
- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 32 m2, přízemí, terasa, šatna, parkování...NC – 1.224 tis. Kč 

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 38 m2, 1. NP, výtah, balkon, parkování...NC – 1.231 tis. Kč 

- Prodej RD 6+1 Blansko, Josefa Lady, poz. 1.017 m2, ihned volný...NC – 5.900 tis. Kč

- Pronájem bytu 3+1 BK – Písečná, 76 m2, od 11/2017...NC – 12.000 Kč/měs./vč.inkasa 

- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, EE bez EM., I/2019...NC – 950 Kč/měs.

- Prodej chaty Olomučany, poz. 391 m2, EE, studna, skleník, septik...NC – 490.000 Kč

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – Info. v RK

- Prodej ½ pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, lukrativní místo... NC – 249 tis. Kč

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Jak volili Blanenští? - str. 2 Na kávě s Lukášem Dlapou - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Zatímco někdy prožíváme období klidu, kdy se nám zdá, že se nikde nic neděje, 
jindy se zase nestačíme divit, kolik událostí se nakupí téměř v jediný okamžik. V 
uplynulých dvou víkendech se v naší zemi děly věci!

našeho budoucího fungování ty nejzásadnější. 
K volebním urnám se dostavilo necelých 61% 
voličů. To, zda je tento počet dostačující, nechám 
na vašem úsudku. Můj názor je takový, že volební 
účast voličů by měla být vyšší. Za prvé proto, že 
výsledek zásadně ovlivní směr, kterým se bude 
ubírat naše republika dalších několik let, a za 
druhé proto, že ti, kteří k volbám nepřišli, se zcela 
výlučně připravují o jedinečnou možnost si u piva 
s kamarády na politiku a její zástupce řádně a 
od plic zanadávat. Myslete si o mně co chcete, 
ale to je prostě fakt. Kdo nevolí, nemůže si pak 
stěžovat.
 Výsledky voleb se mohou zdát v lecčem pře-
kvapivé. Mě třeba ani tak nezaskočilo vítězství 
Andreje Babiše, jako například bronzová medaile 
pro Piráty. Těm se dle mého podařilo oslovit ze-
jména mladé voliče, což je jistě velký klad. Druhé 
možné vysvětlení je, že Piráty zvolili ti, kteří ne-
sympatizují s hnutím ANO, s tradičními stranami 
ani s poněkud svérázným programem SPD Tomia 
Okamury. Debaklem by se dal nazvat neúspěch 
ČSSD, což se však vzhledem k okolnostem, tak 
trochu očekávat dalo…
 Na to, jak dopadly volby v našem městě, se 
můžete podívat uvnitř dnešního vydání na str. 
2. Z našeho regionu se rolí poslanců ujmou dva 
kandidáti. Za SPD je to Jan Hrnčíř a za hnutí ANO 
Lenka Dražilová. Doufejme, že se jim podaří naše 
město reprezentovat se ctí.

 Co mají tyto dvě zdánlivě odlišné události 
společného? Ještě pár dní před volbami se po-
litici div nepřetrhli v soupeření o každého voliče. 
Sliby, tahanice, skandály… Na tohle všechno 
nyní budou muset zapomenout. Nejlepší by bylo 
zakopat válečnou sekeru a najít možnost, jakým 
způsobem “uklidit cestu” po této volební vichřici 
nám všem. Dvě stovky lidí, kteří budou nyní 
zřejmě několik let rozhodovat o naší existenci, 
totiž nemohou jen tak nečinně přihlížet.
 A co my po orkánu? Můžeme příště k volbám, 
pokud se nám způsob “úklidu” této nové vlády 
nebude zdát dostatečný, můžeme se snažit za-
stavit u krajnice, když silný vítr shodí do vozovky 
větev, můžeme pomoct komukoli, kdo to zrovna 
teď potřebuje. Můžeme být především lidé a v 
těch nejhorších chvílích ukázat to nejlepší, co v 
nás je. A nebo taky ne...

Martin Müller

 Orkán. Ten se naší zemí prohnal minulou ne-
děli a nadělal obrovské škody, které půjdou do 
miliard korun. Přírodní živel, který u nás v tomto 
rozměru řádil naposledy asi před deseti lety, si 
vyžádal dokonce i oběti na životech. Ten den jsem 
osobně projížděl přes půl republiky a mohu vám 
říct, že takový chaos jsem už dlouho neviděl. 
Všude houkaly sirény, hasiči měli rekordní počet 
výjezdů, práci měla i policie a samozřejmě zá-
chranka. Nepořádek, který se povaloval po silnici 
a podél cest, se bude zřejmě uklízet ještě týdny. 
Množství spadaných větví, stromů a nafoukaného 
listí nebralo konce.
 Zatímco někteří lidé zastavovali, natáčeli si 
neštěstí na mobilní telefony a fotili s touhou 
ulovit exkluzivní materiál pro kamarády z rodné 
hroudy, viděl jsem po cestě taky spousty těch, 
kteří zastavili z jiného důvodu. Tím byla spon-
tánní snaha pomoci. Ať už to byly popadané 
větve, které z vozovky odklízel sedmdesátiletý 
důchodce nebo hromady listí a bůhví čeho, jež 
před obecním domem nejmenované vesničky na 
Vysočině odklízely děti, které by za normálních 
okolností podnikaly úplně něco jiného bližšího 
jejich dětské duši. 
 A to je právě ono. Když se vyskytne problém, 
máme vždycky dvě možnosti. Buď budeme jen 
přihlížet, nedejbože se v problému zviditelňovat, 
nebo se semkneme a začneme jej řešit. Pomáhat 
si. Dělat něco proto, aby ti, kteří pojedou po cestě 
po nás, dojeli domů bezpečně. 
 Každá taková přírodní katastrofa život ochromí. 
Lidi si sáhnou na dno a obvykle zvítězí právě to, 
čím se my lidé odlišujeme od ostatních živých 
tvorů. Lidskost. Jsme najednou víc soudržní, 
víc si pomáháme, osudy druhých nás dojmou a 
rozhýbou k činu, o kterém bychom si ani nepo-
mysleli, že jsme jej schopni. Třeba jen zastavit 
na krajnici a v provozu, vichru a dešti odtáhnout 
těžkou větev mimo vozovku… 
 Máme v sobě něco, díky čemuž přežíváme 
každou katastrofu. Zvládneme to! Nejen v tento 
bouřlivý víkend, nejen při fi nále MS v hokeji, nejen 
po povodních, při metanolové či heparinové aféře, 
prostě vždy. Umíme si pomáhat, být odvážnější 
než tušíme, držet při sobě, být v prvé řadě lidé.

 Volby. Čtrnáct dní zpět se konaly volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky. I to byl svým způsobem orkán. Byly to 
volby velmi důležité, troufám si říct, že z hlediska 
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Víte?
Nevíte?

Jak volili Blanenští? 

V nemocnici se bude 
bojovat za zdravá prsa

Freddieho sloupek
Křižovatky

 Svého času jeden z českých politiků prohlásil o 
našem národu něco v tom smyslu, že třetina obyvatel 
této země je slabá duchem, každý sedmý občan je 
debilní, dementní, nebo alkoholik a zhruba polovina 
obyvatel této země má podprůměrný intelekt... Těžko 
říci, do které skupiny by se onen politik sám zařadil, 
faktem zůstává, že jistý zástupce jisté třetiny volícího 
obyvatelstva zavítal nedávno do jistého zámku, aby 
si od jistého alkoholika vyslechl pověření k sestavení 
jisté vlády...
 Ocitli jsme se na křižovatce, slýchávám z mnohých 
stran... 
 I já se přiznám, že jsem výsledkem lidového hla-
sování o směřování naší země hluboce zklamán... A 
na křižovatce asi jsme. Jakým směrem se budeme 
dál ubírat záleží však nikoli na naší současné, či 
budoucí vládě, ale na nás všech. Ještě pořád je nás 
dost k tomu, abychom se účastnili veřejného života 
v jakékoli jeho podobě.
 Prvotní zlost z výsledků voleb odezněla. Rozčaro-
vání sice přetrvává, ale vzpomněl jsem si na tichou 
motlitbu...
 "Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit 
mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které 
změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych obojí od 
sebe odlišil..."
 A já si najednou uvědomil, že na křižovatce jsme 
každý den. Každý z nás. Každé naše rozhodnutí 
znamená krok nějakým směrem a není v naší moci 
zjistit, jak by se život odvíjel dál, pokud bychom se na 
té křižovatce rozhodli jít směrem jiným. Nemá smysl 
se ubíjet tím, co bylo nebo by být mohlo... Proč si 
ničit zdraví tím, že budeme z naší politické (nebo jiné) 
reprezentace ve stresu... Život je příliš krátký na to, 
abychom ho promarnili podobnými nepodstatnými 
věcmi... 
 Legrační je, že to do důsledku vnímám až teď. 
Mohl jsem se ušetřit mnoha zklamání... Totiž...
 ... když mi můj drahý přítel Fox se svojí manželkou 
gratuloval k narozeninám, prohlásil, že mi přeje vše 
nejlepší do té druhé (zbývající) poloviny mého života 
a cituji... "To, co máš za sebou byla ta lepší polovina", 
chtěl jsem ho praštit do nosu... 
 Už nechci... Neměl totiž pravdu. Ani v tom nejmen-
ším...
 Jistě, možná už nebruslím a neběhám tak rychle 
jako dřív. Možná se mi každý večer hůř usíná a o to 
hůř pak ráno vstává. Možná lituji některých svých 
rozhodnutí víc a některých míň. Jedno je ale jisté... 
Kdyby nebylo KAŽDÉHO z těch rozhodnutí, nebyl 
bych dnes tam, kde jsem... Tam, kde jsem rád...
 A když na mne přece jen padnou chmury, ocitnu-
-li se na další z těch životních křižovatek, pak se 
vždy mám kam obrátit. Ke své rodině, k přátelům a 
především k příteli nejvěrnějšímu...
 "I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho 
zlého, vždyť se mnou jsi Ty..."
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Hospicová péče bojuje 
s řadou problémů

 Starší manželský pár se těší na společné stáří. 
Rakovina, kterou onemocněl muž, ale už pokročila 
do nevyléčitelného stádia. Proto si manželka bere 
životního druha domů zemřít. Tak vypadá typický 
případ pacienta v terminálním stádiu nemoci, ke 
kterému vyjíždí Mobilní hospic svatého Martina 
Oblastní charity Blansko. 
 Některé příběhy hospice jsou ještě smutnější. Když 
umírá dětem maminka nebo když těžkou nemocí trpí 
mladý člověk.
 Pracovníci hospicové péče pomáhají nevyléčitelně 
nemocným na Blanensku už osm let. V týmu, který je k 
dispozici umírajícímu člověku čtyřiadvacet hodin denně, 
je sociální pracovnice, psycholog, pastorační asistent, 
zdravotní sestra a lékař. Hospic se však potýká s řadou 
potíží. 
 „Jedním z velkých problémů hospicové péče jsou 
lékaři. Momentálně k našim pacientům jezdí dvě lékařky 
po pracovní době, jedna pokrývá Boskovicko a druhá 
Blanensko. Když se však sejde naráz víc nemocných, 
tyto krátké úvazky hrazené z krajských peněz nestačí,“ 
říká vedoucí Charitní ošetřovatelské služby Radka 
Kuncová. „Přemýšlíme, jestli hospicovou péči nechat 
v takovém rozsahu, jak je, nebo jestli ji rozvinout. To 
bychom ale museli vzít lékaře na pracovní poměr a na 
to nemáme prostředky,“ doplňuje ředitelka blanenské 
charity Jana Sedláková. 
 K tomu, aby pojišťovna zaplatila práci lékaře, by 
musel být zaměstnán na 1,2 úvazku. Navíc na Bla-
nensku lékaři s atestací na paliativní péči chybí. Počet 
hospicových pacientů je však proměnlivý a nelze tedy 
zaručit lékaři stálou klientelu. Proto charitní pracovníci 
momentálně přemýšlí i o tom, jestli se lékař na takový 
úvazek ve službách charity uplatní.
 „Obecně se ví, že umírání doma je levnější než v ne-
mocnici a pro umírajícího snesitelnější a důstojnější. Ale 
ucelená koncepce hospicové péče v Jihomoravském 
kraji schází. Je to jedna z priorit, na kterou bych se chtě-
la zaměřit,“ říká předsedkyně sociálně-zdravotní komise 
Jihomoravského kraje Lenka Dražilová a dodává, že 
řešením by bylo mít pro paliativní péči v každém kraji 
jeden nebo dva kamenné hospice a k tomu nezbytnou 
terénní péči, která by ideálně spolupracovala s domy 
pro seniory a nemocnicemi.
 Dalším velkých problémem hospicové péče je, že 
lidé, kteří si vezmou svoje blízké domů, často nedo-
stanou od státu příspěvky a potýkají se s nedostatkem 
peněz. „Péče o hospicového pacienta je krátká, úředníci 
mají na vyřízení příspěvku dva měsíce a nevyléčitelně 
nemocní mohou do této doby zemřít nebo se jejich 
stav rychle zhorší a tím se změní i stupeň závislosti,“ 
informuje sociální pracovnice hospice Renáta Sedláč-
ková. K nedostatku peněz přispívá i to, že zatímco v 
nemocnicích dostávají nevyléčitelně nemocní lidé léky 
zadarmo, doma si je musí platit sami.
 Lidé, kteří pečují o své blízké v jejich posledních 
dnech, se navíc po nějaké době dostávají do stavu 
totálního vyčerpání. „Umírající mají často v noci bolesti, 
nespí a péče o ně je opravdu náročná. Přemýšlíme o 
tom, jak v těchto chvílích pečujícím pomoci,“ doplňuje 
Radka Kuncová z Charitní ošetřovatelské služby. 
 Ať už je péče o umírajícího člověka jakkoliv náročná, 
jeho ztráta je pro rodinu velká. Aby Oblastní charita 
Blansko alespoň trochu ulevila bolesti pozůstalých, 
pořádá každoročně jejich setkání. Letos bude setkání 
pozůstalých v Blansku 9. listopadu. Na tuto akci sa-
mozřejmě můžou přijít i ti, kteří jakýmkoliv způsobem 
ztratili svého blízkého, nejen klienti mobilního hospice. 
Setkání je o vzpomínání, o tom, jak se lidé se ztrátou 
vypořádávají, co je těžké a co naopak pomáhá. Tímto 
zveme všechny, kteří by se chtěli o svoji bolest podělit.

Vladěna Jarůšková

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

KVALITNÍ , LEHKÝ, KVALITNÍ , LEHKÝ, 

ELEGANTNÍ

OPRAVNA OBUVI - drobn
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správný čas!

Prošívaný dámský 
kabátek, z kategorie 

nových trendů. 
Rafi novaný střih a 

módní barvy nenechají 
v klidu žádnou dámu. 

Dále v nabídce:Dále v nabídce:    
lyžařské funkční 

bundy s membránou 
10000.

 Dámské + pánské.  

Volební účast:
ČR Blansko

2013 59,48 % 63,59 %

2017 60,84 % 63,36 %

 Ve dnech 20. – 21. října 2017 
se konaly volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu 
ČR. Volební účast byla nejen 
v Blansku, ale i v rámci celé 
ČR přibližně stejná jako před 
čtyřmi lety. 

 Oproti roku 2013 v urnách 
letos však přece jen skončilo o 
necelých sto tisíc platných hlasů 
více. Naopak v Blansku bylo 
letos odevzdáno o 190 platných 
hlasů méně než v roce 2013. 
Přesto volební účast v Blansku 
lehce přesáhla republikový prů-
měr.

 Také samotné hlasy blanen-
ských voličů přibližně kopírovaly 
ty celorepublikové, jak je vidět v 
přiložené tabulce.
 Za Blanensko se do Posla-
necké sněmovny dostala Lenka 
Dražilová za hnutí ANO 2011 
(bývalá ředitelka Senior centra 
v Blansku) a Jan Hrnčíř z SPD 
(ředitel Institutu terciárního vzdě-
lávání v Blansku).

-mha-

Strana Blansko:
hlasy v %

ČR:
hlasy v %

ANO 2011 26,36 29,64

ODS 12,06 11,32

KSČM 11,42 7,76

Svob. a př.dem. – T.Okamura (SPD) 11,00 10,64

Česká pirátská strana 10,43 10,79

ČSSD 10,17 7,27

KDU – ČSL 7,21 5,80

TOP 09 3,18 5,31

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2,48 5,18

Strana zelených 1,52 1,46

Strana svobodných občanů 1,40 1,56

ROZUMNÍ – stop migraci, diktát.EU 0,64 0,72

REALISTÉ 0,57 0,71

Strana Práv Občanů 0,27 0,36

Občanská demokratická aliance 0,21 0,15

SPR – Republ.str.Čsl. M.Sládka 0,19 0,19

SPORTOVCI 0,18 0,20

Dělnic. str. sociální spravedl. 0,16 0,20

Referendum o Evropské unii 0,10 0,08

Dobrá volba 2016 0,07 0,07

Blok proti islam.-Obran.domova 0,06 0,10

Řád národa – Vlastenecká unie 0,04 0,17

Česká strana národně sociální 0,04 0,03

Národ Sobě 0,04 0,00

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0,03 0,07

Radostné Česko 0,02 0,07

 Stejně jako předchozí roky, i letos bude blanenská nemocnice „bojovat“ za zdravá prsa. Na 
radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko, které je akreditováno pro mamární screening, 
proběhne v úterý 14. listopadu 2017 od 7.30 do 17.30 hodin „boj za zdravá prsa“. 

Pro koho je akce určena?
 V České republice hradí zdravotní pojišťovny 
preventivní vyšetření prsu ženám od 45 let věku. 
Akce Nemocnice Blansko je proto zaměřena na ženy 
pod touto věkovou hranicí, tj. do 44 let.

Co vás čeká?
• Na vyšetření se letos musíte objednat.
• Předem je nutné zajistit si na bezplatném tel. 
č. 800 180 880 poukázku AVON, kterou Liga proti 
rakovině přispívá na preventivní vyšetření částkou 
200,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou poukazu a skutečnou 
cenou provedeného vyšetření (v případě ultrazvuku 
300,- Kč a v případě mamografu 600,- Kč) hradí v 
tento den Nemocnice Blansko, tzn. vyšetření bude 
pro ženy s poukázkou Avon do 44 let (včetně) zcela 
zdarma.
• Objednat se můžete od 30.10.2017, a to na 
e-mailové adrese: ct@nemobk.cz do vyčerpání 
kapacity 120 žen. Odpovědí Vám bude automaticky 
generovaná odpověď o přijetí vaší rezervace a 
následně obdržíte e-mailem informaci o termínu 
(přesný čas vyšetření) a druhu vyšetření, které vás 
čeká.
• Metodu vyšetření, tedy ultrazvuk, mamograf 
nebo kombinaci obojího, není možné volit ze 
strany klientek "na přání". Metoda je indikována 
dle závazných doporučení odborné společnosti pro 
mamární diagnostiku a je plně v kompetenci lékařek 
mamocentra.
• Po ukončení vyšetření obdrží ženy tištěný výsledek 
s případným doporučením. 
• Od 10 do 14 hodin bude možná i konzultace v 
mamární poradně na oddělení jednodenní péče 
(prim. MUDr. Stanislav Krejsta).

 Nemocnice Blansko realizuje tuto akci již šestým 
rokem proto, že se naprosto ztotožňuje s myšlenkou 
bojovat s touto zákeřnou nemocí tou nejúčinnější a 
přitom nejsnazší metodou – prevencí. V průběhu 
života onemocní každá osmá žena rakovinou prsu! 
Jako jedno ze 70 mamografi ckých screeningových 

center ČR můžeme potvrdit: nejlepším lékem na 
rakovinu prsu je její včasný záchyt!

Proč přijít „bojovat za svá prsa“?
 Loni v Nemocnici Blansko "bojovalo za zdravá 
prsa" (bylo vyšetřeno) celkem 133 žen. Výsledky 
loňské akce proti rakovině prsu zaměřené na 
ženy pod věkovou hranicí 45 let, tj. na ty ženy, 
které nemají ze zdravotního pojištění na bezplatné 
pravidelné screeningové vyšetření prsu nárok, byly 
opět alarmující.
 U tří žen byl v rámci této preventivní akce, tzn. 
bez zásadních příznaků, stanoven nález indikovaný 
k ověření původu ložiska cestou bioptického odběru 
vzorku tkáně a jeho histologického vyšetření. 
Všechny tři ženy byly objednány k bioptickému 
ověření na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice 
Blansko v nejbližším možném termínu. Bohužel u 
jedné ženy byl potvrzen nález zhoubného nádoru 
prsu, v současné době je klientka zařazena do 
onkologické léčby.  
 Tato velice smutná bilance loňského „boje za 
zdravá prsa“ jednoznačně potvrdila, že prevence 
je zásadní, podobné akce jsou smysluplné a 
Nemocnice Blansko v nich bude nadále pokračovat! 
Budeme rádi, když letošní akci budete sdílet mezi 
svými kamarádkami. Možná že i ony žijí ve falešné 
iluzi, že jsou "tak zdravé, jak jsou mladé", že 
rakovina prsu a jiné diagnózy se jich netýkají. 
Jenže týkají, a to každé z nás bez ohledu na věk 
a nejen loňský ročník, ale zejména každodenní 
práce na oddělení radiodiagnostiky Nemocnice 
Blansko to nemilosrdně potvrzuje. V České republice 
je každoročně diagnostikováno více než 6 000 
nových případů onemocnění, dva tisíce žen s touto 
diagnózou ročně zemře. Karcinom prsu je na prvním 
místě mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 – 
54 let! Karcinom prsu je přitom velice dobře léčitelný 
(až 92 % pacientek se zcela vyléčí) – pokud je však 
nádor odhalen včas.

Více informací k této kampani získáte:
- na tel. čísle: 516 838 183 od 7:00 do 15:00 hodin 
v pracovní dny
- na služebním mobilním telefonu: 725 727 550 od 
7:00 do 15:00 hodin v pracovní dny
- na e-mailu: ct@nemobk.cz

-ko-

Stání pro postižené 
zdarma

 Od prvního listopadu mohou lidé se zdravotním 
omezením parkovat na městských parkovištích 
zdarma. Vedení Blanska o tom rozhodlo na říjnovém 
zasedání Rady města. Lidé, kteří vlastní průkaz pro 
přepravování těžce postižené osoby, nemusejí platit 
na vyhrazených místech. A co když budou všechna 
tato místa obsazena? „Nejsem si jist, zda k tomu v 
praxi dochází tak, že by to byl problém. Pokud by 
takový případ nastal, pak jde jistě o individuální přístup 
Městské policie při řešení této situace, kdy osoba se 
zdravotním postižením postaví auto na místo bez 
vyznačení,“ uvedl starosta Blanska Ivo Polák. 

-mha-
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Na kávě s Lukášem Dlapou
Plný elánu a nápadů. Nový ředitel Městské knihovny Blansko Lukáš Dlapa se ve své 
funkci pomalu rozkoukává. Za dva a půl měsíce si již udělal obrázek o tom, co jde a co 
ne. Snaží se pomocí menších kroků knihovnu posunout blíže veřejnosti. Chce do dění 
zapojit dobrovolníky, více spolupracovat s ostatními organizacemi a oproti dřívějšímu 
fungování knihovny více využívat různé dotační programy. V případě potřeby se ale i 
posadí do studovny za pult a je k dispozici čtenářům. 

by mohli jít vypomoci na dětské 
dílničky nebo příměstský tábor, 
což by se jim mohlo započítat do 
praxe. 
 Senioři by mohli chodit číst do 
mateřských školek v rámci poo-
bědového odpočinku. Učitelky by 
si odpočinuly a senioři by se cítili 
užiteční a mezi dětmi by pookřáli. 
Studenti by zase mohli třeba cho-
dit číst do domů s pečovatelskou 
službou. I kdyby měli obyvatelům 
číst jen noviny, určitě by to mělo 
smysl. 
 Hodně novinek chystáme spo-
lečně s kolegy na jednotlivých 
odděleních. Jako příklad bych 
uvedl návrh paní Gargošové z 
oddělení pro dospělé čtenáře 
na znovuzavedení roznáškové 
služby. Jde o to, že bychom mohli 
lidem s pohybovým omezením, 
kteří se k nám nedostanou, nosit 
knihy domů. Bohužel nemáme 
vlastní zdroje k tomu, aby to 
dělali zaměstnanci. Nemůžeme 
na oddělení nechat jen jednoho 

knihovníka. Ten by se tam uběhal a lidé by byli 
zbytečně nervózní, že musí čekat a že nemá čas 
se jim dostatečně věnovat. 

 Na jaký typ kulturních akcí se hodláte zaměřit? 
 S kolegy už jsme řešili, které akce v minulosti měly 
a neměly úspěch. Určitě plánujeme pokračovat v 
těch již zaběhnutých jako např. Univerzita (nejen) 
pro seniory a Salon blanenských fotografů a výtvar-
níků. Možná budou mít trochu jiný formát, ale určitě 
zůstanou zachovány. V rámci univerzity je nově 
možné zhlédnout videa z přednášek na YouTube. 
 Dále rozhodně zachováme pasování prvňáčků na 
čtenáře a také recitační přehlídky. 
 Rádi bychom také oslovili veřejnost a nabídli 
naše prostory těm, kteří něco zajímavého umí, 
někde byli nebo se něčemu celoživotně věnují, aby 
si u nás udělali přednášku, besedu nebo výstavu. 
Samozřejmě to neznamená, že bychom přestali 
pořádat odbornější přednášky a besedy s autory. 
Naší snahou ale bude zaměřit se i na lidi z Blanska 
a okolí.

 Která akce z minulosti návštěvnickou odezvu 
neměla? 
 Například Hudební toulky – poslechový pořad 
vždy zaměřený na nějakého interpreta. Beru to tak, 
že když se něco nepodaří, je to buď proto, že se to 
špatně zpropagovalo, nebo se to nabídlo špatné 
cílové skupině, nebo celkový koncept byl špatně 
nastavený, anebo o to prostě není zájem. Proto je 
tedy důležité vždy určit příčinu nízké návštěvnosti a 
případně akci upravit. Ale než abychom investovali 
čas do něčeho, co ocení dva lidé, akci raději zrušíme 
a zaměříme se na něco, co přiláká více návštěvníků. 
 Pro přípravu nových akcí ale nemají knihovníci v 
rámci pracovní doby zase tolik prostoru, proto bych 
rád organizaci některých akcí v budoucnu přenesl 
na dobrovolníky a výše zmiňovanou veřejnost.

 Další zaměstnanci by se asi hodili…

 Předtím jste pracoval v překladatelské fi rmě. 
Co vás vedlo ke změně zaměstnání? 
 V předchozím zaměstnání jsem pracoval skoro 
osm let. Byl jsem tam spokojený, ale vždycky jsem 
majitelce fi rmy říkal, že v Brně si sice žádnou jinou 
práci hledat nebudu, ale ve chvíli, kdy se naskytne 
v Blansku nějaká zajímavá nabídka, tak po ní půjdu. 
Jako spousta lidí jsem se díval na stránky Blanska, 
kde jsem zahlédl vypsané výběrové řízení na ředitele 
knihovny, což mě zaujalo. Pak jsem to pustil z hlavy, 
ale po týdnu jsem si řekl, že by nebylo od věci to 
minimálně zkusit. Naštěstí bylo dost času k přípravě 
koncepce. 

 Jak jste se připravoval k výběrovému řízení? 
 Navštívil jsem knihovnu a zajímal jsem se o to, 
jak funguje i z vnitřní stránky. Tehdejší zastupující 
ředitelka mi toho moc říci nechtěla, což chápu, 
protože interní věci se cizím lidem neříkají. Každo-
pádně něco jsem se dozvěděl. Pak jsem pátral na 
internetu, kdo má blanenskou knihovnu na starosti, 
a narazil jsem na jméno paní Jalové. S ní jsem se 
také sešel a zajímal se o její pohled na knihovnu, 
protože v rámci regionálních funkcí pod ni spadá. 
Také mě zajímal názor pana místostarosty, jakožto 
garanta kultury za město Blansko. Dále jsem prohlí-
žel webové stránky knihoven v republice – zejména 
v městech podobných Blansku – a díval jsem se, co 
knihovny nabízejí, a porovnával s tím, co v Blansku 
chybí. Posledním důležitým zdrojem byly zákony 
a vyhlášky a odborné články na webu Národní 
knihovny a Ministerstva kultury. Koncepci jsem po 
večerech vytvářel skoro měsíc. 

 Co nového chystáte? 
 Určitě se pokusím o rozšíření spolupráce s ostat-
ními organizacemi v okolí, aby se například vzájem-
ně nekryly pořádané akce podobného typu. Dále se 
budu snažit do služeb knihovny zapojit dobrovolní-
ky – studenty, maminky na rodičovské dovolené, 
seniory. Třeba studenti střední pedagogické školy 

Sponzor rubriky:

 Knihovna by bez problémů uživila tři nové za-
městnance. V současné době to máme tak, že 
když někdo onemocní nebo si bere dovolenou, 
musí se knihovníci střídat na jiných odděleních a 
jejich práce vázne. Je nám jasné, že je těžké najít 
v rámci rozpočtu města nějaké fi nanční prostředky 
na možné navýšení mezd a tím i zaměstnanců, ale 
na to naráží spousta příspěvkových organizací. 
Třeba až ukážeme, že to má smysl a funguje to 
tady, získáme další zaměstnance. Moje představa 
by byla taková, že knihovnu rozšíří alespoň jeden 
člověk s knihovním vzděláním, který by se věnoval 
knihovnímu fondu, vykrýval by problematické situa-
ce, když někdo onemocní, a zároveň by uvolnil ruku 
knihovníkům, kteří by mohli řešit i nějaké další akce, 
abychom mohli např. víc zpracovávat kroniku a dále 
rozšiřovat služby čtenářům. 
 Další člověk by klidně mohl být s pedagogickým 
vzděláním a měl by na starosti pořádání kulturních 
akcí, práci s dětmi, Facebook, komunikaci s médii 
apod.
 Proto teď nemůžeme a ani nechceme na čtenáře 
vychrlit hromadu novinek ve službách, které bychom 
pak nebyli schopni dlouhodobě vykonávat v kvalitě, 
již bychom si představovali. Když už s kolegy řešíme 
nějaké nové služby, vybíráme zatím méně časově 
náročné věci a ty, které příliš nezatíží rozpočet. Pů-
jde o drobnější záležitosti, jimiž chceme čtenářům 
zpříjemnit fungování knihovny a být jim otevřenější, 
aby věděli, co se tady děje. 
 Nově jsme například zařadili seminář Jak hledat 
v knihovně, který chceme dělat pravidelně. Čtenáři 
se dozví, jak hledat v katalogu, jak se orientovat v 
knihovně atd. 
 Máme v plánu pořádat knižní burzu pro čtenáře – 
lidé si budou moci mezi sebou vyměnit nebo prodat 
knihy, které už nepotřebují. 
 Také chceme umístit před vstup do oddělení 
nástěnku, kam by lidé mohli dávat různé podněty.

 Chystáte něco na příští rok v rámci oslav 
výročí založení republiky? 
 Do oslav sto let od založení republiky se určitě 
zapojíme, a to v nějaké návaznosti na akce pořáda-
né kulturním střediskem, muzeem, galerií a dalšími 
organizacemi, které by chtěli něco uspořádat. Zhru-
ba v půlce listopadu bychom se měli všichni sejít a 
pobavit se o tom, jakou má kdo představu. 

 Plánujete dotazníkové šetření týkající se spo-
kojenosti čtenářů, jaké bylo před rokem?
 Mám v plánu dotazníky dělat. Možná je ale na-
hradí varianta, že čtenáři nám budou moci dávat 
podněty průběžně. V hlavě mám takovou myšlenku, 
že bychom se jednou za měsíc spolu s vedoucími 
oddělení sešli se čtenáři a ti by se nás mohli zeptat 
na cokoli týkající se knihovny. 

 Čtenáři se v minulých dotaznících ptali např. 
po biblioboxu, kam se mohou vrátit knihy, když 
je knihovna zavřená. Budete to řešit? 
 Ano, lidé se po něm ptali. Ale když zjistíte, že stojí 
sto tisíc, stojíte před rozhodnutím, zda dáte skoro 
třetinu rozpočtu na nákup knih do tohoto zařízení, 
které třeba ani tolik lidí nevyužije, nebo za to raději 
koupíte nové knížky. Takže buď budeme spíš hledat 
nějakou alternativu, která ovšem nebude pravděpo-
dobně splňovat všechna kritéria ochrany knihy, nebo 
budeme čekat na nějakou účelovou dotaci, kterou 
by mohl vypsat třeba kraj. 

 Lidé také volají po klimatizaci knihovny… 
 To bude asi největší investice na příští rok. Už teď 
víme, že přesáhne půl milionu korun. Jenomže kli-
matizace řeší pouze vedro, ale už ne čerstvý vzduch. 
Aktuálně řešíme i variantu spojení klimatizace s ně-
jakou rekuperační jednotkou, což bude stát ještě víc. 

Když ale v kulturní místnosti sedí padesát lidí dvě 
hodiny, je tam nedýchatelno. Nebo když přijde do 
studovny pár lidí, kteří příliš neřeší osobní hygienu, 
cítíte to tam ještě druhý den. Toto samotná klima-
tizace nevyřeší. A větrat klimatizovanou místnost 
není ekonomické.  Nejsem zastáncem ukvapených 
rozhodnutí a nemá smysl dělat polovičatou práci – 
nasypat statisíce do klimatizace, abyste pak zjistili, 
že efekt není takový, jaký jste čekali. 

 Jak se osvědčila změna provozní doby knihov-
ny, kterou jste zavedl – zejména uzavření v úterý 
a otevření knihovny ve středu? 
 Změnou provozní doby jsme šli vstříc čtenářům, 
kteří do Blanska přijedou v úřední dny vyřídit něco 
na úřady a návštěvu Blanska tak dřív nemohli spojit 
s návštěvou knihovny. Toto je již nyní možné. Je nám 
jasné, že se opět nezavděčíme všem, ale v posled-
ním dotazníkovém šetření se na to několik čtenářů 
ptalo, proto jsme jejich přání vyslyšeli. Pondělním 
posunutím na osmou hodinu raní jsme zase cílili na 
čtenáře, kteří by např. po návštěvě lékaře museli 
čekat až do desíti.

 Jaká je vaše oblíbená knížka z dětství? 
 Nedávno jsme se probírali dary od čtenářů a úplně 
mě to střelilo do oka – spisovatel Arthur Ransome 
a jeho Trosečníci z Vlaštovky a Boj o ostrov. Je to o 
dětech, které se jmenovaly Nancy, Roger a Peggy 
– úplně si to vybavuji, jak jsem ta jména četl tak, jak 
se píší. Od Steklače mě zase bavila Pekelná třída a 
série Čenda, Bohoušek, Aleš § spol.... Vzpomínám 
si, jak mě babička nutila číst Káju Maříka, ale to se 
mi četlo špatně a nebavilo mě to. 
 Když jsem chodil do staré knihovny do secesní-
ho domu na Smetanově ulici, tak tam zase mívali 
kreslenou knihu Už vím, proč. Byla tam třeba po-
psána výroba ručního papíru, jednotlivé kroky pěkně 
rozkreslené. To mě hodně bavilo. A ještě mi utkvěl 
Egypťan Sinuhet. Později Harry Potter, ale to už 
nebylo úplně dětství. 
 Jako dítě jsem četl celkem hodně. Za rok jsem 
přečetl kolem patnácti dvaceti knížek mimo povinnou 
četbu. Pak v rámci vysoké školy jsem měl takovou 
drobnou vynechávku, ale to bylo spíš tím, že jsem 
hodně cestoval. A jak začaly elektronické knihy, 
začal jsem si je pořizovat a ke čtení se zase vracet. 

 Jak přimět děti číst? 
 Prvotní impuls musí být v rodině. Jakmile nemá 
rodič čas si s dítětem sednout a číst si, je to problém. 
Jestliže dítě návyky nezíská v útlém dětství, pak už 
musí chtít samo, a to zase většinou jde ruku v ruce 
s tím, jak dospívá a co ho baví. 
 Zádrhel vidím hlavně v tom, že rodiče raději posa-
dí potomka k počítači, tabletu nebo televizi. A i když 
je našim cílem podporovat u dětí rozvoj čtenářské 
gramotnosti, tak když nezačne sama rodina, my toho 
potom moc nezmůžeme. Jednou z cest je možná to, 
že se budeme snažit proniknout více do škol. Nějaká 
spolupráce funguje, ale podle mě jsou tam rezervy. 
Některé školy nechtějí chodit vůbec, některé chodí 
omezeně, některé víc. Chtěl bych zjistit, v čem je 
problém, a hledat řešení. 
 Obecně by mělo jít o vyváženou spolupráci rodiny, 
školy a knihovny. Čtenářská gramotnost je strašně 
důležitá a ruku v ruce s ní jde i literární kompetence. 
Číst se naučí každý. Ale dokázat text pochopit a 
správně interpretovat je pro spoustu lidí velmi těžké. 
Podle mě se to projevilo i v letošních volbách. Lidé 
mnohdy nedokážou v textu odhalit manipulaci s fakty 
a snadno se nechají zlákat populistickými řečmi a 
nereálnými sliby. Podle mě je důležité, aby se právě 
toto chápání a správná interpretace textu učily ve 
školách. 

Marie Hasoňová
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Krby s dokonale čistým sklem

Podlehněte dokonale čistému sklu krbu FLAMEN!FLAMEN!

VZORKOVÁ PRODEJNA
Dolní Lhota 199, Blansko

Tel. 517 070 138

www.fl amen.cz

FLAMclean - to je unikátní systém hoření, díky 

němuž zůstává sklo krbu čisté a nešpiní se kouřem.

Jak to funguje? Čerstvý vzduch je přiváděn k horní 

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

přitom s sebou odvádí zplodiny a kouř do topeniště. 

Vzniká tak efekt zvaný OPLACH SKLA, díky 

kterému sklo Vašeho krbu zůstává dokonale čisté a 

nemusíte se tak často starat o jeho údržbu.

Music club Svitava

Z bájí do každodenní reality

 Nevíte, kde strávit páteční či sobotní večer, nechce se vám být doma a marně přemýšlíte nad tím, 
kam se jít odreagovat po týdnu plném stresu, zatancovat si a přitom zůstat v Blansku? Máme pro 
vás skvělý tip, přímo v Blansku se nachází MUSIC CLUB SVITAVA.

 Music club Svitava najdete na Kollárově ulici 
ve sklepních prostorách v budově sousedící s 
Penny marketem, jedná se o prostory bývalého 
clubu Rachota. Původní prostory byly zanedbané, 
nedůstojné a konaly se zde koncerty se specifi ckým 
zaměřením na metalové publikum. V tomto roce 
podnik převzal nový provozovatel a během pár 
měsíců došlo k podstatnému zvelebení a kompletním 
úpravám vnitřních prostor. Změnila se i původní 
koncepce klubu. Music club Svitava svým zaměřením 
cílí na širokou veřejnost.  Zábava, tanec, zpěv, dobré 
pití, něco k zakousnutí – to je, oč tu běží.
 Klub má otevřeno zatím jen o víkendech, konkrétně 
v pátek a v sobotu od 21 hodin do čtyř do rána, 
vstupné se žádné neplatí. Občas se v programu 
klubu objeví živá kapela, ale většinou se o hlavní 
zábavu stará DJ, který posluchačům servíruje 
převážně hudbu 90. let a českou muziku. Skvělé je, 
že hraje na přání publika. Je tu i velká projekce, která 
je využívána jak pro videodiskotéku, tak k různým 
dalším účelům, například při soukromých oslavách, 
třídních srazech nebo workshopech, pro které 
jsou tyto prostory jako stvořené. Díky uspořádání 
prostor (samostatný sál pro kapely a sál pro 
DJ) si v Music Clubu Svitava najdete vždycky 
místo, kde si zatancujete i popovídáte. A 
pokud chcete naprostou diskrétnost, můžete 
využít soukromí obsluhovaného VIP salonku s 
koženou sedačkou, který pojme až osm osob.
 Provozovatelé klubu plánují otevřít i ve 
středu při takzvaných „Studentských středách“. 
Bude tu DJ, ale zahrají si tu i studentské kapely, 
k chuti přijdou speciální drinky za skvělou cenu. 
Více info se dočtete na www.student-party.cz a 
www.vinarnasvitava.cz 
 Co si dáte k pití? V bohatém nápojovém 
lístku vás ihned zaujme několik věcí. Tou první 
je bezesporu obsáhlá nabídka exotických 
rumů. Napočítal jsem přes dvacet druhů 
populárních lihovin; od těch „standardních“ 
jako je Diplomatico přes různé ovocné rumy 
až po luxusní kousky pro gurmány. V nabídce 

je rovněž mnoho druhů 
whisky a likérů, vše kvalitní 
značkové pití. Zajímavý a 
velmi chutný drink The Great 
Moscow Mule namíchaný 
z vysoce kvalitní ruské 
vodky, zázvorového toniku 
a ledu. Delikátní záležitost, 
kterou jinde v Blansku jen 
těžko ochutnáte! Zaujala 
mne také široká nabídka 
míchaných nápojů, které 
jsou připravovány v šejkru, 
což už se vidí málo. Přitom 
takto připravený drink 
chutná úplně jinak! Zajímavě 

vypadalo smoothie z čerstvého ovoce s vodkou. 
Samozřejmě zde najdete i klasické míchané „retro“ 
nápoje typu BETON a RUM s COLOU a točené pivo 
Bernard. 
 Klub nedisponuje klasickou kuchyní, ale jídlo si zde 
pořídíte. Můžete si vybrat z pěti druhů čerstvé pizzy, 
kterou tu připravují přímo v peci. Nabízená pizza je 
bez éček, velká jako kolo od vozu, je velmi chutná a 
objednat si ji můžete po celou dobu, kdy je v klubu 
otevřeno.
 Pokud se chcete dobře pobavit, seznámit se 
s novými lidmi a vychutnat si kvalitní pitivo za 
více než příjemnou cenu, vyrazte o víkendu do 
zrekonstruovaného Music clubu Svitava. Více 
informací o aktuálních akcích, program a mnoho 
dalšího najdete na www.vinarnasvitava.cz a taky na 
facebooku – Vinárna Svitava. Ať je Vám 20, nebo 99 
let budete se zde cítit příjemně. 
 Pokud patříte mezi ty, kteří se na Štědrý den 
nechtějí nudit doma, uvítáte informaci, že v tento 
den, jakožto přes celé svátky bude v klubu otevřeno. 
Chystá se i velká silvestrovská party s překvapením. 

-r-

 Už stovky let můžeme na starověkém trhu v Římě obdivovat vzácný chrám, zasvěcený bohu 
Portunovi, ochránci přístavů a říčních toků. Málokdo však ví, že ve starší řecké mytologii 
byl Portunus božstvem chránícím vstupní dveře starořeckých domů. Tyto mýty jsou s námi 
už tisíce let a je úžasné, že dnešní doba nám je umožňuje proměnit ve skutečnost.

 Portunus je tu pro nás i v jednadvacátém století 
a vedle ochrany přináší našim domácnostem 
množství automatických funkcí, které nám dnes 
nabízí budoucnost. 

Kontrola nad domovem 
jediným dotekem

 Ano, zní to jako sci-fi , asi jako kdysi představa 
člověka, který bude létat, dnes je však tato 
technologie samozřejmou součástí našeho 
života a může se jednoduše stát i Vaší realitou. 
Aplikace Vás může nepřetržitě informovat o 
zabezpečení Vašeho domova z jakéhokoliv 
místa na Zemi, velmi efektivně řídí vytápění 
domu, hlásí nenadálé pohromy, jako je například 
prasklý přívod vody v koupelně a přináší novou 
úroveň pohodlí, mimo jiné, díky ovládání všech 
světel a žaluzií odkudkoliv na světě – hlavně 
tedy z Vaší pohovky. 

Na počátku byly otázky
 Je možné efektivně topit ve starém domě? 
Šlo by nějak ovládat množství spotřebičů, 
žaluzií a světel z jediného místa? Může naše 
domácnost obstát i za deset let? Bude nám 

i v budoucnu poskytovat vše, co potřebu-
jeme?
 Poté, co jsme našli odpovědi a nová chytrá 
řešení, rozhodli jsme se podělit o své zkušenosti 
a pomáhat lépe bydlet i ostatním. Vznikl 
tak Portunus - projekt několika nadšenců a 
školených odborníků, který si bere za priority 
především bezpečnost, úsporu a jednoduchost 
moderního bydlení. Naším cílem není jen 
prodávat elektroniku, jde nám o komplexní 
řešení, která budou šetřit Váš čas, peníze 
i energii. Přesto že je chytrá domácnost od 
Portuna komplexním systémem, který má 
v mnoho rozmanitých funkcí, může se bez 
problémů zabydlet i v bytě, ve fi rmě nebo ve 
starém domě, kde efektivně šetří náklady na 
vytápění, přičemž zvládá rovnou i zabezpečení 
a další vychytané zlepšováky. Pokud se však 
chystáte stavět, je to ta nejvhodnější doba 
nezávazně se zeptat našich odborníků na 
řešení ušité na míru pro Váš dům. 
 Portunus je budoucností bydlení, kterou 
můžete žít už dnes.

www.portunus.cz

smrckova@etampa-metra.cz,
+420 724 566 205

 a .

 

www.etampa-metra.cz

RESTAURACE MAXIMA 
 Svitavská 500, Blansko, tel.: 777 139 281

DO KONCE ROKU PŘIPRAVUJEME TYTO AKCE:

Úterý 7.11.2017 v 18.00 hodin

TIANDE - PŘEDNÁŠKA NEJEN PRO ŽENY 
- vstup volný

Sobota 18.11. 2017 

Taneční zábava MEDIUM od 20.00 hod.

Sobota 9.12.2017 v 16.00 hodin 

KONCERT VESELÁ TROJKA  Pavla Kršky 
- vstupné 250,- Kč

RESTAURACE A SPOLEČENSKÝ SÁL - pronájmy a párty
Jste fi rma a hledáte prostor pro fi remní oslavu či soukromý večírek? Jste kapela a chcete si domluvit 
koncerty nebo zábavu? Plánujete svatbu nebo narozeniny? Jste třeba zástupce studentů střední 
školy a chcete to pořádně rozjet na párty, kdy bude Maxima patřit jenom vám? Stačí zavolat nebo 
napsat, jsme tu pro vás!

Více o akcích najdete na našem facebooku – restaurace Maxima
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BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira
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NOVE
míchání
autolaku

ˇ

VÍKENDOVÉ 
CVIČENÍ 
 V NEMOCVIČNĚ

LISTOPAD

12.11.2017   Lucka 15-18 hodin Tabata - Pilates

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

25.11.2017   Věrka 09-11 hodin Yoga training - meditace

NOVINKA!

I o víkendu se na Vás těší tým Nemocvičny

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

www.nemocvicna.cz tel. 720 987 564

Vážení spoluobčané, 
dovolte nám poděkovat za vaši vysokou účast ve volbách do Parlamentu ČR. 

Zároveň vám děkujeme za přízeň, kterou jste projevili Hnutí ANO 2011 
a pomohli tak ke zvolení paní Mgr. Lenky Dražilové poslankyní Parlamentu ČR. 

Výsledek voleb je pro nás zavazující 
a všichni budeme svou prací plnit náš volební program.

Věříme, že nám zachováte přízeň a podporu i v roce 2018, 
kdy nás čekají komunální volby.  

Ing. Jan Nečas
předseda OO ANO 2011 Blansko

Mgr. Lenka Dražilová, MBA
poslankyně Parlamentu České republiky

D KUJEME 
:)

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

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

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

- 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

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás pozvali na nákup vánočních dárků pro celou rodinu. 

Nabízíme Vám:
- zboží českých výrobců zn. DADKA, AMJ, JITEX, PLEAS, RUKO, SVITAP
- zboží zahraničních výrobců zn. HEGLER, 
 O'STYLE, VAMP, JOPESS, PIONEER
- široký sortiment pánských košil
- společenská, sportovní a volnočasová móda pro ženy i muže
- bytový textil

textil Eva Kupková

Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, Tel: 516 416 449 

kupkova.textil@seznam.cz, facebook.com/textilblansko
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O úsporách energie a ekologii

10.–12. 11. 2017 • blansko
Pochod světýlek ke sv. Martinovi

Soutěž Českého poháru v zimním plavání
Slavnostní mše svatá s poděkováním za dary země

NA VÍNO S MARTINEM
přehlídka vín v zámeckém parku

HISTORICKÝ PRŮVOD MĚSTEM
ŘEMESLNÝ JARMARK
Představení, hry a atrakce pro děti

Speciální svatomartinské menu v blanenských restauracích 

V programu vystoupí:
• Marek Ztracený • Hana Holišová • Jožka Černý 

• Tambour • Štvanci • Ilusias • Cimbálová muzika  

Aleše Smutného • Big Band ZUŠ Jedovnice • Pardubičtí 

pozounéři • Dobrušské žesťové sdružení • ZUŠ Blansko  

• Soukromá ZUŠ Blansko  

a mnozí další

www.facebook.com/vitanisv.martina/

Hlavní pořadatelé a partneři akce:

Za podpory: Mediální partneři:

martin.blansko.cz

Restaurace MYSLIVNA
- stylové prostředí

- velký výběr jídel ze zvěřiny

- česká kuchyně, poctivé porce

- DENNÍ MENU od 79 Kč - 12 jídel!!!
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!

- více na Facebooku: Myslivna Blansko

10. - 12.11. Svatomartinská husa 

 a košt mladých vín

 25.11. Cimbálová muzika Majerán

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

sa 

án

 Místní akční skupina Moravský kras, která tento 
seminář pořádá, připravila protentokrát pestrou 
škálu témat, ze kterých si „to své“ může vybrat 
každý. 
 Případné zájemce o účast jistě potěší, že seminář 
je opět bezplatný, je však třeba se na něj přihlásit do 
16. 11. 2017, a to buď formou emailu, kam uvedete 
své jméno, příjmení a telefon, zaslaném na adresu 
pokorna.masmk@centrum.cz, nebo telefonicky na 
čísle +420 511 141 728. 

Program: 
08.30-09.00 Registrace
09.00-9.40 Projekty EPC v menších obcích

09.40-10.15 Ozeleňování venkovského prostoru – 
boj se suchem a změnou klimatu
10.15-10.55 Inteligentní systém nakládání s odpady 
v obci Šitbořice
10.55-11.30 Lipka – školské zařízení pro 
environmentální vzdělávání
11.30-12.05 Přestávka, oběd
12.05-12.45 Energetické úspory ve starších domech
12.45-13.25 Přírodní stavitelství
13.25-14.00 Dešťovka – dotace na využití srážkové 
a odpadní vody
 Seminář se koná s podporou Jihomoravského 
kraje.

-kkuc- 

 Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se v Blansku opět koná již tradiční podzimní seminář zaměřený na 
úspory energie a ekologická témata. Do Fotbalové hospůdky na Údolní 10 tak opět může vyrazit 
každý, koho zaujme program, ať už celý, nebo jen jeho dílčí část. 



Řádkovou inzerci posílejte emailem na moni-

tor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.
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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: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! 
Kvalitní loňský tmavý med přímo od včelaře z 
čisté přírody Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 
1 a 5 kg sklenicích. Po domluvě dovezu větší 
množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Originál malovaný slovácký nábytek. Truhla, police 
se skříňkou, dvě židle. Malá oprava nutná. Starožitný. 
Tel. 605082523.
* Dětské dřevěné skládačkové stavebnice 3 ks, 2 
pohádkové knihy, nádobíčko. Vše jako nové, PC 700 
Kč, nyní 250 Kč. Vhodné do 5 let. Tel. 773320111.
* Starší plynový sporák s elektrickou troubou s 
mřížkou  a plechy
hnědé  barvy. Cena 600,- Kč. Tel: 773975066.
* Starší vchodové dveře do bytu bílé barvy, levé se 
zámkem plus přídavným zámkem. Průměr pantů 10 
mm. Cena 800,- Kč. Tel. 773975066.
* Automatickou pračku, velmi levně. Tel. 7234848703.
* Samici králíka kalifornského. Tel. 608444214.
* 2 kusů sad kompatibilních inkoustových náplní do 
CANON-CI-CL 526 Y,M,C,BK a CI PG 525, cena 450 
Kč. Tel. 602569424.
* Kolo trekking se štanglí a košíkem vzadu, pěkné 
za 2500 Kč. Tel. 735261422.

      PRODEJ    

* Sháním pronájem 1+1, 1kk, i v RD. Ne Zborovce. 
Tel. 728045186.
* Našel by se prosím někdo,kdo daruje staré lino-
leum? Potřebuji jej jako omyvatelnou podlážku do 
holubníku. Tel. 737002332. Nejlépe SMS.
* Našel  by se prosím někdo kdo  daruje nepotřebnou 
petrolejovou lampu? Tel. 737002332. Nejlépe SMS.
* Sháním pronájem garáže v Blansku. Nejlépe: 9. 
květen, Údolní, Chelčického. Ale není podmínkou. 
Prosím nabídněte na tel. 776744547.
* Koupím zahradu s pěknou chatkou v okolí Blanska, 
užitková voda, elektrika výhodou, 400-1000 m2. Tel. 
606466069.
* Pronajmu garáž - dlouhodobě. Lokalita Zborovce 
- patrové garáže , modrá sekce. Tel. 737217721.
* 60letá žena prosí hodné lidi: máte doma vánoční 
ozdoby a formičky, které byste mohli darovat nebo 
za menší obnos  prodat? Tel. 778405844.
* Koupím byt 2+1 v Blansku. Nejsem RK. Nabídněte 
prosím. Tel. 721833167.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Jožka Černý 75 let narozeninový koncert 10. 11. 
2017 v 18:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji 220 Kč. Vstupenka na koncert platí 
také jako vstupenka na nedělní program Vítání sv. 
Martina v zámeckém parku.
Vítání sv. Martina 12. 11. 2017 v Zámeckém parku. 
Vstupné v předprodeji 50 Kč. Děti do 15 let, ZTP a 
kostýmy mají vstup zdarma.
Pražské kytarové kvarteto - Miloš Pernica a hosté 
2017, 28. 11. 2017, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji: 190/160 Kč. 
Eva Pilarová – Vánoční koncert 10. 12. 2017 v 19:00 
hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 
300 Kč.
Michal z Kouzelné školky | Michal je kvítko 11. 2. 
2018 v 10:00 hod, Kino Blansko. Vstupné v před-
prodeji 170 Kč, děti do 3 let zdarma. 
Morava PARK FEST 2018 23. 6. 2018 od 12:00 
hod, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v 
předprodeji do 31. 12. 2017: 399 Kč/dospělý, 100 
Kč/děti 6-15 let. Od ledna za vyšší cenu do 18. 6. 
2017: 499 Kč/dospělý, 200 Kč/děti 6-15 let. Děti do 
5 let mají vstup zdarma.

Aktuálně v prodeji:
DVD Eva Kupová Filmový dokument z cyklu „Živá 
paměť“ o významných blanenských osobnostech. 
Cena 100 Kč.
Publikace Vilémovice 750 let Paměti obce Vilémo-
vice u příležitosti 750 let od první písemné zmínky. 
Cena 120 Kč. 
Ilustrovaná publikace Selské koření, autor Rostislav 
Burget – Povídky nejen z Moravského krasu. Humor 
a moravská svérázná historická nářečí v životních 
příbězích. Cena 150 Kč. 

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

Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku! 

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

Fenomén jménem Merkur 
je k vidění v muzeu

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si svůj volný čas. Starosti s vyřízením STK
a měřením emisí vyřešíme za vás.

Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku kvůli platnosti 

technické kontroly? Pokud se již blíží, naši technici se o vše postarají. 

Nabízíme kompletní zajištění technické kontroly a měření emisí na 

profesionální úrovni. Odstraníme případné nedostatky včetně takových 

detailů, jako je prošlá autolékárnička. Na opravy je možné využít slev

až 20 % z Šekové knížky. Další 2 roky tak můžete jezdit opět bez starostí.

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

TECHNICKOU KONTROLU
       VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

 Ideální počet osmi hráčů na dva způsobilé kurty 
se přihlásilo na říjnový squashový turnaj. Nejprve 
jsme odehráli první, takzvané zahřívací kolo. V 
jedné skupině čekalo na každého hráče sedm utkání 
po dvou setech do 11 bodů. Toto kolo nám určilo 
nasazení hráčů do druhé fáze turnaje. Oblíbený 
vyřazovací pavouk se zápasy na dva vítězné sety 
určil vítěze. Stal se jím Jakub Sedláček po vítězství 
nad Jiřím Pánkem 2:0. V zápase o třetí místo 
vyhrál po těžkém boji Karel Hudec nad Vladimírem 
Hlouškem 2:1 (9:11, 11:7, 11:8). Páté místo a malé 
fi nále vyhrál Ivo Graff y.Výsledky tohoto turnaje 
samozřejmě zaznamenaly i obě naše celoroční 
doprovodné soutěže. 
 „Turnajový Mág“ nadále vede Ivo Graff y, který 
již má 201 setů. Druhé místo patří dvojici Pavel 
Procházka , Jakub Sedláček se 189 sety. Čtvrtý Jirka 
Pánek odehrál 178 setů.
 V soutěži „Turnajový Leader“ si první místo upevnil 
Jakub Sedláček, který vybojoval již 176 bodů. Druhý 
Jiří Pánek získal 150 bodů. Přes stobodovou hranici 
se ještě dostal Ivo Graff y se 114 body. V obou 
soutěžích je vedeno 22 hráčů.
 Příští, listopadový turnaj se uskuteční v sobotu 
25. od 9:00 hodin. Turnaj zakončí 16. squashovou 
sezónu v našem squashovém centru. Vyhodnocení 
pak proběhne na Vánočním turnaji v prosinci. 
Samozřejmě na oba závěrečné turnaje jste 
všichni zváni. Ceny pro všechny aktivní hráče jsou 
připraveny.

-rl-

SQUASH
proosímsím T. Tel.el. 72183

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
Objednávky na tel. 777 887 700, 516 412 100

 Ruské kolo s třiceti kabinkami, 
těžební věž či železniční most 
s vlakovou soupravou a další 
modely jsou k vidění v Muzeu 
Blanenska. To vše je postaveno 
ze stavebnice Merkur, která je 
pro mnohé dospělé symbolem 
dětství. 
 Informační panely i vystavené 
modely mapují historii a vývoj 
stavebnice. Majitelem sbírky je 
sběratel a stavitel Jiří Mládek, 
který se této zálibě věnuje více 
než čtyřicet let. Vystaveny jsou 
také modely vlakových souprav, 
které v současnosti společnost 
Merkur vyrábí. Návštěvníci mohou 
vidět kolejiště, po kterém jezdí 
lokomotiva. 
 „Tyto děrované plíšky jsou pro mě neuvěřitelnou 
fascinací pocházející z dětských let. Rodiče mi 
bohužel Merkur koupit nemohli, tak jsem si s ním 
hrál u kamaráda. Z té doby mi zůstalo jedno vnitřní 
rozhodnutí: Až budu jednou velký, nakoupím si 
ty největší Merkury, abych mohl postavit něco 
velkého… A teď si to plním," říká Jiří Mládek o své 
vášni. Jeho modely jsou často funkční, ovládané 
manuálně nebo jsou elektrifi kovány.
 Na výstavě v muzeu nechybí ani model Petřínské 
rozhledny, který měří téměř dva metry. Zajímavostí je 
též replika čočkostroje, který vynalezl Otta Wichterle. 
Historie kovové stavebnice sahá do roku 1920, kdy 
si ji nechal patentovat zakladatel fi rmy Inventor 
Jaroslav Vancl. Dodnes se vyrábí v Polici nad Metují. 
 Kromě Merkuru putovní výstava představuje také 
další stavebnice – roudnický Edison, pražský Vašek 
nebo volarský Trix. „Merkur měl to štěstí, že přežil 
neblahá válečná a zejména poválečná léta. Stalo se 
tak možná díky souhře okolností, možná byl svou 
koncepcí nadčasovější, a měl tak větší naději na 
přežití,“ vysvětluje Mládek. 
 „Stavebnice jsou především výsadou dětí, proto 
jsme se rozhodli výstavu představit i v čase Vánoc. 
Věříme ale, že si zde najdou své i dospělí. K výstavě 
je po celou dobu jejího trvání k dispozici herna, kde 

si mohou děti vyzkoušet práci konstruktérů a ty 
nejzdařilejší kousky vystavíme přímo ve výstavní 
síni, kde je pro ně vyhrazeno čestné místo,“ doplňuje 
ředitelka muzea Pavlína Komínková s tím, že v dílně 
zaměstnanci muzea rádi uvítají školy a další skupiny. 
Výstava je již tradičně doplněna o kvíz. 
 O tom, že stavebnice je stále aktuální a má 
co říci i dnešním dětem, svědčí zájem dětských 
návštěvníků. „Dvouletý Adámek Němec při odchodu 
z výstavy prohlásil, že vše je jeho, plakal a chtěl mezi 
těmi traktory, náklaďáky a letadly zůstat,“ popisuje 
Komínková. Výstavu je možné navštívit do 19. ledna 
2018.

-mha-
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3. listopadu 20178

3. Svatomartinský košt:
poprvé v sdci Moravského krasu

 Svatomartinská vína jsou první vína nového ročníku. Jedná se o svěží vína, která sice zrála pouhých 
několik týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter. Znáte jejich chuť a kvalitu, 
stejně jako znáte blanenský Svatomartinský košt. Ten se letos koná již po třetí. Nově na Skalním mlýně!

 Již tradiční Svatomartinský košt, který odstartuje 
tuto sobotu 11.11. 2017 v 11.00 hod. na Skalním 
mlýně představuje novinky a bohatý program pro celé 
rodiny.

 První, a tou pro naše návštěvníky nejdůležitější, 
je dopravní dostupnost, která bude zajištěna novým 
nízkopodlažním autobusem společnosti ČAD 
BLANSKO a.s. Ten bude jezdit celý den Blansko 
nám. Republiky – autobusové nádraží – Skalní mlýn 
a zpět zcela ZDARMA. Jízdní řád je uveden níže 
nebo na stránce www.svatomartinskykost.cz. Pro ty 
návštěvníky akce, kteří nechtějí cestovat autobusem, 
je k dispozici parkoviště zdarma nebo služba našeho 
partnera TAXI FLORENTI, který bude jezdit celý den 
Blansko – Skalní mlýn za speciální cenu 120,- Kč 
malé auto (až 4 místa) a 200,- Kč  za velké auto (až 
8 míst). 
 
 Nové prostředí Skalního mlýna nám umožňuje 
rozšířit služby, zázemí a doprovodný program 
pro všechny návštěvníky od těch menších až po 
dospělé. Zázemí jako v minulých dvou ročnících bude 
připraveno ve velkokapacitních stanech o celkové 
rozloze 400m2. Ty budou navíc vyhřívané. Ve stanech 
se bude prezentovat 15 vinařství a 10 prodejců gastro 
specialit od punkevního pstruha, polévky až po sýry 
a sladké pokrmy. Dále budou k dispozici restaurace 
Hotelu Skalním mlýn včetně sociálního zázemí, a to 
jak v hotelu, tak v budově informačního střediska, 
kde jsou dostatečné kapacity záchodů. Pro děti je v 
Domě přírody Moravského krasu připraven dětský 
koutek s tvořivou dílničkou a promítáním krátkých 

fi lmů v kinosále. Po celý den je také možné si celou 
expozici Domu přírody projít, a to zcela zdarma. 

Ve spolupráci se Správou jeskyní Moravského krasu 
pro naše návštěvníky máme i speciální nabídku 
na prohlídku Kateřinské jeskyně s 50% slevou v 
časech 12, 13, 14 a 15 hodin. Nad rámec mimo 
sezónní provozní doby budou i tři odpolední vstupy 
do Punkevních jeskyní, a to ve 14:20, 14:40 a 15:00 
hodin.

 Pro návštěvníky mířící k Punkevním jeskyním 
nebo na můstek propasti Macocha bude až do 17 
hodiny k dispozici jízda vláčkem a lanovou dráhou, 
kterou je možné si zakoupit ve speciálním balíčku 
se skleničkou a pěti tolary za 150 Kč. Kdo by chtěl 
větší zážitek z podzimního Skalního mlýna, tak až 
do 16 hodin budou probíhat jízdy v kočáře určené 
pro 4 osoby.
 
 Důležitou součástí je i doprovodný program 
v podobě krojovaného tanečního vystoupení, 
cimbálové muziky, koncertu Standy Hložka s kapelou, 
vystoupení HD Acoustic, ohnivé show s pyro efekty 
a ohňostrojem!

 Pokud nevíte, kam se 11.11. vydat, zveme Vás do 
krásného prostředí Moravského krasu, který ožije 
celodenním programem se slavnostním otevřením 
Svatomartinského vína v 11:11 hod.

Veškeré informace o akci 
na www.svatomartinskykost.cz 


