
Prodej chaty se zahradou Olomučany, 
pozemek 391 m2, podsklepená, WC, septik,
elektřina, studna, skleník ... NC – 490.000 Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej RD 6+1 Staré Blansko s dvojgaráží,
pozemek 1.017 m2, po rekonstrukci, jezírko,
ihned k nastěhování…NC – 5.900 tis. Kč

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

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

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 3.500 Kč vč. ink. 

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

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

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

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

Je 24. prosince, právě sedíte u štědrovečerní hostiny s celou rodinou a za chvíli půjdete 
zazpívat koledu k nazdobenému stromečku, pod nímž bude nespočet dárků pro děti, 
taťku, mámu, babičku i dědu. Oheň v krbu pokojně praská, domovem voní vanilkové 
rohlíčky a v obýváku s vámi dnes večer – zcela výjimečně – bude i Punťa, který dostane 
taky něco dobrého k snědku a možná jej čeká taky nějaký ten dárek. Přemýšleli jste 
nad tím, že ne každý má takové štěstí jako vy? Že kolem nás jsou ti, co nebudou trávit 
Štědrý večer v teple domova s hromadou jídla a dárků, obklopeni nejbližší rodinou? 
Čas adventu nás nutí nejen k zamyšlení nad sebou samým, ale je to čas solidarity, 
soucítění a dobrých činů. I v Blansku je spousta příležitostí, jak udělat dobrý skutek.

mečkem, kde je zákazníci najdou i s cenovkami. 
Pak už stačí jen vybraný dárek zaplatit.

Ježíškova vnoučata. 
 Že jste o tom ještě neslyšeli? Ježíškova vnoučata 
jsou projekt Českého rozhlasu. Propojuje osamo-
cené lidi v domovech a dalších zařízeních pro 
seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní 
náklady splnit přání nebo poskytnout věcný dar. 
Docela byste koukali, kolik osamocených seniorů 
u nás v republice je, a jaká mají přání! Myslím si, 
že i oni si zaslouží trochu radosti – a kdy jindy, než 
v období Vánoc! Do projektu se registrovalo mimo 
jiné i SENIOR centrum Blansko. Více najdete na 
stránkách www.jeziskovavnoucata.cz

Vánoční sbírka pro psí útulek Blansko. 
 Blanenská nemocnice nachystala letos druhou 
sbírku pro psí útulek. Pravdou je, že staří opuš-
tění pejsci si také zaslouží trochu pozornosti v 
pro ně nelichotivých časech. Granule, konzervy, 
pamlsky, piškoty, deky, vodítka, obojky, misky – to 
vše můžete přinést buď do nemocnice na vrátnici 
nebo do informačního centra, taky do Nemocvičny 
na recepci, případně v Brně do fi rmy PORSCHE 
BRNO na Řipské 13a, budova Volkswagen. Sbírka 
začne 1.12. Benefi čním koncertě v sále blanenské-
ho kina v 18 hod. a skončí 15.12. Vyvrcholením 
pak bude samotné slavností předání 23. prosince 
v 10 hodin přímo v blanenském psím útulku. No a 
největší dárek pro opuštěné pejsky? Podělte se s 
nimi o vlastní domov. Uvidíte, že váš laskavý čin 
vrátí tisíckrát.

 Myslím si, že nejen advent je dobou, kdy bychom 
měli pomáhat těm, kteří to potřebují. Charita, spe-
ciální školy pro postižené děti, dětské domovy, 
Červený kříž… Institucí, které podporují potřebné, 
je celá řada. Ono občas stačí se rozhlédnout ko-
lem sebe. Ten, kdo bude mít oči otevřené, najde 
snadno ty, kterým je třeba pomoci. K tomu, abyste 
udělali dobrý skutek, nepotřebujete tisíce korun. I 
obnošený kabát nebo psí konzerva dokážou udělat 
víc radosti, než si umíte představit… 

Martin Müller

CHARITA. 
 Už 29. listopadu můžete přispět do tradiční 
čtvrtletní sbírky oblečení. Tentokrát je potřeba, 
vzhledem k roční době, teplé zimní oblečení, 
jakékoli dětské oděvy a drobná elektronika – žeh-
ličky, rychlovarky, fény apod. Darované věci využijí 
klienti charity, například bezdomovci nebo matky 
z azylových domů, a sociálně slabí. Takže pokud 
máte doma jakékoli oblečení, které nepoužíváte, 
můžete je věnovat sem. V Blansku bude sbírka 
probíhat na ul. Jasanová, ve Staré fabrice a na 
faře.
 Tříkrálová sbírka se sice odehraje až po Novém 
roce, konkrétně 1. – 14. ledna, ale stojí za zmínku. 
Aktuálně totiž charita hledá koledníky. Pokud se 
chcete jedním z nich stát, vaším úkolem bude 
projít svou ulici nebo čtvrť se zapečetěnou kasič-
kou a dalšími dvěma králi a oslovovat sousedy s 
prosbou o peněžitý příspěvek na pomoc lidem v 
nouzi, kterým charita pomáhá. Věk není omezen, 
pouze vedoucí skupinky musí být starší 15 let s 
občanským průkazem. Více na stránkách www.
dchb.charita.cz/sbirky

Strom splněných přání. 
 Hned dva stromky budou v Blansku připraveny 
pro všechny, kteří chtějí udělat velikou radost 
dětem. První Strom splněných přání bude pro 
postižené děti ZŠ speciální v Blansku probíhat od 
23. listopadu do 20. prosince. Děti nakreslí svoje 
reálná přání. Obrázky 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 obdarovány na vánoční besídce 
těsně před Vánocemi. Bývá to velice emotivní 
záležitost, při které je vidět bezbřehá radost dětí, 
jež pak hřeje možná ještě víc ty, co je obdarovali.
 Vánoční strom splněných přání, který chce v 
čase vánočním rozzářit oči dětí z dětského domova 
v Hodoníně u Kunštátu, bude stát letos již potřetí v 
blanenské prodejně hraček Pompo. Od 21. listopa-
du do 21. prosince si mohou zájemci prohlédnout, 
o jaké dárky si děti napsaly, a některý z nich pro 
ně zakoupit. Všechny dárky budou ležet pod stro-

 



Glosa

17. listopadu 20172

Svatý Martin oslavil 1700 let

Oslavy také na Skalním mlýně

Autobusové nádraží 
se dočkalo rekonstrukce

Freddieho sloupek
Kam se všude 
nehodím

 Tu otázku si pokládám skoro neustále, protože 
nacházím nové a nové obory lidské činnosti, do 
kterých nemohu zasáhnout, ani kdybych chtěl.
 Taková politika pro mne není zcela určitě, 
malou epizodkou jsem se o tom přesvědčil a 
obávám se, že mne ta zkušenost poznamenala 
více, než je zdrávo. Mám totiž za to, že politická 
moc odcizuje lidi od sebe navzájem a z jejich pro-
tagonistů činí od reality všedního dne odtržená 
individua, neschopná seberefl exe a porozumění 
ostatním. Politice se navíc říká „umění možné-
ho“, či „umění kompromisu“. Budiž. Kompromis 
je nutný pro každý život, tedy i pro můj, nic se 
ovšem nemá přehánět, protože sérií na sebe 
navazujících kompromisů můžeme snadno do-
kráčet k protikladu toho, kam jsme měli původně 
namířeno.
 Těžko se vůbec hodím do toho světa, který 
mne obklopuje, protože si všímám víc a víc kolem 
sebe alarmujících věcí.
 Především mi u spousty lidí vadí apatie a ne-
upřímnost k druhým. Když přece proti někomu 
něco mám, není problém mu to říci do očí. Pro 
oba dva je to daleko přínosnější než pověstné 
„chození kolem horké kaše“.
 Jsem si vědom svých slabostí a že jich není 
zrovna málo. Jsem si vědom i toho, že pokud 
má někdo jiný názor nebo smýšlení, než mám já 
sám, pak to neznamená, že jde a priori o názor 
špatný. Je prostě jiný a já se s tím dokážu smířit. 
Rozhodně nehodlám lidi odsuzovat za to, že 
jiným zúůsobem vyjadřují svoji existenci, tedy 
za předpokladu, že to nezasahuje do mé osobní 
svobody, nebo není-li páchána trestná činnost.
 Jsou mi sympatičtí lidé, kteří jsou schopni a 
ochotni diskuse na slušné úrovni a jsou mi z duše 
protivní lidé, kteří mi vkládají do úst nebo mi jiným 
způsobem podsouvají myšlenky, kterých jsem 
se nikterak nedopustil. Věřte mi, že mne mrzí, 
když na takové lidi narážím dnes a denně, pro-
tože vedle slušnosti by měla mezi lidmi panovat 
i upřímnost a schopnost vyjádřit svůj názor na 
někoho přímo. Nesouhlasil-li jsem například s 
Topolánkovým výletem na hory za použití vlád-
ního speciálu, napsal jsem mu to. Nesouhlasil-li 
jsem s kroky Paroubkovými, či Sobotkovými, 
nebál jsem se použít komunikačního kanálu, 
který jsem měl k dispozici a svůj nesouhlas jim 
odeslal také přímo. Stejné to bylo se Zemanem 
nebo se soudružkou Semelovou, i když se 
musím přiznat, že v tom posledně jmenovaném 
případě už jsem neudržel autocenzuru na uzdě 
a uchýlil se k jistému (dejme tomu ostřejšímu) 
výrazivu na adresu té paní.
 Proto vás všechny, známé i neznámé prosím o 
to, abyste výhrady vůči sobě navzájem nesdělo-
vali „pokoutně“, ale jistou u-přímější (sic) formou. 
 Je to snadnější a svědčí to o naší lidské úrov-
ni...
 Krásný den...

Freddie (freddiemail@email.cz)

Poděkování
 Chci poděkovat touto cestou poctivému nálezci 
panu Syrovému, důchodci z Blanska, který našel 
moji ztracenou peněženku s penězi a všemi osobními 
doklady a přivezl mi ji na kole až do domu.
 Díky Bohu, že stále mezi námi žijí čestní a poctiví 
lidé.

-js-

 Provoz na blanenském autobusovém nádraží na dalšího půl roku omezí stavební práce. Kompletní 
rekonstrukce je v plném proudu. Kdo by si chtěl ještě vyfotit budovu, v níž bývala čekárna, prodej 
jízdenek a bufet, má šanci do konce listopadu. Potom půjde k zemi. 

 Místo ní na jaře vyroste nová. Má být postavena do 
konce dubna. Stávající budova pochází z padesátých 
let minulého století a od té doby se na ní i na celém 
nádraží dělaly pouze drobné nutné opravy. 
 Informační kancelář a předprodej jízdenek byly 
dočasně přestěhovány do administrativní budovy 
ČAD Blansko, kde v případě potřeby mohou 
cestující zdarma využít toalety. Ty totiž budou během 
rekonstrukce na nádraží chybět. „Po zbourání budovy 
absenci sociálního zařízení neřešíme. Nejbližší 
možnost využití toalety je zřejmě na vlakovém 
nádraží,“ zmínil ředitel ČAD Blansko Jiří Šebela.
 Autobusová stanoviště budou přemístěna, ale 
doby přesunů mezi spoji to nijak neovlivní. Autobusy 
městské hromadné dopravy již nyní zastavují před 
budovou vlakového nádraží. Od začátku prosince 
bude přesunuto zbylých osm 
stání: čtyři do prostoru u řeky a 
čtyři na Svitavskou ulici, kde v 
současné době parkují osobní 
automobily. 
 O letních prázdninách by 
měli cestující začít využívat 
zbrusu nové nádražní prostory. 
V nové budově vznikne 
klimatizovaná čekárna s 
šestatřiceti místy k sezení. 
Nástupiště budou zastřešená 
a mezi nádražím a Svitavskou 
ulicí vyroste protihluková 
stěna, která vytvoří i částečnou 
ochranu proti větru, dešti a 
sněhu. Samozřejmostí je nový 

mobiliář a moderní informační systém. Vše má být 
hotovo do poloviny června příštího roku. Do konce 
června pak proběhne kolaudační řízení. 
 V návaznosti na novou cyklostezku vinoucí se mezi 
nádražím a řekou Svitavou přibude v areálu nádraží 
dvaatřicet parkovacích míst pro jízdní kola, z toho 
dvanáct v krytých boxech. 
 Rekonstrukce nádraží bude stát více než 
padesát milionů korun, z toho 42,5 milionu 
půjde z dotací a zbytek uhradí investor – ČAD 
Blansko. Od modernizace zázemí si ČAD slibuje 
zatraktivnění autobusové dopravy v Blansku a díky 
tomu i desetiprocentní navýšení počtu odbavených 
cestujících. V současné době služeb využije zhruba 
milion lidí ročně. 

-mha- 

 Ochutnávky nejen svatomartinských vín a bohatý doprovodný program obstaraly třídenní slavnosti. 
Tradice se připomínala na několika místech v Blansku. 
 Neformální zahájení se odehrálo v pátek dopoledne 
na farním dvoře u kostela sv. Martina. O občerstvení i 
následné prohlídky kostela a věže se postarali studenti 
Střední školy cestovního ruchu a gastronomie Blansko 
ve spolupráci s klienty Domova Olga. Připíjelo se 
horkou medovinou, protože svatomartinská vína se 
smějí otevřít nejdříve 11. listopadu v 11 hodin. 
 Po setmění vyrazil tradiční Pochod světýlek 
od Centra „PRO“. Stovky dětí a dospělých nesly 
lampiony, svíčky a různá světýlka. Prošli přes 
zámecký park až ke kostelu sv. Martina. Tam děti 
zazvonily na zvoneček a písničkou přivítaly Martina 
na bílém koni. 
 Vodní nádrž Palava v sobotu hostila otužilce z celé 
republiky, kteří si přijeli poměřit své síly v disciplíně 
zimního plavání. Letošní ročník Českého poháru byl 
druhý v pořadí. 
 V zámeckém parku na akci nazvané Na víno s 
Martinem se připilo svatomartinským vínem. Zahrála 
cimbálová muzika Aleše Smutného, vystoupili 

žáci ZUŠ Blansko s herečkou a zpěvačkou Hanou 
Holišovou, Big Band ZUŠ Jedovnice. K narozeninám 
dostal svatý Martin pětačtyřicetikilogramový dort, 
na kterém si pochutnaly zejména přítomné děti. V 
Katolickém domě se večer konala taneční zábava.
 Nedělnímu průvodu přihlížely stovky lidí. Vedl 
od kostela sv. Martina centrem města až do 
zámeckého parku, kde byl připraven další kulturní 
program, jehož hlavním hostem byl Marek Ztracený. 
Svatomartinského jízdního klání se ujala divadelní a 
kaskadérská společnost Štvanci. Vystoupila SZUŠ 
Blansko, pokřtil se kalendář na příští rok se snímky 
nočního města a akci zakončila ohňová show.  
Nechyběl ani řemeslný jarmark. 
 Do oslav se zapojila například i Galerie města 
Blanska, v níž si děti mohly vyrobit lucerničky. 
Zaměstnanci Muzea Blanenska dětem přichystali také 
pestrý program s plněním různých úkolů i divadelním 
představením. 

-mha- 

 Gastronomická a kulturní akce související s oslavami svatého Martina se letos nově uskutečnila na 
Skalním mlýně. Svatomartinský košt se tam přesunul z Wanklova náměstí, kde se konal v předchozích 
dvou letech, a přilákal stovky návštěvníků.

 Ti si pochvalovali program i servis včetně možnosti 
využití kyvadlové autobusové dopravy zdarma. Košt 
bus jezdil plný. Jeho trasa vedla z náměstí Republiky 
přes autobusové nádraží na Skalní mlýn a zpět. 
 Při ochutnávkách ve vyhřívaných stanech mohli 
lidé vybírat ze stovky druhů vín od patnácti vinařů. 
Rozlévala se svatomartinská, mladá, jakostní i 
přívlastková vína. K dispozici bylo bohaté občerstvení 

v podobě různých pokrmů 
od regionálních fi rem. 
 Kdo přišel k podiu 
11 minut po 11. hodině, 
dostal vzorek letošního 
vína zdarma. Slavnostním 
přípitkem a vystoupením 
krojovaného souboru 
program odstartoval a 
pokračoval cimbálovou 
muzikou FCM Radegast. 
Hlavním účinkujícím byl 
Standa Hložek s kapelou. 
Zájemce potěšila i 
řízená degustace vína 
s výkladem vinaře. V 
podvečer vystoupila 
kapela HD Acoustic a 
na závěr se odehrála 
ohnivá a světelná show 

a slavnostní ohňostroj. 
 Prostředí Skalního mlýna navíc poskytlo dostačené 
sociální zázemí a možnost uspořádat dětské tvořivé 
dílničky včetně promítání krátkých fi lmů. Prohlídky 
Domu přírody Moravského krasu byly pro všechny 
zdarma. Kdo chtěl ještě něco navíc, mohl se nechat 
svézt v kočáře s koňmi. 

-mha- 

A vy nepomáháte 
hendikepovaným? 

 Nedávno mi zazvonil mobilní telefon. Na 
displeji cizí číslo. Zvednu to a na druhém konci 
se ozve pán s celkem mladým hlasem, který 
mi začne nabízet „super kvalitní, jedinečné 
zboží“. Už znám ty jejich úvodní řeči, jako že 
jsem jim nedávno pomohla a vyplnila dotazník 
týkající se už nevím čeho, a že mi za to chtějí 
vyjádřit poděkování zasláním tohoto skvělého 
zboží. Že je to dárek pro mě. 

 Dříve jsem se domnívala, že dárek je od slova 
darovat, tedy že ho dostanu zadarmo. Ocitám 
se však najednou v nějaké jiné dimenzi, kde toto 
pravidlo již neplatí a za dárek musím taky pěkně 
zaplatit. 
 Jelikož jsem slušně vychovaná, neumím 
telefon típnout v půlce jeho věty, jenže když 
vás někdo nepustí ke slovu, těžko jeho slovní 
průvan zastavit. Nechám ho tedy vymluvit, a i 
na to jsem zvyklá, že tito obchodníci, či spíše 
najatí telefonisté, naprosto plynně a automaticky 
přejdou k ověřování údajů pro zaslání zboží. 
Tentokrát je to opravdu parádní sada nožů, které 
jistě nikde jinde nelze pořídit. Jak jinak, bez těchto 
nožů nemůžu již déle žít a je ode mě bláhové 
dovolit si tuto nabídku, která se neopakuje, 
odmítnout. Cena je přece symbolická, směšná 
a zanedbatelná. Osm set korun českých. No, jak 
pro koho. Ale ať už na to někdo má nebo nemá, 
neměl by kupovat zajíce v pytli. 
 Jenomže to stále není vše. Koupí těchto nožů 
prý podpořím hendikepované lidi (kteří je nejspíš 
balí nebo snad dokonce vyrábí – to už si přesně 
nepamatuji – a když si to zpětně uvědomuji, 
myslím, že pokud má člověk postižení, které 
vyžaduje takovou pomoc druhých lidí, že ji musí 
najatý brigádník vnucovat cizím lidem přes 
telefon, těžko se v republice najde organizace, 
která by dovolila těmto lidem manipulovat s 
ostrými noži). 
 Pánovi, který opakovaně zdůrazňuje to, že 
zakoupením zboží udělám dobrý skutek, začnu 
vysvětlovat, že nemám v současné době peníze 
na to, abych si koupila věc, kterou nepotřebuji, a 
že hendikepovaným pomáhám i bez jeho účasti. 
„Mám postiženou sestru, takže pomůžu jí,“ 
říkám mu. Nedá se, lišák. „Tím spíš, že to znáte 
ze svého okolí, jak to mají postižení lidé těžké, 
tak byste jim přece měla pomoci. Vy nechcete 
pomáhat?“ 
 O tom, kolik peněz jde skutečně postiženým, 
bych si nedělala iluze. Někdo musí zaplatit i 
čas onoho telefonisty. Takže ve skutečnosti 
neorodoval za hendikepované, ale sám za sebe, 
jelikož z prodaného předmětu má jistě provize. Na 
to jsem se ho už bohužel nestačila zeptat. Hovor 
se záhadným způsobem přerušil. Nevím, zda 
jsem ho típla já omylem uchem, ale spíš bych to 
viděla, že mladík neuměl prohru unést jako čestný 
muž a prostě zbaběle zavěsil. Třeba se mi příště 
poštěstí a budu si s ním nebo s někým jiným moci 
déle popovídat o našich morálních zásadách. 
 Hovor mě rozladil o to více, že to bylo ve státní 
svátek, kdy stát nařizuje lidem, že nesmí chodit do 
obchodů nakupovat, a tento fl outek se mi vetřel 
s nevyžádanou obchodní nabídkou až domů. 
Lidé, kteří stojí o to, aby si přivydělali ve svátek, 
prostě nemají možnost. A on si klidně prodává. 
Určitě existují i zaměstnanci, kteří volno ocení, 
ale přece je někdy mají i bez svátku, takže když 
budou doma v ten den, musí jít do práce jindy, 
třeba v neděli. Co jsem se doslechla, prodavači 
spíš reptají, že rádi využili tento den k přivýdělku, 
protože jim má kdo pohlídat děti. Dostanou za 
příplatky. Je sice hezká myšlenka, že lidé by měli 
státní svátek trávit jinak než nakupováním, ale 
přikázat jim to zákonem? No nevím.
 V zemi, kde vám může cizí chlápek promlouvat 
do svědomí a zjišťovat míru vašeho sociálního 
cítění, si nemyslím, že by měly být hromadně 
zakázány věci, jako je sváteční nakupování. Nota 
bene, když malé obchody, třeba s oblečením 
nebo obuví, otevřeny mít mohou. To spíš zavání 
diskriminací. Proč jednoho obchodníka omezit a 
druhému prodej dovolit? Proč jednomu prodavači 
neumožnit jít ve svátek do práce a druhého k tomu 
v menším obchodě nutit? 
 Ale abych se vrátila k původnímu tématu: 
Nechci vám sahat do svědomí a radit, kdy, 
kde, co, komu, proč, jak a kolik máte věnovat 
na dobročinné účely, ale pokud se rozhodnete 
k tomuto činu, raději přispějte do některých 
osvědčených sbírek a třeba organizacím, které 
jsou zmíněny v úvodníku tohoto vydání. :-)

-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

Perfektně vybavená
dámská 

lyžařská bunda 

v módním stylu

Vodní sloupec 10000, 
Triguard 2 L membrána, 

sněžný límec, 
odepínací kapuce, 
prodyšnost 5000, 

vnější materiál  100% 
PES Microtwill. 

Dále v nabídce:Dále v nabídce:    
Dámské, pánské lyžařské a volnočasové módní bundy. 

Zimní obuv pro všechny generace.
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Na kávě s...
Milanem Kučerou

Zlato, stříbro i bronz. Po pěti letech závodění má již slušnou sbírku. Čtrnáctiletý plavec 
Milan Kučera z Olomučan, žák osmé třídy Základní školy Erbenova v Blansku, vyhrává 
jednu medaili za druhou. Začátkem listopadu sklidil úspěchy dokonce i na závodech v 
Rusku. Tento skromný kluk na mě působil dojmem, že medaile sbírá jen tak mimocho-
dem. Zatímco ostatní chlapci jeho věku v podvečerech běhají po venku nebo hrají hry 
na mobilech a počítačích, Milan každé odpoledne zamíří do krytého bazénu v Blansku. 

půldni. Když je celodenní, 
končí obvykle kolem páté 
hodiny odpoledne. Jez-
díme hlavně po Moravě, 
občas do Čech, když jsou 
tam nějaké větší závody. 

 Můžeš shrnout svo-
je významné úspěchy z 
poslední doby? 
 Na konci minulého 
školního roku se konala 
Olympiáda dětí a mláde-
že, na Mistrovství repub-
liky jsem se taky umístil. 

 Máš spočítáno, ko-
lik máš medailí? Máš je 
vystavené? 
 Mám je pověšené v 
pokoji na zdi. Z Mistrovství 
republiky mám celkem 
dvacet devět medailí. Z 
ostatních závodů – to ani 
přesně nevím. 

 Na začátku listopa-
du jsi byl v Rusku ve 
městě Chanty-Mansijsk. 
Jaké máš zážitky? 
 Když jsme tam letěli, 
museli jsme se ubytovat 
v provizorním hotelu, pro-
tože letadlo mělo několik 

hodin zpoždění. Letěli jsme celou noc s jedním 
přestupem v Moskvě. Byli jsme tam od úterý do ne-
děle. V úterý a ve středu jsme si procházeli město. 
Závody byly od čtvrtka do soboty. Potkal jsem tam i 
Rusy, co byli u nás v České republice na závodech. 
Umístil jsem se třikrát. Dvakrát druhý a jednou třetí. 
Vyhlašování tam probíhá jinak než u nás – museli 
jsme všichni stát v řadě, než se všichni vyhlásili, tři 
čtvrtě hodiny nebo hodinu. 
 V Rusku moc závodů není, proto jsou tam každé 
závody hodně velké. Zúčastnilo se pět států. Pravi-
delně tam lítá plavecký klub Kometa Brno a tentokrát 
hlavní trenér vybral i mě. 

 Plaveš všechny styly? 
 Plavu hlavně kraul a motýl. Znak a prsa moc ne, 
to mi tak moc nejde. 

 Závody jsou celý rok nebo máš pauzu? 
 Skoro celý rok, jen o prázdninách jich je méně. 

 Potřebuješ nějaké úlevy ze školy? 
 Školu mi to moc neovlivňuje, protože závody bývají 
o víkendu. Jenom když jsem na soustředění, tak 
třeba týden chybím ve škole. 

 Co plánuješ po základce? 
 Chci jít na blanenské gymnázium a plavat budu 
pořád v našem oddílu ASK Blansko. 

 Čím chceš být? 
Asi nějaký obor v nemocnici.  

 Lékař? 
 Třeba. :-) 

 Jaké máš další záliby? 
 Rád lyžuju a jezdím na kole. Loni mě začaly bavit 
i běžky. 

 Musíš kvůli sportu dodržovat nějakou speciální 
životosprávu? 
 Zatím jsem to moc neřešil, ale na posledním 
soustředění nám ukazovali, jak by měl vypadat náš 
jídelníček. Chtěl bych se tím začít trochu řídit. Jde 
hlavně o to, aby strava byla vyvážená a od každého 
něco. A zeleniny například víc než ovoce. 

 Jaké máš další plány? 
 Teď bude zase Mistrovství republiky (bývá vždycky 
v létě a v zimě). Od příštího roku už budu v juniorech. 
Od nového roku budu jezdit na závody Českého 
poháru, kde se budu nominovat na další mistrovství. 
Rád bych se někdy dostal na Mistrovství Evropy a 
světa. 

Marie Hasoňová

 Jak jsi začal s plaváním? 
 V druhé třídě mě přihlásili rodiče, protože tam 
chodil i můj kamarád. Nastoupil jsem do přípravky a 
za rok do oddílu. V přípravce jsem se naučil plavat, 
a protože mi to šlo, přeřadili mě do závodního oddílu, 
kde jsem se dále zlepšoval. 

 Měl jsi od začátku zájem o plavání ty sám, nebo 
to bylo na popud rodičů? 
 Ze začátku to bylo přání rodičů, ale později už 
jsem chtěl sám. Rodiče mě podporují. Taťka díky 
tomu začal taky plavat a chodí dvakrát týdně. 

 Kdy jsi začal sbírat medaile?  
 Hned ten první rok v závodním plavání. Na prvních 
závodech v Hustopečích jsem měl první medaili. 

 Kolik času strávíš na trénincích? 
 Chodím plavat pětkrát týdně, každý všední den. 
Třikrát je to hodina a půl, dvakrát týdně plavu dvě 
hodiny. Závody jsou obvykle každý druhý víkend. 

 Jak probíhá trénink? 
 Nejprve se rozcvičíme, pak se šest set metrů 
rozplaveme a potom trénujeme. Na jednom tréninku 
uplaveme kolem pěti kilometrů. Týdně tedy uplaveme 
kolem pětadvaceti kilometrů, což je ale pořád oproti 
jiným oddílům mnohem míň. Členové jiných oddílů 
naplavou třeba i čtyřicet kilometrů týdně. 

 Chce se ti vždycky na trénink? 
 Skoro vždycky ne, ale když už jsem tam, tak je to v 
pohodě. Už jsem si na to celkem zvykl. Ale v prvním 
roce do přípravky jsem se netěšil vůbec, v závodním 
oddíle to pak bylo lepší. 

 Co je největším problémem při plavání? 
 Plavání je zdravé a šetrné. Nenamáhají se u něj 
klouby jako třeba u běhání. Největším problémem je 
asi chlor. Ale já jsem s ním naštěstí zatím problémy 
neměl. Jenom když jsem začínal, v přípravce jsem 
nenosil koupací čepici, tak mě bolely uši. Pak jsem ji 
začal nosit, takže už mi do uší tolik neteklo a bolesti 
přestaly. 

 Jak probíhá závod? 
 Závod je většinou rozdělený na dva půldny a 
plavec se může přihlásit do třech disciplín v každém 

Sponzor rubriky:

Sprejerům akce povolena

Závory se budou zvedat dříve 
 Nejen na hlavním nádraží, ale i na vlakové zastávce ve městě dochází ke zlepšení. Po několikaletém 
trápení všech zúčastněných (zejména řidičů tudy projíždějících v autech) se totiž zjistilo, že délka 
nástupiště umožňuje, aby vlak zastavil v dostatečné vzdálenosti za železničním přejezdem. 

 V praxi to znamená, že 
není problém, aby vlak 
jedoucí ve směru Brno – 
Česká Třebová zastavil 
o kousek dál a mohly se 
hned zvednout závory, které 
zbytečně blokovaly železniční 
přejezd v situacích, kdy už 
žádný další vlak neprojížděl. 
Vlaky jedoucí z Brna mají 
tedy povinnost zastavit tak, 
aby nezůstávaly spadené 
železniční závory déle, než 
je to nutné. Tímto opatřením 
by se mělo ulevit i dopravě v 
centru města a zajistit lepší 
průjezdnost nedalekého 
kruhového objezdu. 

-mha- 

 Vstupní brána do Moravského krasu. Tak se nazývá město Blansko. A co uvidí turisté cestující 
vlakem jako první? Posprejovaný podchod.  Ale proč vlastně ne? Jen se to musí vhodně zařídit. 

 Posprejované stěny byly v podchodu vždycky. 
Také se tudy linul zápach z lidských výkalů. Přece se 
však cosi změnilo. Město zainvestovalo do několika 
lahví s barevnými laky, oslovilo sprejery a akce mohla 
začít. Původní poměrně dlouho neřešená hrůza 
děsící všechny kolemjdoucí zmizela a nahradily ji 
malby s tematikou Moravského krasu. 
 „Projednávali jsme se Správou železniční dopravní 
cesty situaci v podchodu a hledali nějaké řešení. Padl 
návrh, že by se to vybílilo, ale zkušenost je taková, 
že vybílená zeď je do týdne zase počmáraná,“ uvedl 
starosta města Ivo Polák. 
 Nakonec přišlo vedení města s návrhem oslovit 
místní sprejery, aby se podíleli na výzdobě a ponuré 
místo přetvořili na reprezentativnější prostory. Práce 
se ujalo několik blanenských i mimoblanenských 
sprejerů. 
 Pouliční umělci dostali jasné zadání – malby 
s tematikou Moravského krasu nebo týkající se 
Blanska. „Návrhy maleb nám dopředu nepředkládali, 

nechali jsme jim volnou ruku,“ podotkl Polák. Na 
zdech tedy vyrostly krápníky, mezi nimi se ukrývají 
jeskynní lidé i netopýři. Dokonce nechybí ani svatý 
Martin na bílém koni a silueta blanenského zámku. 
 Podchod tedy skutečně prokoukl. Nezbývá než 
popřát, aby tuto osmnáctitisícovou investici nezhatili 
vandalové s touhou po seberealizaci. Ať se raději 
přihlásí u majitelů objektů, které by zasluhovaly 
pozornost, třeba také dostanou nějakou „veřejnou 
zakázku“. Ploch, které by se daly tímto stylem 
vylepšit, se v Blansku najde jistě více. 
 „Sázíme na to, že sprejeři dodržují mezi sebou 
nějakou solidaritu a svým kolegům tato umělecká 
dílka nezničí,“ dodal starosta. 
 Celkový dojem bohužel kazí stále ještě počmárané 
zasklení vstupu do podchodu. „Doufám, že to 
Správa železniční dopravní cesty začlení do právě 
probíhající rekonstrukce budovy hlavního nádraží a 
dají to do pořádku,“ zmínil Ivo Polák. 

-mha-
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• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

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

Boj za zdravá prsa v nemocnici

Poctivý oběd dostanete v Blansku. 

V restauraci MAXIMA
Po zavedení EET, kontrolních hlášení a spousty další byrokracie pro provozovatele restauračních 
zařízení jsem vypozoroval dvě skutečnosti. Za prvé – obědy prodávané ve většině hospod jako denní 
menu začaly být dražší a za druhé jaksi ztratily na svém objemu. Možná si toho všimli také provo-
zovatelé restaurace MAXIMA v areálu bývalého Adastu v Blansku a nabídli restauraci, kde se nají i 
pořádný chlap a neutratí moc peněz.

- 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

 MAXIMA. To je název restaurace, která se nachází 
v zámečku: na místě bývalé jídelny v areálu Adastu. 
Názvem se nenechte zmýlit. Majitelé si nechtějí hrát 
na žádný MAXI a SUPER podnik, nýbrž čerpají tak 
trochu z toho, co se v tomto areálu vyrábělo. ADAST 
Maxima byla páková řezačka pro polygrafi cký průmy-
sl, a jelikož se restaurace nachází na místě, kde se 
tyto stroje vyráběly, nad názvem podniku nemuseli 
dlouho přemýšlet.
 Největší devízou a především hlavním záměrem 
restaurace MAXIMA je denní provoz přes poledne. 
Skočte si sem na oběd a dáte mi za pravdu v tom, že 
se tu najíte velice dobře a obslouženi budete prakticky 
okamžitě. Během deseti minut můžete být nasyceni 
a zbytek polední pauzy využít k přečtení novin či 
brouzdání na internetu. Návštěva se nabízí také v 
případě, že máte hodně málo času a velký hlad. Porce 
jsou skutečně pořádné a vaši peněženku kompletní 
oběd přijde na 89 Kč – polévka, hlavní chod a nápoj. 
 Co se v restauraci MAXIMA vaří a hlavně – jak se 
vaří? Na přípravě obědů a skladbě jídelníčku se podílí 
zkušení kuchaři, kteří nepoužívají žádnou chemii, 
dochucovadla ani polotovary. Dodržují tak současný 
trend, po kterém spousta Čechů v poslední době 
volá. V nabídce převažuje česká klasika: znojemská 
pečeně s rýží, ovocné kynuté knedlíky se smetanou, 
řízek, vepřová se zelím, smažený květák, koprová 
omáčka apod. V poledním menu však najdete také 
stopy zahraniční kuchyně jako například kuřecí kari, 
salát s mozzarellou a rajčaty, těs-
toviny s bazalkou a parmazánem, 
lasagne… Česká jídla však skuteč-
ně převládají, což je vidět zejména 
u polévek: čočková, kapustová, 
vývar s nudlemi atd.
 Restaurace MAXIMA je otevře-
na denně od 10,30 do 14 hodin. 
Na výběr jsou každý den polévka 
a tři hlavní jídla (do budoucna jich 
jistojistě přibyde), ke každému 
dennímu menu v hodnotě 89 Kč 
dostanete i nápoj, takže pokud ne-
chcete, tato cena za celé obědové 
menu je konečná. Samozřejmostí 
je, že v restauraci berou stravenky 
a dá se tu pohodlně zaparkovat. 
Jídla je skutečně dost a nemusíte 
mít strach, že odejdete hladoví. 

Prostředí je hezké, útulné a čisté, restaurace se navíc 
nachází blízko centra. Co člověk potřebuje víc?
 Po 15. hodině a o víkendech je možnost využít pro-
story restaurace MAXIMA k uspořádání soukromých 
oslav. Tato možnost se mi velmi líbila, hlavně proto, že 
prostory restaurace jsou opravdu hezké , není velká, 
ale ani malá: pojme až 40 osob, ideálně kolem 30 i 
s kapelou. Je tu spousta světla a s provozovateli se 
dohodnete na čemkoli. Objednáte si dobré jídlo na 
úrovni, domluvíte se, co bude na čepu za pivečko a 
další nápoje. Nájem neplatíte žádný a soukromou 
oslavu prožijete v naprostém soukromí v hezkých 
prostorách.
 Pokud plánujete opravdu velkou svatbu či událost 
a prostory s kapacitou 40 lidí jsou pro vás nedosta-
čující, můžete využít velkého společenského sálu, 
který patří k restauraci a je využíván k pořádání jak 
soukromých, tak i veřejných kulturních akcí. V pro-
sinci to bude například hudební vystoupení Veselé 
trojky Pavla Kršky 9.12. v 16 hodin, v úterý 12.12. v 
18 hodin bude tento sál hostit přednášku nejen pro 
ženy TIANDE.
 Přestože v Blansku máme pořád dostatek restaura-
cí a vy máte jistě svoji oblíbenou, doporučuji alespoň 
vyzkoušet restauraci MAXIMA na místě bývalé jídelny 
v areálu Adastu na Svitavské ulici. Poctivé a chutné 
pokrmy, cena, velký výběr a útulné prostředí vás 
překvapí a vsadím se, že se sem budete rádi vracet.

-r-

 V úterý 14. listopadu 2017 proběhla na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko již po šesté 
preventivní akce zaměřená na boj s rakovinou prsu.
 Od 6.50 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 
127 žen.
 U 44 žen bylo provedeno 
mamografické vyšetření 
(věkový průměr vyšetřených 
žen byl 42 roků), 99 žen 
absolvovalo vyšetření 
ultrazvukem (s věkovým 
průměrem 30 roků), přičemž 
16 ženám bylo lékařkou 
indikováno provedení kombinovaného vyšetření jak 
ultrazvukem, tak pomocí mamografu. Akce se letos 
zúčastnilo více žen blíže ke screeningovému věku, 
tj. 38 až 44 let. S ohledem na prioritu této akce, tedy 
důraz na prevenci, bylo během tohoto dne rozdáno 57 
instruktážních DVD k samovyšetření prsu.
 Mezi ženami, které se na tuto preventivní akci 
dostavily, bylo 35 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 jednoznačné a potvrdily, že prevence 
je zásadní, podobné akce jsou smysluplné a Nemocnice 
Blansko v nich bude určitě i nadále pokračovat! 
 105 žen odešlo s úlevou a klidem na duši, tj. 
potvrzením normálního nálezu bez jakékoli patologie.
 U 19 žen byl nález benigních (nezhoubných) změn na 
prsu, 2 ženy s doporučením dalšího sledování a kontrol 
cestou mamární poradny oddělení jednodenní péče 
Nemocnice Blansko. 
 U jedné ženy byl v rámci této preventivní akce 
stanoven nález indikovaný k ověření původu ložiska 
cestou bioptického odběru vzorku tkáně a jeho 
histologického vyšetření. Tato žena byla objednána k 

výkonu na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice 
Blansko v nejbližším možném termínu.
 Pravidelné mamografi cké vyšetření dokáže odhalit i 
počáteční stadia onemocnění a při včasném odhalení 
nádoru může být vyléčeno až 92 % pacientek! Využijte 
možnost absolvovat mamografické/ultrazvukové 
vyšetření v Nemocnici Blansko. Naše pracoviště je 
zahrnuto v síti akreditovaných center, jejichž činnost je 
průběžně monitorována a kontrolována. Akreditované 
pracoviště musí splňovat přísné podmínky a získat 
osvědčení o způsobilosti k provádění mamárního 
screeningu. V posledních letech bylo pracoviště 
Nemocnice Blansko opakovaně vyhodnoceno jako 
nejlepší v celé ČR z hlediska kvality screeningového 
programu.
 Na úterní preventivní akci se podílely 3 lékařky 
blanenského centra pro screeningovou mamografi i se 
specializací, 7 radiologických asistentů a celý kolektiv 
radiodiagnostického oddělení Nemocnice Blansko, který 
souběžně dokázal pokrýt běžný provoz oddělení během 
celého dne. Za jejich mimořádné pracovní nasazení 
i realizaci takto smysluplné a potřebné akce jim patří 
obrovské poděkování. Patří ale i všem ženám, které v 
úterý do blanenské nemocnice přišly a za svá zdravá 
prsa „bojovaly“.

-ko-
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Přítmí opět v blanenských ulicích

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a

pi

k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ

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

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

 Titulek se nesnaží naznačit, že by v ulicích města byly potíže s veřejným osvětlením, ale chce 
všechny zájemce pozvat na hru nazvanou Přítmí, která úspěšně proběhla poprvé v loňském listopadu. 

 „V letošním roce jsme se rozhodli udělat 
pokračování, které by mělo být daleko více zážitkové, 
napínavé a pro některé i adrenalinové,“ láká jeden z 
organizátorů Ondřej Fišer s tím, že stejně jako loni 
se bude Přítmí odehrávat v ulicích Blanska a jeho 
blízkém okolí. 
 Přítmí je detektivní hra plná akce a napětí a je 
určena pro širokou veřejnost. Děti i dospělí se jí 
mohou zúčastnit v průběhu celého listopadu. Jde o 
pátrání po stopách unesených lidí. „Oproti loňskému 
roku jsme doplnili hru o extrémní variantu určenou 
spíše pro dospělé, která rozšiřuje základní hobby 
verzi o adrenalinové zážitky,“ doplňuje Fišer. 
 A jak hrát? Stačí se zaregistrovat na webu http://
pritmi.webfl ow.io/. Poté vám přijde e-mail s návodem, 
jak najít první stanoviště. Na něm vás čekají další 
instrukce. Děti mladší deseti let se mohou zúčastnit 
v doprovodu osoby starší patnácti let. Organizátoři 
doporučují hru všem, které láká odhalování tajemství, 
záhad, luštění šifer, adrenalin, 
umí hrát férově a chtěli by poznat 
blanenské okolí z pohledu, jak ho 
neznají. 
 Trasa je z 99 procent průjezdná 
kočárky. Extrémní varianta vede 
stejnou trasou jako Hobby 
varianta, jen je na některých 
stanovištích přidán úkol vydat se 
na nějaké další místo a získat kus 
citátu. Ten, kdo poskládá celý citát 
a zašle jej, bude při závěrečném 
vyhodnocení speciálně oceněn. 
Extrémní verze je určena pro ty, 
komu nevadí stísněné prostory, 

nebojí se výšek a je starší osmnácti let (mladší musí 
mít doprovod alespoň jednoho z rodičů). Nepovinnou 
součástí hry je také soutěž o nejtajemnější fotku. 
 Doporučené vybavení: mapa Blanska s 
vyznačenými ulicemi (je možné ji zdarma získat 
v Informační kanceláři Blanka), dobrá baterka, 
šifrovací klíč na morseovku, KPZ – krabička poslední 
záchrany, zápisník, tužka, pravítko, fotoaparát (mobil 
s foťákem), sportovní oblečení, přenosné FM rádio 
(postačí to, co má integrované většina smartphonů), 
GPS nebo chytrý telefon s internetem, mapami a 
kompasem (není nutné). 
 Pro extrémní variantu je navíc doporučeno 
oblečení, kterému nebude vadit zašpinění, gumáky 
nebo pevná obuv, jež zdolá i hlubší brodění. V 
případě potřeby hledat něco na internetu během 
hry lze využít zdarma wi-fi  hotspoty, které jsou 
rozmístěny po městě. 

-mha- 

Kam 
s ním? 

 Vypověděl vám službu? Odmítl být prostředníkem 
vašich pracovních hovorů, milostných esemesek, 
rodičovského kázání nebo partnerských hádek? 
Odešel do věčných lovišť? Stává se to. Čas od 
času je nutné mobilní telefon vyměnit. S nástupem 
novějších moderních technologií, na které evidentně 
není spolehnutí, dokonce bohužel čím dál častěji. 
Kam s ním, když už nefunguje? 
 V Městské knihovně Blansko v oddělení pro 
dospělé čtenáře je nyní k dispozici odkládací box 
na použité telefony. Ale není to jen tak obyčejné 
pohřebiště mobilů. Pro přístroje je tato krabice pouze 
přestupní stanicí na jejich další cestě. Putují odtud 
do fi rem, které zaměstnávají hendikepované nebo 
osoby znevýhodněné na trhu práce. Mobily jsou 
ekologicky likvidovány. 
 Navíc pokud mobil před vhozením do boxu opatříte 
štítkem s kontaktními údaji, máte možnost soutěžit o 
nový mobilní telefon v hodnotě 10 000 korun. Štítky 
jsou k dispozici na sběrném místě. 
 Do boxu je také možné vyhodit nabíječky, baterie, 
sluchátka, kabely, handsfree, mp3, iPad, kalkulačky 
a další drobná elektronická zařízení.

-mha-

Staňte se „dobrým 
sousedem“ 

 Jak pomoci lidem s duševním onemocněním? 
Společnost Práh jižní Morava, z.ú. hledá v rámci 
projektu „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“ 
majitele bytů, kteří jsou ochotni je dlouhodobě 
pronajmout lidem, jež potřebují podporu.  
 Lidé s duševním onemocněním se potýkají mimo 
jiné s problémy s bydlením, s čímž se jim snaží 
organizace pomoci. Majitel bytu nemusí mít strach 
ze špatné platební morálky nájemce. Nájemní 
smlouvu totiž neuzavírá s klientem samotným, ale 
se společností Práh jižní Morava, z.ú., která tímto 
garantuje pravidelné placení nájmu. S nabídkou 
pronájmu se můžete obrátit na telefon 734 230 751.
 Podpisem nájemní smlouvy spolupráce nekončí. 
Organizace se zavazuje být nápomocná při jednání 
s nájemníkem. Navíc nabízí poskytnutí příspěvku 
dvacet tisíc korun na stavební úpravy bytu. Projekt 
je podporován Evropskou unií. 
 Psychické potíže se týkají každého dvacátého 
obyvatele České republiky. Za příznivých životních 
podmínek a pochopení okolí se mnoho lidí se 
zkušeností s duševním onemocněním vrátí do běžné 
společnosti, získá práci a pěstuje dobré vztahy.

-mha-

Freddieho křižovatka
 V demokracii rozhoduje většina a rozhodnutí je třeba 
respektovat. Že je pan Freddie nad "výsledkem lidového 
hlasování o směrování naší země hluboce zklamán", 
to je jen jeho problém. A až si obyvatelé naší republiky 
vyberou prezidenta, tak to bude opět vůle většiny, 
stejně jako tomu bylo při poslední volbě. Každý člověk 
má přitom v demokratické společnosti právo na svůj 
názor, ale měl by ho vyjadřovat slušně. A navíc, když 
ho už prezentuje v novinách, tak by měl být ověřený a 
pravdivý. 
 Všimnul jsem si, že pisatel Freddie s oblibou 
opakovaně prezentuje v Monitoru svoje názory na 
prezidenta Zemana. Jsou  daleko za hranicí slušnosti 
a objektivity. 
 Proto bych si ho dovolil touto cestou požádat, aby 
čtenářům Monitoru předložit svůj informační zdroj a 
uvedl konkrétní fakta o tom, že prezident je alkoholik. 
 Jsem přesvědčený, že to před prezidentskými 
volbami bude velmi závažné sdělení. Určitě bude mít 
věrohodnou vypovídací hodnotu a voliči  tuto informaci 
ocení. 
 Alkoholici nejsou jen lidé na okraji společnosti, 
kteří většinou pijí denně, ale také mezi nimi najdeme 
podnikatele, manažery, umělce a politiky. Alkoholismus 
je chronické recidivující onemocnění, které může 
postihnout i při nárazovitém pití každého konzumenta a 
pak mění celou jeho osobnost jak po stránce psychické, 
tak fyzické.
 Já jsem neviděl prezidenta opilého a vůbec mně 
nevadí, že mu chutná becherovka. Je to vzdělaný a 

chytrý člověk, který se nebál svoje názory prezentovat 
i v dobách minulých (Doporučuji si na internetu najít a 
přečíst článek: Zeman, M.: Prognostika a přestavba. 
Technický magazín, Nakladatelství technické litetratury, 
srpen 1989.) Hlavně že dovede hájit zájmy České 
republiky, nepodbízí se světovým velmocím, kriticky 
vystupuje nejen k EU, ale i k migračním problémům. Líbí 
se mně, že neodszuzuje možnost přímé volby starostů a 
hejtmanů a hlavně, že ze své pozice prosazuje disperzi 
ekonomických a obchodních zájmů České republiky. 
To takto nedělal žádný z jeho předchůdců. Oceňuji 
realistické postoje prezidenta k ruským sankcím, k 
situaci na Blízkém Východě a jeho geopolitické pojetí 
Evropy včetně Ruské federace. Nepozastavuji se nad 
tím, že s ním do Číny letí Pavel Nedvěd, hlavně, že 
budou uzavřeny smlouvy, které přinesou našim lidem 
práci. (Do Číny se chystá americký prezident a tak jsem 
v této souvislosti zvědavý, zda stejní, kteří v Praze 
mávali při návštěvě čínského prezidenta tibetskými 
vlajkami, půjdou s nimi před americkou ambasádu.) 
 Dovedu si představit, že různí pisálci budou před 
volbami psát, že kandidáta Zemana budou volit lidé 
s nižším vzděláním a převážně staří na vesnicích. Ti 
ještě ubožejší se mu budou kvůli jeho fyzické kondici 
vysmívat a při své poněkud morbidní zábavě budou 
zapomínat, že jednou také zestárnou. 
 Neagituji před volbami za současného prezidenta. 
Jako každý člověk má i on svoje negativa a pozitiva a 
je na každém voliči, jak je posoudí. 
 Jde mně jen o slušnost, úctu k hlavě naší republiky - 
ať je to ten současný, anebo jiný - a hlavně o objektivitu. 
 Předem děkuji panu Freddiemu za cennou informaci.  

Prof.PhDr. Petr Chalupa, CSc.

Očima občanů
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MILOŠ PERNICA 
a HOSTÉ 2017

28. 11. 2017 
v 19:30 h

HYBEŠOVA 1
BLANKA

MEDIÁLNÍ PARTNER

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota  tel. 516 411 150, 607 538 187

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU! VAŘÍME S LÁSKOU! 

* rodinné oslavy * rodinné oslavy * svatby ** svatby * fi remní večírky * fi remní večírky *

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz



Řádkovou inzerci posílejte emailem na moni-

tor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

717. listopadu 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím pejska kavalir king ch. sp. starý 2,5 r., 
barva ruby, potřebuje nov. páníčka. Přidám krmivo 
a různé chov. potřeby. Tel. 734848349.
* Šrot’ák na obilí a pařák za odvoz. Tel. 776114600.
* Domovní venkovní dveře pravé,š. 85 cm,venkovní 
dvojité dveře pravé š.55 cm. Obojí po 200.- Kč. Inf : 
abckiosk@seznam.cz, 724799340.
* Dětskou rozkládací stoličku,ke stolu i na hraní,-
klec na andulku.Obojí po 200.- Kč. Inf: abckiosk@
seznam.cz, 724799340.
* Válendu - postel s úlož. prostorem modrou za 1000 
Kč, postel polohovací s bočním čelem béžovou za 
1700 Kč, Tel. 735910321.
* Černý stůl pod PC a černý stolek pod televizi, tel. 
722909665.

      PRODEJ    

* Sháním pronájem 1+1, 1kk, i v RD. Ne Zborovce. 
Tel. 728045186.
* Pronajmu garáž na ulici Divišova v Blansku. Tel. 
736623565.
* Koupím byt 2+1 v Blansku. Nejsem RK. Nabídněte 
prosím. Tel. 721833167.
* Koupím levně starší rotoped. Prosím, nabídněte 
na tel. 776671586.
* Koupím Simsona, 3000 Kč. Tel. 736741967.
* Hledám zahradu/pozemek v Blansku - Zborovcích. 
Tel. 723486026.
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. 
Tel. 732619095.
* Pracující žena hledá dlouhodobý podnájem bytu 
1+1 – 2+1 v Blansku, Ráječku, Rájci či Doubra-
vici. Možno i v domečku. Děkuji za nabídky. Tel. 
777263861. Prosím raději SMS, obratem zavolám.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Druhá prodloužená -  taneční kurz A – 22. 11. 2017 
v 18:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Cena v před-
prodeji: 150/100 Kč.
Druhá prodloužená -  taneční kurz B – 23. 11. 2017 
v 18:00 hod, Dělnický dům, Blansko. Cena v před-
prodeji: 150/100 Kč.
Pražské kytarové kvarteto - Miloš Pernica a hosté 
2017  - 28. 11. 2017, Dělnický dům, Blansko. Vstupné 
v předprodeji: 190/160 Kč. 
Eva Pilarová – Vánoční koncert 10. 12. 2017 v 19:00 
hod, Dělnický dům, Blansko. Vstupné v předprodeji 
300 Kč. 
Michal z Kouzelné školky | Michal je kvítko 11. 2. 
2018 v 10:00 hod, Kino Blansko. Vstupné v před-
prodeji 170 Kč, děti do 3 let zdarma. 
Divadelní představení Můžu k Tobě? 12. 3. 2018 
v 19:00 hod, Dělnicky dům, Blansko. Předprodej 
začíná 16. 11. 2017 v informační kanceláři Blanka, 
cena vstupenek bude upřesněna.
Morava PARK FEST 2018 - 23. 6. 2018 od 12:00 
hod, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v 
předprodeji do 31. 12. 2017: 399 Kč/dospělý, 100 
Kč/děti 6-15 let. Od ledna za vyšší cenu do 18. 6. 
2017: 499 Kč/dospělý, 200 Kč/děti 6-15 let. Děti do 
5 let mají vstup zdarma.

Aktuálně v prodeji:
Kalendář Blansko 2018 - Kalendář s fotografi emi Iva 
Stejskala na téma Procházky večerním Blanskem. 
Cena 99 Kč. 
DVD Eva Kupová - Filmový dokument z cyklu „Živá 
paměť“ o významných blanenských osobnostech. 
Cena 100 Kč.
Publikace Vilémovice 750 let - Paměti obce Vilémo-
vice u příležitosti 750 let od první písemné zmínky. 
Cena 120 Kč. 

Aktuální pozvánka:
Kulturní středisko města Blanska Vás srdečně zve na 
Rozsvícení vánočního stromu, které se bude konat 
v pátek 24. listopadu na náměstí Republiky. Od 9:00 
hodin můžete navštívit vánoční trhy, v odpoledním 
programu pak vystoupí soubory Křenováček Křeno-
vice a Drahánek Blansko, dechová hudba Blansko 
a další. Vánoční strom bude slavnostně rozsvícen 
v 17:05 hodin. 

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

Listopad pro muže“ 
v Nemocnici Blansko 

 Již šest let za sebou „bojuje“ v listopadu 
blanenská nemocnice za zdravá prsa žen. Dru-
hým rokem bude „bojovat“ i za muže – za jejich 
zdravou prostatu, a to konkrétně vyšetřením 
prostatického specifi ckého antigenu (PSA) v krvi 
u mužů nad 50 let zcela zdarma.

 Akce Nemocnice Blansko se koná ve dnech 20. - 
30. listopadu 2017, každý pracovní den v čase: 8:30 
- 12:00 hodin a je určena pro muže od 50 let věku.
 Pokud máte o tuto nabídku zájem, přijďte na-
lačno do Nemocnice Blansko, oddělení klinických 
laboratoří (přízemí spojovacího traktu nemocnice). 
V laboratoři Vám provedeme odběr krve a následné 
vyšetření - test PSA.
 Na vyšetření se nebude objednávat. Přijdete na-
lačno k okénku „příjem vzorků“ a nahlásíte zájem o 
vyšetření. Následně Vám bude proveden odběr jedné 
zkumavky krve. Výsledek vyšetření bude znám ještě 
týž den. Předání výsledků proběhne individuálně dle 
domluvy v laboratoři (možné si na výsledky počkat 
nebo si pro výsledky zavolat). V případě pozitivního 
nálezu budete automaticky kontaktováni a nasmě-
rováni k dalšímu řešení se specialistou – urologem. 

Proč přijít bojovat za zdravou prostatu?
 Karcinom prostaty je v České republice nejčastěj-
ším onkologickým onemocněním u mužů a nejčas-
tějším zhoubným urologickým nádorem. V žebříčku 
úmrtnosti byl v roce 2014 na druhém místě mezi 
zhoubnými novotvary.

 V případě dotazů kontaktujte prosím laboratoř. 
Tel.: 516 838 175 nebo 516 838 170.

-ko-

Blanenští zahrádkáři 
pořádají kurzy fl oristiky

 Zahajujeme první ročník pořádání fl oristických 
kurzů, kde budeme účastníky seznamovat s techni-
kami fl oristiky. Tyto kurzy se budou zabývat jak péčí o 
květiny, tak vázáním kytic nebo různých květinových 
dekorací v souladu s ročním obdobím.
 Dne 23.10.2017 se konal první kurz fl oristiky v 
Domě zahrádkářů. V pohodové atmosféře se účast-
níci naučili něco z fl oristiky a vytvořili si každý svoji 
kytici.  Další kurz se bude konat dne  20.11.2017 na 
téma: Vánoce za dveřmi. Na tento kurz jste všichni 
srdečně zváni.

Libuše Vítková, člen výboru  ČZS Blansko

Vítězství blanenského šampiona 
na MS lodních modelářů 2017

Přehledný
kalendář akcí
na Blanensku! 

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

VÁNO NÍ SBÍRKA 
PRO PSÍ ÚTULEK

Psí šance z.s., Nemocnice Blansko a Služby Blansko s.r.o. po ádají:

Sbírka probíhá ve dnech: 1. - 15.12.2017

Co je možné donést? 
 Granule, konzervy, pamlsky, piškoty, deky, vodítka, obojky, misky - prostě vše, z eho t eba váš pejsek vyrostl nebo to, ím byste chtěli 
 pejskům udělat radost. Z důvodu vyššího věku sou asných ty nohých obyvatel blanenského psího útulku, s ímž souvisí chatrné zdraví 
 a mnohdy oslabené zažívání pejsků, prosíme p i volbě granulí a krmiva dbát spíše na kvalitu krmiva než kvantitu (prosíme o prémiové 
 krmivo, protože nekvalitní granule mohou těmto psím seniorům spíš uškodit). 

Zahájení sbírky: 1.12. 2017 - Benefi ní koncert pro blanenský psí útulek (Kino Blansko), za átek v 18 hod.

Slavnostní p edání sbírky: 23.12.2017 v 10 hod., psí útulek Blansko

Sběrná místa:
 NEMOCNICE BLANSKO - vrátnice u vjezdu do areálu (nonstop) nebo informa ní centrum v budově polikliniky
 NEMOCVI NA - recepce, Smetanova 8, Blansko (v rozsahu provozní doby) 
 PORSCHE BRNO, ipská 13a, Brno-Slatina, salon Volkswagen - informace

 V maďarském městě Nagykanizsa se ve dnech 17. – 28. 8. 2017 konalo mistrovství světa lodních 
modelářů sekce M. Závodníci z celkem osmnácti zemí světa, kromě evropských států například i 
z Číny nebo Thajska, soutěžili s rychlostními modely rádiově řízených člunů. Závodu se účastnilo 
75 juniorů (kategorie do 18 let) a 159 seniorů, přihlášeno bylo dohromady 521 modelů lodí. Česká 
skupina obsahovala 19 reprezentantů, z toho 4 juniory.
 M i s t rovs t v í  se 
účastnil také Michal 
Štégner z Blanska, 
jenž se i přes nepříznivé 
povětrnostní podmínky, 
které provázely první 
kvalifikační rozjížďky, 
probojoval do všech 
čtyř fi nálových jízd, do 
nichž byl jakožto junior 
nominován. Veškeré 
fi nálové jízdy se konaly 
v jeden jediný den, a 
to v neděli 27. srpna, 
což pro všechny 
zúčastněné znamenalo 
zvýšenou psychickou 
zátěž. 
 Michal Štégner se i 
přesto zvládl umístit na 
význačných pozicích 
hned v několika kategoriích. Ve fi nálové jízdě třídy 
Mini Hydro získal zlatou medaili a titul mistra světa, 
v kategorii Mini Eco Expert se umístil třetí, v Mini Eco 
Expert Team čtvrtý a v závodě Mini Mono celkově 
šestý.
 Český tým vyhrál dohromady 10 medailí, z toho 3 
zlaté. V seniorských kategoriích se mistry světa stali 
Zbyněk Fišer a Jaroslav Rezek z Prahy. 
 Michal, který je již šest let členem Klubu lodních 

modelářů Blansko, tímto navázal na své úspěchy 
v minulém roce, kdy na mistrovství Evropy získal 
dvě zlaté a dvě stříbrné medaile. Nyní do Klubu 
pravidelně dochází a začínajícím modelářům se 
snaží předávat své zkušenosti. Případní zájemci o 
vstup do Klubu lodních modelářů mohou navštívit 
webové stránky www.klomblansko.wixsite.com/
klomblansko . 

Markéta Štégnerová

Neurovědci hledají
 Neurovědci v CEITECu hledají osoby v riziku 
degenerativního onemocnění mozku
 Je Vám 55-70 let a upozorňují vás Vaši blízcí, 
že máte neklidný spánek a/nebo že vykřikujete ze 
spaní? Máte v poslední době zhoršenou koncentraci 
nebo výrazně kolísá Vaše krátkodobá paměť a 
pozornost? 
 Může se jednat o počátek neurodegenerativního 
onemocnění mozku, u kterého dochází k zániku 
určitých mozkových buněk. Onemocnění se může 
také projevovat zpomalením pohybů, ztuhlostí, 
snížením mimiky v obličeji a poruchou výslovnosti, 
zácpou, změnou čichu, zhoršením nálady a 
přechodnými poruchami zrakového vnímání 
(vidinami).  
 Ve Středoevropském technologickém institutu 
Masarykovy univerzity, CEITEC MU, se neurovědci 
věnují výzkumu a vývoji časných ukazatelů 
onemocnění s Lewyho tělísky pro velmi časný 
záchyt osob v riziku těchto nemocí. Onemocnění 
s Lewyho tělísky, mezi které patří i Parkinsonova 
nemoc, je druhým nejčastějším neurodegenerativním 
onemocněním mozku po Alzheimerově nemoci, 
avšak je diagnostikováno většinou až při rozvoji 
hlavních charakteristických příznaků, tedy poměrně 
pozdě. Záchyt osob v riziku a velmi časných forem 
těchto onemocnění je však naprosto zásadní pro 
výzkum onemocnění a pro testování biologické léčby. 
 Proto výzkumníci z CEITECu hledají dobrovolníky 
ve věku 55-70 let, kteří kladně odpoví na některý 
ze 7 specifi ckých dotazů. Pokud byste se chtěli 
účastnit našeho výzkumu, napište na ivona.
moravkova@gmail.com nebo zavolejte na 774 176 
568, kontaktní osobou je MUDr. Ivona Morávková, 
skupina Aplikované neurovědy, CEITEC MU.

Přednášky zahrádkářů
06.02.2018 úterý v 16.00 hod. Ing. Martin Chytrý
Zeleninové odrůdy a jejich pěstování
20.02.2018 úterý v 16.00 hod. Bc. Jan Tomáš
Řez ovocných plodin
06.03.2018 úterý v 16.00 hod. Ing. Dušan Nesrsta
Drobné a méně známé ovoce
Místo konání: Dům zahrádkářů Blansko

-z-
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Úspěchy blanenských tenistů 
v letní sezoně 2017

PIŠQWORKY: Okresní turnaj

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku kvůli platnosti 

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

Nabízíme kompletní zajištění technické kontroly a měření emisí na 

profesionální úrovni. Odstraníme případné nedostatky včetně takových 

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

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

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

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

TECHNICKOU KONTROLU
       VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

 Hráči tenisového oddílu TK Blansko dosáhli v průběhu letní sezony 2017 hned několika výborných 
výsledků. K těm nejlepším patří zejména úspěchy teprve devítileté Valerie Boudové, která se v rámci 
prestižního okruhu O pohár hejtmana Jihomoravského kraje, složeného z osmi dílčích turnajů, 
umístila na čtvrté pozici a zajistila si tak účast na fi nálovém „masters“, kde potvrdila celkové čtvrté 
místo. Díky tomuto kvalitnímu výsledku získala nominaci na vůbec první mistrovství ČR v babytenisu 
v Rakovníku. Z celkových 40 nejlepších hráček ČR skončila Valerie Boudová na krásném 18. místě. 
Podrobnější výsledky z mistrovství ČR v babytenisu naleznete na www.cztenis.cz
 Dalš ích vyn ika j íc ích 
umístění jsme se dočkali 
od šestnácti leté Nicol 
Maršálkové, která se blýskla 
především fantastickým 
úspěchem v podobě druhého 
místa na mezinárodním turnaji 
dívek do 16 let v Mariánských 
lázních. Nicol v prvním kole 
porazila nasazenou dvojku 
Francouzku Sarah Lutz, 
přes další tři hráčky se poté 
probojovala až do fi nále, kde 
nestačila pouze na nejvýše 
nasazenou Zdenu Šafářovou. 
Významným úspěchem 
pro ni také byla účast na 
prestižním Mistrovství ČR 
staršího dorostu, známém jako 
Pardubická juniorka, kam se 
nominovala díky druhému místu z Oblastního 
přeboru Jihomoravského tenisového svazu.
 V průběhu celé letní sezony se dařilo i mladší sestře 
Nicoly, dvanáctileté Anetě Maršálkové. Ta na třech 
turnajích kategorie mladších žákyň v Pardubicích, v 
Chocni a v klubu ŽLTC Brno vybojovala první místo 
ve dvouhře i ve čtyřhře, stejný počet vavřínů získala 
i na turnajích v kategorii starších žákyň ve Dvoře 
Králové, v Kutné Hoře a v brněnském klubu TK TILIA.  
 Výbornými tenisovými výsledky se může pochlubit 
i dvanáctiletá Alexandra Kučerová. Na pěti turnajích 
si zajistila fi nálovou účast ve dvouhře, v Poličce a v 
Tišnově ji dokonce proměnila v celková vítězství a 
to jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře. První umístění ve 
čtyřhře si připsala i na dalších čtyřech turnajích. V 
silné konkurenci Jihomoravského kraje se neztratil 
ani desetiletý Matyáš Mazal, který se ve čtyřhře po 
boku klubových spoluhráčů Ondry Fleka a Patrika 
Markuse třikrát umístil na podiových stupních. Z 

kvalitních výsledků v kategorii mladších žáků se 
můžeme těšit i díky posledně jmenovanému. Patrik 
Markus se na turnajích v Blansku a v Rožnově 
probojoval do fi nálových bojů jak ve dvouhře, tak 
ve čtyřhře, na turnajích v Uničově a v Jihlavě ve 
dvouhře dokonce triumfoval. Klubovému páru, 
Lukášovi Zemánkovi a Janu Jarůškovi, se pak 
na dorosteneckých turnajích dařilo především ve 
čtyřhře. Společně vybojovali dvě fi nálové účasti a 
na turnaji v Tuřanech dokonce oslavovali celkové 
vítězství. Tímto děkujeme nejen výše zmíněným 
hráčům a hráčkám, ale všem tenistům TK Blansko za 
reprezentaci našeho klubu a přejeme mnoho dalších 
úspěchů.
 Pro podrobnější výsledky a více informací navštivte 
webové stránky TK Blansko www.tkblansko.blogspot.
cz, nebo stránky Českého tenisového svazu www.
cztenis.cz.

Romana Rybářová

 Nejlepší piškvorkáři z celého Blanenska se 8. 11. 2017 sešli na Gymnáziu Blansko, aby soutěžili 
o jediné postupové místo do krajského turnaje. Celkem soutěžilo 7 týmů ze 4 různých škol.

 Týmy byly rozděleny 
do dvou skupin. Z těchto 
skupin postoupily první 
dva týmy do play-off . V 
každém utkání hrál každý 
z pěti hráčů dva zápasy. Za 
každý vyhraný byly týmu 
přičteny 2 body, za remízu 
1 bod a za prohru žádný. 
Ze skupiny A postoupil 
suverénně tým CHAOS 
ze školy SPŠ Jedovnice, 
který se minulý ročník 
dostal až do republikového 
fi nále. Roli favorita potrvdil 
a ve skupině neprohrál. 
Jako druhý se do play-
off probojoval domácí 

tým Fenerbahçe 1907 z Gymnázia Blansko. Ve 
skupině B využily oba postupujícího týmy domácího 
prostředí. Z prvního místa to byl tým Yes Gravity, 
ze druhého pak TeaM. Tím pádem se do play-off  
probojovaly všechny týmy z pořadatelské školy 
Gymnázium Blansko.
 V play-off se střetly týmy CHAOS a TeaM. 
Přestože TeaM nechtěl dát nic zadarmo a bojoval 
do posledního křížku a kolečka, postoupil drtivě 
CHAOS poměrem 19:1. Druhým fi nalistou se stalo 
Fenerbahçe 1907, které porazilo Yes Gravity 18:2. 
Teď už šlo opravdu do tuhého. O třetí místo si 
to rozdali poražení v semifi nále, tedy hráži z Yes 
Gravity a z TeaM. Na všech hráčích byla zjevná 
nervozita, kterou lépe zvládl po vyrovnaném boji 
tým Yes Gravity a umístil se na třetí pozici. A už se 
dostáváme k nejdůležitějšímu utkání celého dne, 
fi nále Fenerbahçe 1907 proti CHAOSu. Všichni 
hráči se maximálně soustředili a snažili se podat co 
nejlepší výkon, ale tým CHAOS pro sebe nakonec 
urval 1. místo a postup do krajského turnaje, který 
se uskuteční 29. 11. v Brně na Gymnáziu na třídě 
Kapitána Jaroše.
1. místo: CHAOS (SPŠ, Jedovnice) ve složení: 
Radim Res (C), Jakub Kuběna , Vojtěch Kocour, 
Petr Vojtek, Jiří Kocman, Jiří Šípek (N)
2. místo: Fenerbahçe 1907 (Gymnázium Blansko) 
ve složení: Jakub Fedra (C) František Fedra, Vojtěch 
Fedra, Dominik Nejedlý, Petr Nezval, Jonáš Plch (N)
3. místo: Yes Gravity (Gymnázium Blansko) ve 
složení: Roman Kadlec (C), Marek Navrátil, Jan 
Matuška, Martin Navrátil, Tomáš Müller, Pavel 
Kejík (N)
4. místo: TeaM (Gymnázium Blansko) ve složení: 
Barbora Odehnalová (C), Lona Marečková, Jan 
Štoudek, Markéta Alexová, Itgemjlekh Erdenetsogt, 
Šimon Hartman (N)

 Ve více než stovce turnajů v pIšQworkách do 24. 
listopadu poměří síly přes 1350 přihlášených týmů. 
Z krajských kol vzejde celkem 24 vítězných týmů z 
České republiky i ze Slovenska, které se utkají o titul 
středoškolského mistra v piškvorkách 8. prosince 
2017 na Fakultě sociálních studií MU v Brně.
 Hlavním pořadatelem soutěže pIšQworky je 
spolek Student Cyber Games. Soutěž se koná pod 
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a všech krajů České republiky. Spolupořadatelem 
pIšQworek je už od roku 2012 Masarykova univerzita 
v Brně. Hlavním partnerem již desátého ročníku 
pIšQworek je společnost Candy Plus.
 Podrobnější informace o soutěži naleznete na 
webu soutěže www.pisqworky.cz, kde najdete kromě 
jiného také pravidla pIšQworek. 

Petra Plachá
Josef Šíp

Polygrafická společnost NOVATISK se sídlem v Blansku hledá do svého týmu 

Co nabízíme:
 práci v zavedené a stabilní společnosti
 plný pracovní úvazek (práce ve dvousměnném režimu)
 firemní stravování za dotovanou cenu
 zaučení zájemců bez praxe (vhodné i pro absolventy)
 nástup ihned

  V případě Vašeho zájmu nám pošlete prosím profesní životopis
na e-mail vybihalova@novatisk.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky

na tel.: 516 426 862. Těšíme se na spolupráci s Vámi!

KNIHAŘ
Náplň práce:

  obsluha svěřeného 
knihařského stroje
 manipulace s materiálem
 další pomocné knihařské práce

KNIHAŘ / STROJNÍK
Náplň práce:

  seřizování a obsluha 
svěřeného stroje
 kontrola kvality v průběhu výroby


