
Prodej zahrádky Blansko - Zborovec,
pozemek 355 m2, sklípek a základy na chatu, 
přístřešek, EE, voda, příjezd.. NC – 300 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Pronájem bytu 2+1 Blansko – Mahenova,
53 m2, 3.p., kompletně vybavený nábytkem
a spotřebiči... NC – 10.000 Kč/měs.

- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd…NC – 770 tis. Kč 
- Výměna bytu 3+1 Blansko bytovky za byt 2+1 do 2.p. kolem parku pod ZŠ Erbenova
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. NP...NC – od 2.500 Kč/měs. 
- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

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

Nabídněte menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Svatomartinský košt na Skaláku - str. 2 Výstava Igráčků v muzeu - str. 4

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

„Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat.“ 
Píseň od Voskovce a Wericha v Baladě z hadrů sice pojednává trochu o něčem jiném, 
ale úvodní fráze k mému dnešnímu úvodníku velice trefně sedí. V poslední době se stále 
častěji u lidí setkávám s podivnou arogancí a agresivitou, nad níž zůstává rozum stát (a 
MUSÍM NAŘÍKAT! :-)) V takových situacích mi mnohdy tuhne krev v žilách, můj obličej se 
vinou studu barví do červena a trapná situace mne nutí k zamyšlení nad tím, kam jsme 
to my lidi dopracovali…

Lidi na lidi jsou jako saně

se vymykající mezím slušnosti. A tak se stalo, co se 
vlastně dalo čekat. Dostal jsem taky slušný kartáč, 
dáma odhodila karimatku na zem a rychlým krokem 
s nosem namířeným k nebesům se odsunula k vý-
chodu. 
 A takhle bych mohl pokračovat donekonečna. 
Já osobně mám s prodavačkami až na opravdové 
výjimky v ohledu osobního jednání a slušnosti jen 
dobré zkušenosti. Tak třeba v supermarketu se mi 
snad ještě nestalo, aby se ke mně některá z nich 
chovala zle, nepozdravila nebo nepoděkovala. 
 Kde se v nás bere zloba, agrese a chuť se vybít 
na jiném člověku? Proč se k sobě chováme takhle 
zle? Když vidím, jak všichni odváží z obchodů košíky 
narvané většinou naprosto zbytečnými a nepotřeb-
nými věcmi, napadá mne, že tohle z nás udělala 
asi doba, ve které žijeme. Říkejte si co chcete, ale 
žijeme v blahobytu, nadstandardu a nadbytku. Cho-
díme denně do obchodu a kupujeme si, co chceme. 
Nabídka pracovních míst převyšuje poptávku a dnes 
nepracuje pouze ten, kdo nechce. Většina z nás se 
v současnosti dokáže uživit velice slušně. Jeden by 
řekl, že nám nic neschází. Ale schází! Ztrácíme zá-
kladní lidské vlastnosti. Přestáváme jeden druhému 
přát hezký den, poděkovat, poprosit… 
 Co tedy pro změnu zkusit příště s ženou za pultem 
prohodit pár běžných zdvořilostních frází nebo jí 
prostě věnovat alespoň úsměv? Asi málokdo z nás 
tuší, jak tato práce musí být náročná.
 Ano, náš zákazník – náš pán. To ale neznamená, 
že se zákazník k obsluze bude chovat jako pro-
vozovatel pole s bavlnou ke svému otrokovi v 19. 
století. Jsme přece mnohem dál! I mně se stalo, že 
jsem se zaměstnankyně drogerie zeptal na zboží, 
odpověděla mi, že jej asi nemají, přičemž jsem jej za 
chvíli sám objevil o pár metrů dál. Ano, z její strany 
to byla chyba, ze které by určitě neměl radost její 
zaměstnavatel. Ani já ji moc neměl. Podobná situace 
ale nikomu nedává bič do ruky! 
 Pokud má někdo potřebu si vylít vztek, ať to udělá 
jakýmkoli jiným způsobem, který nikomu neubližuje. 
Ať si jde radši zaběhat. Ať jde někam do lomu a tam 
si třeba vyřve hlasivky. 
 Anebo ještě lépe. Pokud má kdokoli nutkavou po-
třebu druhého poučovat, řvát na něj nebo jej dokonce 
šikanovat, ať se nechá zaměstnat za pokladnou v 
supermarketu. Při troše štěstí ochutná svoji vlastní 
medicínu a příště si snad uvědomí, kde končí hranice 
slušného chování a začíná hulvátství.

Martin Müller

 Nedávno jsem byl nakupovat v jednom z blanen-
ských supermarketů. Košík jsem si nevzal, neboť můj 
plánovaný seznam byl krátký, hodně jsem pospíchal. 
A tak jsem do rukou nabral pár kusů zboží – pár 
jablek, čtyři rohlíky, dva koblížky, štangli salámu a 
kus sýra. Když jsem přišel k pokladně, stálo přede 
mnou asi dvacet lidí. Co teď? Tohle jsem si nemohl 
dovolit, neboť jsem opravdu za patnáct minut měl 
být na druhém konci Blanska. A tak jsem se bez 
dlouhého rozmýšlení otočil, zboží vrátil na původní 
místo a požádal paní prodavačku u vchodu, ať mne 
pustí ven se slovy, že fronta na pokladnu je na mne 
příliš dlouhá. Můj úsměv oplatila omluvným gestem 
a já zamířil k prodejně pečiva, že vezmu alespoň ty 
rohlíky. Zatímco mi paní prodavačka balila pečivo 
do pytlíku, zeptal jsem se jí, čím to, že uvnitř jedou 
pouze dvě pokladny a tvoří se dlouhé fronty. Paní za 
pultem se rozhovořila o tom, jak je práce prodavačky 
v obchodním řetězci těžká. Podle jejích slov sice 
dostaly přidáno, ale tuto práci vydrží dělat jen ten, 
kdo se ozbrojí řádnou dávkou trpělivosti.
 „Kdybyste viděl, jak jsou na ně sprostí… Hanba 
mluvit! Představte si, že si někteří na nich vylívají 
vztek a nadávají jim nejen za to, že musí deset minut 
strávit ve frontě, ale taky za to, že je máslo drahé 
nebo že si dovolili osmadvacátého října zavřít! No 
řekněte – kdo by takovou práci dělal? Tohle nevydrží 
jen tak někdo. Proto mají málo prodavaček a tvoří 
se fronty,“ vysvětlila mi zaměstnankyně pekárny.
 V ten moment jsem si vybavil, že už několikrát 
jsem byl v minulosti svědkem podobného příkoří 
páchaného na nevinných prodavačkách. To, že ve 
frontě hlučně vykřikují postarší pánové nadávky na 
to, že musí pár minut počkat, je téměř na denním 
pořádku. To, že značná část zákazníků ani neodpoví 
prodavačce na pozdrav, to je taky fakt. A to, že se 
k nim mnohdy chovají hůř než ke kusu hadru, i to 
už jsem viděl. Dokonce jsem se personálu obchodu 
několikrát zastal. 
 Nedávno jsem se třeba chytl se zákaznicí jednoho 
velkého sportovního obchodu v Olomouci. Přišel 
jsem k prodavačce v momentě, kdy u ní stála postarší 
dáma a dávala jí kázání o tom, jak je otřesné, že jí 
okamžitě nemůže přinést červenou karimatku a musí 
ji chvilku hledat. Byla pěkně v ráži a chudák sotva 
zletilá brigádnice měla slzy na krajíčku. Invektivy 
zákaznice nebraly konce, až už jsem to nevydržel. 
Důrazně jsem dámu upozornil, že ne každý z nás je 
Děd Vševěd, natož robot, který reaguje na povely 
s rychlostí blesku. Taky že ji z jedné strany chápu, 
avšak co pochopit nedokážu, je její chování naprosto 

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Vaši realitní specialisté 
s dlouholetou praxí (12 let).Jsme tu pro vás
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Víte?
Nevíte?

Na Skalním mlýně koštovali 
nejen svatomartinská vína

Vítání svatého Martina 2018

Freddieho sloupek
Život
v listopadu

 ... a nejen v něm letí příšerným tempem. Už 
za jeden jediný rok to bude třicet let, co jsme 
společně zvonili klíči, stávkovali, roznášeli 
letáky a prožívali dobu, opravdu převratnou.
Je to snad tři, možná více let, kdy jsem v rámci 
tohoto sloupku posílal vzkaz sám sobě, do té 
doby. Za vším si stojím.
 Dnes to není nijak jednoduché, život se s 
nikým z nás nemazlí. V politice jsou usazení 
kdovíjací lidé, kultura chování k našim bližním 
není nejlepší. 
 Přesto bych neměnil...
 Přes všechna ta příkoří, která se někomu 
dějí, přes všechny nespravedlnosti, přes 
vzpomínky na různé amnestie a tak bych mohl 
pokračovat dál. Přes to všechno bych neměnil.
 Znovu bych šel zvonit těmi klíči, jakkoli 
dnes vybaven znalostmi, které přichází až s 
věkem. Znovu bych chtěl stávkovat za lepší 
společnost. Za svobodu, za možnost vybrat 
si ve svobodných volbách a za to, že kvůli 
původu nikomu nezakáží studovat na škole, 
chodit do práce a nezavřou ho za podobné 
články, jako je tento.
 Život není jednoduchý. V žádném z režimů. 
Vždy záleží na tom, jak se k sobě lidé navzá-
jem chovají. Navíc, jak říká klasik, demokracie 
není tím úplně nejideálnějším řešením, nicmé-
ně nikdo nic lepšího nevymyslel...
 Takže buďme rádi za to, co se v tom Lis-
topadu, léta páně 1989 stalo. Buďme rádi za 
naši svobodu. Za právo na vlastní názor. Za 
to, že se můžeme „dotýkat hvězd“, protože 
nám v tom nikdo nebrání.
 Jen my sami si v tom můžeme zabránit.
 Víte, v tom listopadovém devětaosmdesá-
tém jsem se naučil mnohé. O sobě, o ostat-
ních, v podstatě o nás všech. I proto, jak jsem 
psal výše, bych neměnil.
 Přeju naší zemi věc jedinou. Aby už se 
nemusela „potácet“ dějinami tak, jak to měla 
doposud. Abychom žili v takovém světě, kde 
není třeba vycházet do ulic, není třeba stáv-
kovat, není třeba zvonit svazkem klíčů.
 Já vím. Je to utopie. Ale na druhou stranu 
krásná představa...
 Hezký den…

Freddie, 
freddiemail@email.cz

Sportovec okresu 
Blansko roku 2018

 Nominujte sportovce z okresu Blansko, o kterém 
se domníváte, že by si zasloužil být oceněn za svoje 
sportovní úspěchy v kategoriích: sportovec okresu, 
sportovní talent, sportovec s handicapem, mládež-
nický tým, seniorský tým, sportovní akce roku, trenér, 
osobnost sportu.
 Pravidla nominace a nominační formulář naleznete 
na webových stránkách www.sportovecjmk.cz.
 Návrh odešlete elektronicky přes  http://www.
sportovecjmk.cz/sportovec-okresu, nebo písemně na 
adresu OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40, Blansko 
678 01 a to nejpozději do 2. 1. 2019. Na pozdější 
návrhy nebude brán zřetel.

Okresní sdružení 
České unie sportu Blansko, z. s.

V jeskyních zazní 
adventní písně

 V sobotu 8. prosince v 16 hodin vystoupí v Pun-
kevních jeskyních ženský pěvecký sbor Píseň s 
adventními, duchovními a vánočními skladbami. Po 
koncertě následuje prohlídka Punkevních jeskyní... 
Až na dno Macochy. Návštěvníky koncertu od Skalní-
ho mlýna k jeskyním odveze v 15:30 zdarma vláček.
 Vstupné na akci je dobrovolné. Výtěžek benefi č-
ního koncertu půjde na podporu nejpotřebnějších v 
regionu. Protože v jeskyních je omezená kapacita 
návštěvníků, je na koncert nutná registrace na mail 
okno@blansko.charita.cz.
 Děkujeme sboru Píseň, Správě jeskyní Moravský 
kras a Společnosti pro Moravský kras.

Vladěna Jarůšková

Přednášky ZO ČZS 
zahrádkářů 2019

29.1.2019 úterý v 16:00 hod.
 Bc. Jan Tomáš
 „Novinky v peckovinách a skořápkatém ovoci
 a boj proti extrémům počasí.“ 
5.2.2019 úterý v 16:00 hod. 
 Libuše Vítková
 „Autobusem na Ukrajinu. Lvov, Kyjev.“
12.2.2019 úterý v 16:00 hod.
 Ing. Martin Chytrý
 „Nové trendy v ochraně rostlin na zahradě.“
22.2.2019 pátek v 16:00 hod.
 Prof. PhDr. Petr Chalupa CSc.
 „Mexiko, jak žijí potomci Aztéků a Mayů.“
 5.3.2019 úterý v 16:00 hod.
 Ing. Hedvika Horňanská
 „Zahrada pro radost a užitek.“

Místo konání:
Dům zahrádkářů Blansko

-z-

 Po loňském úspěchu 
Svatomartinského koš-
tu, který se poprvé konal 
na Skalním mlýně, se v 
srdci Moravského krasu 
odehrál i další ročník 
této akce, a to v sobotu 
17. listopadu. Gastro-
nomické zážitky byly 
doplněny pestrým do-
provodným programem. 

 Ve vyhřívaných stanech 
lidé mohli ochutnat široký 
sortiment vín a regionál-
ních pokrmů. Pořadatelé 
navíc zajistili autobuso-
vou kyvadlovou dopravu 
z Blanska na Skalní mlýn 
a zpět, která byla pro ná-
vštěvníky koštu zdarma. 

 Program byl zahájen v 
poledne otevřením sva-
tomartinského vína, před-
vedl se krojovaný taneční 
soubor, zazněla cimbálová 
muzika. Hlavním hostem 
byl letos Michal Hrůza s 
kapelou. V pozdějším od-
poledni návštěvníky roz-
tančily kapely HD Acoustic 
a Rockfór. Program vyvr-
cholil ohnivou show. 

-mha- 

 Druhý listopadový víkend se nesl ve znamení svatomartinských oslav. Ovšem přípravy začaly již 
v týdnu v Galerii města Blanska, kde si děti mohly vyrobit rekvizity do nedělního průvodu. 

Štvanci. S úspěchem se setkaly také ukázky tradič-
ních řemesel; představila se například přadlena, kat 
nebo provazník. Blanenští také pokřtili kalendář na 
rok 2019, který obsahuje snímky města zachycené 
místními fotografy. Program zakončila světelná show 
skupiny Ilumia. 

-mha-

BAR KORUNA 
přijmeme číšníka/servírku

na různé typy úvazku dle dohody.
Nabízíme výborné platové 

ohodnocení a podíl z tržby.

Bližší informace:

tel. 722292782 
nebo na baru 

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

Dále v nabídce: 
Dětská obuv s TEXovou 
membránou, zateplená 

ovčím rounem.  
Pánská zimní obuv 
k obleku i na hory 

Zimní bundy, čepice, nákrčníky, šály

Váš TOPVáš TOP - do sněhu i do mrazu
-  do města i na hory

Dámská zimní obuv 
s TEXovu membránou, 

s vnitřním zipem, 
zateplená kožíškem  

 V pátek večer vyrazil světýlkový pochod městem 
z Centra „PRO“ na ulici Sladkovského na farní dvůr 
u kostela sv. Martina na Starém Blansku. Tam děti 
přivítaly svatého Martina, který přijel na bílém koni. 
Sobotní odpoledne patřilo akci Na víno s Martinem. 
V doprovodném programu zazněla například cimbá-
lovka či multižánrová kapela The People. Ochutnávku 
mladých a ročníkových vín 
zajistilo devatenáct jihomo-
ravských vinařství. 
 Neděle pro mnohé zača-
la slavnostní mší svatou v 
kostele sv. Martina, odkud 
následně vyrazil historický 
průvod městem, který za-
mířil do zámeckého parku. 
Svatý Martin si s představi-
teli města připil svatomartin-
ským vínem. 
 Na pódiu se vystřídala 
celá řada účinkujících, ať 
už to byli žáci Soukromé 
základní umělecké školy 
Blansko, kapela Euphorica 
či Infl agranti. Velké množ-
ství diváků zaujalo jízdní 
klání v podání divadelní 
a kaskadérské společnosti 

 Letos počtvrté. V minulých letech se setkal s 
úspěchem, proto pokračuje i letos. Vánoční strom 
v blanenské prodejně hraček Pompo přinese 
dárky pro děti z dětského domova v Hodoníně u 
Kunštátu. Do 19. prosince mohou lidé navštívit 
prodejnu a prohlédnout si, jaké dárky si děti přejí. 

 Systém je velmi jednoduchý. Dárky, o které si děti 
napsaly Ježíškovi, jsou již umístěny pod stromem, 
takže není nutné bloudit mezi regály. Jsou také opat-
řeny cenovkami. Tudíž stačí vybraný dárek zaplatit. 
A co je nejčastějším přáním? „Nejčastěji si děti přejí 
společenské hry, což nás překvapilo. Dárky, které 
zákazníci zakoupí, schováváme rovnou do skladu 
a zaměstnanci dětského domova si pro ně před 
Štědrým dnem přijedou,“ informuje vedoucí prodejny 
Zuzana Machová. Mezi dárky však nechybí například 
ani plyšáci, dívčí líčidla či stavebnice. 
 Dárky si děti vybraly v katalogu; každý mohl vy-
slovit dvě tajná přání. Ta nyní čekají na to, až jim je 
ochotní zákazníci pomohou splnit. 

-mha-

Udělejte radost dětemUdělejte radost dětem
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Na kávě s Niki Lárovou: 
Trapasy miluju a užívám si je

Rozhovory Na kávě s… většinou dělám tak, že se s člověkem setkám, nahraji si povídání a po 
pár dnech, až mě tlačí uzávěrka, sednu k počítači a nahrávku zpracuji do písemné podoby. Po 
setkání s Niki Lárovou mi to však nedalo. Musela jsem k práci sednout hned po návratu domů 
a napsat alespoň úvod. Musím říct, že takový rozhovor už jsem dlouho nezažila. Možná nikdy. 
(Omlouvám se všem, s nimiž jsem rozhovor dělala, každé setkání je vždy přínosem.) Ale nezbývá, 
než zopakovat přízvisko, které zaznělo před třemi roky v Monitoru, kdy rozhovor s Niki vedla 
kolegyně, a to, že ta holka je prostě živel.

Sponzor rubriky:

 V minulých rozhovorech jsi říkala, že se chceš 
více zapojit do dění v Divadle Kolárka. Splnilo se 
to? 
 To se uskutečnilo, ale nyní už zase nemám ča-
sovou kapacitu, trávit tam víc času. Měla jsem hrát 
v nové hře Katky Reichové V proudu, ale nakonec 
jsem to musela odmítnout a velmi mě to mrzí, hra 
byla úžasně zpracovaná. Na Kolárce tedy momen-
tálně v ničem nehraji a co se týká divadla, mám 
svou Onewoman show Husa na víně. Ale aktuálně 
nemám termíny ani s tímto. Soustředím se na projekt 
Československo.

 O co jde?
 Je to originální československá show – divadelní, 
interaktivní s cirkusovými prvky s cílem zjednoduše-
ně a zábavně předat informaci, co se odehrálo za 
posledních sto let. Tento projekt má širší rozměr, 
show je doplněna krátkými videi, které je možné vidět 
na Youtube a v nichž se diváci skrze jednoduchý 
příběh naučí pár nových slovíček. Nejlepší na tom 
je, že mám skvělého kolegu Tomíka, s kterým máme 
stejnou vizi.

 Kdo je Tomík?
 Půl roku jsem hledala nějakého slovenského 
kolegu. Chtěla jsem pracovat s chlapem, ideálně, 
ať je to fešák a Slovák, protože miluju slovenštinu. 
Všude jsem hledala, všechny prosila o kontakty na 
šikovné animátory, ale nikdo nic. V lednu, když byly 
prezidentské volby, jsem trávila tři týdny na Sloven-
sku a jela jsem volit do Bratislavy. Nazpět jsem jela 
s „Blablacarem“. Nějaký manželský pár mě vzal do 
auta a skvěle jsme si rozuměli. Zeptala jsem se jich, 
zda nevědí o nějakém moderátorovi s tím, že kdyby 
při tom ještě vznikl partnerský vztah, bylo by to fajn 
(smích). Dali mi kontakt na Tomíka, který se vrátil z 
Kanady a dělá trošku jiné věci než já. Má i základy 
cirkusu, což mě zaujalo. Setkali jsme se a hned při 
první schůzce jsme věděli, že spolu chceme praco-
vat. Tedy málem jsme se ani nesetkali! Nefungoval 
mu internet v mobilu, neměl na mě číslo a spoj, 
kterým přijel do Brna, měl zpoždění. Netrpělivě jsem 
čekala a nakonec s výrazným zpožděním jsem se i 
dočkala. A vyplatilo se. Neproběhla sice žádná jiskra 
ve vztahu muž – žena, ale po pracovní a přátelské 
stránce bylo naprosto jasno. Hned jsme začali plá-
novat, co všechno pro děti vymyslíme. 

 Takže jste vymysleli projekt Československo, 
který nabral velké rozměry… 

   Vygradovalo to tak, že o 
spolupráci projevilo zájem 
například i velvyslanectví, 
jen jsme to zatím nestihli 
dotáhnout. Nejlepší odezvy 
jsou ze smíšených rodin, 
kdy jeden rodič mluví česky 
a druhý slovensky. Navíc se 
to letos hodilo v rámci stole-
tého výročí vzniku státu. Je 
to takové moje vypiplané 
miminko, na které jsem ne-
smírně pyšná. 

   A poroste miminko dál? 
Jak se bude vyvíjet?
  Koketujeme i s tím, že 
bychom jezdili za hranice 
Československa hrát pro 
české komunity. Ale to je 
opravdu ještě ve hvězdách, 
zatím jsme neobjeli ještě ani 
celé Česko a Slovensko. 
Myslíme, že si to nejprve 
zaslouží tuzemsko. Cílem 
je, inspirovat české děti, aby 
braly slovenštinu jako přiro-
zenou řeč. Jedna maminka 
říkala, že byla s dcerou v 
Bratislavě a objednávala 
si v restauraci slovensky. A 
dcerka se podivila: „Mami, 
ty umíš anglicky a ještě i slo-
vensky?“ No a toto bychom 
chtěli eliminovat. 

   Takže partnerský vztah 
s Tomíkem nevznikl ani 

později? 
 Nene, nic z toho není. Má přítelkyni a my máme 
krásný čistý vztah jako bratr a sestra. Naše rodina ho 
má ráda a jeho rodina zase mě. Na to se mě hodně 
lidí ptá, tak to můžu aspoň zdůraznit – s Tomíkem 
nic (smích). 
 Měla jsem jeden čas takové přání, abych mohla 
pracovat se svou láskou, ale pak se pohádáte a máte 
jít spolu na pódium? Takže nakonec jsem ráda, jak 
to dopadlo. 

 Jedním z tvých dřívějších snů byla také práce 
v rádiu. Jak jsi na tom?
 Rádio jsem si splnila a zjistila jsem, že mě zas 
tolik nebaví – mluvit do zdi. Pracovala jsem v rádiu 
Krokodýl a pak mě přetáhlo Kiss Hády. V obou jsem 
rozjela jejich projekt, ale práce v rádiu mě prostě 
nechytla a po třech měsících jsem skončila. Když mi 
Krokodýl před necelým rokem znovu nabídl, zda bych 
nechtěla moderovat, odmítla jsem. Je to mimo jiné 
také velký závazek, že tam musím být v určitý den 
a hodinu. Jenomže když cestuju za moderováním, 
ráda se někde třeba tři dny zdržím – takhle bych byla 
moc vázaná. A více mě lákají a naplňují divadelní 
projekty. I ta Československá show je vlastně také 
pořád divadlo. Láká mě i fi lm, ale to je zatím jen v 
myšlenkách. 

 Zmínila jsi před chvílí Onewoman show Husa 
na víně…
 Je to moje prvotina, kterou postupně vylepšuji. 
Jednou za mnou přišel pán se slovy: „Niki, my jsme 
díky tobě s ženou roztrhali rozvodové papíry, protože 
jsi tam řekla jednu větu a moje žena ji začala použí-
vat.“ To mi řekl po čtrnácti dnech od představení. A 
potom přišel ještě po půl roce s tím, že se opravdu 
nerozvedli díky tomu, že přišli tenkrát na mou hru. 
Na to jsem hleděla šokovaně, protože zrovna byli na 
večeru, který se dle mého nepovedl hned v několika 
oblastech. A toto bych právě strašně chtěla – nějaký 
přesah, který by lidé vnímali z mé práce. I o tom tedy 
bude nový projekt Prasátko Cecil. 

 Co to bylo za větu, která zachraňuje vztahy?
 Každý se mě ptá, co to bylo za větu, a já říkám, že 
se musí přijít podívat na Husu na víně. Aha – proto 
se mě tolik lidí ptá, kdy to zas budu hrát! Doufám, 
že brzo, odhadem únor, březen v malých divadlech 
nebo kavárničkách. Často jsem hrála třeba v Brně v 
Kavárně Trojka. Stačí sledovat můj Facebook – Nika 
Lárová. 

 V lednu si dávám volno a strašně se těším. V ži-
votě jsem neměla měsíc volno, nevím, jestli to vůbec 
zvládnu. 

 Kam chceš jet?
 Do Asie. Vypnout. Nepoužívat mobil. Odpočívat. 
Když mě políbí múza, třeba budu dělat pohádky do 
nového projektu. 

 Jaké jsou tvoje další plány? 
 Je toho více, teď píšu svou druhou hru o cykličnosti 
žen, kde bych chtěla, aby bylo více herců. Mám ráda, 
když je kolem projektu víc lidí, protože mě to pak 
donutí to dotáhnout do konce. Taky se nevzdávám 
snu moderování v zahraničí v anglickém jazyce. 
Chodím na jazykový kurz a začínám si to zkoušet. 
Každopádně největší gró mé práce jsou akce pro 
děti. To mě i nejvíc baví, můžu být přirozená, praště-
ná a děti to ocení (smích). Pro děti také chystám další 
velký projekt – Prasátko Cecil. Co opravdu nechci 
dělat – takové ty ofi ciální konference, kdy fi rma po-
třebuje dokonalého řečníka, kde je vše naplánováno 
do posledního puntíku. Kde není žádoucí humor, to 
dělat nemůžu. 
 Při moderování hodně improvizuju. A když se pak 
kolikrát poslouchám na záznamu, nechápu, jak jsem 
to mohla říct. Nebo se mi povede vtip, který já ani v 
tu chvíli nepochopím, ale všichni se smějí a já nevím 
čemu. Až zpětně mi dojde, že to bylo fakt vtipné. 

 A co ten Cecil? Na tuto otázku jistě netrpělivě 
čekáš, tak se pochlub. 
 Je to projekt, který budu rozjíždět příští rok. Jak-
mile se ustálí Československo, veškerou energii 
budu věnovat Cecilovi. Je to o tom, že na různých 
městských akcích pro děti se nemyslí na rodiče, což 
bych chtěla trošku změnit. Takže přijde rodič s dětmi, 
které odevzdá vyškolenému profesionálnímu týmu, 
mobil do skříňky a půjde do houpačkového ráje, kde 
bude prasátkový bar. Vznikne kuchařka, s mottem 
„Nech prase žít“. Budu zábavnou formou apelovat na 
to, že nadměrná konzumace masa není úplně oukej. 
Ať si je lidé klidně dají, ale ne sedmkrát do týdne, 
ale třeba jen třikrát. V rámci projektu budou třeba i 
kuchařské workshopy pro děti, pracovní sešity, kníž-
ka a CD s pohádkami, cesta za pokladem, kvízové 
otázky na pivní podtácky atd. Chci, aby akce nebyla 
jen o tom, že se děti během hodinky zasmějí s Niki 
na pódiu, ale aby si do života něco odnesly a rodiče 
si opravdu odpočinuli. Inspirovat rodiče, aby začali 
přemýšlet trošku jinak, protože všechno přechází 

na děti. Jsou to tak skvělé bytosti, ale rodiče jim 
dávají neskutečné mantinely. Chci inspirovat děti, 
aby se nadchly pro něco nového, ne jen hleděly do 
počítače a mobilu. Chci, aby vzniklo větší propojení 
mezi rodičem a dítětem. 

 Co tě k tomu inspirovalo? 
 Kdysi jsem pracovala v Brně v Shopping parku 
Avion. Dělala jsem tam každou neděli skoro dva roky 
a zjistila jsem, že ty děti a rodiče tam chodí proto, 
že nevědí, co mají dělat. Bylo krásně, třicet stupňů 
venku a oni šli do obchoďáku a mně bylo smutno. 
Musela jsem odtam odejít. Ukončila jsem spolupráci, 
byť to byl můj hlavní zdroj příjmu. Vážně jsem se nad 
tím zamyslela, protože jsem chtěla děti vidět venku. 

 Při živých výstupech se ti asi trapasy nevyhý-
bají, že? 
 Trapasy miluju a užívám si je. Někdy je i vyvolá-
vám. Jednou, když jsem nevěděla, jak se vysloví 
název fi rmy, udělala jsem z toho veřejnou kauzu a 
řekla jsem: „Prosím vás, tady je hlavní sponzor,“ a 
přečetla jsem jej foneticky. „Je tady někdo z té fi r-
my? Víte, já nevím, jak se to řekne.“ Ale nebyl tam 
žádný majitel nebo ředitel, jen nějací zaměstnanci, 
kteří sami netušili, jak se to vysloví. Tak jsme si to 
párkrát zopakovali foneticky a mluvili jsme o fi rmě asi 
pět minut, takže měli hezké promo, byť bez správně 
vysloveného názvu.
 Já klidně přiznám, když třeba nevím, jak se něco 
řekne, nebo co má následovat v programu. Vůbec 
si nedělám zbytečný stres. Vím, že dojde k trapasu, 
ale já se na to těším. 

 Vystupuješ raději na domácí půdě nebo u 
cizích?
 Na to nedokážu úplně přesně odpovědět. Mám 
ráda nové věci, ale pocházím z Ráječka a zase je 
neskutečně milé, když se tam děje nějaká akce a 
volají vždycky mně. Ale je pravda, že na nové akce 
jezdím vždycky s jinou energií.

 Niki, a umíš vůbec mlčet? Nastane někdy 
chvíle, kdy třeba nic neděláš? 
 (Dlouhý smích…) Učím se to. Mlčím, když spím. 
Ale vlastně taky ne! Prý mluvím ze spaní…

 Chceš pozvat čtenáře na nějakou konkrétní 
akci, která se chystá? 
 Nejbližší akce je 25. prosince od 15 hodin v Brně 
na Šelepce, kde bude karneval pro děti na téma 
Princeznovský bál. Budu mít krásné princeznovské 
šatičky, takže se těším víc než děti. 
 Československou show budeme hrát do konce 
roku už jen jednou během mikulášské nadílky v Brně 
v kulturním domě v Židenicích v neděli 9. prosince. 
Těším se na malé i velké diváky.

Marie Hasoňová

Blansko má novou 
tenisovou halu

 V Blansku vyrostla nová sportovní nafukovací hala. Nachází se v areálu ASK Blansko na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka a skrývá dva tenisové kurty s antukovým povrchem, které může nyní využívat 
veřejnost. 

 Ve městě se antukové kurty doposud nacházely 
pouze na letních sportovištích, takže děti z místních 
oddílů musely v zimě jezdit trénovat jinam.  Dětské 
republikové soutěže se totiž hrají výhradně na tomto 
povrchu.
 Provozní doba přetlakové haly je každý den od 
8 do 21 hodin. Lidé si již nyní mohou rezervovat 
termíny pronájmu, přičemž ve všední den v době od 
8 do 14 hodin bude stát hodina na jednom kurtu 290 
korun a od 14 do 21 hodin a celou sobotu a neděli 

350 korun. Provozovatelem je společnost Služby 
Blansko a další zázemí, jako jsou šatny, toalety a 
sprchy, mohou sportovci využít ve vedlejší sportovní 
hale na Mlýnské ulici. 
 Hala je vyhřívána na 16 stupňů a zastřešuje plochu 
přes 1000 metrů čtverečních. Její pořízení včetně 
nutných úprav terénu, rozvodů vody apod. přišlo 
městský rozpočet zhruba na 3,5 milionu korun. 

-mha- 
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Historii Igráčků mapuje 
výstava v muzeu

Dvacet let společného 
zpěvu a tance

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

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
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

 Zedník, zdravotní sestřička, kuchař… Většina z dnešních dospělých přibližně do padesáti let si s 
nimi v dětství hrála. Řeč je o Igráčcích, jejichž výroba začala v roce 1976. Zavzpomínat na dětská léta 
nebo ukázat svým ratolestem, s čím jste si hráli, můžete v Muzeu Blanenska, kde je až do 25. ledna 
2019 k vidění putovní výstava s názvem Fenomén Igráček. 

 Koneckonců, Igráčci se vyrábějí i dnes. „Od roku 
1976 byly vytvořeny desítky různých povolání Igráč-
ků s odlišnými doplňky, vznikla herní řada MultiGo 
– nákladní auta s výměnnou 
korbičkou, nebo řada Handy 
– skládací prostředí (například 
požární stanice, nemocnice aj.),“ 
uvádí Miroslav Kotík, majitel a 
ředitel společnosti EFKO – kar-
ton s.r.o., která plastové panáčky 
vyrábí. Tato společnost výstavu 
připravila ve spolupráci s Tech-
nickým muzeem v Brně. 
 Výstava tedy přibližuje historii 
i současnost oblíbené hračky, 
kterou znají již tři generace dětí. 
Návštěvníci muzea se seznámí 
s výrobou fi gurky a také si s 
Igráčky pohrají. „Igráček je ne-
jenom hračka, ale česká stylová 
součást života mnohých z nás, a 
to už po několik desítek let. Jsme 
rádi, že ho můžeme přivítat u 

nás a ukázat ho i návštěvníkům 
blanenského muzea, ať už těm, 
kteří si na něj pamatují, tak těm, 
které seznámení s Igráčkem te-
prve čeká,“ říká ředitelka muzea 
Pavlína Komínková. 
 Speciálně pro blanenský region 
byly vytvořeny dvě fi gurky, které 
mají spojitost s místní historií. 
Pocházejí z dílny Miroslava Svo-
body a ztvárňují českého tech-
nika vynálezce Ericha Roučku a 
hraběte Hugo Františka Salma, 
moravského šlechtice, průkop-
níka průmyslu, vědce, milovníka 
umění, sběratele, mecenáše a 
speleologa. „Díky originálním 
postavičkám ztvárňujícím vý-
znamné představitele kraje se 

lidé hravou formou dozví řadu nových věcí, které 
doposud třeba neznali,“ dodává Miroslav Kotík. 

-mha-

 V letošním roce se na 20. ročník přehlídky zájmové činnosti dětí a dospělých se zdravotním posti-
žením „Zpívejte s námi“ sjelo do Rájce-Jestřebí  na dvě stě padesát účastníků z deseti škol a zařízení, 
která se těmto lidem věnují. Proto byl ve čtvrtek 15. listopadu sál rájecké Sokolovny úplně plný. 

 Přehlídku tradičně zahájil ředitel pořádající školy 
pan Martin Koupý. Také poděkoval svým kolegům za 
dvacet let práce, kterou přípravám této akce věnují.   
Vlastní program pak zahájila první část koncertu 
hudební skupiny Rockfór, na niž se účastníci vždy 
velice těší. Po ní následovalo vystoupení děvčat 
rájecké základní školy, která přehlídku zpestřují již 
řadu let. Jejich orientální tanec se velice líbil. 
 Potom následoval program jednotlivých zařízení. 
Letos jich vystupovalo devět: ZŠS Ibsenova Brno, 
MŠ,ZŠ a PrŠ Boskovice, Rosa Bystřice nad Pern-
štejnem, NESA Velké Meziříčí, ZŠ a SŠ Březejc , 
ZŠS Elpis Brno, ZŠ Nad Čertovkou Blansko, Paprsek 
Velké Opatovice a pořádající Základní škola speciální 
Blansko. Diváci s nadšením přivítali všechna taneční 
a pěvecká vystoupení. Ta letošní byla opravdu velice 
pěkná. Mezi nejzdařilejší patřilo určitě vystoupení 
boskovické školy, která účastníky nejen pobavila, ale 
zprostředkovala i zajímavě pojatou prohlídku svého 
města.  Na závěr opět zahrála  oblíbená hudební 
skupina Rockfór. Při tanci se na parketu setkali bývalí 
spolužáci a kamarádi se svými pedagogy i rodiči. 
 Toto dvacáté setkání by se však nemohlo usku-
tečnit bez sponzorů a pomocníků. Proto velké podě-
kování patří MÚ v Rájci – Jestřebí, hudební skupině 

Velvet, která celou akci zvučila, studentkám SZŠ 
z Blanska, fi rmě TROPICO Olomučany a COOPu 
Boskovice. V neposlední řadě také všem kolegům ze 
speciálních škol a ostatních zařízení, kteří se svými 
svěřenci vystoupení nacvičili. Speciální poděkování 
patří  hudební skupině  Rockfór, která  provázela 
účastníky celým programem, zejména pak Martinu 
Štěpánkovi ml., který celou akci moderoval .
Koordinátorka akce Mgr. Miloslava Kocmanová

ZŠS Blansko, příspěvková organizace
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Blanenští senioři přijeli  
na návštěvu Parlamentu

pIšQworky 2018: Anarchie 
zvítězila nad Chaosem

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

 Více než čtyřicet seniorů z Blanska se ve středu 7. listopadu vydalo do Prahy. Jejich cílem byla 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a jejich průvodkyní poslankyně Lenka Dražilová 
(ANO) z Blanska. 
 Senioři vyjeli už v osm 
ráno. Kvůli zácpě na dál-
nici se zdrželi, do hlavního 
města tak přijeli až po dva-
nácté hodině. Plánovaný 
program tak museli změnit. 
Než dorazili do Poslanecké 
sněmovny, stihli alespoň 
procházku po Karlově 
mostě.
 Samotnou návštěvu 
Parlamentu zahájili Bla-
nenští v Informačním stře-
disku, které se nachází v 
přízemí paláce Smiřických 
na Malostranském náměs-
tí. Tam se podívali na fi lm o 
historii a dostali informace 
o aktuálním dění v Posla-
necké sněmovně, stejně jako o funkcích a orgánech 
dolní komory Parlamentu.
 Poté si z galerie pro hosty prohlédli hlavní jednací 

sál, kde zrovna zasedal rozpočtový výbor, a tiskové 
středisko. Na závěr je pak čekalo malé občerstvení a 
beseda s Lenkou Dražilovou v historické místnosti v 

budově Sněmovní 1, kde za-
sedá poslanecký klub ANO. 
Kromě hodnocení voleb pro-
bírali s poslankyní i témata, 
která je trápí v Blansku, a 
svoje postřehy ze Sněmovny. 
   Návštěva bezezbytku spl-
nila svůj účel. Svědčí o tom 
i fakt, že blanenští senio-
ři odjížděli domů o hodinu 
později, než měli v plánu. 
Nadšení a spokojení. Pokud 
i senioři z jiných míst našeho 
regionu mají zájem přijet se 
podívat za Lenkou Dražilo-
vou do Sněmovny, mohou se 
ozvat na e-mail:  draziloval@
psp.cz

-r-

 Oblastní turnaj v pIšQworkách hostilo gymnázium v Blansku v pondělí 12. listopadu 2018.  Zúčastnilo 
se ho 7 týmů, vítězem se po dlouhých bojích stal tým Chaos ze Střední průmyslové školy Jedovnice.

 Sedm pětičlenných týmů, které se účastnily oblast-
ního kola v pIšQworkách v Blansku, byly rozděleny 
do dvou skupin. Skupinu A ovládl tým Chaos, z 
druhého místa postupilo XOXO. Na nepostupujících 
místech zůstala Skupina A a Křižáci. Ve skupině B 
zvítězil tým celkově druhý, tým minulého jubilejního 
ročníku pIšQworek – tým ANARCHY, který loni 
vystupoval pod názvem Chaos. Porazil jak druhý 
Dobrovolný svaz nezávislých pišqworkářů, tak třetí 
Novitius.
 V prvním semifi nále se mezi sebou utkali studenti 
Gymnázia Blansko. Chaos proti svazu nezávislých 
pišqworkářů. V bratrovražedném duelu nakonec zví-
tězil Chaos a to v poměru 13:7. Ve druhém semifi nále 
se pro změnu utkali soutěžící ze SPŠ Jedovnice. 
Jasný favorit – ANARCHY – potvrdil papírové před-
poklady a vyřadil XOXO se skóre 19:1.
 V zápase o třetí místo se mezi sebou utkal Dob-
rovolný svaz nezávislých pišqworkářů a XOXO. 
Svaz využil výhody domácího prostředí a deklasoval 
XOXO v poměru 17:3.
 Jedinou nezodpovězenou otázkou zůstávalo fi ná-
le. Kdo zvítězí? Chaos nebo Anarchie? Na rozdíl od 
semifi nále nepomohla Chaosu skutečnost, že se tur-
naj konal ve známém prostředí gymnázia Boskovic. 

ANARCHY ukázali, že umístění 
v letech minulých nebyly žádnou 
náhodou a přesvědčivě zvítězili 
nad Chaosem 15:5. Na prvním 
místě tedy končí tým Střední prů-
myslové školy Jedovnice, vedený 
kapitánem Vojtěchem Kocourem.

Pořadí:
1. místo: ANARCHY (Střední 
průmyslová škola Jedovnice) ve 
složení Vojtěch Kocour, Jakub 
Kuběna, Petr Vojtek, Jiří Kocman 
a Adam Olejník
2. místo: Chaos (Gymnázium 
Blansko) ve složení Marek Navrá-
til, Martin Navrátil, Vojtěch Fedra, 
František Fedra a Roman Kadlec
3. místo: Dobrovolný svaz nezá-

vislých pišqworkářů (Gymnázium Blansko) ve složení 
Barbora Odehnalová, Josef Dražka, Jan Šebela, 
Martin Stehlík a Markéta Alexová

-r-

Informace o soutěži
Soutěž pIšQworky jsou mistrovstvím základních a 
středních škol České a Slovenské republiky v pišk-
vorkách. Letošního jedenáctého ročníku se účastní 
více než 1400 týmů z 660 škol. Každou školu mohou 
reprezentovat maximálně čtyři pětičlenné týmy. 
Některé týmy musely absolvovat i školní kolo, aby 
mohly poměřit své síly s okolními soupeři. Výherci 
oblastních turnajů postupují do třetí úrovně, do tur-
najů krajských. Nakonec ti nejlepší ze všech krajů 
se přijedou 7. prosince poprat o mezinárodní titul 
mistra v pIšQworkách na grandfi nále do Brna. Soutěž 
pořádá spolek Student Cyber Games, jehož členové 
se snaží naučit studenty hrou novým dovednostem. V 
první polovině roku pořádají i Prezentiádu, při nichž 
se studenti učí prezentačním dovednostem, práci s 
vizuálem prezentací, nápaditosti, ale také plynulosti 
projevu a práci v týmu. Soutěže se totiž účastní dvou 
až tříčlenné týmy.
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BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

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

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

- 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

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

PRACOVNÍKA DO VÝROBY
Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek,

místo práce Černá Hora. Klasické zámečnické práce: 

řezání, vrtání, broušení, kompletace výrobků.

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

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

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

WWW.HCBLANSKO.EU@hcblansko

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE NÁŠ FACEBOOKOVÝ PROFIL A WWW STRÁNKY

MÍSTO KONÁNÍ: ZIMNÍ STADION BLANSKO | ZAČÁTEK: 10:15 HOD. 

m e d i á l n í  p a r t n e r p a r t n e r  U T K Á N Í 

ZÁPAS KRAJSKÉ LIGY PŘÍPRAVEK

8. 12. 20188. 12. 2018 WIEN

p a r t n e r  U T K Á N Í 

Do nově otevírané 
vinotéky 

v Blansku
Zborovcích 

PŘIJMEME  OBSLUHU 
Možnost pravidelné brigády i HPP. 

tel: 721678614
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.
* Hledám montážní dělníky pro jednoduchou 
manuální práci, dobré platové podmínky 
a bydlení zajištěno. Pište na maikoletta@
seznam.cz, zavoláme vám.
* Hledáme kuchaře/kuchařku pro naše po-
bytové středisko pro školy. Plný úvazek, 
směny. www.lipka.cz/rychta, tel. 517385429.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Garážové stání na ulici Absolonova v Blansku. Dohodou. 
Tel. 777707727, mertenova@cergo.cz
* Jablka bez chem. postřiku, levně. Tel. 776301224.
* Retro kočárek pro panenku, 800 Kč. Tel. 731084464.
* Dvě nové, zabalené panenky s vlásky 45  cm vhodné 
jako dárky pro dvojčátka, i jednotlivě, kus 550 Kč. Tel. 
731084464.
* Závěsný plynový kotel s průtokovým ohřevem vody Pro-
therm Panther 25 KOV. Nový, 2 roky záruka. Cena 17.000 
Kč. Dopravím zdarma. Tel. 607920056.

      PRODEJ    

* Daruji za odvoz starý nábytek, vhodný na chatu, do dílny 
- skříně, apod. Tel. 721302899
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. 
Tel. 732619095.
* Koupím pojízdný motocykl jawa pionýr, pařez nebo 
mustang, bez papírů, pokud možno do 6000 Kč. Tel. 
737002332.
* Pronájmu garáž v Blansku na Podlesí. Tel. 728200680.
* Pronajmu byt 2+1, s balkonem a vlastním topením, cca 
58 m2, 3.podlaží, nájemné 9.500 Kč/měs. (včetně služeb 
a inkasa), jen základní vybavení. Tel. 721302899.
* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko pod 
Horní Lhotou. Tel. 604550828.
* 56let, 165/60, rozvedený, sportovní typ, hledá partnerku 
k vážnému seznámení do 50 let, (baculku), plnější postavy, 
nejlépe z BK. Tel. 736748367.
* Koupim tančící a zpívající vánoční stromeček. Tel. 
731084464.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Prague Cello Quartet – 2. 12. 2018 od 16:00 h, 
Katolický dům, Blansko. Cena vstupenky 300 Kč. 
Vánoční koncert: Petr Bende a hosté – 4. 12. 2018 
od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
330 Kč.
Divadlo Hledám milence, zn. spěchá! – 7. 1. 2019 
od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
300/280 Kč.
Partička – 12. 3. 2019 v 17:30 a 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky 480 Kč. 
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h, 
Zámecký park, Blansko. Cena vstupenek do 31. 12. 
2018: 449 Kč/dospělý, 150 Kč/dítě 6-15 let. Děti do 
5 let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.
V sobotu 1. 12. 2018 bude v Informační kanceláři 
Blanka zahájen předprodej na divadelní představení 
Doktor v nesnázích, které se odehraje 1. 4. 2019 
od 19:00 h v Dělnickém domě. Cena vstupenky 
350/320 Kč. 

Nově v nabídce:
Kalendář města Blanska – nástěnný kalendář s 
fotografi emi od blanenských amatérských fotografů 
na rok 2019, cena 99 Kč.

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

Mikulášská Okrouhlá a Hraběnčiny 
Petrovice zvou do fi nále OBL

Mladým basketbalistům 
se doma daří

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

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

Tel. 602786025. 

 Je to až neuvěřitelné jak ten běžecký rok letí. Před nedávnem jsme startovali na prvním závodě v 
Rájci a teď se blíží prosinec a s ním dva závěrečné závody letošního seriálu Okresní běžecké ligy. 
Jak zpívá klasik Karel Gott „Čas letí jako bláznivý - já nechytím ho, ani vy…“. Nemá tedy smysl spe-
kulovat nad tím, jak ten věčný kolotoč zpomalit či zastavit. Raději vás všechny na tyto poslední dva 
závody rádi pozveme. Okrouhlá nás čeká už 1. prosince a tak začneme pozvánkou právě sem.

 Možná to už bylo zmíněno několikrát, ale v případě 
Okrouhlé to znovu rád zopakuji. Je to velmi pěkný 
závod, v hezkém prostředí a s velmi kvalitním záze-
mím a pořadatelským týmem, kterému šéfuje Gustav 
Grün. Ten se vždy v Okrouhlé z role běžce pasuje 
do role organizátora a nutno podotknout, že v obou 
rolích si vede na jedničku. Ještě se nám nepodařilo 
prokouknout, kdo má v Okrouhlé na starosti roli 
Mikuláše. Pokud se v něm skrývá také Gustav, tak 
to klobouk dolů. Velkou neznámou je na Okrouhlé 
počasí. Už tam zažili asi vše – od sněhových závějí 
po holé cesty a sluníčko nad hlavami. Tak věříme, 
že letos to bude zas takové, aby účast stála za to. 
Jedna malá komplikace na Okrouhlé však existuje. 
Týká se okresních běžců – zejména juniorů a žákům. 
Jelikož je závod na Okrouhlé součástí Brněnského 
běžeckého pohárů, který má přesah i do následující-
ho roku, tak jsou všechny kategorie o rok postaršené. 
V dětských kategoriích pak nemůžeme přidělovat 
body, protože by to bylo oproti ostatním závodům 
v seriále trošku nespravedlivé. Věříme však, že 
ani tato drobnost vás neodradí od toho se vydat za 
Mikulášem na Okrouhlou. Určitě to stojí za to.

 Finální závod OBL nás opět čeká na Hraběnčině 
běhání v Petrovicích. Zde to také bude ve starých ko-
lejích a závodní trasy budou připraveny pro všechny. 
Od těch nejmenších prťat až po naše nejzkušenější 
a nejzaslouženější běžce. Závod v Petrovicích bude 
tedy tím posledním, na kterém budete moci ulovit 
nějaké bodíky do celkového hodnocení OBL, ale 
také účast do soutěže Žákovská liga Tajovský reality. 
Po závodě v Jedovnicích máme zatím 15 zlatých 
medailistů. Dalším sedmi však stačí účast na závodě 
v Petrovicích a budou mít také zlato. Prozkoumejte 
tedy aktuální stavy jak v bodování, tak vaši účast na 
dětských závodech a neváhejte vyrazit do Petrovic. 
Více se dozvíte v propozicích, které se co nevidět 
objeví na webových stránkách. Už teď však upozor-
ňuji na to, že kdo se na závod v Petrovicích přihlásí 
on-line, tak ušetří na startovném.
 Budeme rádi za vaše náměty, podněty a připomín-
ky k dění v Okresní běžecké lize. Tyto nám zasílejte 
na e-mail obl@oblblansko.cz.

Za Okresní běžeckou ligu, 
Jiří Vrtílka, ředitel

www.oblblansko.cz

Basketbalisté BBK Blansko do 15 let udrželi i po zápasech s Břeclaví letošní domácí neporazitelnost v 
Nadregionální lize. Oba zápasy měly podobný průběh, když blanenský celek vždy postupně zvyšoval 
svůj náskok, který znamenal plný bodový zisk a průběžnou čtvrtou příčku.

Výsledky:
BBK Blansko - Loko-
motiva Břeclav 71:51
BBK Blansko - Loko-
motiva Břeclav 82:46

Body celkem: 
Berka 42, Konečný 
37, Ježek 30, Tyle-
ček 19, Zouhar 9, 
Hynek 8, Sedlák 4, 
Růžička a Moll po 2b.

 Tým do 11 let hraje 
letos novým systé-
mem, kdy klasické 
dvojzápasy s jedním 
soupeřem nahradily 
turnaje s minimálně 
třemi celky. V Podo-
lí se sešly dokonce 
čtyři týmy a prvním 
soupeřem blanen-
ských byli brněnští Skokani. Nepovedená poslední 
čtvrtina, kdy se nepodařilo týmu BBK vůbec bodovat, 
znamenala prohru 23:29. Domácí celek byl lepší o 17 
bodů a celek JBC Brno byl před posledním zápasem 
turnaje ještě větším favoritem. Hráčům Blanska se 
ale těžkého soupeře podařilo dokonale zaskočit a 
odměnou byla výhra 38:30. 

Výsledky:
BBK Blansko - BK Skokani Brno   23:29
BBK Blansko - SK Renocar Podolí   28:45

BBK Blansko - JBC Brno   38:30

Body celkem: 
Fořtík 20, Zezula 16, Zeman 15, Jirků 10, Alexová a 
Tylečková po 8, Popelková a Kříž D. po 4, Popelka 
J. a Šťastný po 2b.

-kaj-

Foto ze zápasu U15: Soupeř z Břeclavi se musel 
sklonit před domácím celkem BBK. Foto: Archiv 
BBK Blansko

Postup ZŠ TGM mezi 
nejlepší v NBA junior

 Basketbalový tým ZŠ TGM Blansko, složený 
z dětí 1. stupně, postoupil v soutěži NBA junior 
mezi nejlepších 16 týmů v republice. Rozhodl o 
tom poslední divizní turnaj v Brně v tělocvičně 
ZŠ Čejkovická. Jako nejdůležitější se ukázala 
výhra s Uherským Brodem. Právě ve vzájemných 
soubojích těchto škol rozhodl nakonec o postupu 
týmu z Blanska jediný koš.

 Vyřazovací boje čekají blanenské děti ve středu 
21. listopadu v Pardubicích.
 NBA junior je projektem, kterého se po kvalifi ka-
cích účastní 30 nejlepších škol. Ty si vylosují dresy 
týmů zámořské NBA. ZŠ TGM má zásluhou letošního 
postupu mezi nejlepší šestnáctku zajištěnu automa-
ticky účast i v příštím ročníku.

Výsledky 3. Turnaje:
Golden State Warriors (ZŠ TGM Blansko) : Los 
Angeles Clippers (ZŠ Heyrovského, Olomouc) 
10:63 (4:35)
Golden State Warriors (ZŠ TGM, Blansko) : Los 
Angeles Lakers (ZŠ Uherský Brod) 10:6 (8:2)
Sacramento Kings (ZŠ Trávník, Přerov) : Golden 
State Warriors (ZŠ TGM, Blansko) 16:26 (8:16)

Body celkem:
Fořtík 12, David Kříž 8, Samuel Kříž 8, Sedláková 
4, Zezula 4, Žampach 4, Hejčová 2, Šebelová 2, 
Zachovalová 2.

-kaj-

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 
vychází vychází 

7. prosince 20187. prosince 2018
Chcete inzerovat? Chcete inzerovat? 

 Tel. 606728334 Tel. 606728334

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

PŘIJMEME PRODAVAČKUPŘIJMEME PRODAVAČKU    
do prodejny obuvi Blansko "SEVER"do prodejny obuvi Blansko "SEVER"
Strukturovaný životopis posílejte na email
obchod@obuv-konsorcium.cz nebo přímo 
na prodejnu obuvi, Dvorská 32, Blansko.
tel. 516 414 488, pí. Žirovnická

Uzávěrka žádostí: 30.11.2018 
Nástup od 2.1.2019
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AB-WELDING: Oblečení a 
obuv do práce i do přírody

Otevírací doba:  Po-Pá: 08:00-17:00

So: 08:00-11:00 | Ne: zavřeno 

499 Kč

869 Kč

ZIMNÍ BUNDA YORK

• zimní bunda s odepínací kapucí

• velikosti: M-2XL

ZIMNÍ OBUV QUEST

• softshellová obuv sportovního 

    střihu zateplená kožíškem

• treková podešev

• velikosti: 36-46

 Loni jsme jeli do Tater a já chvíli před odjezdem zjistil, že moje trekingové boty jsou v nepo-
užitelném stavu. Co teď? Kde v Blansku koupím jiné? Pak jsem si vzpomněl na leták nedávno 
vytažený ze schránky, na němž byly přesně takové boty, jaké bych potřeboval. Fofrem jsem jej 
vyhrabal ze sběru a k mému překvapení na něm stálo: „AB-WELDING - pracovní oděvy“. 

 Až do té doby jsem netušil, že v prodejně pra-
covních oděvů se dají koupit boty do hor. Měl jsem 
za to, že v takovém obchodě nakoupím tak akorát 
montérky nebo helmu na stavbu. Se zájmem jsem 
zamířil do prodejny AB-WELDING, která se tenkrát 
nacházela na konci Blanska naproti bývalé továrně 
Univa. Dnes už sídlí v centru města, konkrétně na 
místě bývalé čistírny na ulici Seifertova 1. Jak to do-
padlo? Za pár stovek jsem koupil pár kvalitních bot 
na túry, k tomu ještě funkční prádlo, softshellovou 
bundu, a od té doby se stal stálým zákazníkem.

 Prodejna je poměrně rozsáhlá a nabízí nepře-
berné množství položek. A to jak pro profesionály, 
kutily, ale i pro obyčejné lidi, kteří o manuální práci 
nezavadí. Pro ty, jenž manuální práci mají pouze 
jako koníčka, jsou v nabídce klasické montérky, 
rukavice, pevné boty, bundy, čepice, pracovní ko-
šile. Taky různé náčiní: nůžky, motyčky, rýče, vidle, 
hrabla na sníh, sekyrky a další náčiní, například 
od oblíbené značky Fiskars. Cenově je tu náčiní 
a nářadí levnější než u konkurence a vyplatí se jít 
si nabídku přinejmenším prohlédnout. Pro kutily tu 
najdete skutečně všechno a nemusíte už nikam 
jinam.

 Další kategorii tvoří nabídka oděvů a obuvi pro 
profesionály, ať už jste kuchař, silničář, svářeč, 
dřevorubec nebo dělník na stavbě. Bezpečnostní 
oblečení a obuv splňující různé normy - s odolností 
proti propichu a prořezu, rondon, bílé kalhoty i 
gastroboty, výstražné refl exní oděvy, antistatické 
oděvy, oděvy i obuv extra zateplené i svářečské… 
To vše najdete v prodejně AB-WELDING. Oblečete 
tu samozřejmě i synka, který nastoupil na střední 
odbornou školu, velikostí a vzorů se tu nachází 
požehnaně. Pro fi rmy nabízí společnost AB-WEL-
DING také potisk čepic, triček a montérek. Dodáv-
ka je rychlá a bude vám vyhovovat i fi nančně. 

 Mnoho lidí v Blansku nadává, že se tu nedá kou-
pit žádné volnočasové oblečení. Já si to nemyslím 
a provozovna AB-WELDINGu to jenom dokazuje. 
Přestože se jedná o fi rmu zaměřenou spíš na 
oděvy pracovní, 
najdete v její na-
bídce velké množ-
ství oděvů a obuvi 
pro sport a volný 
čas. Softshellové 
bundy a kalhoty, 
outdoorové kalho-
ty, mnoho druhů a 
vzorů triček, funkč-
ní prádlo na zimu 
i na léto, tepláky, 
soupravy… Mimo 
oblečení pro do-
spělé je k dispozici 
i dětské, ať už mi-
kiny, trička, bundy, 
kalhoty, čepice, ale 
i dětské montérky 
pro nejmenší pra-
covníky. Totéž platí 
pro volnočasovou 
obuv! V prodejně 
se nachází určitě 

alespoň třicet vzorů trekových bot, sandálů, 
nechybí ani oblíbená značka Prestige. Nabídka 
se obměňuje podle sezóny a vybere si skutečně 
každý.

 V nabídce AB-WELDINGu se nachází i doplňko-
vý sortiment, jako například nejrůznější drogistické 
zboží (čistidla, utěrky, hadry, pomůcky pro úklid 
domácnosti i fi rmy), tmely a silikony, ochranné 
pomůcky (špunty do uší, helmy, brýle, roušky…), 
plachty na zakrývání, pláštěnky a mnoho, mnoho 
dalšího zboží.

 Každý měsíc vás v prodejně čekají akce na 
nejrůznější zboží, aktuálně třeba dámská bunda 
z pleteniny ve všech velikostech za 379 Kč. Ke 
každému nákupu převyšující 500 Kč navíc získáte 
láhev vína zdarma, což je časově omezená akce, 
čili s nákupem neotálejte. 

 Pokud máte v rodině kutila a nevíte, co mu 
koupit pod stromeček, prodejna AB-WELDING 
vám připraví dárkový balíček dle vašeho přání, pří-
padně můžete dárek vyřešit poukazem v libovolné 
hodnotě. Pro chlapa je občas těžké něco vybrat a 
právě tohle řešení se může jevit jako ideální.

 Nově otevřenou prodejnu pracovních a volno-
časových oděvů AB-WELDING můžete navštívit 
každý všední den od 8 do 17 hodin, v sobotu od 
8 do 11. Problém s parkováním byste mít neměli, 
pohodlně váš vůz odstavíte na blízkém parkovišti 
u bývalého hotelu Dukla. Návštěvu obchodu vřele 
doporučuji, neboť její ucelený sortiment uspokojí 
jak profesionály, tak občasné kutily, seženete tu 
oblečení i obuv pro volný čas, a to jak pro pány, 
tak i pro dámy i děti. Každopádně za podívání nic 
nedáte. 

 Navštivte prodejnu AB-WELDING na Seifertově 
ulici a přesvědčte se sami o tom, že v Blansku se 
dá dobře, účelně, stylově a levně nakoupit.

-r-

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

Facebook: Pracovní oděvy AB-Welding - ofi ciální

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

Nabízíme:

•  pracovní a volnočasové oděvy

•  montérky, bundy

•  outdoorové oblečení

•  trička, mikiny, termoprádlo

•  gastro a zdravotnické oděvy

•  pracovní a volnočasovou obuv

•  nářadí pro dům i zahradu 

•  tmely a silikony

•  možnost parkování 

    nad bývalým hotelem Dukla

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA!

PRACOVNÍ PRACOVNÍ 
A VOLNOČASOVÉ 
ODĚVYODĚVY

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

nákupu nad 500 Kč 

LÁHEV VÍNA ZDARMA!

ding1@@@@@ssseeeznam cz

AKČNÍ PRODUKTY


