu 20158

 Na poslední turnaj 14. squashové sezóny v sobotu 
24. října přišel neuvěřitelný počet 17 hráčů. Mezi 14 
muži byly i 3 ženy a také jeden zcela nový hráč. 
 Turnaj se od začátku do konce hrál na dva vítěz-
né sety do 11 bodů. Nejprve ve čtyřech základních 
skupinách a ve druhé fázi v oblíbeném vyřazovacím 
pavouku. Počet startujících umožnil využití všech čtyř 
kurtů a tak vyhodnocení a závěr turnaje byl ještě před 
18. hodinou.
 V utkání o první místo zvítězil Jakub Sedláček nad 
Pavlem Blažkem 2:0 (12:10 11:8) a v boji o třetí místo 
překvapivě vyhrál Richard Derink nad Jaromírem 
Matalem také 2:0 (12:10 11:9).

 Lze si jen přát, aby počet startujících na našich 
turnajích narůstal. S horšícím se počasím se to dá 
očekávat. Zda tomu tak bude, se přesvědčíme již v 
sobotu 21. listopadu od 13 hodin. To bude odstar-
tována 15. squashová sezóna našeho centra. Ano, 
21. listopadu 2001 bylo toto squashové sportoviště 
otevřeno a předáno široké blanenské veřejnosti.
 Přijďte se přesvědčit, zda tomu tak bude. Jste 
vítáni nejen jako hráči, ale i příznivci, zvědavci, fan-
dové, rodinní příslušníci a kamarádi. Vytvoříte určitě 
suprovou atmosféru a vynikající prostředí na první 
turnaj nové sezóny.

-rl-

Basketbalové žákyně 
opět vítězí

 Dvě výhry družstva BK Blansko U15 nad týmem 
Valosun KP Brno „B“ pomohly upevnit vedoucí 
příčku v tabulce nadregionální soutěže. V úvodních 
minutách prvního zápasu se zdálo, že by utkání 
mohlo být vyrovnané, hráčka soupeře, faulovaná 
po dobrém průniku však neproměnila ani jeden z 
trestných hodů a Blansko se z protiútoku dostalo 
do vedení, které už celý zápas nepustilo. Blansko si 
pomáhalo především dobrou obranou a tlakem na 
míč, díky kterému nedovolilo soupeři v první čtvrtině 
vůbec skórovat a získalo tak vedení 18:0. Bodově 
táhla Blansko pivotka Stloukalová (28 bodů), s jejíž 
hrou pod košem se soupeřky nedokázaly vyrovnat.  
V poločase vedlo Blansko již o 30 bodů, po změně 
stran však došlo k prostřídání klíčových hráček a 
také polevení v obraně a zbytek zápasu probíhal ve 
vyrovnaném duchu. Blansko tak na konci zápasu 
uhájilo vedení o 31 bodů. 
 Ve druhém zápase dostaly ještě větší prostor 
hráčky z lavičky, přesto si Blansko dokázalo opět 
vytvořit náskok a v poločase vedlo o 20 bodů. K 
opět výborně hrající Stloukalové se přidaly Šmer-
dová s Horákovou (obě 16 bodů) a Čermáková 
(14 bodů). Úspěchem bylo, že se podařilo střelecky 
zapojit téměř všechny hráčky, body nedala pouze 
rozehrávačka Nejezchlebová, která však zásobo-
vala své spoluhráčky spoustou fi nálních přihrávek. 
  Blanenské hráčky nyní čeká měsíční pauza, než 
se na začátku prosince utká s posledním soupeřem 
ve skupině, kterým bude Sokol Šlapanice. Blansko 
se tentokrát vydá na utkání jako hostující tým.  

BK Blansko x Valosun KP Brno „B“
1. zápas- 66:35
střelkyně Blanska: Stloukalová 28 bodů; Šmerdová 
10b; Horáková 9b; Čermáková, Streitová a Macháč-
ková  6b; Dvořáková 1b
2. zápas- 80:37 
střelkyně Blanska: Stloukalová 19 bodů; Horáková 
a Šmerdová 16b; Čermáková 14b; Streitová 6b; 
Matušková 3b; Macháčková, Svěráková a Bará-
ková 2b 

Mgr. Lukáš Buřt

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

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

Další číslo Monitoru vychází 20. listopadu 2015 Potřebujete inzerci? 
Volejte Volejte 606 728 334606 728 334

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

Nastupte na palubu. Nový Superb Combi je připraven ke startu. 
Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř. Nabízí 
nezvykle velký zavazadlový prostor a zároveň je tu místo i pro Váš 
styl. Máte raději sportovní, nebo komfortní jízdu? Adaptivní podvozek 
si optimálně přizpůsobíte stylu svého řízení i stavu vozovky. 
Preferujete teplejší, nebo chladnější klima? Třízónová klimatizace 
nadchne i ty nejnáročnější cestující. Určitě také oceníte praktický 
virtuální pedál, se kterým otevřete zavazadlový prostor, i když máte 
ruce plné tašek. A to je jen malá ochutnávka toho, co nový Superb 
Combi dokáže a čím je vybaven. Vstupte do nové éry ve velkém stylu. 
Seznamte se s novým vozem ŠKODA Superb Combi přímo u nás.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

skodasuperbcombi.cz

Nová ŠKODA Superb CombiNEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů 
Superb Combi: 4,0–7,2 l/100 km, 105–163 g/km

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

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

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

7.999,- Kč

6.666,- Kč 
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U vybraných notebooků AKCE  AKCE 
do konce roku! 

Splátky bez navýšení na 9 měsíců po celý listopad Splátky bez navýšení na 9 měsíců po celý listopad 
na počítače, notebooky telefony, tablety, tiskárny atd.

Nová předplacená SIM exkluzivně u MAX MOBILE Nová předplacená SIM exkluzivně u MAX MOBILE 
– volání do všech sítí bez závazků za 1,- Kč/minutu, SMS 1,50 Kč

d
V případě poruchy 

v prvním roce záruky 

dostanete opravený 

notebook a k tomu 

PENÍZE ZPĚT!!!PENÍZE ZPĚT!!!
Bližší Info v prodejně č

Baterie, nabíječky, sluchátka, pouzdra, ochranná skla Baterie, nabíječky, sluchátka, pouzdra, ochranná skla 
Široký výběr telefonů, notebooků, PC a tiskárenŠiroký výběr telefonů, notebooků, PC a tiskáren


