
- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd...NC – 770 tis. Kč 
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2
- Prodej bytu 3+1 Blansko bytovky - podmínka - koupi bytu 2+1 do 2. p. pod ZŠ Erbenova
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 
- Pronájem bytu 2+1 Blansko – u přehrady, 55 m2, 2.p., od IV/2018...NC – 9.500 Kč/měs.
- Pronájem bytu 2+1 Blansko – Mahenova, 53 m2, 3.p., vybavený...NC – 10.000 Kč/měs.  

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

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

V poslední době jde asi o nejdiskutovanější otázku. Ta vzešla od Evropské komise, která 
vznesla iniciativu k ukončení pravidelného střídání času. Je tedy už téměř jasné, že v blízké 
budoucnosti se dočkáme sjednoceného času po celý rok. Zprvu jsem této debatě nevěnoval 
příliš pozornost, ale s ohledem na fakt, že toto rozhodnutí bude mít zcela přímé dopady na 
naše životy, jsem nad otázkou letního a standardního (zimního) času začal více přemýšlet. 

Letní nebo „zimní“ čas?

většina pracujících u nás. Vstát ráno v přesnou dobu, 
odejít do zaměstnání a zase se vrátit zpátky, obvykle 
také ve stejnou dobu jako každý den. Víkend tito lidé 
většinou využívají k domácím pracím a relaxaci. Proto 
chápu argument každého, kdo je pro sjednocení času, 
jelikož každého půl roku musí měnit vlastní biorytmus. 
Pro lidi, kteří dělají například na směny, případně je 
jejich pracovní doba dost nepravidelná, jako je tomu 
například u mě, nebude mít tento krok zřejmě nijak 
fatální dopady.
 Osobně bych byl pro, aby se EU dohodla na tom, 
jaký čas nakonec nastolí v Evropě a bude pro všechny 
jednotný. V případě, že by se jednotlivé státy mohly 
rozhodnout pro jednu či druhou variantu, kterou si 
zvolí, by se klidně mohlo stát, že třeba u nás a na 
Slovensku bude čas o hodinu odlišný. A tady si nejsem 
jistý, zda by to byl dobrý krok. 
 Ať už EU rozhodne jakkoliv, rád bych, aby (nejen!) o 
této změně mluvila s občany. Hlavně nic neuspěchat. 
 A na závěr všem, kterým se výsledná změna nebude 
líbit: Zvyknete si. Všichni si zvykneme, chce to jen čas. 
Už jsme v historii překonali daleko horší věci :-)

Martin Müller

 Letní čas byl zaveden v několika evropských zemích 
již za první světové války. Každoročně byl v Česko-
slovensku zaveden v roce 1979. Po několika letech 
se stalo pravidlem, že letní čas byl zaváděn poslední 
březnový víkend v noci ze soboty na neděli a končil 
poslední zářijový víkend. Od roku 1996 až dodnes 
trvá až do posledního víkendu v říjnu. Tato změna 
byla provedena v rámci celé EU. Účelem letního času 
byla zejména úspora elektrické energie pro večerní 
osvětlění. 
 Evropská komise přišla s návrhem na zrušení 
střídání času poté, co zveřejnila anketu mezi lidmi. Z 
více než 4,5 milionů respondentů se 84 % vyjádřilo ve 
smyslu, že by návrh na zrušení střídání času podpořilo. 
Na tom, že by měl zůstat jeden čas, se shodla taky 
většina členských států. Otázkou však zůstává, který 
čas by to měl být. Ten standardní nebo letní? Docela 
odvážná se jeví také výzva Evropské komise, že ke 
zrušení by mělo dojít již příští rok. Průšvih je totiž v 
tom, že každý stát EU to chce jinak. Některé preferují 
čas letní, jiné zase ten standardní. 
 Vědci i lékaři se shodují na tom, že pro lidský orga-
nismus je lepší čas standardní. Je to čas, který tu byl 
odjakživa. Čas, kdy je v poledne slunce nad hlavou a 
noc se láme kolem půlnoci. Symetrie. S tím souhlasí 
také mnoho občanů a dokonce i předseda vlády Andrej 
Babiš se vyjádřil ve smyslu, že upřednostní právě tohle 
řešení. Mnoho lidí to ale vidí jinak. Ponecháním letního 
času by prostě bylo více světla ve dne a pracující, kteří 
chodí ze zaměstnání až třeba v 16 hodin, by si denního 
světla stihli užít ještě i v zimě. Průšvih je ale v tom, že 
tma by byla ráno až do 8 hodin, což není moc dobré 
třeba pro žáky a studenty…
 Na našem Facebooku jsme zveřejnili anketu, zda 
jsou lidé pro ustálení jednotného času nebo pro po-
nechání pravidelných změn, jako tomu bylo doposud. 
Výsledky jsou opravdu rozporuplné. Třetina by pone-
chala střídání letního a standardního času tak, jak je. 
Dvě třetiny jsou pro jednotný čas, ale z komentářů pod 
anketou vyplývá, že je to tak padesát na padesát. Zimí/
letní. 
 Jak to vidím já? Patřím k těm, kterým změna času 
na letní a zpátky prostě vůbec nevadí. V létě si užívám 
denního světla až skoro do 22 hodin, v zimě se zase 
rád budím za světla. Nikdy jsem nepocítil defi cit ztra-
cené hodiny na jaře a tak stejně zase nabyté hodiny na 
podzim. Je to ale zřejmě dáno tím, jaký má kdo z nás 
denní (případně noční) režim. Já osobně jsem zvyklý 
chodit spát kolem půlnoci a budit se kolem 7. hodiny 
ráno, o víkendech mám režim úplně jiný a z pracovních 
důvodů ponocuju, mnohdy až třeba do 4 do rána. V 
tomto ohledu mi chybí pravidelnost, kterou zase má 
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Oslavy stého výročí vzniku 
samostatného Československa

Freddieho sloupek
Vlajka

 Nedávno jsem byl svědkem politováníhodné 
situace. 
 Víte, malovalo se a v rámci případu malo-
vání lidé škrábou zdi, sundávají tu rakouské, 
tu říšské orlice, prostě symboly, které jim 
nevoní...
 I ocitla se v koši i vlajka naší vlasti...
 Když jsem zaprotestoval, bylo mi řečeno: 
„Ty jsi snad hrdý na tuto zemi? Na to, co se v 
ní dějě? Na pána na hradě a v čele vlády?“
 Musel jsem se nad odpovědí zamyslet 
opravdu důsledně a tady je...
 Jsem hrdý na zemi, kterou pomáhali vytvá-
řet naši předkové. Jsem hrdý na zemi, která je 
mým domovem i tehdy, kdy jsem od ní vzdálen 
tisíce mil. Jsem hrdý na zemi, která (přesto, 
že je malá) obohatila světovou vědu, kulturu, 
snad i politiku a zůstává, či by měla zůstat v 
našich srdcích.
 To, že se občas, na můj vkus častěji, než by 
mi bylo milo, objeví v čele státu lidé, kterým 
bych se obával podat ruku, to je špatné... Je 
to nepříjemné s tím pocitem nespokojenosti 
a studu žít. To určitě.
 Ale vlast netvoří jen ti „vyvolení“. Jen ti 
„nahoře“. Jen ti „vládnoucí“...
 Vlast tvoříme my všichni. Každý den, kaž-
dou hodinu a každou minutu našeho života. 
Na to jsem hrdý. Na tu věc, že tady žijí lidé, 
kterých je třeba si vážit. Pro mne neznamená 
„domov“ jen prázdné slovo, nebo pouhé místo, 
kam se vracím. Pro mne to znamená vážit si 
práce těch stovek a tisíců lidí, kteří ten domov 
(vlast) tvoří. Každý den... A nejsou to jen lékaři, 
vzdělanci, intelektuálové všeho druhu. Jsou 
to především ti neobyčejní lidé každého dne, 
které potkáváme, aniž bychom si jich všímali. 
Které někdy přehlížíme. Kterým svými před-
sudky dokážeme i ublížit.
 Jedno staré úsloví hovoří o tom, že máme 
zdravit lidi na cestě vzhůru, protože je budeme 
potkávat i na cestě zpět. Pravdou je, že je to 
úsloví trochu sobecké.
 Ale pokud se nad ním zamyslíme trochu 
hlouběji, pak nám z něj (snad) vyplyne trocha 
pravdy, porozumění a úcty...
 O tom je naše národní identita. O ničem 
jiném...
 Hezký den…

Freddie, 
freddiemail@email.cz

Každý nemá stejné 
možnosti

 Tak jsem se zase nechala vytočit. Jak už to v 
dnešní době bývá, stačilo zapojit se do diskuze ve 
facebookové skupině s názvem Blanenšťáci. Ná-
zory některých zúčastněných mi ležely v žaludku 
celý den. 
 Možná, že stejně jsem ležela v žaludku i já jim. 
Přesněji řečeno dvěma mladým dámám, které nebudu 
jmenovat, protože nemám chuť být obviněna v sou-
vislosti se zákonem na ochranu osobních údajů. Ale 
možná jsem pro ně byla jen nezajímavým diskutérem, 
kterému se ony dívky ze srdce vysmály přesvědčeny 
o své nehynoucí pravdě, a bez zastavení šly dál svou 
cestou, která zřejmě nezná stanice „Pochopení“, 
„Pokora“ a „Pomáhat lidem je normální“. 
 Ale abych to vysvětlila. Na Facebooku se objevil 
příspěvek, který vyzýval lidi k pomoci potřebným 
lidem. Tato pomoc spočívá v poskytnutí trvanlivých 
potravin a následnou distribuci těm, kteří na tom 
nejsou fi nančně dobře. Ozvala se slečna s názorem, 
který zněl takto: „No tak je v tom podporujte, ať mají 
o důvod víc nemakat.“ 
 Další diskutující jí doporučila, aby se na lidskou 
nouzi podívala i z jiných pohledů, než jak si ji doposud 
představovala, zmínila živelnou pohromu, která může 
potkat každého. Slečna si vedla stále svou s tím, že 
nechápe, proč by někdo měl mít úlevy a někdo, aby 
mohl jíst, musí „makat x hodin denně“. To už jsem 
nevydržela a vložila se do toho s upozorněním, že 
ne každý MÁ TO ŠTĚSTÍ a může pracovat x hodin 
denně. Že jsou lidé, kteří pracovat nemohou, i když 
by chtěli. 
 Přidala se druhá suverénní dívka (která podle 
informací na svém profi lu dokonce studovala obor 
sociální pracovník), že „je to blbost a každý má stejné 
možnosti“. Postižení mají dávky a možnost pracovat 
na zkrácený úvazek. Rodiče hendikepovaných dětí 
pak prý mohou potomka umístit do školního zařízení 
nebo stacionáře – v Blansku je podle této dívenky prý 
takových možností dost (!!!) – a mohou jít do práce. 
 Ano, tak řekněte ženě, která se 24 hodin denně 
stará o postižené dítě, třeba o vozíčkáře, aby šla do 
práce. Ona už totiž práci má – fyzicky i psychicky 
náročnou, na plný úvazek a na dobu neurčitou. Vez-
meme-li v potaz, že se jí podaří dítě na 4 – 6 hodin 
umístit do nějakého zařízení, ostatní veškerý svůj čas 
mu pak věnuje. Ve dne v noci. I kdyby měla těch šest 
hodin odpočívat, realizovat svoje koníčky, tak si to 
přece zaslouží! Nebo si alespoň v klidu může uklidit 
ve své domácnosti, což se s dítětem, které vyžaduje 
stoprocentní pozornost, často nedá. A i kdyby pra-
covat zvládla, který zaměstnavatel bude trpět věčné 
omluvenky, když je nutné někdy poměrně často jezdit 
k lékařům a podobně? Rozhodně tedy nemá stejné 
možnosti jako ostatní. 
 Diskutující si však dál stála za svým, že si za svou 
situaci mohou tito lidé sami. Přitom oni si ji většinou 
sami nevybrali, jen přijali. Chtěla snad říct, že někdo 
může za to, že se mu narodí postižené dítě? Že ně-
komu vyhoří dům? Že někomu zemře partner?? 
 Soudný člověk si řekne, že nemá vůbec cenu se 
zaobírat podobnými názory a že na sociálních sítích 
jsou takové diskuze na denním pořádku. Jenomže 
mně to přišlo varující. Tyto dívky – ve veřejném 
prostoru a pod svým jménem – vůbec, ale vůbec 
nepřipouštěly možnost, že věci mohou mít také jinou 
stránku. Jsou výjimkou? Obávám se, že ne. Zrovna 
před pár dny na rodičovském sdružení v páté třídě 
naše paní učitelka upozorňovala na to, že někteří žáci 
vůbec nerespektují autority. Jsou-li z něčeho obviněni, 
snaží se z toho všemožně vykroutit, hodit to na dru-
hého, a když už to nejde, mají zase tisíc argumentů 
typu „ale tamten včera provedl toto“. Jdou beze studu 
proti vyučujícímu slovními výpady, přesvědčeni o své 
věčné neomylnosti. 
 Vyrostou z toho, nebo tady zraje generace lidí, kteří 
nebudou hledět napravo nalevo a nepřijmou názory 
druhých? Kde jsme udělali chybu ve výchově? 

PS: Diskuzi na Facebooku nehledejte, její zakladatel ji 
velmi rychle smazal, protože nechtěl dávat možnost li-
dem, aby na sebe vzájemně pouštěli negativní emoce. 

-mha-

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
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-  odepínací kapuce 
 s kožešinou
-  boční elastické  vsádky
-  sněhové manžety 
-  vodní sloupec 6000, 
 Triguard 2 L 
 membrána
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Luxusní dámská Luxusní dámská 
bunda ESTERbunda ESTER

 Ve čtvrtek 1. listopadu v Dělnickém domě složilo slavnostní slib pětadvacet zastupitelů města 
Blanska, zvolených na další čtyřleté období. Na veřejném ustanovujícím zasedání se rozhodlo o 
novém složení rady města a byly vymezeny kompetence. 

 V posledním říjnovém víkendu vrcholily oslavy stoletého výročí od založení našeho státu. Akcí 
všeho druhu se již v průběhu předchozích měsíců odehrálo mnoho a pár se jich ještě chystá. Ve 
státní svátek měli možnost lidé navštívit hned několik míst. 

 Starostou byl zvolen Jiří Crha, prvním uvolněným 
místostarostou František Hasoň a druhým uvolně-
ným místostarostou Ivo Polák. V sedmičlenné radě 
se nachází více než polovina nových tváří. Je to 
František Hasoň, Ivo Stejskal, Radek Šinkora a Jana 
Novotná. Staronovými členy jsou Jiří Crha, Ivo Polák 
a Zdeněk Grünwald. 
 „Chtěl bych především poděkovat za všechny ko-
legy z vedení města občanům za důvěru a podporu. 
Věřím, že současné zastupitelstvo bude konstruktivní 
tak, jak ta minulá, a že navážeme na to dobré, co se 
v minulosti udělalo ve městě Blansku, a uděláme vše 
pro to, aby se město dále rozvíjelo a bylo ještě lepším 
místem k životu pro nás pro všechny,“ uvedl nový 
starosta Blanska Jiří Crha na tiskové konferenci. 
 Kompetence vedení města byly rozděleny ná-
sledovně: Starosta Jiří Crha bude mít na starosti 
kontrolní oddělení, úsek krizového řízení a Městskou 
policii, dále na základě koaliční dohody odbory fi -
nanční, školství, kultury a sportu, komunální údržby. 
S místostarostou Ivem Polákem pak mají společně 
na starosti investice. 
 Místostarosta František Hasoň bude dohlížet na 

odbor stavebního úřadu, je zá-
stupcem pro agendu pořizování 
územně plánovací dokumentace 
města, bude mít na starosti kon-
takt s občanskými aktivitami v 
jednotlivých městských částech, 
Nemocnici Blansko a založené 
právnické osoby (Služby Blansko 
a Technické služby). 
 Místostarostu Iva Poláka čeká 
dohled nad odborem sociálních 
věcí, životního prostředí, nad 
oblastí centrálního zásobování 
teplem a bude zastupovat město 
ve Svazku vodovodů a kanalizací 
měst a obcí okresu Blansko. 
 Ivo Stejskal bude kontrolovat 
oddělení propagace a cestovního 

ruchu, Radek Šinkora oddělení bytového a nebyto-
vého hospodářství. Část kompetencí má svěřeno v 
rámci koaliční smlouvy také tajemník Josef Kupčík, a 
to právní a personální oddělení, odbor vnitřních věcí, 
hospodářské správy a obecní živnostenský úřad. 
 Součástí koaliční smlouvy je závazek, že nejpoz-
ději do jednatřicátého března příštího roku bude 
zpracováno programové prohlášení rady. „Programo-
vé prohlášení se sestavuje z jednotlivých programů 
zvolených stran, kde nacházíme styčné body. Již v 
tuto chvíli mohu říct, že v jednotlivých programech 
koaličních stran je velká shoda v mnoha oblastech,“ 
řekl Crha s tím, že ve městě určitě bude i nadále platit 
nulová tolerance hazardu a Nemocnice Blansko bude 
i v dalším období spadat pod město. 
 Mezi další z priority patří přemostění na Staré 
Blansko, vybudování kruhových objezdů u lázní a 
Kaufl andu, rekonstrukce městských lázní a dalších 
sportovišť, revitalizace předzámčí a vůbec dokončení 
úprav středu města, pokračování v revitalizaci sídliště 
Zborovce. 

-mha-
foto Stanislav Mrázek

 V neděli dopoledne zahráli žáci 
ZUŠ Blansko v zaplněném Dělnic-
kém domě představení na motivy 
pohádky Josefa Lady. Kocoura 
Mikeše, který učil zvířátka lidské 
řeči, a ostatní postavy ztvárnili žáci 
dramatického a tanečního oboru, 
žáci z výtvarného oboru připravili 
animace, jež běžely na plátně 
v pozadí, a celé dílo doprovodil 
hudební soubor Teammus. 
 Odpoledne pak zájemci mohli 
vystoupit na věž kostela sv. Marti-
na na Starém Blansku a zamávat 
z ní českou vlajkou. První mávání 
bylo vidět krátce po čtrnácté hodi-
ně, kdy se ho chopili představitelé 
města a další významní hosté. 
Nechyběla ani možnost občerst-
vení ve věžní kavárničce, kde studenti Střední školy 
cestovního ruchu a gastronomie v Blansku mimo 
jiné nabízeli speciální punč v národních barvách. 
Máváním vlajky z věže se Blansko zároveň připojilo 

k celostátní akci Měsíc věží a rozhleden, kdy se ve 
stejnou dobu vystupovalo s vlajkou na mnoha dalších 
místech České republiky.
 Odpoledne pak zazněla česká i slovenská státní 

hymna při Vzpomínce na 28. 
říjen 1918, která se konala na 
náměstí Svobody. Skauti vztyčili 
českou vlajku na dočasný dře-
věný stožár uprostřed náměstí a 
představitelé města a zástupci 
dalších organizací položili věnce 
k památníku obětí první světové 
války. 
 Slavnostní den zakončil kon-
cert v Dělnickém domě. Soubor 
Rastislav pod taktovkou diri-
genta Jaroslava Martináska a 
za doprovodu orchestru Czech 
Virtuosi zazpíval skladby čes-
kých skladatelů. 

-mha- 

To musíte mít !!!To musíte mít !!!
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Na kávě s Josefem Mertou
Blanenský spolek LAVINA organizuje od března 2015 potravinovou pomoc potřebným a stal se 
historicky prvním partnerem Potravinové banky Brno. Na Blanensku se tak jeho prostřednictvím 
dostávají kvalitní potraviny k lidem, kteří jsou ohroženi chudobou nebo sociálním vyloučením, 
lidem bez domova, rodinám s dětmi v tíživé situaci a podobně. Bližší informace mi sdělil předseda 
tohoto spolku Josef Merta. 

Sponzor rubriky:

 Můžete přiblížit činnost spolku?
 Spolek LAVINA funguje v Blansku přes dvanáct 
let. Cílovou skupinou našeho usilování jsou lidé, 
kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením v Blan-
sku a v regionu Blanensko. S těmito lidmi pracuje-
me a snažíme se jim pomoct, nějakým způsobem 
je motivovat, povzbuzovat, naslouchat jim, změnit 
některé způsoby jejich uvažování. Mezi sociálně 
vyloučené ve městě počítáme také lidi ohrožené 
sociální chudobou – nefunkční rodiny. Dále jsou 
naším specifi kem také neslyšící osoby. Moje žena 
tlumočí do znakového jazyka, takže i těmto lidem 
zajišťujeme bezplatnou sociální asistenci. 
 V dolní části Wanklova náměstí jsme si pronajali 
prostor, který nám slouží jako kontaktní místo. 
Je to v centru dění, můžeme se tu s těmito lidmi 
potkat. 

 Jak je to s chudobou v Česku a ve světě?
 Chudoba ve společnosti jednoznačně existuje. 
Na druhé straně stojí obrovský celosvětový pro-
blém, a to je plýtvání potravinami. Podle Orga-
nizace pro zemědělství a výživu se každoročně 
vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla. 
Celkové číslo je pak 1,3 miliardy tun potravin, 
což je množství, které by dokázalo nasytit až tři 
miliardy lidí. Ročně se v Česku znehodnotí přes 
800 tisíc tun potravin, což představuje 80 kg na 
osobu. Odhaduje se, že průměrný Čech za život 
vyhodí více než pět tun jídla. Nejvyšší díl na tomto 
vyhazování má proces výroby – 44%, následně 
domácnosti – 31%, gastronomická zařízení – 15% 
a ochody 11%. 
 Mnoho obyvatel Česka žije na hranici chudoby. 
To že lidé mluví jinak, je způsobeno především 
neinformovaností a předsudky. Řeči typu, že si ně-
kdo jezdí pro dávky Mercedesem, se nezakládají 
na pravdě. Možná to může být nějaký ojedinělý 
případ, ale jinak to tak nefunguje. Nebo se mluví 
o různých tajemných poukázkách na léky; to také 
není pravda.

 Jak fungují potravinové banky?
 Žijeme na nejbohatším kontinentu, skvěle se 
nám daří a neuvěřitelným způsobem plýtváme 
potravinami. Je nejvyšší čas s tím začít něco 

dělat. U nás je 
takovým prv-
ním impulsem 
skutečnost, že 
stát ukládá od 
1. ledna 2018 
o b c h o d ů m 
nad 400 met-
rů čtverečních 
zákaz vyhazo-
vání přebytků, 
jejichž příčinou 
jsou třeba po-
škozené obaly, 
nečitelné kódy, 
zboží na hranici 
životnosti nebo 
je produkt pro-
stě neprodej-
ný. Dřív se toto 
jídlo dávalo do 
spaloven nebo 
zkrmit zvířa-

tům. A dnes se musí nabídnout potravinovým 
bankám, kterých je v Česku čtrnáct a které je 
distribuují lidem, co je potřebují.  
 Banka se snaží vymýšlet a realizovat způsoby, 
aby kvalitní potraviny nekončily na skládce nebo 
ve spalovně, ale co nejvíc se jich dostalo k potřeb-
ným lidem. V Potravinové bance Brno jsme navíc 
vymysleli food box, který je nainstalovaný třeba v 
brněnském Tescu na Skandinávské v Brně a lidé 
do něj mohou celoročně přispívat. Ale zásadní 
jsou pro nás celonárodní sbírky. Ta se letos koná 
v sobotu 10. listopadu. 

 Jak to probíhá? 
 Stojíme celý den v Tescu v Boskovicích a 
povzbuzujeme lidi k dávání. Oni něco zakoupí a 
odevzdají nám to do košíku. Sbírka nám vynese 
zhruba tunu potravin a to naší provozovně vystačí 
na půl roku. Obecně řečeno lidé chtějí dávat, ale 
potřebují vědět, kam jejich pomoc putuje. 

 Kde berete potraviny v průběhu roku? 
 Jsem přímo spárovaný na čtyři místní marke-
ty. Dva Alberty a Kaufl and v Blansku a Tesco v 
Boskovicích. Tyto obchody nemusejí vyřazené 
potraviny vozit do brněnské potravinové banky, 
ale kontaktují mě přímo. Pro zboží zajedu a ve 
výdejní době kontaktního místa na Wanklově ná-
městí, která je vždy ve středu od 16 do 17 hodin, 
je lidem hned předáváme. Vždy přijde zhruba 40 
až 50 lidí, jimž zásoby spravedlivě rozdělíme

 Spolupracujete s dalšími organizacemi?
 Jsme propojení i se sociálním odborem a s Cha-
ritou. Takže když třeba najdu nějakého člověka, 
který potřebuje konkrétní pomoc, kontaktuji tyto 
instituce a ty už se o něj mohou dále postarat. 
Snažíme se tuto službu dělat tak, aby si klienti 
nezvykali na to, že nemusejí nic dělat, protože 
dostanou jídlo zadarmo. Aby se na každého 
dostalo a aby si toho vážili. 

 Jak to uděláte? 
 Mluvíme s nimi o tom a snažíme se je namo-
tivovat, aby se sami chtěli postavit na vlastní
 nohy. 

 To ale během hodiny ve frontě s tolika lidmi 
nestihnete? 
 To ne, ale Blansko je malé město potkávám 
je v týdnu třeba na ulici a mám možnost s nimi 
promluvit i jindy. Vrací se k nám, takže už je trochu 
známe. Každá osoba má za sebou nějaký příběh 
a často pohledy do očí řeknou víc než slova. Na 
ně se nikdo nedívá, každý si před nimi spíš odpliv-
ne. A i ti nejhorší, nejšpinavější bezdomovci, do 
kterých většina lidí jen kopne – když mu podáte 
ruku, díváte se mu do očí a posloucháte, co říká 
– to má pro ně obrovskou hodnotu. A právě to jim 
chceme dát primárně. 
 Musí si vystát frontu, což trochu garantuje, že si 
pro jídlo přijdou skutečně jen ti, kteří je potřebují. 
Někteří měli tendence nás požádat, abychom jim 
potraviny donesli. Ale to neděláme, jen výjimečně 
u těžce tělesně postižených. Opravdu si musí 
přijít sami. Služba je anonymní ve smyslu dárců i 
příjemců. Nevyptáváme se jich na nic osobního, 
často neznáme ani jejich jméno. Ale příběhů a 
osudů, které nám svěří, vyslechneme opravdu 
hodně. 
 Kromě toho se také trochu staráme o azylový 
dům v Petrovicích, který provozuje obec, tak jim 
pomáháme. Navázali jsme také spolupráci s Jí-
delnou u Horáčků. Dávají nám přebytky teplých 
jídel, co jim zůstanou a nemohou je už druhý den 
prodávat. Jeden člověk je potom nosí některým 
lidem do holobytů na Jungmanovu ulici. 

 Jak dál mohou lidé přispět? 
 Každou středu máme na náměstí vystavený 
barel, takže kdokoliv tam může něco vhodit. Buď 
nakoupit speciálně proto, že chce pomoct, nebo 

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 
vychází 23. listopadu 2018vychází 23. listopadu 2018

Chcete inzerovat?  Tel. 606728334Chcete inzerovat?  Tel. 606728334

když má někdo ve spíži potraviny, jimž končí záruč-
ní lhůta a sám je už nechce konzumovat. Uvítáme 
i přebytky ze zahrádek – ovoce a zeleninu. 

 Co ostatní obchodní domy? 
 Zatím se podařilo navázat spolupráci jen s výše 
jmenovanými. Pokoušeli jsme se domlouvat i jin-
de, ale nebyla ochota. Některé obchodní řetězce 
s potravinovými bankami nespolupracují. 

 Kam tedy dávají přebytky? 
 Nevím. 

 Proč tuto dobročinnou věc děláte?
 Mnoho lidí to neřeší, jsou ke svému okolí 
lhostejní, ale nám není jedno, že je někdo ve 
složité situaci. Některým lidem je zkrátka potřeba 
pomoct. Každý člověk má za sebou nějaký příběh, 
který není vidět. Každý obraz má dvě strany a ta 
druhá je stejně velká, jak ta první. A jestliže ho 
někdo vnímá jako špinavého bezdomovce, tak 
ten člověk má druhou stranu, která možná poví, 
proč se dostal do takové situace. I bezdomovec 
je pro mě stále člověk. 
 A každý z nás má možnost jim pomoct. My se 
jim snažíme především naslouchat, povzbudit je 
a dodat jim odvahu a naději. Není to jen o tom, 
nakrmit je. Ale na kontaktním místě na Wanklově 
náměstí, když si přijdou pro jídlo, s nimi můžeme 
mluvit. Postupem času pak vidíme, že se jejich 
uvažování mění. Před pár dny nám jeden mladík 
řekl, že svůj život přehodnotil, začal znovu, jinak. 
Nechal se zaměstnat. A to je na tom ta nádhera. 

Marie Hasoňová

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

Facebook: Pracovní oděvy AB-Welding - ofi ciální

Seifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírnySeifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírny
www.ab-welding.cz

Nabízíme:

•  pracovní a volnočasové oděvy

•  montérky, bundy, outdoorové oblečení

•  trička, mikiny, termoprádlo

•  gastro a zdravotnické oděvy

•  pracovní a volnočasovou obuv

•  nářadí pro dům i zahradu 

•  tmely a silikony

•  možnost parkování 

    nad bývalým hotelem 

    Dukla

Otevírací doba:  Po-Pá: 08:00-17:00

So: 08:00-11:00 | Ne: zavřeno 

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA!

PRACOVNÍ PRACOVNÍ 
A VOLNOČASOVÉ 
ODĚVYODĚVY

Již nemusíte chodit do vinotéky! Již nemusíte chodit do vinotéky! 
U nás dostanete ke každému 

nákupu nad 500 Kč 

LÁHEV VÍNA ZDARMA!

ding1@@@@@sssseeeznam cz
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Výzva na poslední chvíli: 
Národní potravinová sbírka 2018

Navrací srdci 
normální rytmus

 V sobotu 10. listopadu 2018 se uskuteční šestý ročník Národní potravinové sbírky. Lidé na Blanen-
sku mohou přispět v supermarketu Tesco v Boskovicích, dále pak v drogerii Rossmann na Wanklově 
náměstí a v DM drogerii v ulici Na Řadech v Blansku. 

 Prakticky sbírka probíhá tak, že zákazník, který 
přijde v sobotu do daného obchodu nakoupit, může 
ke svému nákupu přidat něco navíc – jakékoliv su-
ché potraviny (těstoviny, rýže, luštěniny apod., nebo 
drogistické zboží). Po zaplacení pak svůj dar předá u 
východu z prodejny pracovníkům Potravinové banky 
do připravených a označených košíků. 
 „Potravinové banky jsou neziskové spolky. Shro-
mažďují nejen jídlo od jednotlivých dárců, zejména 
při Národních potravinových sbírkách, ale v průběhu 
celého roku i potraviny před vypršením data spotřeby 
a také ty, které se nemohou prodat třeba kvůli po-
škozenému obalu nebo kódu,“ vysvětluje Josef Merta 
ze spolku LAVINA, který je partnerem Potravinové 
banky Brno. 
 V Česku je chudoba na první pohled skrytá. 
Naše země je bohatá, přesto chudoba postihuje 
významnou část obyvatel a bere jim šanci na lepší 
život. Vytlačuje je na okraj společnosti. „Chudobou 
trpí každý desátý člověk v naší společnosti a stejné 
množství lidí je chudobou ohroženo,“ říká Merta s 

tím, že pod hranicí chudoby je v Česku asi 950 000 
obyvatel, což znamená, že mají příjem nižší, než 11 
200 korun. Tento příjem mají zejména nezaměstnaní 
(48,6 %), dále pak samoživitelky s jedním dítětem 
(31,4 %), penzisté bez partnera (28,3 %) a ostatní 
důchodci (10,8 %). 
 Výnos sbírky ze supermarketu Tesco Boskovice 
poputuje prostřednictvím spolku LAVINA na pomoc 
sociálně slabým na Blanensku. Jídlo, hygienické 
potřeby a další drogistické zboží je vydáváno zdarma 
potřebným lidem každou středu od 16 do 17 hodin na 
Wanklově náměstí, kde se nachází kontaktní místo 
spolku. 
 Národní potravinová sbírka se koná v téměř osmi 
stovkách prodejen po celé České republice, v Brně 
pak ve většině supermarketů a hypermarketů, na-
příklad Globus, Tesco u hlavního nádraží či Albert 
ve Vaňkovce a mnoho dalších. Více informací a 
seznam zapojených obchodů najdete na http://www.
narodnipotravinovasbirka.cz.

-mha- 

 Z okna nemocnice v Blansku je pěkný výhled na krásně zbarvenou hořickou stráň. Listopadové sluníčko 
ozařuje žlutozelený svah lemující Blansko na západě. Vítr roztančil barevné listí a roznáší je po městě i 
na místa, kde se pracuje na dokončení nové budovy, postavené pro magnetickou rezonanci blanenské 
nemocnice. Mohutný jeřáb, který ukládal potřebná zařízení už zmizel a tak je blíž okamžik, kdy bude pro 
pacienty k dispozici další vyšetřovací metoda.
 „Neposlušné srdíčko„ svým nepravidelným rytmem 
varuje pacienty před dalšími, život ohrožujícími kom-
plikacemi. Oddělení IMP – intermediální péče, které 
je součástí interního oddělení, vedeného primářkou 
MUDr. Naděždou Formánkovou a jejím zástupcem 
MUDr. Liborem Novákem, sleduje pacienty s poru-
chami srdečního rytmu. Prostřednictvím telemetrie 
se snímají srdeční pulsy pacientů a zobrazují se na 
kontrolních monitorech ošetřujících lékařů. Součástí  
péče jsou i pravidelná měření teploty, tlaku, laboratorní 
vyšetření krve, zobrazovací metody – skiagrafi e plic, 
EKG (elektrokardiogram), ECHO srdce (ultrazvuk), CT 
mozku (tomografi e), koronarografi e (katetr - dlouhý 
tenký drát zavedený končetinovou tepnou do srdce, 
pod rentgenovým přístrojem umožňuje prohlédnout 
věnčité tepny) … Významným prostředkem  léčby 

je lidský přístup ošetřujícího personálu. Laskavost, 
vlídnost uklizeček, pečovatelek, sestřiček a lékařů je 
důležitým doplňkem lékařské péče. 
 Paní primářka MUDr. Naděžda Formánková je v 
čele interního oddělení řadu let. Její preciznost ve 
své profesi je i výchovným příkladem pro mladé a 
začínající lékaře. O mé srdce se stará od počátku mé 
ischemické choroby srdeční, roku 2005, kdy mi byl pro 
srdeční arytmie a zástavy implantován kardiostimulátor. 
Pravidelné návštěvy I. interny vedené paní primářkou, 
nyní i potřebná hospitalizace na IMP, mně umožňuje 
žít normálním,  plnohodnotným životem. Za to paní 
primářce i celému týmu pracovníků interny a oddělení 
IMP náleží  úcta a velká vděčnost ode mně i ostatních 
pacientů, kterým pomáhají prodloužit aktivní život.  

PaedDr. Jana Křivánková
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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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

STAVEBNÍ TECHNIK

Chcete jít mezi nás? 

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

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

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

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

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

Hledáme do realizačního týmu nového kolegu/kolegyni na pozici

Očima občanů

Recenze – Monobloc Recenze – Monobloc 
na Kolárce na Kolárce 

 Na Kolárce bylo vždycky dobře. Tohle blanen-
ské divadlo vždycky bylo a bude velkou oporou 
zdejší kulturní scény. Ne zcela doceněnou samo-
zřejmě. V hledáčku blanenské radnice moc není, 
na to jsme si už zvykli. Mnohem větší ocenění 
ale přichází z řad, které jsou pro divadlo stěžejní, 
z řad diváků. A to narůstá, zejména v poslední 
době, kdy se v kolárkovských kuloárech začalo 
skloňovat jméno mladého režiséra Jana Doležela.
 Tento student divadelní vědy vytvořil kolem sebe 
skupinu nadšených hereček a herců, které nadchlo 
jeho nebesídkovské pojetí divadla a jeho vášeň pro 
coolness drama, dnes velmi populární žánr, který 
ovšem není zrovna líbivý a už vůbec ne podbízivý.  
V tomto duchu Jan Doležel s třemi herečkami Mi-
chaelou Růžičkovou, Leonou Voráčovou a Kamilou 
Hrnčířovou vytvořil inscenaci s názvem Monobloc.
 Jde o příběh tří kamarádek, které spolu dříve tvořily 
uměleckou skupinu, z nichž ale pouze jedna se stala 
uznávanou a známou, a další dvě její slávu nikdy 
nepřijaly a závidí jí. To ale dotyčná, zdá se, neví, a 
pozve je k sobě na návštěvu. Slavnější kamarádka při 
jednom z jejich nočních večírků spadne do bazénu, 
ve kterém ale není žádná voda, a utrpí vážná zranění.  
Je převezena do nemocnice, kde ji ostatní navštěvují. 
To je asi základ a ten jako takový nás vede skoro 
dvouhodinovou inscenací. Nazveme-li divadelní hru 
živým organismem, pak toto by byla jeho kostra.
 Mnohem zajímavější, alespoň pro mě, je ovšem 
jeho vnitřní život.
 Je to představení, které nás zahltí hned v úvodu 
množstvím emocí, které jsou velmi naturální a vul-
gární. Vezme si vaši pozornost a už ji nepustí. Jsme 
bombardovaní ze všech stran – a to skoro doslova 

– vzduchem létají plastové židle, které v jedné scéně 
tvoří samotný bazén, jindy symbolizují jakousi hradbu 
mezi dívkami. Židle jsou neustále přeskupovány, 
rozhazovány, skládány. Mávají příběhem a dávají 
mu dynamiku. 
 Jsme svědky niterných výbuchů pocitů, které 
všichni tak výborně skrýváme, jako jsou závist, žár-
livost, radost z cizího neštěstí, a jež si tak výjimečně 
dobře herecky osvojily Michaela Růžičková s Leonou 
Voráčovou. Do příběhu jsou vkládány monology Ka-
mily Hrnčířové, která má být jakousi vzpomínkovou 
chimérou na jejich dávnou kamarádku, a vzadu za 
jevištěm na plátně spíše skrytě je promítán benefi ční 
koncert z Manchesteru, konající se na podporu obětí 
teroristického útoku, který proběhl na koncertě Ariany 
Grande. Znějí písně známých umělců a jejich vzletná 
slova o hrdinství, lásce a odmítání strachu a nenávisti. 
 Že to všechno nedává dohromady smysl? Na první 
pohled asi ne. Jsme obklopeni množstvím nesouro-
dých výjevů, které jsou abstraktní, symbolické, nebo 
až příliš konkrétní, a přece je tu jakýsi leitmotiv, jehož 
si pozorný divák může všimnout. Pro mě je to právě 
ono „zlo“, které v sobě nese každý člověk. Všechny 
ty křivdy, z nichž se pak stávají ty nepohodlné pocity, 
které se nahlas neříkají. Zvířecí přirozenost. Návrat 
k podstatě. Pomíjivost času? Představení k nim ne-
nabádá, spíše přemýšlí. Uvažuje. Ukazuje. Podívej, 
diváku, jsme na stejné lodi!
 Pro mě to byl skvělý zážitek a potvrzení toho, že 
blanenská kultura kvete, že Jan Doležel umí uchopit 
hru a vyrovnat se s ní dospěleji, než mnozí o dvacet 
let starší kolegové. Jsou zkrátka představení, která 
podruhé vidět chcete, pak ta, která podruhé vidět 
musíte, a pak ta, která důvěrně znáte, a dokud je 
nezhlédnete, nebudete vědět, jak moc dobře.

Dagmar Hemmerová
(Inscenaci můžete zhlédnout 15. listopadu v 19 hodin 
v divadle Kolárka v Blansku a 16. listopadu v 19.30 na 
Panském dvoře v Boskovicích – pozn. red.)
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

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

CYKLUS 
KYTAROVÝCH 

MILOŠ PERNICA 
a HOSTÉ 2018

13. 11. 2018 
v 19:30 h

MEDIÁLNÍ PARTNER

500,-K
č

(200ks
)
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.
* Nabízím obchodní prostor k pronájmu na 
ulici Svitavská Blansko. Bližší informace 
osobně. Tel. 777715888.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Garážové stání na ulici Absolonova v Blansku. Dohodou. 
Tel. 777707727, mertenova@cergo.cz
* El. nůžky na živý plot plně funkční, dále popenici plecho-
vou 100 l v dobrém stavu, TV LG úhlopříčka 109 cm plně 
funkční. Ceny dohodou. Tel. 737565661.
* Zděnou garáž na Zborovcích. Tel. 702008767.
* Hi-fi  věž SONY LBT N500 bez kazetového přehrávače 
+ 2x repro, cena 1000 Kč. Tel. 728539471.
* Dům se zahrádkou ve středu BK. Částečně podsklepený, 
1.podlaží 3+1, prádelna, dílna, 2.podlaží 2+1, v podkroví 
dvě místnosti. Studna s užitkovou vodou, dvorek s pose-
zením a krbem. Tel. 605076400.

      PRODEJ    

* Pronajmu pokoj v RD v Blansku od 1.1.2019. Informace:  
svet2016@seznam.cz
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. 
Tel. 732619095.
* Nabízím dlouhodobý pronájem 1+1 /47m2, lodžie šatna/ 
Salmova ul., volný od prosince 2018. Kontakt 608616371
* 64 let, rozvedený, hledá partnerku do 70 let, jen vážně. 
Tel. 774059973.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Kytarový koncert: Miloš Pernica a Pavel Steidl – 13. 
11. 2018 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 200/160 Kč.
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímo-
vé – 14. 11. 2018 od 18:30 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky 250/220 Kč.
Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní Kanady – 
15. 11. 2018 od 18:30 h, Sál Hospůdky Na Točně, 
Těchov 171. Cena vstupenky v předprodeji: 220 Kč.
Prague Cello Quartet – 2. 12. 2018 od 16:00 h, 
Katolický dům, Blansko. Cena vstupenky 300 Kč. 
Vánoční koncert: Petr Bende a hosté – 4. 12. 2018 
od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
330 Kč.
Divadlo Hledám milence, zn. spěchá! – 7. 1. 2019 
od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
300/280 Kč.
Partička – 12. 3. 2019 v 17:30 a 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky 480 Kč. 

Nově v nabídce:
10x10 let: Ohlédnutí za posledním stoletím na Bla-
nensku – publikace byla vydána jako sborník ke stej-
nojmenné výstavě v Muzeu Blanenska u příležitosti 
100. výroční vzniku Československé republiky. Na 
historických fotografi ích připomíná důležité události 
z historie našeho regionu. Cena: 150 Kč.

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

Zvýhodnění závisí na konkrétním modelu a výbavě. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Akční nabídka 4 ks zimních pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla platí při závazné 

objednávce na nový vůz se smlouvou o financování s Renault Finance od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se 

řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault SCENIC: spotřeba 5,0–7,7 (l/100 km), emise CO2 136 –141 (g/km); Renault KADJAR: spotřeba 5,0–7,5 (l/100 km), emise CO2 134–136 (g/km); 

Renault MEGANE: spotřeba 4,3–5,7 (l/100 km), emise CO2 102–131 (g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 4,0–6,9 (l/100 km), emise CO2 111–128 (g/km); Renault CLIO: spotřeba 3,6–6,5 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou 

změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla k 28. 8. 2018. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje

Zvýhodnění až 80 000 Kč
Zimní pneumatiky ZDARMA*

5 let záruka Renault

Limitovaná série Winter Edition
Modelová řada Renault

Komenského 9, 680 01 Boskovice, 

tel. 516 454 453, www.autecobs.cz

Děti vyráběly rekvizity 
do průvodu 

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

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

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

- 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

 Na slavnostní nedělní průvod městem 
v rámci oslav Vítání sv. Martina je třeba 
řádně se připravit. To si vzaly na staros-
ti pracovnice Galerie města Blanska, 
které pro malé návštěvníky školního i 
předškolního věku připravily speciální 
tvořivé svatomartinské dílny. Děti se tak 
mohly seznámit se životem sv. Martina a 
se zvyky, které se k jeho svátku vážou.

 Chlapci i děvčata si vyrobili papírového 
koně, jehož si vyzdobili podle vlastní fan-
tazie, dále textilní plášť, který se váže k 
legendě, podle níž se sv. Martin při návratu 
do vojenského tábora rozdělil o svůj plášť 
s polooděným žebrákem třesoucím se zi-
mou. Martin neměl u sebe peníze ani jídlo, 
proto přemýšlel, jak by mu pomohl. Velký 
důstojnický plášť tedy rozdělil mečem napůl 
a jednu polovinu hodil žebrákovi, aby se 
zahřál. Do třetice si děti v galerii vytvořily 
amulet z kůže, na který si vyrazily různé 
motivy. 

-mha-

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

PRACOVNÍKA DO VÝROBY
Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek,

místo práce Černá Hora. Klasické zámečnické práce: 

řezání, vrtání, broušení, kompletace výrobků.

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

Více informací přes e-mail info@beryl.cz, 
tel. 516 437 078 nebo při osobní návštěvě.

Do našeho skladu v Černé Hoře hledáme 
spolehlivého, pracovitého kolegu.

Příjem, naskladňování a následná 
expedice zboží. Vhodné i pro OZP.

• Nástupní plat 20-24 000 

• Plně hrazené stravenky v hodnotě 70 Kč

• 20 dnů dovolené.

• Služební telefon s neomezeným voláním

• Pracovní doba: po - čt 7-16, pá 7-13.30

Životopisy zasílejte na: 
milan.muller@inpap.cz  

tel: 776 160 001

MYTÍ OKEN
RYCHLOST - KVALITA - SPOLEHLIVOST

Cena včetně dopravy do 20 km, 
práce a materiálu.

Tel.: 602 484 298

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v Blansku, RK nevolat! 

Tel. 602786025. 

Mytí skla, rámy 49,--Kč / m2
Žaluzie 180,-- Kč / hod.
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Vencel přivezl medaile 
z Českého poháru v Jihlavě

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

24.11. ZABÍJAČKA!
zabíjačkový jídelní lístek,

prodej zabíjačkových výrobků

do vyprodání zásob!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

ů

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY  od 304 CK

Alexandria*Americatours*BlueStyle*Brenna*Čedok*Exim*Eso 
Firo* Fischer*Neckermann*Nev-Dama* Travel2002*Victoria*VTT aj.

BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* MEXIKO* OMÁN*
PANAMA* SRILANKA* THAJSKO* VIETNAM* ZANZIBAR aj.

LÉTO – VYUŽIJTE VČAS výběr hotelů, slevy, nízká záloha!
BULHARSKO, CHORVATSKO, Č. HORA, EGYPT, ITÁLIE, 

      MALLORCA, ŘECKO, ŠPANĚLSKO, TUNISKO, TURECKO, aj.

TIP!: TIP!: BENELUX – VELKÝ OKRUH, 9.-15.9., 6X NOCLEH SE SNÍDANÍ, 
Blansko, Boskovice, bez nočního přejezdu! DOPRODEJ MÍST!

DO SVĚTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS!

 Již devět medailí z Českého poháru v plavání vlastní blanenský plavec Jan Vencel. O víkendu přidal 
k sedmi z minulých let další dvě. 
 Na šestém kole Čes-
kého poháru v Jihlavě 
si ve fi nálových rozplav-
bách dohmátl pro dvě 
stříbrné medaile a bylo 
to v disciplínách pade-
sát a sto metrů prsa. 
Na stovce podlehl nej-
lepšímu současnému 
českému prsaři, držiteli 
českého rekordu Filipu 
Chrápavému z Brna a 
na poloviční trati zaostal 
o pouhou jednu desetinu 
za bývalým českým re-
prezentantem a účastní-
kem ME a MS Martinem 
Zikmundem z Kladna. 
 Na letošní Axis Cup 
přijeli do Jihlavy plavci 
z jedenapadesáti klubů 
Česka, Rakouska, Slo-
venska a Ruska. Blanen-
ské plavání reprezen-
tovali na dvoudenním 
mítinku nejvyšší české soutěže Blanenští Kateřina 
Demová, Klára Koňaříková, Barbora Sedláková, 
Milan Kučera, Štěpán Pokorný, Milan Musil, Radim 
Švarc, Michal Vencel a Jan Vencel. 
 V odpoledním fi nále byl dvakrát k vidění také 
dorostenec Milan Kučera. Ve fi nále B startoval na 
padesátce a stovce motýlek. Na obou tratích si 
připsal celkové dvanácté místo. 
 Souběžně se soutěží pro nejstarší plavce pro-

bíhala v Brně na Kraví hoře Českomoravská liga 
nejmladšího žactva. Blansko zde mělo čtyři želízka 
v ohni: desetiletého Václava Drábka a devítileté 
Stellu Hanzlíčkovou, Elišku Zamazalovou a Ondřeje 
Haška. I zde blanenské naděje dosáhly na dva cenné 
kovy. Z obou se radovala Stella Hanzlíčková, když 
si na padesátce motýlek doplavala pro stříbro a na 
padesátce znak pro bronz.

Věra Vencelová 

www.predplaceny-servis.cz

   MYSLETE V KLIDU

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o.

www.topautosalon.cz


