
Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Absolonova,
4. NP, 58 m2, lodžie, šatna, výhled na J-Z,
standardní vybavení ... NC – 1 200.000 Kč

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  V BLANSKU  A  OKOLÍ  NA  PRODEJ.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Nám. Republiky,
6.NP, 55 m2, výtah, balkon, vhodný k úpravě
bytového jádra a linky ... NC – 1 200.000 Kč

- Prodej obchodního centra Rájec, poz. 969 m2, výtah, parkování…NC – 5 880.000 Kč 

- Prodej RD 6+1 Staré Blansko, poz. 1.017 m2, nadstandardní…NC – 6 230.000 Kč 

- Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtahy, balkony, PS...NC – od 908 tis. Kč 

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, 1. NP, WC, výloha…NC – 1 100.000 Kč

- Prodej luxusního bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP...NC – 19 900.000 Kč 

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

- Prodej pozemků Křtiny, 5 406 m2, lesní louka s nálety, u silnice...NC – 89.000 Kč

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

Minulý týden mi přišel docela zajímavý email od jedné známé, která si chtěla jen tak po-
stěžovat. Nechtěla příspěvek ani zveřejňovat. Obsah jejího sdělení ve mně však vyvolal 
delší vnitřní polemiku, než jsem původně zamýšlel a byla by škoda, kdybych se o ni s vámi 
nepodělil. Ostatně – týká se mnoha obyvatel našeho města, vlastně celé republiky. Platí 
zákony naší země pro všechny obchodníky stejně? Měly by. Ale všichni se podle toho tak 
rozhodně nechovají.

 „Byla jsem dnes u asijských obchodníků v Blansku 
reklamovat šaty. Měla jsem je na sobě 2x, dohromady 
asi dvě hodiny. Byla jsem v nich na koncertě, takže 
jsem v nich jen stála a seděla. Elastická krajka na 
šatech všude popraskala, a to i v místech, kde šaty 
nejsou obtáhnuté. Ano, to se stane. Od toho si bereme 
účtenky, abychom danou věc dali na reklamaci. Do-
nesu šaty na prodejnu, kde na mne velice nepříjemná 
starší paní začne okamžitě prskat. Prý že šaty nemají 
cedulku u krku! Upozorním ji, že nejdu šaty vrátit, ale 
pouze reklamovat. Pořád mi tvrdí, že tam není cedul-
ka (tohle už musím překládat, paní dělala, že vůbec 
nerozumí česky, alespoň se tak tvářila). Pořád jsem 
si stála za svým, ukazovala paragon a opakovala, 
že nepotřebuji cedulku za krkem u šatů, že je chci 
jen reklamovat. Pak mně paní začne tvrdit, ze jsem 
je koupila před měsícem a na to už se reklamace 
nevztahuje. Tak jí na oplátku odpovím, že oděv má 
záruku 2 roky. Hádá se se mnou, že nemám pravdu. 
Mám už je koupené měsíc, což už je prý dlouhá doba. 
Vytáhne telefon a někam volá. Po skončení telefonátu 
mi řekne, ať jí dám lístek i šaty a přijdu za měsíc. Chci 
po ní reklamační list. Ten mi odmítá dát, načež jej po 
ní opětovně žádám, tentokrát dost důrazně. Zase te-
lefonuje. Předává mi pána, co hovoří česky. Vysvětluji 
mu situaci a pán říká, že samozřejmě reklamační list 
dostanu. Bere si k telefonu znovu nepříjemnou paní, 
něco jí říká, ona se směje. Položí telefon, podá mi 
neočíslované reklamační listy, prý ať si je sama vypl-
ním. Co naplat – vypsala jsem je, ona je podepsala a 
já odešla. Proč to vlastně píšu? Pracuji v obchodě a 
kolikrát se mi stane, že beru na reklamaci zboží klidně 
i týden před vypršením záruční lhůty. Dodržuji zákon. 
Copak ONI nemusí? Nás hlídá ČOI každou chvilku 
třeba i za český popis. Oni ho nemají nikde. Není to 
dost nefér???“

 Co tomu říkáte? Že se vám tohle už taky někdy 
stalo? Já si nedokážu představit, že bych šel kamkoli 
do prodejny oblečení a nedostal paragon z pokladny, 
na kterém je rozepsané DPH, datum, popis zboží a 
další náležitosti, které má správná účtenka obsahovat. 
U asijských obchodníků se celá věc má tak, že nic 
takového ve většině případů nedostanete. Až když 
slušně a důrazně požádáte, obdržíte paskvil z oby-
čejné pokladny, a k tomu jako bonus protáhlý obličej 
Asiatky ve smyslu „tak si to sežer, já to teď budu muset 
přiznat!“.
 Kolik toho ve skutečnosti přizná asijský obchodník? 
To se asi nikdy nedozvíme. Podle jejich účtenek to 

vypadá, že mnozí z nich ani nejsou plátci DPH. Pokud 
tomu tak skutečně je, neumím si to dost dobře před-
stavit. Myslíte si, že obchod o rozloze 400 m², který 
má otevřeno 300 dní v roce, neudělá tržbu přesahující 
3.334,- Kč za den? Vážně ne? I když vidíte, že se u 
nich dveře netrhnou a pokaždé, když sem přijdete, 
mají v obchodě minimálně patnáct až dvacet lidí? 
Dost silně o tom pochybuji.
 Ano, je to levné. Ale skutečně stojí za to tyto šmejdy 
kupovat? Není lepší se poohlédnout po nějakých 
výprodejích českých obchodníků a nakoupit u nich? 
Nebo třeba second hand – vždyť to není žádná ostu-
da… Věci z „normálního“ obchodu vydrží déle (mám 
to vyzkoušené) a tím, že je můžete nosit klidně i tři 
roky nebo i víc, vlastně ušetříte, neboť stejnou, ale 
odfl áknutou věc od Asiatů můžete po pár měsících 
vyhodit. Praxe je taková, že pokud vám vinou špatné 
výroby odejdou tepláky za sto dvacet korun, většina 
z nás se nedívá vlevo, vpravo, hodí je do koše a jde 
koupit nové. Právě to je voda na mlýn těchto obchod-
níků. Stojím si za tím, že tepláky za tři stovky vydrží 
déle, jsou pohodlné a zároveň se nebudu muset s 
obchodníkem, co mi je prodal, dohadovat o tom, zda 
se na ně vztahuje záruka nebo nikoliv. 
 Tvrzení některých zastánců levného nakupování u 
Asiatů o tom, že všechno pochází z Číny, beru jako 
neopodstatněné. Třeba světové značky sportovního 
oblečení a obuvi mají také v Číně svoji výrobu, ale 
jejich zboží je ušité zcela jinak, déle vydrží, je z 
kvalitnějších materiálů, a pokud nenarazíte na blbce, 
ve většině případů se vám podaří oblečení či boty v 
zákonem dané lhůtě reklamovat.
 Možná jsou všechna tato slova zbytečná a veške-
ré problémy vyřeší zavedení EET. Mám však velký 
strach, že tito obchodníci budou první, kdo se naučí 
systém obcházet. Pokud ne, možná se nebudeme 
stačit divit, o kolik se bude muset jejich zboží zdražit.
 Ne nadarmo se říká „zadarmo drahý“. Každý by 
se měl zamyslet nad tím, zda mu levné zboží stojí 
za dohady a případnou fi nanční i psychickou újmu 
a v neposlední řadě i za mnoho otazníků. Vždyť jde 
přece o moje peníze, já je vydělám a řádně zdaním, 
dodržuji zákony a očekávám skutečnost, aby takhle 
postupoval i ten, u koho své peníze utratím. 
 I já osobně jsem obdobnou eskapádou s asijským 
prodejcem kdysi dávno prošel a právě tehdy jsem se 
zařekl, že už u nich nikdy nekoupím ani tkaničky do 
bot. Můžete si o mně myslet, co chcete, ale vydrželo 
mi to a jsem spokojený.

Martin Müller

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Slunné místo, okraj obce, IS u pozemku.

cena: 398.500,- Kč tel: 775 246 549

STP SVĚTLÁ, CP 797 M2 RD 4+1 VRANOVÁ, CP 274 M2

Klidné místo, část. podsklepeno, dvůr, garáž.

cena: 990.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Uzavřený dvůr, možnost půd. nástavby, sklep.

cena: 1.200.000,- Kč tel: 775 582 092

RD  S GARÁŽÍ, CP 178 M  ŽĎÁR, OKR. BLANSKO RD 4+KK, 2+KK RÁJEC JESTŘEBÍ, CP 1289 M

Garáž, rovinatá slunná zahrada - stavební parcela.

cena: 3.700.000,- vč. provize tel: 775 582 092

G G
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Vítání svatého Martina 2016

Freddieho sloupek

TRiUMPh …
 Jen těžko by mi vážený čtenář odpustil (jako 
že těch odpouštějících je málo), kdybych se 
nedotknul voleb, naší země se týkajících, i když 
geografi cky vzdálených – v USA.
 Přes veškerou mediální masáž, přes všechny 
klacky pod nohy mu házené, zvítězil v amerických 
volbách pan Donald J. Trump. Nevím, jaký to bude 
Prezident. Tuším jen, že bude daleko lepším pre-
zidentem, než by byla ona tak trochu prolhaná a 
ne moc upřímná Hi(T)lary Clinton.
 Proč?
 Odpověď je také jednoduchá. Člověk, který se 
dokázal vzepřít všem (tak zvaným) elitám, dokázal 
se navzdory jejich protestům a otevřené nepodpo-
ře dostat nejen k nominaci, ale i k prezidentskému 
křeslu, si zasluhuje úctu. Můžete Donalda Trumpa 
nenávidět, můžete jím pohrdat a nesnášet ho, ale 
to je tak asi všechno, co s tím můžete dělat...
 Skutečností zůstává, že z něj je 45. prezident 
USA. 
 Věřím, že to bude prezident dobrý, přece jen 
– předvolební rétorika (která se mi nemusela 
moc líbit, ale na hrubý pytel hrubá záplata) není 
politikou... I jeden z jeho předchůdců byl médii, 
světovými „vůdci“ a politickou garniturou ze 
všech stran vysmíván. Herec a prezident? Běžte 
k šípku!!! Ale přesto se z tohoto outsidera vyklubal 
jeden z nejlepších vůdců svobodného světa. Jen 
stačilo mu dát malou šanci a ústavou svěřených 
pouhých OSM let jeho vlády se proměnilo v ukon-
čení studené války, možná horšího konfl iktu, než 
si dokážeme představit, zboření zdi v Berlíně a 
(alespoň do času) umravnění bolševických mo-
cenských choutek.
 Ne, nechci přirovnávat Donalda Trumpa k Ro-
naldu W. Reaganovi...
 Ale Bůh mu žehnej, aby ze své pozice dokázal 
udělat v tom světě alespoň z poloviny takový po-
řádek, jako se podařilo právě tomu vysmívanému 
a „neschopnému“ herci.
 USA, svět, i lidé v něm žijící si to zaslouží... 
Aspoň někteří, chtělo by se dodat...

 Hezký den…
Freddie 

(freddiemail@email.cz)

 Jednou z hlavních kulturních blanenských událostí jsou každým rokem Svatomartinské hody. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v pátek na farském 
dvoře, kdy svatý Martin otevřel první letošní víno, a z věže zaznělo vyzvánění zvonu Poledník. Pozvání na přípitek přijali delegáti z partnerských měst, 
letos z polské Legnice a slovenského Komárna. 

 Víkendový program Vítání 
svatého Martina byl vskutku 
pestrý. V sobotu odpoledne se 
konal na Wanklově náměstí 
Svatomartinský košt, na němž 
vystoupila cimbálová muzika 
Grajcar a kapela HD Acoustic. 
Hlavním hostem byla hudební 
skupina O5 a Radeček, která 
přilákala stovky diváků. Ti se 
zdrželi až do večera. Ohřát se 
mohli ve vytápěných stanech 
s jídlem a pitím. Nechyběla 
ani degustace svatomartin-
ského vína s výkladem odbor-
níka. 
 Nedělní dopolední průvod, 
který vedl centrem města od 
kostela do zámeckého parku, 
byl zajímavou podívanou pro 
spoustu Blanenských i přes-
polních. Po příchodu do parku 
byl za účasti svatého Marti-
na a biskupa Jindřicha Zdíka 
pokřtěn nástěnný kalendář 
na příští rok s leteckými foto-
grafi emi města, které pořídil 
Ivo Stejskal. Kalendář bude v 
prodeji v informační kanceláři 
Blanka za 99 korun. 

-mha-
Foto: Klára Kučerová

 Břehy blanenské přehrady se v sobotu 12. listopadu proměnily na pláž s odloženým oblečením a 
ručníky. Přihlížející se však k otužilým nadšencům nepřidali. Vzduch tři stupně a voda pět stupňů je totiž 
příliš nelákala. Zato však přitahovala téměř sto devadesát otužilců, kteří postupně zčeřili její hladinu. 

 Po skupinkách se nořili do studené vody a zdolávali 
různě dlouhé tratě. Začátečníci absolvovali nesoutěž-
ní stometrovou trať a pokročilejší se vrhli na okruhy 
dlouhé 250 m, 500 m, 750 m. Ti nejzdatnější zdolali 
kilometrovou trať. 
 Nejprestižnější kategorii plavání na 1000 metrů 
dominovaly ženy. Jako první do cíle doplavala Victoria 
Mori s časem 15:11 min, druhá byla Magda Okurková 
a třetí Renata Nováková. Z mužů na prvním místě 
skončil Richard Nyáry s časem 16:03 min, na druhém 
Jakub Valníček a na třetím Dezider 
Pék. 
 Závod Českého poháru zimního 
plaván pořádal v Blansku oddíl zimní-
ho a dálkového plavání FIDES Brno. 
Český pohár byl zahájen na začátku 
října plavbou v říčce Punkvě v Pun-
kevních jeskyních a pokračuje až do 
dubna, kdy se téměř každý víkend 
plavci scházejí na různých místech 
České republiky, ale i na Slovensku 
a v Polsku, aby poměřili své síly v 
chladné vodě. Plave se v řekách i 
nádržích.
 Otužilce v jejich soutěži nezasta-
ví ani vrstva ledu na vodě. Pokud 
přijdou velké mrazy a stojatá voda 

zamrzne, je třeba vykonat úpravy. 
„Pořadatelé vyřežou pilou bazén, 
který má rozměry minimálně padesát 
metrů na délku a pětadvacet na šířku. 
Potom se musí plavat po menších 
skupinkách. Jednou se zaznamenala 
teplota vody mínus 0,5, a to jsou nej-
tvrdší závody, které plavci zažívají,“ 
vysvětlil moderátor sobotního závodu 
na přehradě Vít Frank. 
 „U zimních plavců nebývá pro-
blém vlézt do studené vody, ani 
uplavat kilometr. Největší krize se 
dostaví pět minut po závodu. Tělo 
přechází na klasický rytmus a ne 
každý to zvládá bez zádrhelů. Mohou 
vzniknout pocity, že nevíte, kde je 
nahoře a kde dole, nebo klasická je 

třesavka, ale ta je zdravá, protože když se nezačnete 
třást, tak se nezahřívají svaly,“ popsal Frank.
 Přes to všechno však otužování doporučují ne-
jen samotní plavci, ale i lékaři. Jedním z hlavních 
významů je posílení imunity. Člověk pak nebývá tak 
často nemocný, a když už se nachladí, onemocnění 
má lehčí průběh. A nemusíte se rovnou vrhnout do 
blanenské přehrady v zimních měsících. Stačí začít 
každodenní studenou sprchou. 

-mha-

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

hledáme 

PODLAHÁŘE  STOLAŘE

Oslavili čtyřicáté výročí
 V Městském klubu důchodců Blansko se v 
pátek 11. listopadu konaly oslavy čtyřicetiletého 
výročí od jeho založení. Zájemci z řad veřejnosti 
mohli navštívit výstavku ručních prací, kterými 
se zabývají členky klubu, a senioři se zúčastnili 
slavnostního odpoledne s kulturním programem, 
na který byli pozváni i představitelé města. 

 V programu vystoupily děti z mateřské školy. 
Známé skladby populární hudby zazpíval Zdeněk 
Krupica a jeho vnučka Eliška Skálová za hudebního 
doprovodu Pepina Koláře s průvodním slovem Pavla 
Svobody. Nechybělo ani ocenění seniorů, kteří svou 
dlouholetou činností přispěli k rozvoji klubu. Nakonec 
k tanci i poslechu zahrála kapela Propast. 
 „Klub byl založen 21. 6. 1976, jeho předsedou byl 
pan Balderman a měl tehdy 145 členů. Po deseti 
letech se ujal vedení pan Paclík a klub čítal již přes 
šest set členů,“ řekla dlouholetá členka klubu Bože-
na Smahová, která všem zúčastněným připomněla 
historii městského klubu důchodců. 
 Postupně vznikaly různé kroužky. Jako první byl 
založen pěvecký kroužek, který v době svého nej-
většího rozmachu měl sto dvacet členů. Ti zpívali i 
za doprovodu harmoniky a scházeli se v tehdejší 
Sokolovně. Dále vznikl kroužek vyšívaček, který je 
činný dodnes. 

 V roce 1989 získal klub novou budovu, v níž sídlí 
dodnes. Jeho výstavbu dokonce zachycují obrázky, 
které visí na stěnách chodby. Namaloval je blanenský 
rodák Zdeněk Táborský. Poslední léta svého života 
prožil v domě naproti klubu a výstavbu pozoroval z 
okna. „Jeho odměnou měl být ubrus vyšitý našimi 
vyšívačkami, ale toho se již nedočkal,“ zmínila se-
niorka.  
 Nová budova dala základ rozvoji dalších kroužků. 
Vznikly dva kroužky, které zajišťovaly program na 
společenských akcích, a to estrádní kroužek Radost 
a recitační soubor, z něhož se po zařazení hudebních 
prvků stala Lipka. Oba kroužky vystupovaly nejen 
pro potřeby klubu, ale zajížděly do blízkého okolí i 
do hodně vzdálených míst.
 Služebně nejstarší a zřejmě jedinou členkou, která 
pamatuje i úplné začátky klubu, je Mirka Hurdesová 
– Drápalová. Nejdříve vedla cvičení žen, pak zpívala 
s kapelou Důchoďanka a Lipka, působila v kroužku 
Lipka a dosud je činná v kroužku vyšívaček. Pro klub 
pracuje od roku 1981. 

-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

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

-  kvalitní materiály – kůže, 
 cordura
-  dobře izolující neklouzavá 
 podešev
-  texová membrána 
 10000 mm vodní sloupec
-  zateplení chlup/molitan, 
  vel. 28-34

Dětská trekkingová obuvDětská trekkingová obuv
se zimním zateplením

V těchto botech  nezmrznete !!!
Velký výběr obuvi s membránou pro děti i dospělé.

NABONABO  RájecRájec
  na ul. Blanenská vedle MěÚ
  nad restaurací Kopeček

V nabídce:
    - bylinky, čaje, koření
    - med, medové produkty
    - bezlepkové potraviny
    - sušené ovoce, zelenina
    - ekodrogerie, biokosmetika
    - zásilkovna    - zásilkovna

Tel. 739 642 129
www.nabo-rajec.czwww.nabo-rajec.cz

ZDRAVÁ VÝŽIVAZDRAVÁ VÝŽIVA
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Na kávě s Martinem Koupým
Martin Koupý, ředitel Základní školy speciální v Blansku na Žižkově ulici, letos zahájil 
čtvrtý rok ve funkci. Ve škole předtím mnoho let sám učil děti s různými typy postižení. 
Popovídali jsme si o tom, co škola nabízí dětem a rodičům, jaké je její místo v systému 
péče o hendikepované děti a v neposlední řadě i o inkluzi. 

Sponzor rubriky:

tady nemůžeme vzdělávat, protože nedokážeme 
vytvořit podmínky například pro aprobovanost 
učitelů k různým předmětům. Máme tady poslední 
žáky, které na druhém stupni dovzděláváme, ale 
nové přijmout nemůžeme. Budeme tedy zaměřeni 
vyloženě na děti se středním a  těžším postižením 
mentálním i tělesným. 

 Co když rodiče typu dětí, které sem vždy cho-
dily, netouží po inkluzi? Kam svoje děti mohou 
vozit? 
 Mají možnost je dávat třeba na základní školu 
praktickou. My bychom na jednu stranu tyto děti 
rádi učili, nikdo nám to nezakazuje, ale ze zákona 
je například mimo jiné nutné, aby na druhém stupni 
jednotlivé předměty učili aprobovaní učitelé, což si 
jako malá škola nemůžeme dovolit. Dříve mohl jeden 
speciální pedagog učit všechny předměty. 

 Jak se škola vyvíjí?
 Naše činnost vždycky odráží poptávku rodičů 
hendikepovaných dětí. Nyní druhým rokem nabízíme 
přípravnou třídu základní školy speciální. To zna-
mená, že sem chodí děti předškolního věku, jejichž 
rodiče by byli rádi, aby se s nimi již v předškolním 
věku co nejvíc pracovalo tak, že budou mít ještě 
před zahájením školní docházky dostatek stimulů 
pro svůj vývoj. Můžeme se tedy věnovat dětem již 
od čtyř let. V současné době máme těchto dětí šest, 
což je plný počet. 

 Co po splnění školní docházky? 
 Pro ty nejschopnější je v nejbližším okolí možnost 
v Brně nebo Boskovicích studovat praktickou školu, 
která je jednoletá nebo dvouletá a na níž se mohou 
věnovat různým oborům, které mohou u sebe prohlu-
bovat. Díky tomu mohou ještě nějaké období zůstat 
ve vzdělávacím procesu, který plně hradí stát. Žáci 
si mohou projít i více oborů a tím pádem tam zůstat 
i více let. Po absolvování škol, které garantuje stát, 
pak už následují pouze stacionáře. Ty jsou však už 
placenou službou. Uplatnění v zaměstnání tito žáci 
obvykle nenacházejí. Někteří naší žáci odcházejí do 
domova Olga, někteří do stacionářů v Boskovicích 
– Emanuel a Betany. 

 To ale na okres nestačí…
 Nestačí to. Myslím si, že v Blansku dlouhodobě 
chybí minimálně místo nebo zařízení, kde by se 
mohli postižení lidé scházet, případně nějaký staci-
onář. My jako škola nabízíme určitý typ vzdělávání 
a patříme do systému spadajícím pod Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy, ale zároveň se sna-
žíme nabízet víc. Není to jen o tom, že dítko přijde do 
školy, kde se mu nějakým způsobem věnujeme, ale 
nabízíme i další aktivity – například školní družinu a 
odpolední kroužky. Ty mohou navštěvovat i absol-
venti. Mají tak možnost se jednou za týden nebo za 
dva scházet. Při škole funguje internát. Komplexně 
se našim žákům a žákům jiných zařízení věnuje 
jako součást školy poradna - speciálně pedagogické 
centrum. 
 Je třeba zmínit, že nabízíme také rehabilitační 
péči. Pohybové problémy dětí jsou velké, a kdyby-
chom toto nenabízeli, byli by žáci o hodně ochuzeni. 
Dlouhá léta jsme měli jednu rehabilitační pracovnici, 
ale druhým rokem již máme dvě. Každý den si 
odebírají až deset dětí z pětatřiceti na individuální 

rehabilitaci, takže se ka-
ždý žák dostane na řadu 
několikrát týdně.  

 Mezi tradiční akce 
patří Strom splněných 
přání. Bude i letos? 
 Ano, do včerejšího 
dne si měli žáci nakreslit 
svoje reálná přání. Ob-
rázky s popisem budou 
umístěny v restauraci 
Punkva na vánočním 
stromě. V adventní době 
pak mohou zájemci z 
řad veřejnosti zakoupit 
konkrétní dárky a odnést 
je zabalené ke stromu. 
Děti jsou pak obdarová-
ny na vánoční besídce, 
kterou pořádáme těsně 
před Vánocemi. Bývá to 
velice emotivní záležitost 
v tom, že je vidět bezbřehá radost dětí, která pak 
hřeje možná ještě víc ty, co obdarovali. 

 Je to příležitost, jak může veřejnost nahléd-
nout do vaší činnosti. Jsou nějaké další mož-
nosti? 
 Několik let funguje spolek Počítáte s námi?, dříve 
občanské sdružení, do něhož se mohou začlenit jed-
notlivci i fi rmy, kteří přispívají na to, abychom mohli 
nabízet nadstandardní věci, například canisterapii, 
hippoterapii. Děláme spoustu akcí – například i 
pobyty dětí nebo ples. Myslím si, že díky tomu o 
nás široká veřejnost má informací dostatek, ví, jaké 
služby nabízíme a o co se snažíme. Nahlédnout 
do života školy může každý prostřednictvím našich 
webových stránek.

 Práce s hendikepovanými dětmi je jistě nároč-
ná… 

 Kolik let škola funguje?
 Škola funguje od roku 1991. To znamená, že 
už jsme překonali čtvrt století existence, a myslím 
si, že v regionu má své místo a od počátku nabízí 
vzdělávání dětem, které mají nejrůznější problémy 
a zdravotní omezení. 

 Jste jediná škola na okrese?
 Na okrese jsou i další školy, v Boskovicích a v 
Letovicích, ale my se v poslední době zaměřuje-
me na děti, které mají velký hendikep, nebo spíš 
kombinované postižení – jak mentální, tak tělesné. 
A v takové šíři myslím, že jsme v okrese Blansko 
největší. 

 Byl jsi zvyklý jako učitel pracovat s žáky. Jak 
to vypadá teď?
 K dětem se moc nedostanu, protože přibývá stále 
víc administrativní práce. Jsem tady teď od toho, 
abych vytvářel podmínky pro to, abychom nabízeli 
to nejlepší jak pro děti, tak pro rodiče i zaměstnance. 
Zabezpečit vše, aby se tady každý cítil dobře po 
profesní i lidské stránce. 
 Ředitelování nikdy nebylo mým snem, spíše 
naopak, ale cesty osudu jsou nevyzpytatelné. V 
historii školy jsem čtvrtým ředitelem. Nejdelší dobu 
tady řediteloval Petr Hanák, který tu udělal největší 
kus práce. Nastavil spoustu věcí, které se osvědčily 
a fungují dál. 

 Co dětem nabízíte? 
 Základy vzdělávání. V našem školském systému 
je to tak, že na nejnižší úrovni jsou základy vzdělání, 
které získávají žáci speciálních škol. Vzdělanostně 
výše je základní vzdělání, které žáci získají na 
základních školách praktických (dříve zvláštních) a 
běžných základních školách. 

 Nyní se hodně mluví o inkluzi…
 Inkluze přináší mnoho nových prvků. Je to cen-
trální snaha začlenit co nejvíce dětí do běžného 
vzdělávacího proudu. Ale ne vždycky je to vhodné 
pro děti, které mají určitý problém, ani pro ostatní 
děti. Podle dnešních tendencí se v jedné třídě mají 
sejít děti, které patří do průměrného hlavního prou-
du, potom ty nadané, které se za určitých okolností 
mohou třeba i nudit, a děti s různými dalšími speciál-
ními vzdělávacími potřebami. Myslím si, že všechny 
kvalitně vzdělávat musí být problém a žádné straně 
to nepřináší výrazný výsledek. 

 Jaké vznikají problémy?
 Bezbariérovost, klima ve třídě a chápání skupin 
sebe navzájem. Je to samozřejmě hodně individuál-
ní; některé dítě rozhodně ano, má šanci uplatnit se 
na běžné základní škole a je dobré mu tam vhodné 
podmínky vytvořit, ale existuje i skupina žáků, u 
nichž bude lepší, když budou ve svém speciálním 
prostředí dosahovat svých úspěchů a budou mít 
uzpůsobeny podmínky tak, aby žili svůj pěkný život 
a pocítili úspěch. Vždycky je důležité podívat se na 
konkrétní dítě a probrat všechny aspekty. 

 Jak se inkluze dotýká vaší školy?
 Nás se to dotýká v tom, že v naší škole jsme 
vždycky měli jednu třídu žáků s lehkým mentálním 
postižením, případně s drobným tělesným. To byli 
ti naši nejlepší, které na základě novely zákona už 

 Práce s postiženými dětmi určitě náročná je, ale 
zase bych to nechtěl nadsazovat nad jiné druhy za-
městnání, protože tady se člověk musí najít a potom 
to pro něho může být obohacující a uspokojující. 
Jsem rád za fungující pracovní kolektiv. Důležitý je 
každý zaměstnanec, od uklízečky až po ředitele. 
Myslím si, že většina našich zaměstnanců to má 
jako svoje životní poslání. 
 Uvědomujeme si, že my jsme tady jen určitý 
časový úsek a je to naše zaměstnání, které jsme 
si vybrali. Ale největší zátěž je to pro rodiče. Proto 
se snažíme rodinám co nejvíce pomáhat. Naším 
hlavním cílem je to, aby dítě bylo šťastné. Výchova 
je náročná i tehdy, když má člověk děti zdravé, a 
když se ještě přidá nějaké postižení, je zázrak, když 
rodina zůstane pohromadě, přijme situaci a vyrovná 
se s ní.

Marie Hasoňová

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

EXOTIKA  2016/17 - slevy ještě pokračují!EXOTIKA  2016/17 - slevy ještě pokračují!
NA HORY I DO TERMÁLŮ – JEN S VÝHODNOU CENOU!

LÉTO 2017 – SPRÁVNOU SLEVU STAČÍ JEN VYBÍRAT:LÉTO 2017 – SPRÁVNOU SLEVU STAČÍ JEN VYBÍRAT:
záloha 500 – 1500 Kč * děti ZDARMA * slevy 36% - 10% *

+ 55 *cest. pojištění zdarma * parkování u letiště zdarma*      

Cesty za poznáním v pohodě i s adrenalinem!Cesty za poznáním v pohodě i s adrenalinem!
PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS!

Svitavská 872/23, Blansko
(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

RD RÁJEC-JESTŘEBÍ 720 m2, centrum, 
ihned obyvatelný  
prostorný dům 
s komerč. prostory 
s výlohou, 
komfortním bytem 
2+kk a krásnou 
zahradou. 

2.990.000,- Kč
+ provize RK

Získejte fi nanční odměnu!

Znáte někoho, kdo prodává 
nemovitost? Doporučte mou realitní 
kancelář a v případě zrealizovaného 
obchodu dostanete domluvenou 
fi nanční odměnu stvrzenou smlouvou, 
bez jakýchkoli nákladů a poplatků.

Nabídka našich služeb

Prodáváte či pronajímáte nemovitost a neorientujete se dobře v cenách, 
zákonech, máte obavy z komplikací a rizik při prodeji nebo pronájmu? 
Nebo potřebujete jen radu, konzultaci, nezávazné ocenění 
nemovitosti či odhad pro dědické řízení ? 
Obraťte se na mne, ráda se Vám budu věnovat! 
Nabízím bezpečný a profesionální doprovod v realitní džungli. 



Pojďte slavit na PIZZAZZ
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BYTOVÝ DŮM 
ABSOLON
výstavba bytů
2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 
SEVERSEVER

HRUBÁ STAVBA
DOKONČENA

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota 
tel. 516 411 150, 

hostinecmlyn@email.cz

Přijďte k nám! Přijďte k nám! 
- stylové prostředí

- česká kuchyně
-  denní menu

BARVY LAKY u Lumíra  s.r.o.
-------------------------
Masarykova 2384/2a, Blansko 678 01 
+420 734 252 959
www.barvyblansko.cz 

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

Další číslo Monitoru vychází 4. prosince 2016
Potřebujete inzerci? Tel. 606 728 334

 Znáte to. Občas se najde v životě člověka chvíle, kdy potřebuje uspořádat oslavu narozenin, 
svatbu, promoci, fi remní posezení, zádušní hostinu nebo třeba jen oběd s posezením pro května-
tější rodinu. Na to už vám nestačí jen v restauraci zamluvit stůl. Potřebujete prostory, kde nebudete 
rušeni ostatními hosty a strávíte těch pár hodin v soukromí. K tomu všemu je zapotřebí dozajista i 
profesionální personál, výborná kuchyně, dobrá italská káva či míchaný nápoj. Stylový, elegantní, 
moderní a novotou provoněný salonek v těchto dnech nabízí restaurace Pizzazz. Party může začít!

 To, že na Pizzazz je hostům k dispozici zázemí 
v podobě soukromého salonku s vlastním barem 
a obsluhou, není žádná novinka. Ostatně, jak tvrdí 
sami majitelé pizzerie, je o něj docela velký zájem. 
Možná právě proto se rozhodli k poměrně rozsáhlé 
rekonstrukci těchto prostor. Zaujme už nový vstup 
do salonku, opravené schodiště, je tu nová podlaha, 
výmalba, zbrusu nový bar, špičkové ozvučení, nové 
stoly i židle a spousta dalších drobností a detailů. 
Skutečně největší a komfortní výhodou je vlastní 
bar s obsluhou, která se bude starat pouze o vás. K 
dispozici je také projektor, což ocení nejen fi rmy, ale 
určitě i svatebčané či oslavenci při promítání vtipných 
prezentací. A co je nejdůležitější – do salonku se 
vejde až 50 osob a jeho umístění je nahoře v patře, 
kde máte stoprocentní jistotu, že budete v soukromí. 
Je libo nějaké jiné jídlo, než je v jídelním lístku? Pro 
tuto příležitost to opět není žádný problém.
 Nově opravené a zvelebené prostory pro soukro-
mé události však nejsou jedinou novinkou, kterou 
na Pizzazz v těchto nech objevíte. Za zmínku stojí 
to, co je v poslední době velice trendy: skoro každý 
víkend je hostům k dispozici víkendová nabídka, 
která zahrnuje jídla, jež nejsou běžně na jídelním 
lístku, například steak se šípkovou omáčkou, ale i 
další netradiční pokrmy a drinky.
 Velmi mne zaujala nabídka, kterou jsem dosud 
nikde neviděl. V restauraci si můžete zakoupit tričko 
s logem Pizzazz, které stojí 99 Kč, a pokud se vám 
podaří se v něm vyfotit na nějakém zajímavém místě 
(Eiff elova věž, Colosseum apod.), půjde vaše foto-
grafi e na takzvanou Zeď slávy a jako odměnu získáte 
poukaz na konzumaci v restauraci v hodnotě 1000 
Kč! Jsem zvědavý, jak se tato novinka osvědčí a už 
teď se těším, jaké zajímavé snímky 
budou na zdi v restauraci postupem 
času přibývat.
 Na polední menu sem chodí lidé 
z celého Blanska. Výběr je ze tří 
jídel, každý den samozřejmě něja-
ká ta pizza a polévka nebo nápoj 
v ceně. Najíte se královsky, a kdo 
sem chodí pravidelně, dá mi za 
pravdu, že okolo poledne si kolikrát 
nebylo kam sednout. Možná proto 
na place přibylo několik nových míst 
k sezení.
 Není žádným tajemstvím, že 
restaurace podporuje místní kul-
turní a sportovní akce – například 
Blanenskou desítku, Morava Park 
Fest, soutěž Dívka České repub-

liky, You Dream We Run, v 
poslední době například Dra-
kiádu v Olomučanech nebo 
Svatomartinský košt. S tím 
posledním zmiňovaným souvisí 
také catering: využít jej mohou 
jak fi rmy, tak i obyčejní lidé, 
kteří chtějí uspořádat party 
třeba na zahradě či jinde mimo 
areál restaurace a rádi by piz-
zu nebo jiná jídla a drinky z 
nabídky restaurace. Pizzazz 
se o všechno postará – jídlo, 
pití i obsluha. Na všechno jsou 
vybavení, včetně mobilního 
baru a veškerého servisu.
 O rozvoz se starají už 
dvě autíčka s logem Pizzazz, 
která můžete vidět v Blansku 

mimo něj. Dovézt vám mohou cokoli z jídelního 
lístku domů či do fi rmy. Čekací doba je nyní kratší, 
a to nejen díky rozšíření vozového parku, ale taky 
posile v týmu kuchařů a nové peci na pizzu.
 Samozřejmostí a známou věcí je i to, že u pizze-
rie se dá velice pohodlně zaparkovat, je tu dětský 
koutek, obsluha bere všechny druhy stravenek a 
platebních karet. Netradičním doplňkem je webová 
aplikace pro Android a iPhone, která je k dispozici 
zdarma a odkaz na ni najdete na webových stránkách 
www.pizzazz.cz. Tuto aplikaci jsem již několikrát po-
užil v praxi: v systému si vyberete, na co máte chuť, 
můžete si seskládat třeba i pizzu dle svých přání a 
nálady, vybrat si i naplnění okrajů sýrem či uzeninou 
a spoustu dalších drobností. Online objednávku pak 
odešlete a přijde vám SMS zpráva s přibližnou dobou 
doručení, platit můžete online prostřednictvím pla-
tební karty nebo hotově při převzetí zásilky. Osobní 
údaje s adresou vyplníte pouze jednou, aplikace si 
vše pamatuje, takže při další objednávce je vše zcela 
jednoduché. Vyzkoušejte tuto aplikaci a uvidíte sami. 
Vše je skutečně pohodlné, přehledné a jasné.
 Chodím sem rád z několika důvodů. Skvěle se tu 
vaří a pizza, která se tu peče, mi prostě chutná. Když 
se mi nechce doma připravovat večeři, stačí otevřít 
aplikaci PIZZAZZ v mobilu nebo rovnou zavolat na 
číslo 516419555, objednám si, na co mám právě chuť 
a vím, že za půl hodinky je večeře na stole. Taky je 
mi sympatické, že majitelé restaurace přichází stále 
s něčím novým, aby se tu zákazníci cítili dobře a 
měli chuť se sem stále vracet, jako třeba nyní s ge-
nerální rekonstrukcí salonku. U mě to tedy funguje 
na výbornou.

-r-

Restaurace MYSLIVNA
- stylové prostředí

- velký výběr jídel ze zvěřiny

- česká kuchyně, poctivé porce

- denní menu od 79,- Kč

- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!

- více na Facebooku: Myslivna Blansko

4.12. MIKULÁŠ NA MYSLIVNĚ!

   * Odměny od Mikuláše pro děti

   * Dětský punč, svařáček...

   * Bohatý program, začátek v 16 hodin

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně
Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

n



18. listopadu 2016 5

Od výkopu po fasádu

Boj za zdravá prsa v nemocnici

DS Partner s.r.o.
Stavební práce: 
tel. 724 047 602
-  výstavba rodinných domů
-  rekonstrukce bytových jader
-  zámkové dlažby
-  demolice

Autodoprava:
tel. 724 971 372
- nákladní, kontejnerová
- nákladní, osobní, 
 dodávková
-   stěhování kanceláří, 
  domů, bytů

Zemní výkopové práce:
tel. 724 047 602

Autoservis, pneuservis:
tel. 724 971 371

www.ds-partner.cz
Blansko, Brněnská 1748/21b (bývalý areál Agrostavu, Staré Blansko)

 Kdo někdy v životě stavěl nebo alespoň pomáhal na stavbě, může potvrdit, že to není žádná legra-
ce. Mnoho věcí člověk umí udělat sám, ale jsou obory, ve kterých se dnes bez techniky neobejdete. 
No a pokud nejste manuálně zruční, je vždycky lepší svěřit práci odborníkům, kteří práci odvedou v 
kratší době a lépe, než vy sami. Samozřejmě, že to stojí peníze, ale zato máte záruku, že vám stavba 
nespadne na hlavu. Myslím si, že každý má dělat to, co umí, a co neumí, svěřit do povolaných rukou. 
Pokud potřebujete něco vykopat, odvézt, převézt, postavit, nahodit, zrekonstruovat nebo položit, 
můžete se obrátit například na fi rmu DS Partner z Blanska.

 Firma DS Partner není v oboru autodopravy, 
stavebních a výkopových prací žádným nováčkem. 
Přestože před několika lety začínala s lopatou a rý-
čem, podařilo se jí během uplynulých roků proměnit 
v prosperující společnost o několika zaměstnancích, 
kteří pracují od rána do večera v Blansku, ale i v Brně 
a okolí. 
 Jak jsem již zmínil na začátku, fi rma DS Partner 
spojuje hned tři obory, které spolu navzájem souvisí. 
Zemní a výkopové práce, stavební práce a autodo-
pravu. V praxi to může vypadat následovně: Jako 
zákazník požadujete stavbu opěrné zdi. Budete 
potřebovat fi rmu na výkop, dále dopravce, který 
hlínu odveze, taky navozí beton a ztracené bednění, 
zedníky, kteří postaví a nahodí zeď. V tomto případě 
máte buď možnost oslovit tři lidi, kteří se shodnou na 
termínu a budou spolupracovat (na rovinu v dnešní 
době docela odvážná myšlenka) anebo zavolat do 
fi rmy DS Partner, která se o veškerou realizaci po-
stará. Tím pádem vám odpadne spousta telefonátů 
a bezesných nocích, které strávíte v modlitbách, aby 
se třeba na druhý den neudělalo zedníkovi nevolno, 
když vám zrovna mají přivézt 
beton. Inu, to je realita…
 Zemní a výkopové práce 
všeho druhu – přípojky, opravy 
chodníků, pokládání zámkové 
dlažby, formování mezí, svaho-
vání rybníků, úprava zahradní 
skalky… S tím vším si v DS 
Partner poradí. Vlastní trojici 
bagrů – konkrétně Kubota (4t) 
– naklápěcí stahovačka, Zepelin 
(3 t) a nakladač Kramer (4,5 
t), který má Kubíkovou lžíci a 
vidle na 1600 kg - jeho výhodou 
je fakt, že není smykový, ale 
kolový s naklápěcí nápravou, 
tudíž po sobě nezanechá takový 
nepořádek a rozrytou půdu, jako 
je tomu u běžného bagru. 

  Stavební práce využívají jak fi rmy, 
tak i běžní smrtelníci. Od rekonstrukce 
koupelny či bytového jádra přes polo-
žení zámkové dlažby až po rekonstruk-
ci celých bytů a rodinných domů včetně 
terasy nebo třeba bazénu či přírodního 
jezírka. Postaví již zmíněné opěrné zíd-
ky, vyhotoví základovou desku, ploty, 
terasy, nahodí fasádu atd. V podstatě 
neexistuje nic, s čím by si ve fi rmě DS 
Partner neporadili. 
  Autodoprava. Buďte si jistí, že na 
stavbu potřebujete neustále něco vozit, 
případně z ní zase odvážet. Ve fi rmě je 
k dispozici Liaz (10 t), což je třístranná 
sklopka, také kontejnerový Daf (8 t) a 
Avia (3 t) s kontejnerem. Nabízí se jak 
možnost přistavení a následný odvoz 
kontejneru (např. pro stavební suť), tak 

doprava všeho druhu – písek, štěrk, beton, stavební 
materiál apod.
 Posledním oborem podnikání DS Partner, kterou 
bych rád zmínil, je vnitrostátní a mezinárodní auto-
doprava, kterou využijí spíše fi rmy. Zde se nabízí 
čtyři nákladní automobily od Renaultu Master, který 
uveze 7 europalet, přes Renault Mascott (8 palet) až 
po DAF LF (16 palet) a osmnáctipaletový Mercedes 
Atego.
 Podtrženo sečteno – pokud něco stavíte nebo 
renovujete, blanenská fi rma DS Partner se vám může 
hodit. Svoji práci odvedou poctivě a v termínu, který 
si předem dohodnete. Jejich nabídku včetně fotografi í 
z realizovaných zakázek najdete na www.ds-partner.
cz. Kontakt na autodopravu je 724971372, na ostatní 
práce DS Partner 724047602, případně se můžete 
vydat rovnou do sídla fi rmy na ul. Brněnská na Starém 
Blansku (bývalý areál Agrostavu). Věřím, že nakonec 
budete spokojeni a v budoucnu se na tuto společnost 
budete rádi opětovně obracet.

-r-

Firma DS Partner hledá vhodného uchazeče na pozici 

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZU
V případě zájmu volejte na tel. 724 971 372 

nebo pište na mail: info@ds-partner.cz

Požadujeme
• zápal, vášeň, aktivitu
• dobrou komunikaci s lidmi
• časovou flexibilitu
• řidičský průkaz

Nabízíme
• zázemí zavedené realitní kanceláře
• rodinnou firemní atmosféru
• kreativní a různorodou práci v okrese 

Blansko
• výdělek omezený pouze mírou vaší aktivity
• jazykové a školící programy

rreeaalliittyy
Motivační dopis a životopis s fotografií posílejte na:

Kpt. Jaroše 157/5 
Boskovice

www.tajovskyreality.cz

vevodova@naserealitka.cz 
kontaktní telefon: 723 282 282

Hledáme nového člena našeho týmu

na 2. sportovní ples
28.1. 2016 ve 2000

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH 

SPORTOVCŮ 

BLANSKA 2016

LEGENDY
Petr Šiška – zpěv, kytara
Roman IZZI Izaiáš – zpěv, kytara
Andonis Civopulos – zpěv, kytara
Libor Pyško – cajon, zpěv
Miro Bazger – klávesy

REPERTOÁR: 
hity známé všem generacím - od 
PINK FLOYD, Led Zeppelin, AC/DC 
Queen, Deep Purple, Status Quo, 
Erica Claptona, Eagles, ABBY, Bon 
Joviho, Slade po 4 Non Blondes, 
Lennyho Krawitze, Green Day či
Bruce Springsteena.

zve přátele sportu a dobré muziky na obnovenou tradici 
sportovních plesů. Kromě zaručeně příjemné zábavy a vystou-
pení hostů všechny čeká také bohatá tombola, kvalitní jídlo a 
občerstvení v modernizovaných barech.
Do 15. prosince 2016 je možné rezervovat místa v sále bez-
platně. Vstupenky budou následně v prodeji v informační 
kanceláři Blanka.

po letech do blanska!!!

legendy se vracÍ

MEDIUM Blansko

PŘEDBĚŽNÉ 
REZERVACE:

 V úterý 15. listopadu 2016 proběhla na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko již po 
páté preventivní akce zaměřená na boj s rakovinou prsu. Od 7.30 hodin ráno do téměř 19 hodin se 
mohly ženy pod věkovou hranicí 45 let nechat v blanenské nemocnici zcela bezplatně vyšetřit, a to 
ultrazvukem, mamografi ckým vyšetřením nebo kombinací obou vyšetřovacích metod. Tuto možnost 
využilo a bylo v tento den vyšetřeno celkem 133 žen.
 U 35 žen bylo provedeno mamografi cké vyšetření 
(věkový průměr vyšetřených žen byl 41,5 roku), 116 
žen absolvovalo vyšetření ultrazvukem (s věkovým 
průměrem 24,5 roku), přičemž 19 ženám bylo lékař-
kou indikováno provedení kombinovaného vyšetření 
jak ultrazvukem, tak pomocí mamografu.
 Mezi ženami, které se na tuto preventivní akci 
dostavily, bylo 36 žen s pozitivní rodinou anamnézou, 
tj. výskytem rakoviny prsu nebo rakoviny vaječníků 
v rodině. 
 Výsledky letošního ročníku preventivní 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.
 106 žen odešlo s úlevou a klidem na duši, tj. po-
tvrzením normálního nálezu bez jakékoli patologie. 
U 14 žen byl nález benigních (nezhoubných) změn 
na prsu s doporučením dalšího sledování a kontrol 

cestou mamární poradny oddělení jednodenní péče 
Nemocnice Blansko. 
 Bohužel u tří žen byl v rámci této preventivní 
akce, tzn. zcela nečekaně a bez zásadních přízna-
ků, stanoven nález indikovaný k ověření původu 
ložiska cestou bioptického odběru vzorku tkáně a 
jeho histologického vyšetření. Všechny tři ženy byly 
objednány k výkonu na radiodiagnostickém oddělení 
Nemocnice Blansko v nejbližším možném termínu.
 Tato opět ne zcela pozitivní bilance letošního „boje 
za zdravá prsa“ i dnes jednoznačně potvrdila, že 
prevence je zásadní, podobné akce jsou smysluplné 
a Nemocnice Blansko v nich bude určitě i nadále 
pokračovat! Budeme rádi, když dnešní bilanci 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. 
Týkají se každé z nás.

-ko-
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Lukáš Pavlásek, Karel Hynek,
Arnošt Frauenberg, Petr Vydra

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

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



Řádkovou inzerci posílejte emailem 
na monitor@monitor-bk.cz, 
případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Tajemné štoly u Spešova

718. listopadu 2016

* 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.
* Společnost BERYL BK, s.r.o. nabízí práci 
v nové výrobní hale  v Černé Hoře. Jedná 
se lehčí zámečnické práce při zpracování 
nerezových trubek a profi lů. Jednosměnný 
provoz, zkrácený pracovní úvazek či brigáda. 
Informace k dispozici přes e-mail info@beryl.
cz nebo tel. 733531651.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 602882227.
* Pro Bazar Strojů, Nábytku a všeho zboží 
v Dolní Lhotě hledám brigádníka, muže 
v důchodu, nebo se sníženou pracovní 
schopností.  Předpoklad: komunikativní, 
spolehlivý, s dobrou pracovní pověstí, bez 
záznamu v rejstříku trestů, v práci 0 alkoholu. 
Tel. 777870817.
* Restaurace U Golema přijme pomocnou sílu 
do kuchyně na HPP. Tel. 608707625.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Chcete být zdraví? Kupte si nejlepší přírodní lék! 
Kvalitní letošní med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena: 120,- Kč/kg - květový (světlý), 
140,- Kč/kg - smíšený (tmavý) po 1 a 5 kg. Po do-
mluvě dovezu větší množství do BK a Boskovic. 
Tel. 723967473.
* Úplně nové bílé lakované lodičky (uzavřená špice a 
pata, boky lodiček volné - pouze spojující pásek, pásek 
také kolem kotníku) vel..36, cena: 1 300,- Kč, výška pod-
padku: 9 cm. Foto lodiček na e-mail. Tel. 777023769.
* Mladé šedé andulky. Tel. 737902404.
* Krásná velká šťavnatá jablka na uskladnění, z do-
mácího sadu - nestříkaná. Po domluvě jablka přivezu. 
Tel. 603945673.
* Opel Combo 1.7D pick-up za 30.000,- Kč. Tel. 
735910321.

* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu byt  3 + kk  v centru Blanska s balkonem 
a sklepem, je částečně zařízený. Volný ihned. Cena  
11.000,-Kč + inkaso. Tel. 723008603.
* Hledám pronájem bytu 2+1 v Blansku bez RK. Tel. 
721833167.
* Koupím starší funkční kombinovaný sporák, cena do 
1000 Kč. Tel. 773975066.
* Pronajmu dlouhodobě nezařízený byt 2+1 v Blansku 
na Písečné. Tel. 723285315.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Blansku na Podlesí. 
Tel. 603172353.
* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k 
dlouhodobému pronájmu. Tel. 602882227.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

PRODÁM PRODÁM NEBONEBO PRODÁM PRODÁM
ZKOLAUDOVANOU KAVÁRNU. 
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 
SKLAD, NEBO PŘESTAVBU 

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

BLANSKO SEVER
ZN. STRAŠÍ TAM!
Tel. - 602 882 227

Pompo opět pomáhá 
Ježíškovi s nadílkou, 
pomozte i vy

 Vánoční strom splněných přání, který chce v čase 
vánočním rozzářit oči dětí z dětského domova v 
Hodoníně u Kunštátu, stojí letos již podruhé v bla-
nenské prodejně hraček Pompo. Až do 21. prosince 
si mohou zájemci prohlédnout o jaké dárky si děti z 
hodonínského dětského domova Ježíškovi napsaly 
a některý z nich pro ně zakoupit.

 „Nechtěli jsme, aby lidé museli složitě bloudit po 
prodejně a dárky v regálech hledat. Všechny jsme už 
rovnou nanosili přímo pod stromeček, kde je zákaz-
níci najdou i s cenovkami. Pak už stačí jen vybraný 
dárek zaplatit a my jej rovnou uschováme, aby mohl 
o Štědrém dnu udělat radost.“, říká k tomu vedoucí 
blanenské pobočky Zuzana Machová. Dodává, že 
část dárků, zejména společenské hry,  vybralo přímo 
vedení dětského domova a každé dítě mohlo ještě 
samo vyslovit dvě tajná přání. Pomoci jim je proměnit 
o letošních Vánocích ve skutečnost tak můžete opět 
třeba i vy. 

-kkuc-

Restaurace U Golema 
přijme

KUCHAŘe
a pomocného kuchaře  

tel. 608707625

Koupím byt 
na investici. 

Tel. 720 423 567
 

Hledáme ke koupi 
RD, i k opravám. 

Tel. 739 940 808
 

Koupíme 
chatu/chalupu. 

Tel. 720 519 375

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměnikových 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

 Na emailovou adresu Monitoru nedávno přišla zpráva od čtrnáctiletého Adama Slobody ze Spešova, v níž 
dával podnět k napsání článku o podzemních štolách v okolí Blanska. Proč ne, řekla jsem si, třeba to bude 
zajímavé. A jelikož se mi píše lépe o věcech, které vidím na vlastní oči, domluvila jsem si s ním schůzku na 
sobotní odpoledne, aby mi štoly ukázal. 

 Myslela jsem, že nahlédnu do nějaké díry v lese a 
popovídáme si. Ovšem Adam to vzal vskutku zgruntu. 
Vyfasovala jsem pracovní kombinézu, helmu se svítilnou 
a jelo se vstříc dobrodružství. Po téměř dvou hodinách 
strávených v podzemí jsem musela uznat, že kluci jsou 
šikovní, zajímají se i o místní historii. Kéž by takových 
mladých lidí bylo více. A zjistila jsem, že zřejmě netrpím 
klaustrofobií, jelikož jsem nepocítila nějaké výraznější 
úzkosti z temných úzkých chodeb, v nichž jsme se místy 
plazili i po břiše. Ale pak jsem přece jen byla ráda, že 
stojím opět pod širým nebem. 
 V lesích v okolí Spešova se nachází několik podzem-
ních štol, v nichž se v devatenáctém století těžila železná 
ruda. Adam společně se svým kamarádem Honzou 
Majerechem se o ně starají. Někdy i několikrát týdně 
na několik hodin zmizí v podzemí, kde prolézají chodby, 
zkoumají, zda neobjeví nějakou další cestu, a čistí doly 
například od sesunuté zeminy. 
 „O prázdninách jsme tady skoro každý den,“ říká Adam, 
který má kromě tohoto koníčku několik dalších zálib. Jed-
ním z nich je například fotografování – v současné době 
má i svou malou výstavu fotografi í v Obecním domě ve 
Spešově. Fotí na staré klasické fotoaparáty a snímky si 
sám vyvolává. 
 Kromě samotné péče o již známé podzemní chodby 
hoši zkoušejí hledat i další. „Jdu lesem, když uvidím 

nějakou díru, jdu se tam mrknout a zjistím, 
zda je to štola nebo není,“ popisuje mladík. 
 Pobývání v podzemních prostorách však má 
svá pravidla. „Jeskyňářské pravidlo je takové, 
že musejí jít společně nejméně tři lidi. Pokud 
by se jednomu něco stalo, druhý u něj počká a 
třetí jde pro pomoc. My tady lezeme dva s tím, 
že ale vždycky někdo z dospělých ví, že tady 
jsme a je domluvený čas návratu,“ vysvětluje 
Adam. V podzemí totiž není signál pro mobilní 
telefon. 
 A co na to rodiče? Zdá se, že Adamova ma-
minka se s jeho specifi ckým koníčkem smířila. 
„Strach sice mám, ale pořád je to lepší, než 
kdyby kluci celá odpoledne proseděli u počí-
tače,“ tvrdí. 

 V některých vlastivědných a historických pra-
cích je uváděn Spešov jako významná lokalita těžby limo-
nitu. V roce 1834 se o něm zmiňuje Karel Reichenbach, 
v roce 1882 Jindřich Wankel. Těžba nejprve probíhala 
převážně povrchově. Horníci většinou patřili mezi místní 
obyvatele, neměli mnoho zkušeností a těžba v 18. století 
byla poměrně primitivní. Od počátku 19. století se začaly 
razit horizontální štoly nepříliš hluboko pod povrchem. 
Ražené chodby měly poněkud malé rozměry. Těžba 
limonitu byla v okolí Spešova a Dolní Lhoty zastavena v 
70. letech 19. století. 

-mha-
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km 

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo 
Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě. Ke každému 
vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění 
Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní 
prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích 
svíček. Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás 
a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

skoda-auto.cz

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním Předplaceného servisu

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

Očima občanů

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

Tam, kde koše vzácné jsou
Vážení Blanenští,
 jako zasloužilý otec v poklidné životní etapě mám 
dostatek času brázdit s kočárkem téměř denně podle 
mého soudu krásný kout města, a to na nových cyk-
lostezkách kolem řeky Svitavy. Vím, co za dvouhodi-
novou procházku dokáže rodič s plnou polní a k tomu 
dobře obsazený dětský kočárek vyprodukovat za 
odpadky… Proto bych se rád s vámi podělil o užitečné 
informace, které mi poskytnul vedoucí odboru KOM 
pan Ing. Petr Rizner. Jde o odpověď na moji otázku, 
proč na většině nově vybudovaných cyklostezkách 
podél řeky Svitavy v Blansku chybí odpadkové koše 
a lavičky. 
 Svou otázku, kterou jsem mu položil v diskuzi 
na webových stránkách města Blanska, uvádím v 
doslovném znění. Stejně tak odpověď na ni: 

1. 11. 2016
Dobrý den, 
 na frekventované a oblíbené cyklostezce v místech od 
autobusového nádraží v Blansku až po Ježkův most za 
parkem Zborováka není ani jeden odpadkový koš nebo 
lavička. Odpadkové koše také chybí v části od mostu 
vlakové zastávky Blansko-město, za úřadem práce po 
akvapark, a to i přes to, že se tu nějakou náhodou jedna 
lavička objevila. Je kolem ní pěkný nepořádek, to samé 
na jediné lavičce u tenisových kurtů.

 Na sportovním ostrově na okruhu kolem Jahodového 
pole je koš na odpadky snad jeden nebo dva, a to na 
bezmála kilometr cyklostezky. 
 Plánuje se v tomto nějaká náprava? Proč jsou některé 
nové úseky (př. za zimním stadionem) hustě opatřeny 
lavičkami a koši už od zprovoznění a jinde jsou dlouhé 
úseky zcela holé a v tomto směru nevybavené? To je 
řešeno dodavatelsky, nebo je chyba už v samotném 
projektu?
 Děkuji za odpověď.

P. Novotný 

 Odpověď pana Ing. Petra Riznera na sebe nene-
chala dlouho čekat: 

3. 11. 2016
Dobrý den,
 v případě, že odpadkové koše a lavičky neřeší projek-
tová dokumentace, jsou umísťovány až následně, a to 
po vyhodnocení jejich potřeby. Na cyklostezce v úseku 
od autobusového nádraží po Billu jsme žádné požadavky 
o umístění mobiliáře nezaznamenali, proto jsme o tom 
zatím neuvažovali. Na cyklostezce u lavičky za Úřadem 
práce bude odpadkový koš umístěn do konce měsíce 
listopadu. Co se týče cyklostezky "Triangl", tak tam je v 
současné době umístěno 5 ks odpadkových košů, což 
je dle našeho názoru dostačující. 
 Přesto situaci s mobiliářem prověříme a případně na 
cyklostezkách doplníme.

Ing. Petr Rizner
vedoucí odboru KOM 

 Z odpovědi je patrné, že obecně takovou banalitu, jako 
je odpadkový koš u frekventované pěší trasy, je nutné 
nejprve vyhodnotit jako potřebný. Jak se takové vyhod-
nocení provádí, netuším. Třeba se tím zaměstná nějaký 
úředník v kanceláři, popíše stohy papírů, zasednou dvě 
tři odborné komise a je o náplň práce postaráno. Nebo 
se to pozná až z množství odpadků, které mezitím lidé 
naházejí do trávy podél cesty nebo do řeky?  Cyklostezka 
skrz Blansko už funguje nějaký ten pátek. Mě to prověření 
zabralo všehovšudy dvě hodiny pěší chůze; úřednickým 
žargonem řečeno „šetřením v terénu“. Možná by si to 
mohli úředníci také zkusit obejít (viz foto).
 Dále má pan Ing. Rizner pravdu, že na okruhu kolem 
hřiště na baseball a cyklotrial (tzv. Triangl?) je skutečně 
pět odpadkových košů. Co na tom, že čtyři z nich jsou 
„logicky“ umístěné v cca 50 metrových rozestupech pěkně 
vedle sebe, a to na rovince u hřiště s posilovacími stroji. 
Zbylých 800 metrů okruhu hyzdí dvě lavičky bez košů, 
zato s poházenými odpadky na zemi (viz foto). Třetí 
lavička u splavu sice koš má, ale soudě dle žalostného 
stavu, v jakém se plecháč nachází, pamatuje snad ještě 
jahodovou plantáž z minulého století a zcela jistě nebyl 
pořízen v rámci projektu výstavby cyklostezky.  
 Jasně, vždy se najdou lidé, kteří hodí papír nebo 
krabičku na zem a neřeší to, koš nekoš. Bohužel jde 
město takovým lidem spíše vstříc a ti slušnější, zvyklí na 
pořádek, zkrátka bez košů ostrouhají. 
 Apeluji tímto svým příspěvkem na ty blanenské občany, 
kterým není lhostejný nepořádek na veřejně přístupných 
místech, v tomto případě na cyklostezce v centru města, 
nebo kterým schází možnost si v pěkných zákoutích u 
řeky Svitavy jen tak posedět na lavičce. Zkuste se ozvat, 
napsat třeba email s požadavkem našim úředníkům, nebo 
panu Ing. Riznerovi požadavek zatelefonovat. 
 A tak věřím, že se požadavky obyvatel časem sečtou 
a bude to rychlejší cesta k nápravě, než čekání, kdy 
hromada odpadků u laviček a kolem řeky dosáhne do-
statečných rozměrů, aby její stín či zápach vyhodnotili i 
za okny pohodlných kanceláří blanenských úředníků.

Petr Novotný


