
- Prodej velkého RD se 2 byty Rájec, 698 m2, vysoký nadstandard...NC – 8 mil. Kč

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS ... NC – 229 tis. Kč

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

- Pronájem bytu 3+1 Blansko - Dvorská, 69 m2, 3. NP, od I/2020...NC – 17 tis. Kč/měs.

- Prodej řadové garáže Blansko – nad přehradou, 20 m2, EE, I/2020...NC – 490 tis. Kč

Hledáme domy, byty a další nemovitosti na prodej 

a pronájem v Blansku i v jeho blízkém okolí.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

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

Sametová...
Už třicet let uteklo od začátku Sametové revoluce. 17. listopad se tak vedle meziná-
rodního dne studentstva stal symbolem svobody a více než svátek studentů v nás 
tohle datum vyvolává vzpomínky na to, co se před třiceti lety stalo. 

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
Obchodní centrum 
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CHATA SE ZAHRADOU, 
BLANSKO

CP 674 m2, pěkný 
slunný pozemek, chata 
podsklepená, elektřina 
v chatě, užitková voda, 

Cena: 640.000,– Kč.

G

CP 50,2 m2, cihla, světlý 
byt, plyn. kotel, pěkná 
dispozice, nová linka, 

Cena 12.000,– Kč vč. energií.

PRONÁJEM BYTU 
2+1 ADAMOV

G

 V roce 1989 jsem ještě navštěvoval základní 
školu a z minulého režimu si osobně pamatuji jen 
léta osmdesátá. Ale to nic nemění na faktu, že 
jsem věci a události kolem sebe citelně vnímal. 
Pamatuji si, jak jsme s maminkou stávali hodino-
vou frontu v masně, ve které počet prázdných háků 
dvojnásobně převyšoval ty, na nichž nějaké maso 
viselo. Pamatuji si, že pomeranč nebo banán byly 
vzácnou exotickou pochoutkou. Pamatuji si, že na 
záchodě jsme jednu dobu měli místo toaletního 
papíru nastříhané noviny. Ale taky se mi vybavují 
vzpomínky na to, že naši rodiče se daleko víc 
scházeli, pro svá dítka pořádali závody, karnevaly 
a vůbec drželi daleko víc při sobě než v dalších 
letech.
 Pak přišel převrat. To, že jsem byl ještě kluk, 
neznamená, že by mne nezajímalo, co se kolem 
mě děje. Právě naopak! Fotku Husáka na zdi na-
hradil Václav Havel, zrušili nám Pionýra a začalo 
se otevřeně mluvit o tom, jak strašné byly roky 
pod vládou KSČ. Otec hned v roce 1990 začal 
podnikat a většinu času trávil v práci. Dokázal 
ale dobře vydělat, a tak jsme mohli začátkem 
devadesátých let odjet poprvé na dovolenou do 
Itálie, kde mi padala brada prakticky nad vším, na 
co moje oko pohlédlo. Tady jsem si uvědomil, jak 
strašně pozadu je naše země v porovnání s těmi, 
ve kterých se obchoduje a podniká již celá staletí. 
Obchody se prohýbaly pod tíhou nejrůznějšího 
zboží, ulicemi jezdila krásná auta… Neuměl jsem 
si představit, že něco podobného bude jednou taky 
u nás. A to, že můžeme vycestovat škodou favorit 
do zahraničí, se mi zdálo také jako sen. Vždyť 
dosud jsem poznal sotva Vranovskou přehradu. 
Ne že by tam nebylo hezky, ale tohle byl prostě 
zcela jiný svět…
 Až daleko později, kdy jsem se o 17. listopad 
a o dobu před i po začal více zajímat, jsem si 
uvědomil to nejdůležitější, co nám státní převrat 
přinesl. Svobodu. Svobodu slova, svobodu tisku, 
svobodné volby, mít možnost cestovat prakticky po 
celém světě, mít možnost svobodně rozhodnout, 
jak se svým životem naložíme, kde a jak budeme 
studovat, co budeme v životě dělat. Díky svobodě 
máme svůj osud ve svých rukou a můžeme jít za 
svým snem. Nic nám nestojí v cestě, vše je pou-
ze o vlastní vůli a odhodlání. Můžeme si vydělat 
hezké peníze a zvýšit tak osobní životní úroveň. 

Tak stejně ale nemusíme dělat nic, být půl roku 
na pracovním úřadě a nejdeme za to bručet.
 Někteří stále namítají, že za komunistů bylo líp. 
Nebudu s nimi souhlasit. Nebylo. Snad jen jedna 
věc… V úvodu jsem se zmínil o větší kolektivitě 
a soudržnosti, která za minulého režimu alespoň 
v mých očích fungovala lépe. Jenže to není o 
změně režimu. Naše osudy měli před rokem 89 
do značné míry v rukách komunisti. Dnes je to v 
nás samých. Doba je rychlá, žijeme jako rakety, a 
že si každý hledí více svého než na ostatní, za to 
si přece můžeme sami! Za to nemůže jiný režim, 
svoboda už vůbec ne. 
 V sobotu 16.11. proběhla další demonstrace na 
Letné. Nebyl jsem tam, ani to nemám v budoucnu 
v plánu, aniž bych chtěl komukoli stranit. Ale mám 
radost z toho, že lidé mají možnost se projevit a 
vyjít do ulic bez obav z toho, že je někdo rozpráší 
vodními děly nebo zmlátí pendrekem. Každý má 
dnes právo vyjádřit svůj názor beze strachu z vě-
zení, beze strachu o svoji rodinu. Uvědomme si, 
že dříve za názor vyřčený nahlas padaly tresty. A 
už proto můžu s přehledem říct, že za minulého 
režimu nebylo líp…
 To, jak naložíme s našimi životy, je jen na nás. 
Můžeme si žít ve vlastní sociální bublině a nadávat 
na všechno a všechny kolem sebe. Můžeme se 
honit za zlatým vejcem a třeba se udřít k smrti, 
můžeme celý život strávit poleháváním a vymlou-
váním se na to, že není práce. Nesmysl. Všude 
kolem se to hemží pracovními nabídkami, fi rmy 
prosperují a dobrého zaměstnance taky umí po 
zásluze odměnit. Dnes nedělá jen ten, kdo dělat 
nechce, případně nemůže ze zdravotních důvodů. 
 Mám rád naši zemi a přál bych si, aby si každý z 
nás uvědomil, že stát tvoří hlavně a především jeho 
občané. To, jak se k sobě chováme, jak vystupuje-
me, jaké máme názory. Pokud se vám tady nelíbí, 
máte právo to změnit. Můžete začít sami u sebe, 
to je to nejmenší. Ve svobodných volbách si potom 
zvolte své zástupce, kteří povedou zemi politicky 
a bez obav si potom na jejich práci zanadávejte, 
pokud nesplní vaše očekávání. Můžete. Protože 
roku 1989 vám byla navrácena ta nejdůležitější 
věc. Svoboda. Nezapomínejme a připomínejme 
historii také našim dětem. A hlavně… Už nikdy 
nedovolme, aby nám svobodu někdo vzal.

Martin Müller
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Na Skaláku koštovali svatomartinská vína

Freddieho sloupek
V domácnosti...

 Z hokeje jsem zvyklý na jistý druh „násilnosti“, 
ačkoli platí pravidlo, že co „se děje na ledě, na ledě 
i zůstává“.
 O to horší jsou věci, které zůstávají „doma“.
 Jedna moje známá mi popisovala, jak ji její přítel 
při svém odchodu z bytu přivazoval za ruce k posteli. 
Přesto s ním zůstala a nebránila se.
 Další známá byla od svého přítele a následně man-
žela každý týden mlácená, jako pověstné „nezralé 
žito“. Přesto zůstala.
 Můj kamarád měl přítelkyni, která si za jeho pří-
tomnosti vodila domů náhodné známosti a před jeho 
očima jej zesměšňovala tím, jak se k nim příjemným 
způsobem chová. Neodešel od ní.
 Z hokeje vím, že je občas třeba dát někomu přes 
hubu, ale v soukromí bych udeřit svého partnera 
nemohl, neuměl, nechtěl a nedokázal...
 Vždycky si kladu otázku, kde se to v některých 
lidech bere. Ta zlost, vzpoura nebo snad i nenávist.
 Já se občas popral na ledě, v hospodě, venku. Ale 
vždycky se sobě rovným a s nejistým následkem. 
Ale terorizovat někoho doma, za zavřenými dveřmi, 
je ubohé, neslušné a podlé...
 Můj sloupek je dnes kratší. Dochází mi totiž slova... 
 Až ale příště uvidím toho agresora, co dokázal zbít 
svoji přítelku, oplatím mu stejnou mincí... Nebude jiné 
volby...
 Jen zbabělec totiž vztáhne ruku na svého partne-
ra...
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

Víte? Nevíte?

 Gastronomické zážitky a kvalitní kulturní program. Toto propojení opět přinesl Svatomartinský košt, který se konal na Skalním mlýně v sobotu 16. 
listopadu. Ve vyhřívaných stanech lidé mohli ochutnat široký sortiment vín a regionálních pokrmů. Pořadatelé také zajistili autobusovou kyvadlovou 
dopravu z Blanska na Skalní mlýn a zpět, která byla pro všechny návštěvníky koštu zdarma. 

 „Společnost team agency jako pořadatelská agen-
tura je s pátým ročníkem Svatomartinského koštu 
velice spokojena. Podařilo se nám připravit kvalitní 
program, nabídku vín a zázemí pro návštěvníky tak, 
aby si to každý mohl užít. Po prvních dvou ročnících, 
kdy byl tento košt na Wanklově náměstí v Blansku, 
jsme se přesunuli na Skalní mlýn a byla to skvělá 
volba. Prostředí Moravského krasu s možností 
nejen ochutnat víno, ale udělat si výlet a navštívit 
třeba Punkevní nebo Kateřinskou jeskyni, svézt se 
vláčkem a lanovkou či navštívit Dům přírody, je něco 
jedinečného a celé akci to dodává nezaměnitelnost 
a originalitu,“ zmiňuje Tomáš Mokrý z team agency. 
 Dodává, že letos došlo k rozšíření vinařského sta-
nu. „Ale nutno říct, že to byl náš strop, jelikož prostor 
parkoviště před hotelem Skalní mlýn má také svá 
omezení. Pro nás je nyní důležité, že známe své ka-
pacitní možnosti, které se naplnily hlavně v minulém 
roce, kdy Skalní mlýn zažil svůj strop v podobě téměř 
dvou tisíc lidí! V letošním roce byl menší pokles, ale 
tak trochu žádoucí. Rozhodli jsme se, že nebudeme 
na košt zvát velké hudební hvězdy, které nás stojí 
velké peníze, když je akce bez vstupného. Dle naší 
ankety se zjistilo, že lidé k nám chodí hlavně díky 
prostředí, atmosféře a hlavně kamarádům, které zde 
potkávají a můžou si s nimi tento den užít a připít si 
kvalitním moravským vínem,“ vysvětluje Mokrý.
 Program byl zahájen v poledne otevřením svato-
martinského vína. Představila se cimbálová muzika 
Moravia a od půl druhé pódium patřilo hudební 
skupině Legendy se vrací, která zahrála české i 
zahraniční hity známých interpretů. „Nečekali jsme, 
že nás pořadatelé zařadí do programu už v 13.30. 
Měli jsme obavu, že budeme hrát sami pro sebe, 
ale opak byl pravdou a i přes vlezlý chlad se nám 
podařilo lidi udržet pod pódiem, pochopitelně ve spo-
lupráci s výborným vínem. V okolí Blanska jsme díky 
našim kamarádům poměrně často a Skalní mlýn má 
opravdu kouzelnou atmosféru. Zvláštní poděkování 
patří kuchaři za bezkonkurenční řízky,“ sděluje dojmy 
zpěvák Petr Šiška. 
 Dalšími účinkujícími, kterým se skvěle dařilo držet 
diváky pod pódiem, byly kapely APF, HD Acoustic a 
Rockfór. Příjemné odpoledne zakončila po setmění 
světelná show Ilumia. „Tuto akci musím hodnotit 
velmi kladně. Byl jsem součástí nejednoho Sva-
tomartinského koštu, ať už jako návštěvník, nebo 
hráč. Pokaždé jsem odcházel spokojený. Dobré 
jídlo, nespočet druhů vín, vstup zdarma, bohatý 
program zdarma, doprava na Skalní mlýn i zpět 
zdarma, velké vyhřáté stany plné jídla a pití… co víc 
si přát? Z pohledu muzikanta musím kladně ohodnotit 
profesionální přístup zvukařské a pódiové techniky, 
příjemné zázemí před vystoupením. Jedinou drobnou 
negaci mám – ne moc dobře promyšlené stání pro 
muzikanty a prostor na vyložení, chystání, střídání 
kapel apod.,“ podotýká Martin Štěpánek z kapely 
APF. 
 Spolupořadatelé – vedení společnosti S.M.K., a.s. 
– hodnotí akci také velmi pozitivně. „V minulosti jsme 
již dlouho uvažovali nad akcí na zahájení nebo ukon-
čení turistické sezóny a tento nápad jsme přivítali. 
Bereme to částečně jako poděkování našim hostům 
a turistům v Moravském krasu na závěr sezóny. Areál 
Skalního mlýna je pro tuto akci vhodný také díky 
zázemí, parkovištím, WC, možností stravování a byla 
by tedy škoda ho nevyužít,“ říká ředitel společnosti 
S.M.K., a.s. Zdeněk Kozman s tím, že s ohledem 
na kladné ohlasy návštěvníků budou rádi v tradici 
pokračovat. „Ceníme si spolupráce s panem Mokrým 
z team agency, díky jejich organizačnímu zajištění 
proběhla akce bez komplikací a ke spokojenosti 
všech návštěvníků. Plány na vylepšení do budoucna 
jistě máme a budeme se snažit akci dále rozvíjet,“ 
ujišťuje Kozman. 

-mka-

Očima návštěvníků
 První věc, která mě na Skaláku mile překvapila, 
byl vstup zadarmo, což bylo velmi příjemné. Naopak 
v parku při Vítání svatého Martina, kde je hlavním 

organizátorem město, se dle mého platilo až moc. 
Obě akce jsou příjemné, ale mám pocit, že vždy cítím 
rozdíl, když akci tvoří nějaký živnostník nebo město, 
protože většinou vychází pozitivní body za celkovou 
organizaci pro živnostníka. 

Petr N. 

 Sobotní odpoledne jako každé jiné. Prádlo, vaření, 
žehlení a všechny domácí práce, které zaměstnané 
ženy nestihnou přes týden. Do toho bylo venku 
mrzuté počasí a vůbec se mi nic nechtělo. Z pře-
mýšlení, co dělat v takovém podzimním počasí, mě 
vytrhl telefon. Volala mi kamarádka, že pojedeme 
na Skalní mlýn na ochutnávku vín. Tak hurá, máme 
program! Hrály tam skupiny, které máme rádi, a jsou 
to naši kamarádi. Strávili jsme krásné odpoledne se 
skleničkou dobrého vína a poslechem super hudební 
produkce. Děkujeme za pěkné odpoledne a příští rok 
s námi můžete znovu počítat. 

Lenka K.

Očima pořadatele
 Trochu nás trápí udržitelnost akce, jelikož fi nanční 
náročnost se pohybuje přes čtvrt milionu korun a bez 
vstupného je to velice složité. Nájmy nemohou být 
vysoké, aby bylo možné zajistit širokou nabídku jak 
vín, tak pokrmů, a poslední příjem, kterým je prodej 
skleniček, někteří obchází tak, že si nosí vlastní, čímž 
nám vlastně nepřispějí ani korunu. Bohužel jsem 
letos viděl i případy, kdy lidé vystupující z autobusů, 
které vypravujeme zdarma z Blanska, drží i svoje lah-
ve vína. Mrzí nás to, jelikož se pro lidi snažíme dělat 
první poslední… Naštěstí máme silného generálního 
partnera – hotel Skalní mlýn, který nese tu největší, 
a to fi nanční zátěž akce.
 Přesto jsme optimisté a věříme, že se uskuteční i 
další ročník Svatomartinského koštu na Skalním mlý-
ně. Budeme rádi, když nás lidé podpoří a nenechají 
si vzít tuto krásnou tradici tím, že někteří návštěvníci 
ve snaze ušetřit za každou cenu budou nosit na akci 
vlastní víno, skleničky i jídlo.
 Za celý organizační tým a naše partnery chci 
poděkovat za pět let přízně této již tradiční akci a 
popřát klidné nadcházející vánoční svátky. Snad se 
ve zdraví sejdeme 14. 11. 2020 na Skalním mlýně.

Tomáš Mokrý, team agency

Očima vinařů
 Celkově hodnotíme Svatomartinský košt velmi 
kladně. První, co nás hned napadne, je velmi kvalitní 
organizace, zázemí pro nás - vinotéky a vinaře - a 
propagace ze strany pořadatele. Zejména propagaci 
všech, co jsme stáli ve stanu a dávali lidem ochutnat 
to, co je pro nás TOP považujeme za důležitou. Mů-
žete mít víno, o kterém si myslíte, že je skvost, ale 

bez lidí, kteří ho pijí, budete stát sám, až se z toho 
vína stane archiv, který neměl být dán do sklepa. A 
vy s ním :-)
 Na koštu jsme byli poprvé. Návštěvnost byla pro 
nás velmi překvapující, v pozitivním slova smyslu. 90 
% návštěvníků byli místní, což je důkazem, že zde lidé 
chtějí tvořit komunitu, ale potřebují k tomu prvotní a 
dobrý impuls. Inspirace dál pro všechny.  
 Účastnili jsme se letos téměř všech největších 
hudebních festivalů v ČR a dalších, třeba i lokálních, 
eventů. Poznali jsme absolutní dril a padesátistrán-
kové nájemní smlouvy, stejně jako totální punk. Proto 
si dovolíme tvrdit, že Tomáš Mokrý - team agency a 
parta kolem něj, to dělá dobře. Skalák jim bude brzy 
malý. 
 Akci by se dalo vyčíst jen máloco… Snad jen - cítili 
jsme se trapně, když lidé vytáhli z batohů sýry, klobá-
sy, apod. Když jdu do hospody na pivo, taky si donesu 
vlastní nakládaný hermelín? Je rozdíl, zdali jdu tzv. 
„pod střechu“ do budovy nebo do venkovního areálu? 
Taky jsme několikrát poslali lidi pryč s vlastními skle-
ničkami a poslali je, ať si koupí koštovací skleničky. 
Copak lidi nechápou, že je tam nějaký autobus odvezl 
a přivezl zadarmo, a že neplatí žádné vstupné za 
něco, za co by standardně dali 150 Kč a více?
 Určitě po akci zaslechneme z nějaké chytré strany 
i argument o (ne)použití dobíjecích čipů. Ten vychází 
podle mého od lidí, kteří chtějí být „jako v Brně“. Tato 
technologie je docela nákladná na pořízení a pořada-
tel, který dělá jen pár akcí do roka by byl nucen si ji ne 
zrovna levně pronajmout. Zde je potřeba říct, že čipy 
jsou primárně pro kontrolu pořadatele velkých akcí, 
vůbec ne pro lidi, jak si kde kdo myslí. Když máte čip 
a lidi pípají, tak jako provozovatel vidíte, kolik toho 
kde chybí, co je potřeba hned přivézt atd. A pokud 
stánky neprovozujete, ale jen pronajímáte, je to údaj 
o procentech nad rámec nájmu z tržby, který se platí 
(například Brno, kde jsou trhy na třech náměstích). 
Ve fi nále je konzumentovi jedno, zda stojí frontu na 
kupóny nebo na dobití čipu. Tak o co jde? Aby se tato 
technologie pořizovala do jednoho stanu v Blansku, 
to se mi zdá tím pádem úplně absurdní :-)

Lukáš Koukal

 Svatomartinský košt vína na Skalním mlýně se 
mi moc líbil. Skvělá organizace a propagace akce, 
doprovodný program a občerstvení pro účastníky – 
to vše bylo na vysoké úrovni. S naší vinotékou jsme 
byli také součástí městské akce Na víno s Martinem. 
Kdybych měl obě akce srovnat, jednoznačně lépe si 
vedli pořadatelé na Skaláku. V zámeckém parku bylo 
daleko méně účastníků, tudíž efekt pro vinaře byl po-
loviční. Možná to bude i tím, že jsem nezaznamenal 
pořádnou propagaci této akce. I doprovodný program 
a občerstvení byly slabé a jako vůbec nešťastné mně 
přišlo, že byly celkem dost rozdílné ceny vín u vinařů 
a platba v hotovosti nahrávala více k prodejní akci 
než k ochutnávce vin!

Michal Brázda

Rastislav zazpíval 
v Lednici

 Pěvecký soubor Rastislav také přispěl k připomínce 
sametové revoluce, a to koncertem v jízdárně zámku 
Lednice. Konal se v neděli 17. listopadu. Pod taktovkou 
dirigenta Jaroslava Martináska a za doprovodu orches-
tru Czech Virtuosi zazněly skladby z díla Wolfganga 
Amadea Mozarta a Antonína Rejchy. Představili se 
sólisté Markéta Böhmová, Lucie Hilscherová, Tomáš 
Kořínek a David Nykl. 

-mka-

V jeskyních zazní 
písně Vánoc

 V sobotu 7. prosince v 16 hodin vystoupí v Punkev-
ních jeskyních ženský pěvecký sbor Píseň s adventními 
a vánočními skladbami. Návštěvníky koncertu od Skal-
ního mlýna k jeskyním odveze v 15:30 zdarma vláček. 
Po komorním koncertu se svíčkami následuje prohlídka 
Punkevních jeskyní. Protože v jeskyních je omezená 
kapacita návštěvníků, je na koncert nutná registrace 
na mail okno@blansko.charita.cz. Vstupné na akci je 
dobrovolné. Výtěžek benefi čního koncertu poputuje na 
Charitní záchrannou síť, prostřednictvím které Oblastní 
charita Blansko pomáhá lidem v regionu v akutní nouzi. 
Vedení Charity děkuje sboru Píseň, Správě jeskyní 
Moravský kras a Společnosti pro Moravský kras.

Vladěna Jarůšková

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Sportovní a klasická obuv, 
kožená galanterie a oblečení. 

Veselé Vánoce

S DÁRKOVÝM S DÁRKOVÝM 

POUKAZEM POUKAZEM 

OD NÁSOD NÁS
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Na kávě s Petrem Latnerem
MUDr. Petr Latner je specialista na problematiku komplexní zdravotní péče, manažer 
a vizionář, který stojí za koncepty Lékárna Korunka – první lidová lékárna a klinika 
Affi  eda Brno – pracoviště magnetické rezonance.

Sponzor rubriky:

 Jste lékař, jak jste se ocitnul v lékárenství?
 Vystudoval jsem medicínu na Lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. Do školy jsem nastu-
poval v revolučním roku 1989 a tato doba se pozitivně 
podepsala na mém přístupu k celému oboru. Na školu 
jsem přišel již s pokročilými znalostmi tradiční celostní 
medicíny. Z těchto důvodů jsem vždy jinak přistupoval  
k vlastnímu studiu.Více mě zajímalo vlastní pochopení 
principu, než otrocké memorování. Po ukončení studia 
jsem váhal mezi praxí nebo rozšiřováním si dalšího 
vzdělání. Nakonec převážilo vzdělávání a pokračoval 
jsem ve studiu marketingu a managementu. 

 Takže po medicíně jste se přesunul za táru?
 Ne (smích), tak rychlý karierní postup to zase 
nebyl. Byl jsem osloven velkodistributory léků do 
lékáren, kteří řešili problém v nárůstu nesplacených 
dodávek. Při studiu medicíny jsme měli dva semestry 
farmacie zakončené státní zkouškou. To je ve velkém 
nepoměru k délce studia lékárníků (farmaceutů). Lé-
kárníci studují 5 let, zatímco lékaři jeden rok. K tomuto 
zásadnímu faktu se ještě vrátím. Bude podstatný pro 
má další rozhodnutí.

 Jak zásadní bylo studium marketingu a mana-
gementu pro vaše další kroky?
 Troufám si ho označit jako zlomové. Studium 
medicíny nebo farmacie je vysoce náročné svou 
délkou i rozsahem. Na konci studia opouštějí školu 
vysoce specializovaní odborníci, kteří rozumějí me-
dicíně nebo farmacii. Tito dále pracují na rozvoji své 
odborné erudice a prohlubují si své znalosti ve svém 
oboru. Úspěšný karierní postup je zakončen získáním 
příslušné atestace. Pokud se kolegové a kolegyně 
rozhodnou věnovat se soukromému podnikání, tak 
se najednou dostávají na začátek.

 Otevřete ordinaci a dostáváte se na začátek, 
tomu nerozumím?
 Tím začátkem chápu oblast tržní ekonomiky a 
podnikání. Musíte brát v potaz, že studiem strávíte 
10 -15 let. Za tuto dobu se věnujete jen svému oboru 
a nemáte čas se zajímat o principy soukromého pod-
nikání. Najednou si otevřete svou vysněnou lékárnu 
nebo ordinaci a musíte řešit takové banální věci jako 
jsou: Jak se o mě dozví zákazníci? Čím je přesvědčím 
o návštěvě u mě? Co jim mohu nabídnout? Někdo 
zvolí tu nejhorší pasivní variantu v pouhém oznámení 
o otevření své provozovny. Zpravidla po nějaké době 
pochopí, že nejde jen „ otevřít dveře a čekat se zkří-
ženými rukami na prsou na své zákazníky..“

 Jsou tedy privátní ordinace a lékárny v určité 
nevýhodě?
 Ano, přesně tak. Vidíte jen svou ordinaci nebo 
lékárnu a tím se dopouštíte provozní slepoty.  Řešíte, 
jak správně léčit, ale už vám unikají návaznosti na 
marketing a management. Tímto se ochuzujete o mož-
nost odlišit se od ostatních. Ve státním zdravotnictví 
máte výhodu, že tyto věci za vás řeší tým. Máte tam 

ekonoma, ředitele, oddělení nákupu. Ve své ordinaci 
nebo lékárně jste na to sám.

 Prakticky každodenně v médiích slyšíme, jaké 
problémy má zdravotnictví. Je to tak?
 Zdravotnictví je specifická činnost. Každý se 
chce dožít co nejdelšího věku a mít co nejméně 
zdravotních komplikací. Od roku 1989 se významně 
zvednul věk dožití. Velkou měrou za to může rozvoj 
moderních a inovativních metod léčby. Ne nadarmo 
je naše republika na čelných místech žebříčku počtu 
moderních přístrojů na počet obyvatel. I v porovnání 
s vyspělejšími ekonomikami. Zarážející je pro mě fakt, 
že . pokulhává vlastní, aktivní zájem o své zdraví

 Chcete říct, že lidé o své zdraví aktivně nepe-
čují?
 Nerad bych zde paušalizoval. U větší části populace 
vidím samozřejmě zájem o aktivní přístup k svému 
zdraví. Na druhé straně mě vždy zamrzí, když si 
rodič raději dopřeje luxus kouření nebo pravidelné 
konzumace alkoholu na úkor třeba kvalitní výživy dětí. 
Pokud se chci dožít delšího věku, musím pro to něco 
dělat.

 Máte nějaký lék na tyto nemoci zdravotnictví?
 Za dobu své více než dvacetileté praxe jsem si 
mohl mnoho věcí vyzkoušet a ověřit. Pracoval jsem 
jako nezávislý konzultant pro státní i soukromé 
poskytovatele zdravotní péče. Vybudoval jsem od „ 
píky“ dvě fungující společnosti. První privátní praco-
viště magnetické rezonance v Jihomoravském kraji ( 
Affi  dea Brno – dříve PMT Brno) a lékárenský koncept 
Lékárna Korunka – první lidová lékárna. Obě tyto 
zařízení pracují na principu efektivního provozování 
a inovativního přístupu k oboru.

 Můžete být konkrétní a krátce to vysvětlit?
 Opravdu jen v kostce (smích), kdyby to mělo být 
podrobně, tak nám věnujete celý prostor ve vašich 
novinách po dobu 3 měsíců. Affi  dea Brno – mag-
netická rezonance: dle informací od zdravotních 
pojišťoven vyšetřujeme denně asi nejvíc pacientů na 
jeden přístroj v ČR. Všechna naše vyšetření jsou v 
nadstandardní kvalitě, a proto si nás oblíbili odesíla-
jící lékaři a pacienti. Benefi tem jsou nejkratší možné 
termíny vyšetření a oceňována je i kvalita popisů. 
Cesta k úspěchu šla přes roční analýzu všech pra-
covišť MR v ČR, získání těch nejlepších odborníků a 
vytvořením konceptu „na míru“. Výsledkem je naše 
bezproblémové fungování  od roku 2009.

 V roce 2019 jste otevřeli v Blansku lékárnu 
Korunka. V čem jste odlišní?
 Lékárna Korunka vznikla na místě bývalé a úspěšné 
lékárny Helios. Dohodli jsme se s bývalým provozo-
vatelem PharmDr. Beranovou a ta přešla s celým 
svým týmem pod naší značku Korunka. Naší základní 
fi lozofi í je využít vždy maximum z předchozího příběhu 
a vytvořit lékárnu vycházející z místních zvyklostí. Náš 

koncept se pyšní přídomkem První 
lidová lékárna. Tedy lékárna od lidí 
pro lidi.

 První lidová lékárna – co si 
mohu pod tím představit?
 První lidová lékárna je náš uni-
kátní koncept. Dobře ho může 
charakterizovat mnemotechnická 
pomůcka 5 L: Lidové ceny , Lidský 
přístup, Lákavé akce, Lékařská 
podpora, Lokální potenciál. Pou-
žíváme unikátní metodu konzili-
árního přístupu k léčbě pacienta, 
jako je tomu v nemocnicích. Zde je 
standardem, že při visitě je spolu s 
lékaři i nemocniční lékárník. Tedy 
vaší léčbu řídí stejnou měrou lékár-
ník i lékař. V běžné ambulantní pra-
xi funguje lékárna jen jako garant 
pro případné nežádoucí interakce. 
U nás to zásadně měníme.

 Konsiliární přístup k léčbě – to 
zní zajímavě.
 Troufám si říct, že je to asi 
naše největší konkurenční výhoda. 
Velké řetězcové lékárny umí zau-
jmout líbivým vystavením produktů, 
akcemi, klientskými kartami. V 
rámci marketingu cílí na přilákání 
klientů s recepty do lékárny. My to v 
rámci priorit bereme obráceně. Za-
jímá nás, čím vás chce lékař léčit.  
Na bázi profesionální a přátelské 
spolupráce konzultujeme vhodné 
alternativy a upozorňujeme na 
případné nežádoucí interakce léků. 
Další výhodou je společné hledání 
případných ekonomických variant 

léků, pokud existují. Poměrným nešvarem v ČR je 
zaměňování předepsaných léků od lékaře lékárnou 
bez jeho vědomí. To se u nás nemůže stát.  Zde se  
opěr vracím k tomu vzpomínanému rozdílu v délce 
studia farmacie. Lékař 1 rok, lékárník 5 let. Je jasné, 
že lékař nikdy nemůže mít takový rozsah znalostí v 
oblasti farmacie jako lékárník. 

 Nabízí lékárna Korunka i akce jako v řetězco-
vých lékárnách?
 Lékárna Korunka na každý měsíc vydává Akční 
leták. Ten je plný zajímavých produktů v akci. Držitelé 
klientské karty MOJE KORUNKA budou mít přístup 
ke speciálním akcím KORUNKA KLUBU. Doplatky na 
léky se snažíme snižovat až na 50%. 

 Klientská karta MOJE KORUNKA  – mnoho 
výhod a srozumitelnost
 Naše klientská karta se jmenuje MOJE KORUN-

KA. Jedná se o kartu mnoha výhod. Jejím držitelům 
budeme nabízet přístup k lákavým akcím a slevám. 
Budeme společně s vašim lékařem sledovat půso-
bení více vašich léků  a upozorňovat na případné 
nežádoucí interakce. Náš klientský program je udělán 
jednoduše a srozumitelně. U nás nebudete muset 
absolvovat matematickou olympiádu, aby jste zjistili 
kolik máte bodů a co za ně získáte. 

 Sociální kodex -  etika až na prvním místě
 V naší lékárně Korunka máme zaveden sociální 
kodex. Ten nám zakazuje nabízet klientům produkty, 
které považujeme z pohledu ceny a terapeutického 
přínosu pro pacienta za neetické. Pokud k nám přijde 
babička a bude chtít drahý produkt z reklamy, tak se 
ji budeme snažit nabídnout ekonomicky vyvážené 
řešení.  

-r-
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Těchovští se dočkají zastřešení 
sportovního areálu

PRODEJNÍ PROSTORY PRODEJNÍ PROSTORY 
U HLAVNÍ BUDOVY ADASTU HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 53 m2

• 7500 Kč/měs. 

• prodejna

• sklad

• kancelář

• energie dle spotřeby

• pro prodejnu nebo kancelář www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

CARTec motor, s.r.o.
PRAŽÁKOVA 53
619 00 BRNO

M: +420 725 522 150
servis-suzuki@cartec.cz
www.cartec.cz

ZIMNÍ PROHLÍDKA VOZU 
Celková kontrola vozu:
podvozek, brzdy, provozní kapaliny,
osv tlení, baterie, pneu, kontrola
platnosti STK. Návrh postupu
zjišt ných závad.

Akce platná do 31. 12. 2019.

249,- 
v etn  DPH

na další servisní práce CARTec SUZUKI pro zákazníky ú astnící se výše uvedené akce. 
PERMANENTNÍ 10% V RNOSTNÍ SLEVA

 Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově. Tento projekt zvítězil 
v hlasování participativního rozpočtu Společně PRO Blansko, na který vedení města Blanska vyčlenilo 
600 tisíc korun. 
 Do užšího výběru byly 
vybrány čtyři projekty; 
kromě zastřešení těchov-
ského sportovního areálu 
také projekt na doplnění 
zastřešujících prvků na 
Poduklí (35 hlasů), roz-
šíření dětského hřiště u 
kruhového objezdu na 
Bezručově (195 hlasů) 
ulici a rekonstrukce his-
torické kašny na Starém 
Blansku (61 hlasů). Pro-
jekt zastřešení sportov-
ního areálu na Těchově 
získal 530 hlasů. 
 Dohromady bylo za-
sláno nebo odevzdáno 
821 platných hlasů. 330 
lidí odevzdalo papírový 
hlasovací lístek (21 jich bylo neplatných) a on-line 
na webu Blanska hlasovalo 532 lidí (20 hlasujících 
nesplnilo povinné kritérium trvalého pobytu). Nejstarší 
hlasující měl 97 let a nejmladší 18 let.
 Vedení města Blanska se rozhodlo zapojit do 
rozhodování o části rozpočtu také občany, proto na 

konci léta vyhlásilo výzvu, aby lidé poslali návrhy na 
projekty, které nějakým způsobem zpříjemní život 
ve městě. Z devíti zaslaných návrhů vybralo čtyři, 
jež splňovaly veškeré podmínky, a nechalo hlasovat 
obyvatele města. 

-mka-

- 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

Blanenští oslavili svátek 
svého patrona

 Oslavy svatého Martina mívají v Blansku víceméně tradiční průběh. Sem tam se přidá nějaká no-
vinka, ale osvědčené dílčí události zůstávají neměnné. 

 Mezi takové stálice patří například Pochod světý-
lek ke sv. Martinovi, který vyráží v pátek odpoledne 
od centra „PRO“ Blansko na Sladkovského ulici. 
Tento světýlkový průvod s jedinečnou atmosférou 
končí u kostela sv. Martina na Starém Blansku. 
 Hlavní sobotní událostí se v nedávných letech 
stala akce s názvem Na víno s Martinem, která je 
zaměřená na ochutnávku zejména mladých vín. 
Letos ji doprovází kulturní program, z něhož za 
zdůraznění stojí například show mistryně republiky 
v sabráži, což je otevírání lahví šampaňského šavlí, 
případně dalšími předměty. Libuše Vrbová stíná hrdla 
sektu talířkem, lakem na nehty, podpatkem dámské 
lodičky a mnoha dalšími věcmi. 
 V neděli dopoledne pak po slavnostní mši svaté 
vychází od kostela historický kostýmovaný průvod v 
čele s Martinem na bílém koni za doprovodu trubačů 
a bubeníků. V zámeckém parku už to voní klobá-
sami, bramboráky, palačinkami, svařeným vínem i 

medovinou. Většina návštěvníků ovšem mizí záhy po 
zahájení a park je tak celé odpoledne poloprázdný. 
 Několik vstupů v kulturním programu obstarají 
žongléři, a to pokaždé s jiným programem, který 
zaujme a pobaví nejen děti, ale také dospělé. Při 
legráckách kejklířů se diváci skvěle baví a děti se 
spontánně zapojují do představení. Zazní historky 
městského kata i středověká hudba. K prohlédnutí 
jsou středověké mučicí nástroje. 
 Lidé se mohou zapojit do různých soutěží s roman-
tickou a historickou tématikou, například poznávání 
zvířátek našich stájí, polí i lesů podle jejich kožíšků a 
stop, dále poznávání panovníků zemí koruny české, 
házení podkov či věnečky – starofrancouzská hra 
mladých děvčat a hochů, kdy házené věnečky napi-
chovali na čepel mečů. V podvečer program ukončí 
středověká kapela Bohemian Bards za doprovodu 
podmanivých zvuků šalmaje a bubnů. 

-mka-



22. listopadu 2019 5

Ochutnali čokoládové speciality

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

• PROVOZ A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
• OPRAVY A ÚDRŽBA BYTŮ
• REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ
• REALITNÍ ČINNOST
• UBYTOVACÍ SLUŽBY
• PRONÁJEM PROSTOR
• BENEFITY PRO SUBJEKTY VE SPRÁVĚ

tel.: 516 417 211-3
 516 417 215
email: sbd@macocha.cz 
www.macocha.cz

60 LET ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI BYDLENÍ
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Samet v Blansku
 Několik blanenských organizací se spojilo, aby společně vytvořilo výstavu v kině s názvem Samet v 
Blansku. Ta byla k vidění od 7. listopadu. V den státního svátku ji doplnil program, v němž pamětníci 
zavzpomínali na 17. listopad roku 1989. 

 „Je tomu 80 let od tragických událostí z roku 1939, 
kdy gestapo vtrhlo do Hlávkovy koleje, pozatýkalo 
studenty a následně byly uzavřeny české vysoké školy. 
A je tomu 30 let, kdy se studentům podařilo změnit 
dějiny našeho národa. Před 30 lety, kdy byla potlačena 
studentská demonstrace a kdy brutálním zásahem 
tehdejší moci na Národní třídě začala sametová revo-
luce. A režim, který se chlubil hesly na věčné časy a 
nikdy jinak, zkolaboval prakticky během deseti dnů,“ 
připomněl ve svém projevu tehdejší události starosta 
města Jiří Crha. 
 Připomněl, že je nutné poučit se z naší minulosti, 
připomínat si, co je to demokracie a co je to totalita, být 

aktivní a demokracii bránit. „Obě události, jak 
ta z roku 39, tak z roku 89 jsou charakterizo-
vány touhou po svobodě, odvahou studentů. 
Obnova demokracie si vždy vyžaduje odvahu 
a statečnost. Dějiny nás bohužel učí, že de-
mokracie ani svoboda tady nejsou automa-
ticky, jednou pro vždy. Je dobré si uvědomit, 
že naše dnešní demokracie a svoboda je 
výsledkem zápasu celých generací lidí, kteří 
se v minulosti nevzdali,“ doplnil Crha. 
 Ve svátečním programu v kinosále zaznělo 
pár písní z období sametové revoluce v po-
dání žáků ZUŠ Blansko. Ředitelka Státního 
okresního archivu Blansko Božena Kovářová 
představila svou prezentaci, v níž přiblížila, 
jak se informace o listopadových událostech 

šířily mezi obyvatelstvem Československa a ukázala 
například plakáty tehdejších studentů a demonstrantů. 
 Následovala beseda s účastníky blanenské sa-
metové revoluce, kterou moderoval historik Muzea 
Blanenska Jakub Pernes. V debatě vystoupili první 
porevoluční starosta města Blanska Miroslav Vykydal, 
řečník demonstrací v Blansku Dalimil Marek a Tomáš 
Sagher, tehdejší student JAMU, který přijel z Brna do 
Blanska šířit informace o událostech a byl zavřen na 
služebně Veřejné bezpečnosti. 
 Po besedě mohli zájemci zhlédnout fi lm Občanský 
průkaz. 

-mka-

 Losos v bílé čokoládě s lékořicí, 
dýňová polévka s bílou čokoládou, 
vepřová kýta s čokoládovou omáč-
kou. Takové a podobné speciality 
připravovali šéfkuchaři v průběhu 
ČokoFestu, který se konal v Děl-
nickém domě o víkendu v polovině 
listopadu. Celou budovou se linula 
libá vůně čokolády a zejména pro 
nejmenší příchozí byly připraveny 
různé dílničky, například malování 
čokoládou. Nechyběla ani výstava 
obalů čokolád z celého světa. 
Čokoládové pralinky, makronky a 
další lahůdky, které byly ještě ke 
všemu uměleckým, oku lahodícím 
dílem, mohli lidé zakoupit hned na 
několika stáncích. 

-mka- 



22. listopadu 20196

Ze sportu

2

   NOVÁ
ŠKODA
  KAMIQ

379 900

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

PRACOVNÍ PRACOVNÍ 
A VOLNOČASOVÉ 
ODĚVYODĚVY

SKVĚLÝ TIP NA 
VÁNOČNÍ DÁREK! 
    Potěšte své nejbližší 
    dárkovým poukazem 
    v libovolné hodnotě!

ding1@@@@@@ssseeeznam cz

AKČNÍ PRODUKTY

889 Kč

449 Kč

KOTNÍKOVÁ ZATEPLENÁ OBUV

• Materiál: hovězí useň 

• Velikosti: 36-50

PRESTIGE 
v bílém i černém provedení

• Materiál: kůže 

• Velikosti: 35-48

1.199 Kč

FARMÁŘKY S KOŽÍŠKEM

• Materiál: kůže 

• Velikosti: 37-48

Po-Pá: 08:00-17:00 | So: 08:00-11:00 | Ne: zavřeno 

699 Kč

ZIMNÍ BUNDA
• Velikosti: S-4XL

Orchestr zahrál pro psí útulek
 Již tradiční koncert pro 
městský psí útulek opět uspo-
řádal Taneční orchestr ZUŠ 
Blansko pod vedením Jiřího 
Boreše a pěvecký sbor Kapky 
a kapičky pod vedením Kate-
řiny Šujanové. Odehrál se v 
zaplněném sále blanenské-
ho kina, přičemž dobrovolné 
vstupné putovalo na potřeby 
psího útulku. 
 Vybralo se téměř 34 tisíc 
korun, což je zhruba o šest 
tisíc více než loni.

-mka-

Pěstovali marihuanu 
 Blanenským kriminalistům se podařilo odhalit 
pěstírnu konopí na Starém Blansku. „Akce byla 
zahájena po deváté hodině ranní, kdy policisté vy-
razili do lokality Staré Blansko. Na základě příkazu 
k provedení domovní prohlídky vstoupili do objektu 
rodinného domu. Zde na ně čekaly dvě pěstírny, včet-
ně profesionálního moderního zařízení a poměrně 
nákladné technologie k pěstování rostlin konopí,“ 
uvedla policejní mluvčí Lenka Koryťáková. 

 Policisté zajistili téměř dvě stě kusů vzrostlých rost-
lin konopí a část již zpracované marihuany. Zadrželi 
dva muže ve věku 44 a 45 let a devětadvacetiletou 
ženu, kteří putovali do policejní cely. „V nejbližších 
dnech bude všem třem zadrženým sděleno obvinění 
ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a 
jiného nakládání s omamnými a psychotropními 
látkami s jedy. Zároveň bude podán návrh na vzetí 
do vazby,“ doplnila Koryťáková. 

-mka-

Kradli opakovaně: 
maso i kosmetiku

 Skupina tří mužů ve věku 21, 34 a 37 let opakova-
ně navštěvovala jeden místní supermarket, odkud si 
odnášela zboží, za které „zapomněla“ zaplatit. Jeden 
z mužů byl cizinec. 
 „Povedená partička opakovaně kradla a vracela 
se do jednoho a toho samého obchodu v Blansku. 

Od května nejméně do začátku srpna tohoto roku se 
pachatelé měli dopustit krádeže nejméně v pětadva-
ceti případech, buď samostatně, nebo společně. Brali 
téměř vše, co jim přišlo pod ruku, drogerii, kosmetiku, 
potraviny, zvláště pak chlazené maso, které ukládali 
do batohu a odnášeli z obchodu bez placení,“ sdělila 
policejní mluvčí Lenka Koryťáková. 
 Podle ní k jejich odhalení přispěla velmi intenzivní 
práce blanenských policistů, kteří vyhodnotili hodiny 
kamerových záznamů, prověřili několik desítek po-
znatků a identifi kovali trojici pachatelů, kteří v sou-
časné době čekají na soud. Způsobili škodu téměř za 
dvacet pět tisíc korun. „Jeden z nich se uvedeného 
jednání dopustil i přesto, že byl v posledních dvou 
letech za majetkovou trestnou činnost již odsouzen 
Městským soudem v Brně,“ dodala Koryťáková s tím, 
že recidivistu může soud poslat do vězení na tři roky 
a zbylé dva muže na dva roky. 

-mka-

Krimi

Plavcům začaly 
kvalifi kace

 Krajské kvalifi kace na Zimní poháry Moravy dese-
tiletého a jedenáctiletého žactva, která se o víkendu 
plavala v Hodoníně, se nejlépe zhostili Blanenští 
Stella Hanzlíčková, Eliška Zamazalová a Ondřej 
Hašek. Blanenské naděje vybojovali mezi plavci 
Jihomoravského kraje osm medailí z toho jednu 
zlatou. Tu si pověsila na krk Stella Hanzlíčková za 
disciplínu sto metrů znak. Všichni tři se s největší 
pravděpodobností představí na republikové soutěži, 
která se koná koncem listopadu v Prostějově.

Věra Vencelová
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Mladé, krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Udržovanou dřevěnou chatu se zahrádkou v Blansku 
nad Mlýnem. Sklep, užitková voda, elektřina, kamna, 
suché WC, krásný výhled. Cena 580 tis., RK nevolat! Tel. 
776151066, 776609006.
* Vůz Fabia AB - hatchback  63KW, barva modrá, tažné 
zařízení, náhradní kola s disky, technická 10-2021, naj. 
22000 km. Cena 194 tis. Kč. RV 9/2013. Tel. 604629303.
* Dětskou autosedačku 0-13 kg Joie I-Gemm, tmavě šedá, 
výborný stav, včetně Isofi x Base Joie Advance, cena za komplet 
2500 Kč. Tel. 720750492.
* vyloupané vlašské orechy 230 Kč/kg. Tel. 731233963.
* Levně starou zachovalou ložnici béžové barvy - postele s úlož-
ným prostorem, noční stolky, velká šatní skříň v 240, š 230, hl. 60.
Odvoz nutný. Tel. 606160282.
* Mini Cooper za 65 tis. Kč. Tel. 730662121.
* set dívčího oblečení vel. 62-68 (40 ks), set kojeneckého ob-
lečení vel. 62-68 (unisex, 30 ks), set chlapeckého oblečení vel. 
86-98 (20 ks) a set těhotenského oblečení (vel. S, 2x rifl e, 2x 
tričko, 1x svetr, 1x mikina). Levně. Fotky zašlu na e-mail. Předání 
v Blansku nebo v Brně. Tel. 723886646.

      PRODEJ    

* SŠ/173 štíhlé postavy, vyřešená minulost, zajištěný, hledá 
ženu 36-48 z Blanska a okoli pro vážný vztah. Foto, schůzka 
dohodou. Tel. 777575857.
* Hledám v Blansku pronájem oplocené zahrady s boudou pro 
nářadí. Tel. 606406591.
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. Tel.: 
732619095.

      RŮZNÉ     

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY ODĚVŮ 
DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

90 let ASK Blansko
Část XIV. Část XIV. 
MALÁ KOPANÁMALÁ KOPANÁ

 Malá kopaná je sportem, kde se hráčská základna 
rekrutuje povětšinou z řad bývalých fotbalistů. Své 
obliby dosáhla zejména v Anglii a ve střední a vý-
chodní Evropě. Hraje se na ploše 4 x 20 m s počtem 
hráčů 5 na každé straně, z nichž jeden je brankář, 
s časem 2 x 20 minut. Hra se řídí Mezinárodními 
pravidly malého fotbalu s tresty za přestupky, od-
povídajícími fotbalu klasickému. Určitou anomálii je 
udělení karty červené. Hráč, který ji obdrží, je vy-
loučený do konce zápasu, ale po 5 minutách může 
být postaven náhradník, z čehož plyne, že mužstvo 
hraje opět v plném počtu. V ČR byla asociace ma-
lého fotbalu založena roku 2005. Obdobou malého 
fotbalu je futsal, který se hraje pouze v uzavřených 
prostorách, jako jsou sportovní haly, tělocvičny a 
pod. 
 Malá kopaná se v Blansku hraje již od nepaměti, 
ale do struktury TJ ASK Blansko byla jako oddíl 
začleněna v říjnu  2011. Z počátku hráli 4. okresní 
ligu, 2011 postoupili do 3. ligy. Oddíl pořádá Milckův 
memoriál s účastí téměř všech družstev okresu, kde 
naše  družstvo zpravidla obsazuje jedno z čelních 
míst. Letos se uskutečnil již 22. ročník tohoto tur-
naje.
 V současnosti oddíl hraje okresní futsalovou ligu, 
má 6 členů a předsedou je Zdeněk Kovář.

Část XV. – NOHEJBALČást XV. – NOHEJBAL
 Málokdo asi ví, že kolébkou a domovinou nohej-
balu je Československo. V roce 1922, začali tento 
sport provozovat fotbalisté Slávie Praha a nazvali 
ho „ fotbal přes šňůru “. Přes síť se začal hrát v poz-
dějších letech. Pravidla jsou shodná s volejbalem, 
ale místo rukama se hraje nohama, s počtem hráčů 
-1, 2, nebo 3 na každé straně. Nohejbal je populární 
nejen u nás a na Slovensku, ale i v jiných zemích 
Evropy, od Rumunska až po Francii. O populari-
zaci nohejbalu, se velmi zasloužil tramping. Nejen 
volejbal, ale i nohejbal je hrou pro široké vrstvy 
obyvatelstva. Velikost hřiště pro jednotlivce je 13 x 
9 m, při větším počtu hráčů se úměrně zvětšuje.
 Jako v malé kopané i jádro nohejbalu tvoří bývalí 
fotbalisté, kterým sport, korunovaný zdravým pohy-
bem v dalším životě chybí. V Blansku začínali v roce 
1992 na hřišti na písečné, později hráli na kurtech 
Metry a v zimním období v tělocvičně gymnázia. 
Do TJ ASK byli jako oddíl přijati Valnou hromadou 
14.4.2004.
 Členové vzhledem ke svému věku nehrají žádnou 
soutěž, věnují se tomuto sportu pouze rekreačně 
a ke hře se scházejí pravidelně každou neděli do-
poledne. Příležitostně se účastní různých turnajů 
pořádaných oddíly, či kluby okresu Blansko. Každý 
rok pořádají začátkem června Memoriál Aleše Vág-
nera, který však byl z důvodu rekonstrukce kurtů 
letos zrušen. Za dobu jejich působení se v klubu 
vystřídalo značné množství hráčů a příslibem exis-
tence do budoucna je fakt, že se o tuto hru začíná 

zajímat i mládež. Členskou základnu tvoří nyní 19 
sportovců a ve vedení se angažují:

předseda – Aleš Buchta
místopředseda – Pavel Souček
pokladník – Jiří Grim 

Část XVI. – PÉTANQUEČást XVI. – PÉTANQUE
 Pétanque je francouzská společenská, až lidová 
hra, v překladu znějící jako koulená, patřící do sku-
piny tak zvaných koulových sportů, kde jsou ještě 
kulečník, kuželky a bowling. Hra je určena pro dvě 
1 až 3 členná družstva. Smyslem hry je umístit ko-
vové, duté koule co nejblíže cíli, který tvoří dřevěná 
kulička o průměru 3 cm, zvaná „prasátko“. Pravidla 
jsou velmi jednoduchá, avšak je nutné pravidelným 
tréninkem zvládnout techniku a taktiku této hry. 
Výhodou je, že ji může hrát každý od dětí až po 
seniory, kdekoliv v terénu. Závodně se hraje na 
hřišti zpravidla o rozměru 4 x 15 m, s nejčastějším 
povrchem z udusaného písku.
 Tento sport je znám již ze starověku, hraný s 
velkou oblibou v antickém Římě. První novodobá 
soutěž proběhla roku 1910 ve Francii a na Světo-
vých hrách je od roku 1985.
 Pétanque je v naší TJ nejmladším klubem, s 
datem vstupu roku 2017. Nemá u nás tudíž  zatím 
historii, a tím ani tradici. V současné době se s 
podporou radnice města staví potřebné hřiště a 
provádí nábor nových členů.
 Osazenstvo klubu tvoří zatím 2 členové a před-
sedou je Zdeněk Vykonal.

Část XVII. – TENISČást XVII. – TENIS
 Posledním sportem v TJ ASK je tenis. Avšak 
úkol zněl jasně. Zabývat se pouze kluby, které jsou 
aktivně činné, což se o tenisu říci nedá. To bych se 
musel vrátit i k jiným bývalým sportům v TJ, jako 
byl fotbal, hokej, zápas, box a jiné. Blíž o této hře 
psát považuji též za zbytečné, protože jak v tiště-
ných médiích, tak v audiovizuální technice je tolik 
popularizována, že znalců z řad široké veřejnosti má 
snad více, než fotbal a hokej. Tak tedy jen krátce. V 
Blansku byl tenisový klub ustaven již roku 1898, aby 
pak v roce 1929 přešel do právě založeného AFK 
Blansko. Od tohoto data počítá svoji existenci dneš-
ní TJ ASK. V dobách své největší slávy míval přes 
100 členů, hrával krajský přebor a pořádal celou 
řadu turnajů, příkladně o cenu Moravského krasu, 
Memoriál Ing. Svatopluka Jouzy, nebo Vánoční 
halový turnaj. Avšak roku 2013 naše řady opouští 
a zakládá samostatný Tenisový klub Blansko. Dnes 
hrají tenis rekreačně a mezi sebou pouze 4 členové 
TJ a pokud se najdou další zájemci o tuto hru, pa-
třičné informace jim podá tajemnice TJ paní Marie 
Kotková.

 Příště: XVIII. část – Rekapitulace a závěrečné 
slovo předsedy TJ ASK Blansko

Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální předprodej:
Janek Ledecký – vánoční koncert - 25. 11. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
550 Kč/520 Kč/490 Kč.
Petr Bende & band – Vánoční turné 2019 - 03. 12. 
2019 v 19:30 hod. Dělnický dům, Blansko. Předprodej 
vstupenek v informační kanceláři Blanka od 19. 09. 
2019. Cena vstupenky: 330 Kč.
Promítání: Vrcholy a hlubiny (Honza Trávníček/ Marek 
Audy) - 04. 12. 2019, 14:00 hod. Hospůdka na Točně, 
Blansko – Těchov. Cena vstupenky předprodeji 160 
Kč, na místě 200 Kč.
Vilém Spilka Quartet - 04. 12. 2019 v 19:30 hod. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 190 Kč 
(dospělí)/ 160 Kč (studenti, senioři). 
Koncert skupiny Marien – 08. 12. 2019, 15:00 hod., 
Kostel Narození Panny Marie, Lipovec. Výtěžek z 
koncertu bude použit na opravy kostela. Cena vstu-
penky: 170 Kč.
Dětský silvestr 2019 - 31. prosince 2019 v 15:00 hod. 
Kino, Blansko. Cena vstupenky: 100 Kč. Děti do 6 let 
vstup zdarma.
Divadelní představení: Hodina duchů - 06. 01. 2020, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
350 Kč/320 Kč.
Michalovi mazlíčci - 09. 02. 2020 od 14:00 hod. Kino, 
Blansko. Cena vstupenky: 195 Kč. Zábavné divadelní 
představení pro děti s Michalem z Kouzelné školy. 
Předprodej vstupenek v Informační kanceláři Blanka 
od 13. 11. 2019
Talkshow: Ivo Šmoldas a Radim Uzel – 20. 02. 2020, 
19:00 hod. Hotel Lysice. Součástí pořadu je i autogra-
miáda. Cena vstupenky: 200 Kč. 
Na Stojáka - 21. 02. 2020, 19:00 hod. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 
v předprodeji: 240 Kč. 
Horkýže Slíže - 14. 03. 2020 od 19:30 hod. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v předprodeji) 
/ 400 Kč (na místě)
K8 KilianGang Motosraz - 17. – 19. 7. 2020. Vodě-
rady (okres Blansko). Cena dvoudenní vstupenky (2. 
vlna): 600 Kč

Novinky v prodeji:
Zvonek malý vánoční Blansko - cena: 45 Kč.
Štítek na hůl malovaný Blansko - cena: 30 Kč.

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

BUSE
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Zaujala-li Vás nabízená pozice či máte dotazy, kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz

Chceš se podílet na vývoji a výrobě informačních 
systémů pro vozidla městské hromadné dopravy?

Hledáme kolegy:
- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ
- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ
- ELEKTROMECHANIK/ČKA 
- VEDOUCÍ VÝROBY
- PRACOVNÍK VÝROBY

Nabízíme: 
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře 

různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu 
odpovídající platové ohodnocení / 13.plat / 5 týdnů dovolené /

stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)

…aktuální volné pozice na  http://www.buse.cz/cs/kariera

Masarykova 9, 678 01 Blansko / http://www.buse.cz 

Elektrikář – montážník

Životopis zasílejte na adresu  
vvolnammista@@trido.ccz
Kontaktní osoba: Jana Zemánková

Tel.: 516 527 480, 702 088 792

Pracoviště: Blansko, Na Brankách 3

www.trido.cz

Požadujeme:
• SŠ vzdělání nebo vyučení  
  v oboru elektrikář
• znalost vyhlášky č. 50/1978 Sb. §5 a §6
• praxe v oboru výhodou
• samostatnost a flexibilita
• ŘP skupiny B

Do sbírky uvítáme 
hlavně zimní oblečení, 
deky a spacáky

 Ve středu 27. listopadu pořádáme poslední letošní 
sbírku oblečení, potřeb do domácnosti a elektroniky. 
Darované věci můžete nosit v Blansku na Jasanovou 
ulici vedle nábytku Nejči, na Starou Fabriku a na faru, 
v Boskovicích do Betany a v Jedovnicích na faru. 
 Konkrétní časy sběru najdete na internetových 
stránkách www.blansko.charita.cz a na Facebooku 
Oblastní charity Blansko. Do sbírky uvítáme všechno 
použitelné oblečení, domácí potřeby, potřeby pro děti 
a elektroniku. „Tentokrát bychom potřebovali hlavně 
zimní oblečení pro dospělé i děti. Dále věci, po kte-
rých se teď lidé bez domova hodně ptají, jako jsou 
spacáky, deky, matrace. Rádi budeme i za funkční 
drobné elektrospotřebiče pro klienty charity i sociál-
ně slabší občany regionu,“ říká vedoucí Charitního 
šatníku František Jahoda. Děkujeme vám všem, kteří 
se na našich sbírkách jakkoliv podílíte.

Vladěna Jarůšková
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV

VILÉM SPILKA 
QUARTET

4. 12. 2019 
v 19.30 hodin

III. KONCERT 
Z CYKLUS 

KYTAROVÝCH 
KONCERTŮ 

MILOŠ PERNICA 
A HOSTÉ 2019

BLANSKO DĚLNICKÝ DŮM, HYBEŠOVA 1

PÍSNE HONZY NEDVEDA V PODÁNÍ JAZZMANUº

D A L Š Í  HOSTÉ: 
TOMÁŠ KRATOCHVÍL
Np VÍT ŠUJAN – kontrabas

MEDIÁLNÍ PARTNER

Adventní koncert Náměstí Republiky Blansko
30. 11. 2019 v 16:00 hod

vystoupí pěvecké oddělení

Akce se konají za podpory města Blanska

Adventní koncert Obřadní síň města Blanska
3. 12. 2019 v 17:00 hod

vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Blansko

Mikulášská celoškolní besídka
Koncertní sál ZUŠ Blansko
4. 12. 2019 v 17:00 hod

Z pohádky do pohádky Katolický dům Blansko
9. a 10. 12. v 8:30 a 10:30 hod

hudební pohádky v provedení pěveckého oddělení
pod vedením K. Šujanové v doprovodu školního orchestru Teammus

Adventní koncert Dřevěný kostel
12. 12. 2019 v 17:00

vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Blansko

Adventní koncert Muzeum Blanenska
18. 12. 2019 v 17:00 hod

Tříkrálový koncert pěveckého oddělení
Muzeum Blanenska
8. 1. 2020 v 17:00 hod

Novoroční koncert
Kostel Všech svatých Rájec-Jestřebí

9. 1. 2020 v 17:00 hod
vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Blansko

Vánoční těšení
Divadelní sál Kollárova
17. 12. 2019 v 17:00 hod

Tradiční těšení žáků LDO nejen na vánoční čas

rádi se s vámi potkáme
ve vánočním čase

Vánoční
tóny


