
- Prodej STP Blansko – Lesní, 503 m2, studna, IS, stav. povolení...NC – 3.800 Kč/ m2

- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, st.povolení,  inž. sítě...NC – 1.350 Kč/ m2

- Prodej DB 2+1 Blansko – Poříčí, 58 m2, 1.p., pěkný bez balkonu... NC – 1 099.000 Kč

- Nové byty 1-2+kk Ráječko, 26–58 m2, výtah, zahájení r.2016 … NC – od  943.622 Kč

- Nájem přízemí Blansko – Poříčí,  140 m2, vhodné pro cokoliv...NC – 12.000 Kč/měs.

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2 , přízemí, výloha, WC… NC – 1 300.000 Kč

- Nájem DB 1+kk Blansko – Na Pískách, 28 m2, 3.p., volný...NC – 4.000 Kč/měs.+ ink.

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME  PRO  NAŠE  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ
BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

Nemám rád pesimisty a škarohlídy, potměpichy a intrikány. Bohužel však mezi námi 
jsou a připadá mi, že se projevují ve stále větší míře. Neříkám, každý z nás má občas 
špatnou náladu, ale spousta lidí vnímá negativismus jako životní postoj. K napsá-
ní dnešního úvodníku o negativním chování a myšlení lidí mne však inspirovala 
věc veskrze pozitivní, a sice Svatomartinský festival v Blansku. Jak je to možné? 
Docela jednoduše.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

celou akci za takto nízké vstupné uspořádat, což 
někteří velmi těžko chápou a ohání se větami – 
cituji: „Blansko vyhazuje miliony za nesmysly a 
jediná "obecní slavnost" má být zpoplatněna…?“ 
Na můj dotaz, za jaké nesmysly vyhazuje město 
miliony, už odpovězeno nebylo…
 Zadarmo. To je maximální cena, kterou je ochot-
na spousta mých drahých spoluobčanů zaplatit 
za to, aby zvedla svá pozadí a přišla za kulturou. 
Důkazem je například dubnové Pálení čarodějnic 
pod taktovkou KSMB, které každoročně láme 
účastnické rekordy. A není to jediná akce, která 
je bez vstupného. Jednou z největších kulturních 
událostí u nás je Dětský den. I zde se schází tisíce 
lidí, ovšem tím, že je celá akce zdarma, trpí na 
první pohled kulturní program. A za to nemohou 
pořadatelé, ale samotní návštěvníci, kteří si 
zvykli na to, že v Blansku je kultura tohoto typu 
zdarma. Z mého pohledu raději zajímavější dění 
na pódiích a menší nával ochuzený o ty věčné 
stěžovatele, kteří sice možná mají peníze, ale 
stovka za vstupné jim je proti srsti.
 Proč si nestěžujete na městě, že je zpoplat-
něné kino? Nebo třeba Sousedský bál? Vždyť 
jde o kulturu, kterou město samo pořádá a podle 
vašich názorů by ples měl být přece také zadar-
mo! Jenže není a díky tomu si mohou Blanenští 
užít vystoupení Petra Koláře, Věry Špinarové a 
další program, který je fi nančně náročný a platí 
se zejména ze vstupného. Tohle zjevně mnozí 
nechápou, a tak vám nezbývá nic jiného, než si 
anonymně stěžovat na internetu a kazit tak po-
řadatelům chuť a elán něco takového v Blansku 
dělat. Dokud nepochopíte, že za dobrou kulturu 
je třeba zaplatit, nemůžeme se divit, že je jí tu tak 
málo.
 Milí anonymové, škarohlídi, pesimisté, stěžo-
vatelé a intrikáni. Až příště uvidíte pozvánku na 
akci, na kterou jít nechcete, prostě ji ignorujte 
a nepište pořadatelům bezpředmětné a hloupé 
dotazy. Nikdo vás nenutí sem chodit. Víte co? 
Jděte raději na pivo. Za ušetřený peníz můžete 
své kamarády oblažit svými vnitřními pocity a 
postěžovat si nad tím, jak lajdácký přístup má 
město ke svým občanům. Hlavní je ale to, že to 
bude zadarmo. Pokud je mi známo, za vstup do 
hospody se zatím neplatí.

-mumma-

Chelčického 56 Blansko 678 01
tel./fax: 516410914

mobil 602531832

Firma hledá STAVEBNÍ POZEMEK 
cca 4000 m2 pro sídlo fi rmy a skladu, 
nebo SKLAD NA PRODEJ 
cca 2000 m2 Blansko a okolí.

 Jak jsme již psali v Monitoru minule, na prvním 
blanenském Svatomartinském festivalu se sešlo 
hrubo přes tisícovku lidí, kteří sem přišli za dob-
rým vínem, jídlem a také za kulturním programem. 
Na facebookové stránce pořadatelů festivalu 
se před samotným konáním celé akce objevilo 
několik reakcí od lidí – vesměs negativních. 
Vzkazy byly od lidí z Blanska, kteří používají své 
pravé jméno, ale našli se i takoví, kteří se scho-
vávali za pseudonymy – jinými slovy anonymy. 
Tohle opravdu nemám rád. Pokud chci se svým 
názorem vejít do diskuse, měl bych se prezen-
tovat svým vlastním jménem, aby i druhá strana 
věděla, s kým má tu čest. V opačném případě 
jde o anonym a ten patří, jak všichni dobře víme, 
rovnou do koše. Ale takový už je internet a buď se 
s tímto faktem smíříme a budeme reagovat i na 
anonymní zprávy, anebo je ignorujete či mažete, 
což vyvolá ještě větší vlnu nevolí ze strany těch, 
co se neradi podepisují.
 V čem byl problém? Jedna z diskutujících 
(tahle anonymní nebyla) si stěžovala na to, že 
bude zavřené náměstí celou sobotu a lidé, kteří 
si budou chtít vybrat peníze z bankomatu, budou 
muset zaplatit vstupné. Na to pořadatel reagoval 
konstatováním, že bankomatů je v Blansku ně-
kolik. Paní se nedala odbýt a poslední její reakcí 
bylo oznámení, že než by si šla vybrat peníze 
do Kaufl andu, radši pojede do Brna. Osobně si 
myslím, že tohle byl hodně výjimečný případ – 
vždyť náměstí není zavřené každý týden. A pokud 
vím, že náměstí bude v sobotu zavřené, vyberu 
si peníze v pátek. V akutním případě poprosím 
přímo na místě pořadatele o krátké vpuštění do 
areálu. Věřím, že v rámci slušného chování se 
dvě strany dokážou bez problémů dohodnout. 
Ale znáte to – kdo chce psa bít, klacek si najde 
vždycky.
 Pro několik dalších, tentokrát zcela anonymních 
pisatelů, bylo nepřekonatelným problémem zapla-
tit vstupné 80,- Kč. Největším jejich argumentem 
bylo, že akci podporuje město. A tohle mne vážně 
zvedlo ze židle. Spousta lidí z Blanska jezdí za 
kulturou do sousedních měst a neváhá zaplatit 
částku mnohem vyšší, ve většině případů i za 
dítě, mnohdy za o poznání chudší program, než 
byl tady. Očividně bylo trnem v oku, že město 
podpořilo soukromého pořadatele z Blanska fi -
nančním příspěvkem. Tím ovšem umožnilo vůbec 
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Freddieho sloupek
Malé srovnání

 Někteří z vás snad 
ani netuší, kdo je 
ten pán na obrázku, 
ostatně, od jeho smrti 
uplynulo na konci le-
tošního července již 
neuvěřitelných 35 let, 
takže se není čemu 
divit. A ačkoli se neblíží 
žádné výročí, dovolím 
si jeho památku ve for-
mě malého srovnání 
připomenout.
 Jako panovník Íránu 
zahájil v šedesátých 
letech minulého století 
ve své vlasti sérii reforem, které měly z chudé a podceňo-
vané země udělat zemi MODERNÍ, RESPEKTOVANOU a 
především CIVILIZOVANOU. Tyto reformy vešly později ve 
známost jako „Bílá revoluce“. Jeho jméno je Mohammad 
Reza Pahlavi. Vyznání byl muslimského, což je pro moje 
srovnání důležité.
 Byl to totiž takzvaný „umírněný“ (čti normální) a pokrokový 
(čti vzdělaný) muslim. Takový, jemuž jeho víra nezatemnila 
mozek a za potřebné vzdělání nepovažoval pouhá studia 
Koránu. On sám studoval v zahraničí a vzdělání lidu své 
vlasti považoval za jeden z nejdůležitějších předpokladů 
prosperity. Možná i to se mu později stalo osudným. Když 
dnes někdo použije termínu „osvícený panovník“, na mysl mi 
přijde právě on. V době, kdy to zdaleka nebylo samozřejmostí 
ani v „západním“ světě, prosazoval v Íránu rovnoprávnost 
pohlaví, dnes v Íránu nemyslitelnou odluku státu od nábo-
ženství. Sázel na bohatou mezinárodní spolupráci a díky ní 
se z Íránu stávala pokroková země. Teherán byl metropolí, 
srovnatelnou s Londýnem, či Paříží. Až do počátku roku 1979 
byla prostě bývalá Persie, na cestě vzhůru, jistě i zásluhou 
tehdejšího panovníka. Zdaleka netvrdím, že na jeho pano-
vání bylo vše dokonalé, i ono „osvícení“ má své limity. 
 Prý byl ke svým oponentům brutální. Nevím. Potlačoval 
třeba stranu Tudeh, íránské komunisty, kteří mu usilovali o 
život. K ochraně monarchie používal Pahlavi tajnou policii 
SAVAK. Více, či méně tajnou policii však, pokud vím, má k 
dispozici téměř každá země.
 Pak přišla „islámská revoluce“. Kvůli ní, i kvůli (nikoli 
planým) obavám o svůj život, odletěl šah 17. ledna 1979 z 
Íránu, aby se již nikdy do své vlasti nevrátil. Podle jeho slov 
mu nucený útěk z vlasti „zlomil srdce“. V Káhiře brzy na to 
umírá. 
 Jeden z jeho výroků v exilu netřeba komentovat: „Mou 
hlavní chybou bylo dopustit, aby se lidé, žijící a opájející se 
minulostí, dostali k rozhodovacím pravomocem a postarali 
se o to, aby se do Íránu nedostala NEZÁVISLOST, KULTUR-
NOST, zdravý duch, blahobyt a pohodlí.“
 1. února 1979 se do své „vlasti“ díky téže revoluci z 
exilu vrací jistý Ruhollah Khomeini. Vyznání byl taktéž 
muslimského, jen trochu „z jiného vrhu“. Khomeinimu se 
během asi půl roku od faktického převzetí vlády nad zemí 
podařilo ekonomicky téměř zdevastovat vlastní zemi a mno-
hé úspěchy Bílé revoluce „zakopat hluboko pod zem“. Do 
ústavy implementoval nadřazenost náboženského vedení, 
v oblasti vzdělání uznával víceméně jen to náboženské. Pro 
ženy také nebyl „nový pořádek“ moc přívětivý. Prosperující 
zemi dokázal téměř přes noc poslat o několik dekád zpět v 
čase, měřeno „našimi“ západními standardy. Tak jako pova-
žuji šaha Pahlaviho za osvíceného monarchu, tak považuji 
Khomeiniho za nebezpečného psychopatického šílence.
 Vztah k „vlasti“? Když se jej ptali po návratu z exilu, „Jaké 
to je, být po dlouhých letech zpět ve vlasti? Co cítíte?“ tento 
„vůdce“ s kamennou tváří odpověděl: „NIC“. 
 Komu asi ležel osud vlasti na srdci víc? Muži se jménem 
Reza Pahlavi nebo jeho protějšku jménem Rudollah Kho-
meini? Vzhledem k tomu, co o té zemi vím, je má otázka 
řečnická a pointa následující: 
 Na osobě Rezy Pahlaviho vidíte, že ne každý muslim je 
zrozen k páchání škod a zvěrstev.
 Na osobě Khomeiniho zase vidíte, že ten, kdo páchat 
škody a zvěrstva chce, ten to bez ohledu na své vyznání 
dělat i bude.
 Necítím odpor k jinému náboženství. Cítím odpor a 
hluboké pohrdání vůči těm, kteří jsou schopni jeho jménem 
páchat teror na nás ostatních.
 Hezký den....
 Freddie (freddiemail@email.cz)

Strom přání v Pompu

Náměstí Svobody provoněla 
gulášová polévka

K - BANDK - BAND
 - široký repertoár
 - zkušenosti
 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz

734 514 325
734 514 325

 Svařákem, medovinou, ale také gulášovou polévkou se mohl posilnit každý, kdo v pátek odpoledne 
dorazil na slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí Svobody. Zatímco medovina a svařák 
zahřály hlavně v žaludku, polévka, ta dokázala zahřát i u srdce. Výtěžek z prodeje polévky byl totiž 
věnován Domovu Olga a posloužil pro dobrou věc.
 „Byl to sice můj nápad, ale bez všech těch ochot-
ných lidí kolem by to nešlo,“ říká hlavní organizátorka 
této charitativní akce a ředitelka Domova Olga Jana 
Kratochvílová.
 Jejím představám ochotně vyšla vstříc restaurace 
Zámecká sýpka, která 250 porcí polévky sponzorsky 
uvařila. U stánku, kde se polévka vydávala, se pak 
střídali představitelé města se zaměstnanci restau-
race.
 „Byla to příjemná záleži-
tost. Za naši restauraci jsme 
se při nalévání střídali s pa-
nem Zeleným, ale myslím, 
že nejvíc času tam strávil 
pan starosta – to jsme ob-
divovali, protože to se stává 
málokde, aby se starosta tak 
dlouho věnoval takové věci. 
Příští rok, pokud bude paní 
ředitelka chtít, do toho určitě 
půjdeme zase,“ hodnotí akci 
Ladislav Nováček ze Zámec-
ké sýpky.
 Spokojena je i sama ředi-
telka Domova Olga Jana Kra-
tochvílová: „Lidé se ochotně 
zapojovali, protože to byla 
polévka dobré vůle. Myslím, 
že by se z toho měla stát 
tradice, protože adventní čas 
je tím pravým obdobím pro 

podobné aktivity. Letošní ročník vnímáme jako za-
čátek tradice, kterou bychom rádi udrželi,“ dodává.
   Výtěžek akce ve výši 9678 Kč bude použit pro nákup 
dárků „ pro chlapce a děvčata z domova Olga“. Jinak 
svým klientům totiž Jana Kratochvílová neřekne.
  Adventní polévka z náměstí Svobody tak zahřeje 
ještě potřetí – v podobě vánočních dárků o Štědrém 
dnu.

-kkuc-

 Nakupujete vánoční dárky a napadlo vás, že by možná stálo za to udělat radost někomu dalšímu? 
Někomu, komu jeho dárek nemá kdo koupit?
 Zuzanu Machovou, 
vedoucí blanenské po-
bočky Pompo, to napad-
lo, a protože nedělá věci 
v malém, místo jedno-
ho dárku zorganizovala 
vánoční nadílku rovnou 
pro celý dětský domov.
 „Celé to odstartovala 
sbírka pro potravinovou 
banku v boskovickém 
Tescu. Náhodou jsem 
tam zrovna nakupovala 
a přišlo mi to takové 
akční - člověk přijde, o 
něčem se dozví a může 
se hned zapojit. Je to 
bezprostřední. Nad-
hodila jsem to v práci, 
kolegyně hned řekla, 
že bychom mohli něco 
takového udělat, a už to běželo,“ vypráví Zuzana 
Machová.
 Letošní strom přání se blanenské Pompo rozhodlo 
věnovat dětskému domovu z Hodonína u Kunštátu. 
Dárky si vybíraly samotné děti ve věku od 7 do 13 let, 
nikoho proto nepřekvapí, že jde převážně o hračky, 
které navíc můžete zakoupit přímo na prodejně. 
První dárky už se začaly pod stromečkem "sbírat" 
a podle porady v naší redakci to vypadá, že k nim 
brzy přibude i nějaký ten dárek od Monitoru.
 Proto neváhejte – akce potrvá jen do 20. prosince, 
kdy si zástupci dětského domova přijdou dárky vy-
zvednout, aby je stihli včas připravit na předání dětem.

-kkuc-

Splňte přání také 
hendikepovaným dětem

 Polštářek, panenka, auto, DVD. Tato a další přání 
mohou opět po roce lidé splnit hendikepovaným 

dětem ze Základní školy speciální na ulici Žižkova 
v Blansku. V restauraci Punkva stojí nazdobený 
stromeček, u něhož si lze vybrat přání některého 
dítěte a splnit mu je. 
 Vedle stromečku stojí stojan s výkresy uloženými 
ve fóliích. „Každé dítě namalovalo na obrázek, co by 
si přálo,“ uvedla vychovatelka Věra Stará. Na zadní 
straně obrázku je napsáno jméno dítěte, jeho věk a 
popis přáníčka. 
 „Přání dětí bývají různá, záleží na věku a také na 
postižení dítěte. Chlapci si nejčastěji přejí zvukové 
hračky, plyšáky, knihy, vlaky, auta, stavebnice, DVD. 
Děvčata zase kosmetiku, doplňky do vlasů, polštářky 
s obrázky,“ vyjmenovala vychovatelka s tím, že loni 
dostal Šimon kytaru a byl tak překvapený, že lapal 
po dechu a radostí nemohl ani mluvit. 
 Štědrý dárce si tedy může vybrat obrázek a přání, 
které chce dítěti splnit. Zabalený dárek opatřený jme-
novkou je nutné doručit do restaurace ke stromu do 
17. prosince. Následně budou dárky předány dětem 
na vánoční školní besídce 22. prosince. 

-mha-

ROZSVÍCENO!

KOUPÍM BYT 
na investici. 

Tel. 720 519 375

Hledám ke koupi 
dům v okolí Blanska. 

Tel. 728 996 814

 Čerti, andělé a Mikuláš společně nechali 
v pátek 27. 11. rozzářit blanenský vánoční strom. 
Děti, které přišly v kostýmu čerta nebo anděla, 
dostaly malou odměnu v podobě zdobeného 
perníku. Stříbrný smrk, který pochází z blanen-
ského Klepačova, bude zdobit náměstí až do 
svátků Tří králů.

Fotila Klára Kučerová

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

Ideální dárek pod stromeček!

Dárkový poukaz

K zakoupení v našich prodejnách.
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Na kávě s Květou Pokornou

Návštěvníkům Punkevních jeskyní 
slouží nová vstupní budova

Květa Pokorná z Blanska, celoživotní učitelka v mateřské škole, nezahálí ani v seniorském 
věku. Je stále aktivní na mnoha frontách, píše knihy, maluje na hedvábí, šije textilní hračky. Po-
řádá výstavy, kurzy a semináře, vede kroužek malby na hedvábí v Městském klubu důchodců. 

Sponzor rubriky:

kaly drobné postavičky 
ve valašských krojích. S 
tímto krajem jsem hlubo-
ce spjatá. A tak vznikaly 
vánoční betlémy, tři krá-
lové i závěsné panenky 
– andělé. 
 Městská knihovna 
v Blansku mi umožnila 
několik výstav pro veřej-
nost na téma „Lýkové mi-
niatury Květy Pokorné“. 
Spolupráci mi nabídla 
také muzea ve Vsetíně 
i v Brně. Tvoření pokra-
čovalo mými vzpomín-
kami opět na děti, jak při 
odpoledním spánku po 
procházce usínaly se svý-
mi hračkami „hajánkami“. 
Blízko jsem měla k Josefu 
Čapkovi a jeho Povídání 
o pejskovi a kočičce. Po-

hádky mě inspirovaly při tvorbě textilních hraček. 
 Opět ve spolupráci s městskými knihovnami v 
Blansku, Rájci-Jestřebí, Lysicích, Moravské Třebové 
se uskutečnily výstavy pro děti a veřejnost s tituly 
„Vánoce pejska a kočičky“, „Dětem“, „Povídání s 
pejskem a kočičkou“. S hračkami přišlo i psaní dět-
ské poezie. S ním byla úzce spojena další výstava v 
blanenské knihovně, v níž zvířátka doplňovala texty 
mých říkanek – pro koho jiného? Pro děti. V roce 
2000 vznikla v Městské knihovně Blansko neformální 
edice „Králik aneb Krásná literatura kraje“, kde moje 
prvotina Povídání se sluníčkem byla vypravena na 
pouť za čtenáři. Brzy o knížku projevilo zájem nakla-
datelství Barevné kamínky v Kroměříži a následovalo 
vydání druhé knížky Sluníčko jde do školy. V součas-
né době připravuji třetí díl Proč berušky nepláčou. 

 Jaká je struktura knížek? 
 V knížkách se děti setkají opět s krátkými veršíky, 
pohádkami a úkoly přiměřenými jejich věku. Doplňují 
je moje ilustrace v čisté podobě, aby se setkávaly 
s barevností při vykreslování obrázků a učily děti 
správně držet tužku a knížka nabyla dětskou pest-
rost. Mým přáním je, aby s knížkou s dětmi pracovali 
i rodiče. 
 Ráda vzpomínám na dětství, kdy jsem s mámou 

jako tříletá či čtyřletá chodila nakupovat do drogerie. 
Hodná paní majitelka pro mě přidala mamince k 
nákupu i malou útlou knížečku s pohádkou. Byly to 
moje první knížky, kdy nejdřív četla máma a pak já 
podle obrázků. 
 Velký význam přikládám četbě přes ruku. Jedná se 
o chvíle, kdy máma předčítá a současně drží dítě za 
ruku. O to mi v mých knížkách jde! Snad mi rozumíte. 

 Děti říkaly vaše básničky také na besídkách? 
 Mám-li být upřímná, miluji verše J.V.Sládka. Vy-
růstala jsem na nich. Vždyť jeho Lesní studánka je 
plná citu a něhy. Mohla bych pokračovat s výběrem. 
Dětem jsem předkládala jejich poezii pouze pro 
poslech, pro upamatování a přednes. Dávala jsem 
přednost jednoduchým vtipným a veselým říkadlům. 
Odměnou mi byly dětské rozzářené oči a úsměv 
přítomných při besídkách v průběhu školního roku. 
Děti s volným pohybem, slovním projevem, písní, 
tanečkem za doprovodu klavíru zvaly maminky a 
babičky do svého „Perníkového krámu“ k nákupu 
perníčků s písní Pojďte si lidičky nakoupit perníčky… 
Perníčky jsme předem upekli a nazdobili. Podobných 
vystoupení bylo nespočet. 

 Chtěla jste psát verše již od dětství? 
 Vyrůstala jsem mezi dospělými. Mému slovnímu 
projevu bylo velmi dobře rozumět. Avšak běda prav-
domluvnosti dítěte. Rodiče měli s mojí výřečností 
potíže! Jak jsem se již zmínila, podle obrázků jsem 
četla od tří let. V pěti letech při hře s panenkami 
jsem jim složila uspávanku: „Mařenka s Jiřinkou 
přikryly se peřinkou. Pod peřinkou dobře je, peřinka 
je zahřeje…“ 
 Vzpomínám s pousmáním. Rýmovačky mě prová-
zely celé dětství. Mamka mnohdy napomínala: „Mlč, 
už je toho dost.“ Práce s dětmi mi dala volnost, ony 
byly mými kritiky. A tak jsem psala, kreslila, malo-
vala…  V roce 2014 jsem si dopřála vydání svého 
prvního „alba vzpomínek, pocitů a chvilek“ v poezii 
pod názvem Pocity Květy Pokorné s ilustracemi 
malíře Josefa Ruszeláka. Knížka byla pokřtěna v 
Městské knihovně v Kroměříži. Vznikla spolupráce 
s ředitelstvím knihovny současně s malířkou V. 
Hlavinkovou, která křest knihy doplnila kresbami 
(vyjadřovaly obsah básní). Kniha byla ozdobena 
doslovem paní Lenky Čepové z Městské knihovny 
v Blansku. 
 V roce 2015 městská knihovna a muzeum v Kro-
měříži vydaly při příležitosti 70. výročí od ukončení 
druhé světové války sborník vzpomínek občanů Kro-
měřížska Válka ve vzpomínkách. I zde jsem přispěla 
vzpomínkou tříletého dítěte pod názvem Vojenské 
boty. Líčím v ní hrůznou událost při odchodu do kry-
tů, svůj útěk na přilehlý dvorek, střelbu, křik a dusot 
vojenských bot rumunských vojáků, osvobozujících 
moje město. Mým zachráncem byla máma! 

Chvilka s Majkem
O stavění a bourání

 A také o zužování, zmenšování a přebarvování 
by se dalo po revoluci napsat mnoho. Ještě si my 
dospělejší pamatujeme šedé a hnědošedé bloky 
bytových domů a zaprášené výrobní haly. Tak to je 
již naštěstí minulostí a naše děti si to nepamatují. 
Mohou za to také většinou černobílé fotky z těch let.

  Letos propukl 
v Blansku ne-
bývalý staveb-
ní ruch. Trochu 
jsem se bál ko-
lapsu dopravy v 
důsledku opra-
vy Svitavské a 
Poříčí. Naštěs-
tí to proběhlo 
dobře, i když 
jsme si kolikrát 
museli v autech 
počkat, při prů-
jezdu městem, 
trochu déle. 
Dnes je hotovo. 
  Pamatuji si, že 

jsme před lety měli široké ulice na náměstí Svobody, 
Sadovou a také Svitavskou. Možná je zužování 
silnic trend doby, ale když při plném provozu bylo 
potřeba pustit záchranku, nebo hasiče, stačilo 
zastavit na krajnici a houkající auta bez problému 
projela. Dnes na Svitavské máme spoustu ostrůvků, 
přechody bez čar a jak budu před sebe pouštět 
kolonu hasičů, si dost dobře nedovedu představit. 
Trochu jsem před sedmi roky proti tomuto způsobu 
rekonstrukce v radě protestoval, ale jak vidím, bez 
úspěchu.
 Budova hotelu Dukla je již minulostí. Přesto, že 
jsem se jako hospodář s vynaloženými fi nancemi 
na koupi a demolici, stále ještě nesmířil, musím 
uznat, že volební program blanenských občanských 
demokratů a většina voličů v referendu byli prozíra-

vější. Otevřel se totiž zcela 
nový pohled na propojená 
náměstí v centru města.  Nic 
na tom nemění ani nedávná 
slova stavbyvedoucího bou-
rací fi rmy, který řekl, že byla 
budova v dobrém stavu a on by ji neboural. Třeba 
jednou někdo obnoví, kdysi zdařilou koncepci řešení 
středu města, od Ivoše Lachmana a spol.

 Co mne zcela nadchlo, byly rychlé a kvalitní re-
konstrukce (zateplení) úřadu na Náměstí Republiky 
a hlavně školy na Dvorské ulici. Barevně sladěné 
řešení mi dělá radost při každém průjezdu okolo. 
Věřím, že i vám. Tak, ať je podobných pěkných 
budov v Blansku více i v novém roce a někdy já se 
ozvu někdy příště.

Miloš Polák

 Odkud pocházíte? 
 Vyrůstala jsem v Kroměříži, kde jsem po absol-
vování místního gymnázia a pedagogické školy 
pracovala jako učitelka, později ředitelka mateřské 
školy. Od roku 1986 jsem pokračovala ve stejném 
oboru v Blansku, kde žiji doposud. Ke své rodné 
Hané cítím silné pouto. Když zavřu oči, mám před 
sebou dozrávající zlaté klasy s vlčími máky, chrpami 
a modré nebe. Jsou to vzpomínky na dětská léta, 
trávená v náruči Chřibských lesů u mých příbuzných. 
Práci s dětmi jsem vnímala jako poslání. Ve své pe-
dagogické praxi jsem si každodenně podávala ruku 
s poezií pro děti a ta mi učarovala. 
 V roce 2000 se přihlásil důchodový věk. Smíření 
s ním bylo těžké, stále mi scházel dětský smích, 
křik, výskot a někdy i pláč. Začala jsem jezdit do 
přírody, kde jsem se při delších pobytech k dětem 
vracela svými říkankami, veršovanými pohádkami, 
rozpočítadly a ilustracemi. Pomalu jsem začala tvořit 
a využívat svůj svobodný čas. 

 Čím to začalo?  
 Opět se musím vrátit do dětství na venkov, kde 
jsem se setkala s lýkem u svého strýce při ošetřo-
vání ovocných stromů. Tato vzpomínka mi nabídla 
lýkové tvoření, kdy pomocí uzlíkové techniky vzni-

 Jak jste přišla na hedvábí? 
 Když člověk maluje a kreslí, musí mít rád barvy. 
Nejvíc miluji bílou a její čistotu. Pokud se smíchá s 
ostatními barvami, dodává jim lesk a něhu. A což 
teprve barevná stopa na hedvábí? K ní mne přivedla 
tříletá práce v „Dívčích klubech“ na kroměřížském 
okrese. Pomalu jsem vnikala do technik malovaného 
hedvábí. Vodítkem na mé pouti plné barev se mi stala 
knížka Ivy Proškové Malované hedvábí a kurz pana 
profesora Boudy z Brna. 
 Hedvábí si mě získalo. Pořídila jsem si barvy, rámy, 
gutty. Svoji výtvarnou výbavu jsem časem doplňovala 
jednoduchými technikami a začala malovat šály a 
šátky. Malování na hedvábí je druhá poezie. V roce 
2014 jsem již vedla kurz malování na hedvábí v 
blanenské knihovně. Nyní pokračujeme v kurzu v 
Městském klubu důchodců v Blansku. S děvčaty 
máme v současné době za sebou tři výstavy. V 
měsíci září v roce 2016 jsme pozvány ředitelstvím 
Městské knihovny v Kroměříži na zahájení Univerzity 
třetího věku s výstavou malovaného hedvábí.

 Co chystáte dál? 
 V oblasti literatury knížku „Proč berušky neplá-
čou?“ s vlastními ilustracemi. Představí se stejným 
formátem jako předchozí knížky poezie. Připravuji i 
poezii pro dospělé, bude to sbírka básní, věnovaná 
mému rodnému městu. Pravidelně přispívám na 
webové stránky www.sensen.cz svými žertovnými 
příběhy. Rozepsanou mám knihu „Nesmím to nikomu 
říkat“, kde vzpomínám na své krásné dětství. Na lidi 
a lidičky, kteří již nejsou mezi námi, avšak zůstávají 
v mém srdci. 
 Již druhým rokem spolupracuji s boskovickou 
městskou knihovnou a s jejich seniory. V loňském 
roce jsem přednáškou přiblížila život a dílo kromě-
řížského rodáka Maxe Švabinského. Před měsícem 
jsem opět přijala pozvání na téma „Malba na hed-
vábí“. Zde jsem dostala nabídku k sepsání technik 
malování na hedvábí i s využitím přírodnin.

 Jaký je váš recept na vitalitu? 
 Užívám zralého věku s hlavou v oblacích, s klidnou 
chůzí po moravské úrodné zemi. Listuji v její bohaté 
historii. Miluji probouzející se rána, pohledem hladím 
krůpěje rosy, které slibují nový den. Dešťové kapky 
mi pomáhají smýt neklid, starost, zlobu, neboť ne-
gativa jsou překážkou v životě. 
 Staré moravské přísloví praví: „Život je jako krůpěj 
rosy v trávě. A tak si ho užívej, člověče…“ 

 Pozorujete nějaké rozdíly mezi dětmi v době, 
kdy jste začínala učit, a teď? 
 Víte, dětská duše je jako modré nebe. Její upřím-
nost je zcela bezprostřední. Někdy jen musíme 
změnit úhel pohledu, kterým se na věci díváme! 
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 V pátek 20. listopadu došlo za účasti zástupce z Ministerstva životního prostředí a dalších význam-
ných hostů k ofi ciálnímu slavnostnímu otevření nové budovy u Punkevních jeskyní, jejíž stavba byla 
zahájena v červnu 2014. 
 Před vchodem do jeskyní v minulosti stálo několik 
malých budov, přičemž ta poslední byla postavena 
v roce 1947. „Ani náročné kotvení osmdesát metrů 
vysoké skalní stěny nad budovou, provedené v 
letech 1999 – 2001, nebylo stoprocentní zárukou 
bezpečnosti před pády uvolněných kamenů,“ upo-
zornil vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu 
Jiří Hebelka s tím, že nový objekt je proto umístěn v 
bezpečnější vzdálenosti od skal a jeho střecha má 
speciální tlumicí vrstvu, která odolá až padesátikilo-
gramovým kamenům padajícím z výšky osmdesáti 
metrů. 
 Nový objekt je postaven tak, aby vyhovoval 
současným potřebám cestovního ruchu, hygienic-
kým požadavkům i nárokům 
na bezpečnost pracovníků i 
návštěvníků jeskyní. Suma 
za realizaci přesáhla šede-
sát milionů korun. Náklady 
byly hrazeny z prostředků 
Operačního programu ži-
votního prostředí, Státního 
fondu životního prostředí, 
Ministerstva životního pro-
středí a Správy jeskyní České 
republiky. 
  „Oproti původní stavbě 
však budova postrádá restau-
rační zařízení, jehož zřízení 
neumožnily podmínky dotač-
ního programu. Zbývajícím 
úkolem správy jeskyní je zří-
dit v blízkosti alespoň malé 
občerstvení, které je u tak 
frekventovaného turistického 
cíle, vzdáleného před dva 

kilometry od nejbližší restaurace, nezbytné,“ uvedl 
Hebelka. 
 V budově vzniká také malá expozice přibližující 
dramatická objevování a zpřístupňování Punkevních 
jeskyní a dobývání Macochy. Rovněž byl zbudován nový 
přístup k přístavišti a zastřešení nástupiště do lodiček. 
 Punkevní jeskyně byly posledními jeskyněmi 
v Moravském krasu, které doposud neměly nový 
moderně vybavený provozní objekt, přitom jsou 
nejoblíbenějšími ze čtrnácti zpřístupněných jeskyní 
v České republice. Ročně podzemní prostory s bo-
hatou krápníkovou výzdobou navštíví přes dvě stě 
tisíc turistů z celého světa. 

-mha-
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Kniha Dany Münsterové 
vypráví pohádky o stromech

Lidé přispějí nevidomým

Vážení zákazníci!

Děkujeme za Vaši přízeň 

v letošním roce.

Přejeme Vám klidné prožití 

vánočních svátků a do roku 

2016 mnoho štěstí, zdraví 

a spokojenosti.

textil Eva 
Kupková

Provozní doba:
Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, 

Tel: 516 416 449 

Email : kupkova.textil@seznam.cz

- 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

SLEVA 10% SLEVA 10% 

NA VŠE!NA VŠE!

k poslechu i k tanci zahraje legendární skupina

VELVET BLANSKO
- občerstvení zdarma na každém stole
- večeře v ceně
- bohatá slosovatelná tombola
- zábava a živá muzika po celý večer
- šampaňské pro každého
- ohňostroj

Cena pouze:
- v předprodeji (u obsluhy na Velvetu do 13.12.2015) = 480,- Kč
- po 13.12. 2015 u obsluhy na Velvetu a na místě v den konání (bude-li volné místo) = 520,- Kč
- vstup  v den konání (bez nároku na občerstvení, večeři, šampaňské, místenku) = 280,- Kč

otevřeno od 18 do 04 hod.

Partneři: 
Pivovar Starobrno
MONITOR Blansko

SILVESTR 
2015

 V sobotu 29. 11. 2015 byla v prostorách blanenské knihovny pokřtěna kniha zahradní architektky 
Dany Münsterové. Překvapivě nejde o odbornou dendrologickou publikaci, ale o knihu určenou dětem 
s názvem Pohádky nejen mezi stromy.

 „Povídání o stromech a keřích jsem začala psát 
kdysi pro dceru, když byla ještě malá a zajímalo ji 
to z té dětské stránky. Tehdy začaly vznikat první 
příběhy. Druhým popudem pak byla zkušenost s mým 
vlastním synem – v prvním ročníku na gymnáziu do-
stal za úkol vytvořit 
herbář a já jsem 
tehdy na vlastních 
dětech poznala, že 
stromy moc nezna-
jí, ani když mají za 
maminku zahradní 
architektku,“ vyprá-
ví autorka.
 Přestože hlavní 
inspirací autorky 
byly děti, samotná 
kniha by nevznikla 
bez další podpo-
ry okolí a přátel. 
„Jednotlivé příbě-
hy jsem psala tak 
říkajíc do šuplíku, 
a stejně tak vzni-
kaly i obrázky. Pak 
ale má nejlepší 
přítelkyně uviděla 
některé z mých 
kombinovaných 
kreseb, víly a skřítky domalovávané do fotografi í 
listů a stromů, a začala mi říkat, jak by se jí líbilo, 
kdyby vyšla knížka právě s takovými ilustracemi,“ 
vypráví autorka.
 Ani tak by však kniha nevznikla nebýt dalšího se-
tkání se spřízněnou duší. „Přítelkyně mě ponoukala, 
abych něco udělala a knížku konečně poslala do 
světa, ale já jsem pořád nevěděla jak. Neměla jsem 
žádný kontakt na nakladatelství, navíc jako neznámá 
autorka bych asi moc velkou šanci neměla,“ popisuje 
Dana Münsterová. Zasáhla šťastná náhoda v podobě 
setkání se spolumajitelkou komunikační a reklamní 

agentury Grifart, která se začala věnovat také nakla-
datelské činnosti. Ve vzájemné spolupráci s autorkou 
pak kniha dostala současnou podobu. Přibyly do ní 
komiksové prvky, omalovánky a volné stránky, které 
slouží dětem k dotvoření, třeba jako herbář.

 Kniha se stala součástí rozsáhlejšího projektu, do 
něhož nyní patří i nově vytvořené webové stránky 
www.stromovani.cz. Stránky slouží jako průvodce 
po stromech a postupně zde přibývají tipy na výlet 
za těmi nejkrásnějšími stromy, stromovými skřítky a 
vílami. Prostřednictvím stránek je možné také knihu 
zakoupit.
 Pokud se nápad ujme a o knihu bude zájem, je 
docela dobře možné, že se čtenáři dočkají pokra-
čování. „Materiálu mám ještě na tři díly,“ usmívá se 
autorka, zahradní architektka Dana Münsterová.

-kkuc-

 Nepoznají, ve které zavařovací sklenici jsou broskve a ve které jahody. Nevidí, jestli dobře zkom-
binovali barevné oblečení. V ulicích na ně číhají nástrahy, proto někteří zůstávají doma a ztrácejí 
kontakt s lidmi. Nevidomé by s okolním světem spojil počítač s internetem. Ten a další pomůcky si 
však ne všichni mohou dovolit.

 Členové sdružení Bílý klíč porozumění chtějí těmto 
lidem pomoci na potřebné věci dosáhnout. Zřídili tak 
linku, na kterou mohou zájemci poslat dárcovskou 
SMS. 
 Stačí namačkat do mobilního telefonu číslo 87777 
a napsat SMS ve tvaru DMS VIDIME. „Z kreditu či 
paušálu se pak lidem odečte třicet korun. Kdo by 
chtěl přispívat pravidelně během jednoho roku, pak 
odešle SMS ve tvaru DMS ROK VIDIME a každý 
měsíc tak přispěje jednou DMS. Sdružení Bílý klíč 
porozumění obdrží z každé DMS dvacetosmkorun 
50 haléřů,“ vysvětlila, jak DMS systém funguje, Marie 
Reková. Podle ní sdružení pomáhá nevidomým a 
těžce zrakově postiženým lidem už od 
roku 2003. 
 Za peníze z DMS by rádi členo-
vé Bílého klíče porozumění vylepšili 
vybavení klubovny odbočky Sjed-
nocené organizace nevidomých a 
slabozrakých v Blansku. Pomůcky 
může využívat všech sto šedesát lidí 
z regionu, kterým spolek v současné 
době pomáhá. „Potřebovali bychom 
počítač s hlasovým výstupem, kde 
jen speciální program pro nevidomé 
stojí šedesát tisíc korun. Nyní se na 
trhu objevil teploměr „Mluvík“ česky 
mluvicí, kombinovaný s hodinami, 
budíkem a datumem. Základní cena je 
2300,- Kč, s přídavnými sondami pře-
sahuje 5000,- Kč. Rádi bychom naučili 

nevidomé i s touto novou pomůckou zacházet,“ řekla 
Reková a připomněla také Colortest, který slouží k 
rozeznávání barev. Slepý člověk jej přiloží k oblečení 
a přístroj mu sdělí, jakou má barvu. „Nevidomí se 
tak mohou vkusně obléct. Jedna paní tento přístroj 
používá třeba i v komoře, kde by bez pomoci neměla 
šanci najít sklenici s jahodami, když jich tam má 
více druhů,“ popsala Reková. V klubovně postrádají 
také mp3 přehrávač. „Na tom by si lidé mohli pustit 
namluvené knihy a časopisy. Ty nahrávají v Praze 
pro nevidomé známí herci, nahrávky si pak mohou 
nevidomí půjčit a poslechnout,“ dodala. 

-sons-
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Muzeum hostí výstavu 
historických hraček

Pohádkový pochod Pohádkový pochod aneb 
POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU

 Start pochodu byl načasován mezi 15. a 17. 
hodinou, záleželo na každém účastníkovi, jaký 
zvolí čas startu, aby absolvoval trať buď za denního 
světla, nebo za tmy za svitu svíček, které celou trať 
lemovaly. Na trase pochodu o délce cca 2,5 km se 
nacházelo deset pohádkových kontrol, kde dostal 
každý účastník nejen sladkou odměnu, ale hlavně 
razítko do hrací karty, kterou obdržel společně s 
mapkou na startu. Po jejím vyplnění všemi razítky 
ze všech kontrol čekala na každého v cíli odměna v 
podobě odznaku či magnetky s logem pochodu. Dále 
si pak mohl každý z účastníků zakoupit v cíli buřtík a 
nad společným táborákem si ho opéct, případně jen 
tak posedět se sklenkou dobrého svařáčku a podělit 
se s ostatními o dojmy z dokončeného pochodu.
 Chtěli bychom poděkovat všem našim kamarádům 

a spoluorganizátorům, kteří se na pochodu podíleli, 
Monitoru za jeho mediální podporu a hlavně vám, 
všem účastníkům, že jste na naši akci přišli a tím 
spolu s námi pomohli dobré věci. Finanční výtěžek 
v celkové výši 5.000,- Kč byl věnován dětem z MŠ 
Divišova v Blansku. 
 Už teď se těšíme na další ročník, který se bude 
konat v sobotu 5.11.2016. Opět se potkáte se všemi 
pohádkovými postavičkami jako letos a můžeme 
přislíbit, že na vás bude čekat na některé z kontrol 
minimálně jedna nová dvojice kamarádů. 
 Veškeré informace včetně fotografi í jsou na face-
booku pod názvem Putování lesem za pohádkovými 
postavičkami. Zde můžete přidat své komentáře, 
poznatky či cokoliv jiného.

Za pořádající Pavel Bouda a Ivan Jeřábek

Wanklovo náměstí 4, Blansko

Vážení klienti, připravili jsme pro vás 
modernější a pohodlnější pobočku

Navštivte nás a získejte:
Otevírací doba:
Po – Pá   8.00 – 17.00Slevu až 40 % na Povinné  

a havarijní pojištění

Slevu až 30 % na Pojištění majetku

Slevu až 20 % na Úrazové pojištění

Bc. Marta Golasowská, tel.: 606 331 659
Blansko, Seifertova 3, pod budovou OSSZ

 * Novinky mezi omlazovacími technologiemi * Novinky mezi omlazovacími technologiemi
 * CPT Frakční neinvazní radiofrekvence * CPT Frakční neinvazní radiofrekvence

AKČNÍ CENY!

PŘÍSTROJOVÁ 
KOSMETIKA MAJAMAJA

 I když se v sobotu 7.11. obloha v první části dne tvářila, že nás bude čekat jeden z prvních upla-
kaných dnů letošního podzimu, po poledni se počasí umoudřilo a dovolilo jak nám - organizátorům, 
tak i všem účastníkům prvního ročníku pochodu pohádkovým lesem prožít společné okamžiky při 
putování za Spejblem a Hurvínkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Vodníkem, Čerty a ostatními posta-
vičkami, které znají nejen děti, ale i jejich rodiče.

Chcete se podělit o svůj názor na dění ve městě? Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz

 Od 19. listopadu lze zavítat do blanenského muzea na výstavu s názvem Život dětí na zámku. Návštěvníci 
se dozvědí, jak se dříve oblékaly, s čím si hrály a jak byly vychovávány aristokratické děti před více než 
sto lety.  

 „Na výstavě jsou k vidění hračky dětí od poloviny 19. 
až do poloviny 20. století. Nejstarší vystavená hračka 
je panenka v dobovém oblečení, vyrobená z vosku a 
kůže, která pochází z let 1830 až 1840,“ upozornila 
ředitelka muzea Pavlína Komínková. Vystavené jsou i 
stavebnice různých druhů a rozličných materiálů včetně 
puzzle. 
 „Je zde ale spousta dalších zajímavostí; například 
koupací panenka vyrobená z porcelánu, která váží stej-
ně jako pravé miminko, nebo hrací vojenská výbava pro 
chlapce i s kordem a šavlí ve stylu Rakouska-Uherska,“ 
doplnila ředitelka. Vystavované předměty zapůjčilo 
soukromé muzeum hraček z Rychnova nad Kněžnou. 
 Výstavu doplňuje kvíz, jehož správné odpovědi na 
otázky najdou zájemci na popiskách 
nebo výstavních předmětech. Mohou 
tak získat informace zábavnou formou, 
což ocení zejména děti. Téma výstavy 
je laděno vánočně. Nechybí tedy pa-
pírové adventní kalendáře a ozdoby 
vyrobené z papírové hmoty, papma-
še. Návštěvníci se také dozvědí, jak 
vznikaly vánoční tradice a co nesmělo 
chybět na vánočním stole. 
 Kromě výstavy o výchově, oblékání 
a hračkách aristokratických dětí mohou 
příchozí vidět i retrokočárky pro panen-
ky od padesátých do devadesátých let 
minulého století. Ty muzeu zapůjčila 
soukromá sběratelka Helena Uhlero-
vá z Klepačova. „Nejstarší kočárek 
pochází z roku 1946,“ sdělila Uhlerová, 
která dále poskytla různé panenky a 
hračky. Zajímavostí je chromovaná 

koženková sedací souprava pro panenky z 60. let 20. 
století. Hračky jsou společně s kočárky umístěny v 
Multimediálním sále zámku. 
 Před výstavní síní je pro děti připraven hrací koutek 
s dřevěnými kostkami, houpacím koníkem a vánočním 
stromečkem. „O adventních sobotách budou v muzeu 
probíhat tvořivé dílny, vždy od 14 do 17 hodin,“ pozvala 
Komínková. Druhou adventní sobotu 5. prosince se 
budou vyrábět mikulášské svíčky, 12. prosince si děti 
nazdobí perníčky a 19. prosince se budou vyrábět 
ozdoby na stromeček. 
 Muzeum je v zimních měsících otevřeno od úterý do 
pátku od 9 do 17 hodin. 

-mha- 

Jiří Korčák
Tel. 777 139 281

jiri.korcak@remax-czech.cz

"Pokud si kladete

otázku, jak vám 

může RK pomoci 

s prodejem 

nemovitosti, 

zeptejte se".

-  Hledáme byty a RD k prodeji v Blansku

-  prodávajícím zajistíme ZDARMA 

 energetický štítek Prodej stavebního pozemku 1332 
m2 na Těchově, lokalita Na Slunku.

Info o ceně v RK

Prodej RD 5+1 Zahradní město! 
Nastěhovat se můžete ihned a trávit již letošní Vánoce v novém domě. Pomůžeme 
se zajištěním výhodného fi nancování. Dům má dispozici 5+1 a najdete jej 
v Blansku - Češkovicích. Je ideálním řešením pro mladou rodinu se dvěma dětmi. 
Zařazen do energetické třídy "C".                                                   Cena: 4 399 000,- Kč

Prodej OV 3+1 80 m2, Jedovnice
Dům je po celkové revitalizaci. Nová 

kuchyňská linka, zděné jádro, podlahy, 

plastová okna. Náklady cca 4.000,- Kč. 

Cena 2.227.050,- Kč
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Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových radiátorů. Patří-

me mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zaměřením na skutečné potřeby 

trhu a zákazníků. Klademe důraz na kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků, ale zároveň se 

snažíme vytvářet kvalitní podmínky a motivující prostředí pro naše zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místa pro zkušené

SVÁŘEČE PLAMENEM
ZÁMEČNÍKY
LAKÝRNÍKY (do práškové lakovny)
Očekáváme:

• výuční list příslušné profese

• aktuální praxi alespoň jeden rok

• platný svářečský průkaz výhodou

• znalost čtení výkresové dokumentace

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

• dobré platové podmínky 120-140 Kč/hodinu při plnění úkolu

• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo písemně na adrese 

Personální oddělení 

ISAN Radiátory s.r.o.,

Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 

605 208 923

nebo e-mailem na 

prace@isan.cz 

V Nemocnici Blansko se bojovalo 
za zdravá prsa. Již po čtvrté. 

 V pondělí 23. listopadu 2015 proběhla na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko již po 
čtvrté preventivní akce zaměřená na boj s rakovinou prsu. Od 7.30 hodin ráno do téměř 19 hodin se 
mohly ženy pod věkovou hranicí 45 let nechat v blanenské nemocnici zcela bezplatně vyšetřit, a to 
ultrazvukem, mamografi ckým vyšetřením nebo kombinací obou vyšetřovacích metod. Tuto možnost 
využilo a bylo v tento den vyšetřeno celkem 123 žen.

 U 51 žen bylo provedeno mamogra-
fi cké vyšetření (věkový průměr vyšetře-
ných žen byl 42 let), 72 žen absolvovalo 
vyšetření ultrazvukem (s věkovým prů-
měrem 32 let) a u 17 žen bylo lékařkou 
indikováno provedení kombinovaného 
vyšetření jak ultrazvukem, tak pomocí 
mamografu.
 Mezi ženami, které se na tuto preven-
tivní akci dostavily, bylo 27 žen s pozi-
tivní rodinou anamnézou, tj. výskytem 
rakoviny prsu nebo rakoviny vaječníků 
v rodině. Preventivnímu vyšetření se 
podrobily i 3 kojící matky.
 Výsledky čtvrtého ročníku preventivní 
akce proti rakovině prsu zaměřené na 
ženy pod věkovou hranicí 45 let, tj. na 
ty ženy, které nemají ze zdravotního pojištění na 
bezplatné pravidelné screeningové vyšetření prsu 
nárok, byly alarmující.
 U 15 žen byl nález benigních (nezhoubných) změn 
na prsu s doporučením dalšího sledování a kontrol. 
Bohužel u dvou žen byl v rámci této preventivní akce, 
tzn. zcela nečekaně a bez zásadních příznaků, nález 
vysoce pravděpodobně maligních karcinomů! Těmto 
ženám bude v nejbližší době provedena biopsie 
(odběr) tkáně k histologické verifi kaci nálezu.
 Tato velice smutná bilance letošního ročníku „boje 
za zdravá prsa“ jednoznačně potvrdila, že prevence 
je zásadní, podobné akce jsou smysluplné a Nemoc-
nice Blansko v nich bude určitě i nadále pokračovat! 
Budeme rádi, když dnešní bilanci budete sdílet mezi 
svými kamarádkami. Možná že i ony žijí ve falešné 
iluzi, že jsou "tak zdravé, jak jsou mladé", že rakovina 
prsu a jiné diagnózy se jich netýkají. Týkají se každé 
z nás a dnešek nám to nemilosrdně potvrdil.
 Pravidelné mamografi cké vyšetření dokáže odhalit 
i počáteční stadia onemocnění a při včasném odha-
lení nádoru může být vyléčeno až 92 % pacientek! 
Využijte možnost absolvovat mamografi cké/ultrazvu-

kové vyšetření v Nemocnici Blansko. Naše pracovi-
ště je zahrnuto v síti akreditovaných center, jejichž 
činnost je průběžně monitorována a kontrolována. 
Akreditované pracoviště musí splňovat přísné pod-
mínky a získat osvědčení o způsobilosti k provádění 
mamárního screeningu. V posledních 3 letech bylo 
pracoviště Nemocnice Blansko vyhodnoceno jako 
nejlepší v celé ČR z hlediska kvality screeningového 
programu.
 Na pondělní preventivní akci se podílely 2 lékařky 
blanenského centra pro screeningovou mamografi i 
se specializací, 5 radiologických asistentů (všichni 
se specializací, z toho 2 s certifi kovaným kurzem k 
provádění mamodiagnostiky) a celý kolektiv radio-
diagnostického oddělení Nemocnice Blansko, který 
souběžně dokázal pokrýt běžný provoz oddělení 
– rentgenu, ultrazvuku i CT – během celého dne. 
Za jejich mimořádné pracovní nasazení i realizaci 
takto smysluplné a potřebné akce jim patří obrovské 
poděkování. Patří ale i všem ženám, které v pondělí 
do blanenské nemocnice přišly a za svá zdravá prsa 
„bojovaly“.

-ko-

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAAAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAAA

AAAAA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.

Nová realitní 

společnost

Zabezpečujeme veškerý servis spojený s realitami.

POZOR! Máme program na ODMĚNU pro prodávajícího i kupujícího!

V nabídce 1+1 Sever s balkonem - cena 950.000,- Kč

Makléři: Tereza - tel. 725293337, Honza - tel. 603707132
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 721466406.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* EURO TAXI Blansko přijme řidiče taxi. Ví-
kendové směny - brigádně. Tel. 608879318.
* Firma zabývající se kovovýrobou přijme na 
brigádu zámečníky, svářeče. Vhodné i pro 
důchodce, práce v Blansku. Informace pro 
zájemce na tel. 604550828.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Korelu, cena 200 Kč. Tel. 737902404.
* Zimní kola na Felicii, Favorit 4 ks 165/70 R 13 MP 55 
plus MATADOR málo jeté, 1 ks letní kolo (rezerva). Vše 
za 2 500 Kč. Tel. 776020019.
* Ford KÁ 1.3, nová STK, eko placeno, rok 98, za 16 tis. 
Kč. Tel 605529478.
* Garáž na ulici 9. května - nad hřištěm ČKD. Tel. 
737900946.
* vlašské ořechy 35 Kč/kg neloupané, 200 Kč/kg loupané. 
Tel. 721177007.
* Koupelnová kamna. Zachovalá. Tel. 607589641.
* Rotavator Honda 200, pěkný stav. 6000,- Kč. Tel. 
603707132.

* Pro bydlení nebo kancelář! Nabízím levně dva velké 
pokoje a jeden malý pokoj. Vše v D. Lhotě u Blanska. 
Tel. 602882227.
* Pronajmu 1+kk v nadstandardní úpravě, Blansko - Zbo-
rovce (4000,- Kč + inkaso). Volný od 1.1.2016. Bez RK!!! 
Tel. 733655674.
* Pronajmu dlouhodobě  2+1 v Blansku na Písečné. Tel. 
721663335.
* Invalidní důchodkyně 57 hledá rodinu s dětmi, která 
potřebuje babičku, ženu v domácnosti. Blansko. Tel. 
722605184.
* Nabízím garsoniéru po rekonstrukci v centru Blanska  
starší spolehlivé paní, která by současně vykonávala 
povinnosti  správcové penzionu. Dobré reference pod-
mínkou. Tel. 775933888.
* Chlapecké zimní brusle posouvací vel. 32-35 za 450,-.  
Kolečkové brusle Fila posouvací vel. 32-35 za 600,- ve 
výborném stavu.Kopačky Adidas žluté vel. 35 za 280,-. 
Tel. 732920020.
* Pronajmu garáž v Blansku na ulici 9. května. Volná ihned. 
Tel. 723886646.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE

NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Odpolední klub pro děti 1.-5. třída 
v Blansku hledá vychovatelku na DPP. 

Vhodné pro maminky na mateřské 
dovolené nebo pro studenty/ky. 

Příjemné pracovní prostředí, výborný 
kolektiv, pěkné platové 

ohodnocení. tel. 733500392, 
nebo e-mail klub.snek@email.cz

PedikúraPedikúra bosá nohabosá noha
 Svitavská 500, bývalý areál Adastu, tel. 603857702

      * mokrá pedikúra* mokrá pedikúra
   * přístrojová pedikúra   * přístrojová pedikúra
    * masáže nohou    * masáže nohou
    * profi  pedikúra    * profi  pedikúra

objednání 

dle domluvy
50% sleva

na 1. ošetření

jistota,

na kterou se 

v naší prodejně  

můžete spolehnout

�

každá žena u nás 

najde naplnění 

svých představ

�

stále nové modely 

módních značek

�

originální kolekce pro 

každou příležitost

NOVĚ OTEVŘENO
V KVĚTINÁŘSTVÍ 
HELENKA

�

Blansko

nám. Svobody 8  
tel. 516 411 577

�

po–pá  8.00–18.00 h
so  8.00–12.00 h
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KAŽDÝ TÝDEN  SLEVA 20–30 %  NA VYBRANÝ 
DRUH ZBOŽÍ např. bundy, halenky, svetry...

mmů
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Linea s.v.d. Blansko, 

provozovna Olomučany

přijme na hlavní 

pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře  na výrobu nábytku

a pracovníka na pozici: 

obsluha stroje na olepování obsluha stroje na olepování 

nábytkových hrannábytkových hran
Nástup možný ihned.

Tel.: 721864102, 724859434 

Stolní tenis KST Blansko
1. liga ženy
 Blanenské ženy odehrály obě venkovní utkání ve 
Vlašimi v sobotu  a vedly si náramně. Dopoledne 
nejprve jasně přehrály  domácí C tým, odpoledne si 
v přímém souboji o druhé místo v tabulce poradily i s 
B týmem. Největší zásluhu na těchto dvou důležitých 
vítězstvích má Marie Chajda, která v šesti utkáních 
ztratila pouhé 2 sety.

SKST Vlašim C – KST GMC Blansko 2:8
Body: Chajda 3 Pavlicová 3 Ševčíková 2
SKST Vlašim B – KST GMC Blansko 3:7
Body: Chajda 3 Pavlicová 2,5 Ševčíková 1,5 

2. liga muži
 Bez jedné z opor, Lukáše Svobody, odcestovalo 
na sever Moravy blanenské áčko. S touto absencí 
se Blansko bohužel nedokázalo vyrovnat a po dvou 
výsledkově shodných porážkách opět spadlo na 
pozice, které znamenají boj o záchranu.

TJ Ostrava KST C – KST Blansko 10:5
Body: Dudík 3 Vybíral 1 Bako 1 Přikryl Aleš 0
SKST Baník Havířov – KST Blansko 10:5
Body: Dudík 2 Přikryl Aleš 1,5, Bako 1,5 Vybíral 0 

Divize muži
 Blanenský B tým měl na programu domácí utkání 
s celky z opačných pólů tabulky. V sobotu se béčku 
podařilo v důležitém záchranářském souboji přehrát 

B tým Sokola Brno, v neděli pak nestačilo na druhý 
tým soutěže Holásky.

KST Blansko B – Sokol Brno I B 10:6
Body: Kvíčala David 4 Mikula 4 Voráč 2, Polívka 
Martin 0
KST Blansko B – TJ Holásky 2:10
Body: Kvíčala David 1 Zukal 1 Voráč 0 Polívka Martin 0

KS2 muži
Dvě domácí vítězství znamenají upevnění druhé 
příčky v tabulce. Velkou pochvalu zaslouží především 
Tomáš Kaluža, který o víkendu nenašel přemožitele.

KST Blansko C – MK Řeznovice C 10:6
Body: Kaluža 4,5 Voráč 3,5 Zukal 1,5 Procházka 0,5
KST Blansko C – SK Kuřim 10:8
Body: Kaluža 4,5 Voráč 3 Zukal 2,5 Procházka 0 

-vory-

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
ROCKFÓR – Vánoční koncert – 13.12.2015 v 17:00 
hod, Kino Blansko. Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti.
Dětský Silvestr  - 31.12.2015 v 15:00 hod, Kino Blan-
sko. Vstupné 100 Kč, akce na vstupenky 2+1 zdarma
Michalovi mazlíčci – 20.12.2015 v 10:00 hod, Kino 
Blansko. VYPRODÁNO!
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – 21.4.2015 v 
19:30 hod, Dělnický dům. Cena 390 Kč
Aktuálně v prodeji:
Karolina Meineke – Sborník k 200. výročí jejího úmrtí. 
Publikace vychází z původní knihy V. Poláka a je 
doplněna o nové poznatky a objevy z jejího života. 
Cena 200 Kč.
Neuvěřitelné příhody Šneka Krasíka – druhý díl pohá-
dek z Moravského krasu. Šnek Krasík představuje ve 
dvanácti nových pohádkách místa Moravského krasu. 
Cena 160 Kč.
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace vydaná 
u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska na město.  
Cena 110 Kč.
Sborník Muzea Blansko 2015 – poslední sborník 
blanenského muzea je doplněn bohatou obrazovou 
přílohou. Cena 185 Kč.
Aktuální pozvánka:
ADVENT U VÁNOČNÍHO STROMU
Blansko, nám. Republiky 16-18 hod
5.12.2015 JAZZ JAM JP
12.12.2015 Dechový orchestr Malá Haná
19.12.2015 Cimbálová muzika Veronica
22.12.2015 Olšověnka
Pro návštěvníky bude připraven svařáček, punč a další 
pochutiny pro děti i dospělé.

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

-MaT-

Dlouhodobě prosperující fi rma 
se sídlem v Blansku nabízí 

volné pracovní místo na pozici 

SKLADNÍK
Vhodné pro muže i ženy. 

Výhodou průkaz VZV, čas. fl exibilita.

Nástup možný ihned. 
Informace na tel. 516 410 435
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

4. prosince 20158

 Prvního turnaje v nové již 15. squashové sezóně 
v sobotu 21. listopadu se zúčastnilo 14 soutěžících. 
Věřili jsme, že jich bude o něco více, protože součástí 
tohoto turnaje bylo i vyhodnocení minulé sezóny.
 Přesto jsme odehráli zdařilý turnaj. Dvě základní 
skupiny o sedmi hráčích, ve kterých se hrálo jen na 
dva hrané sety, rozdělily jednotlivé hráče pro nasa-
zení do oblíbeného vyřazovacího pavouka. Zde se 
již hrálo podle mezinárodních pravidel na dva vítězné 
sety do 11 bodů. Vítězové obou skupin byli nasazeni 
přímo do čtvrtfi nále. Ostatní absolvovali ošidné os-
mifi nále, kde se opravdu láme chleba, je to dělítko 
úspěchu a neúspěchu našeho turnaje.

 Čím více se postupovalo nebo sestupovalo pa-
voukem, tím se utkání stávalo napínavějším a ne-
byla nouze o četná překvapení. Přesto se do fi nále 
probojovali oba dva největší favorité, Jaromír Matal 
v něm porazil Jakuba Sedláčka 2:1 (11:9, 9:11, 11:7). 
Třetí místo vybojoval Richard Derink po vítězství nad 
Karlem Hudcem 2:0 (11:8, 11:8). Na dalších místech 
se umístili Ivo Grafy, Tomáš Wágner, Matěj Bartoň a 
Nabil Lai.
 Ceny do turnaje pro všechny hráče věnovalo ČAD 
Blansko a.s. Příští turnaj bude v sobotu 19. prosince 
v tradičním čase 13:00 hodin. Startovné je neměnné 
200 Kč. Na turnaj jste opět všichni zváni.

Dva zápasy s Lanžhotem
 V sobotu 21. listopadu družstvo BK Blansko U19+-
ženy hrálo dvojzápas s týmem z Lanžhotu. Do prvního 
utkání naše družstvo vstoupilo velice dobře. Agresivní 
osobní obranou našich hráček jsme přinutili soupeře ke 
ztrátám a vyráželi do rychlých protiútoků. Po vydařené 
první čtvrtině naše družstvo vedlo 17:9. Ve druhé čtvrtině 
přešlo družstvo z Lanžhotu na zónovou obranu. Proti této 
obraně se naše hráčky již neprosazovaly tak snadno jako 
v prvním čtvrtině. Bodový stav se začal postupně vyrov-
návat. V poločase byl rozdíl ve skóre pouze 4 body. Naše 
družstvo vedlo 27: 23. Během celé třetí čtvrtiny byl zápas 
velice vyrovnaný. Naše družstvo bylo stále v těsném 
vedení. Do poslední čtvrtiny se vstupovalo za stavu 42:37 
ve prospěch týmu z Blanska. Po třech minutách poslední 
čtvrtiny byl stav vyrovnaný 46:46 a začala opravdová hra 
nervů. Při navyšování skóre nám pomohlo proměňování 
trestných hodů. V poslední čtvrtině jsme proměnili osm z 
deseti možných trestných hodů. Před koncem utkání, 40 
vteřin do konce zápasu byl stav 56:53 v náš prospěch. 
Naše soupeřky byly v držení míče s možností poslední 
střely. Hráčky Lanžhotu sehrály výborně nacvičený signál 
a trojkou a 11 vteřin do konce srovnaly na 56:56. Hráčky 
Blanska se nenechaly zaskočit tímto stavem a rychle 
přenesly hru na soupeřovu polovinu a košem v poslední 
vteřině vyhrály toto nesmírně vyrovnané utkání.
Sokol Lanžhot – BK Blansko 56:58 (9:17, 23:27, 
37:42): Oláhová 12, Čermáková 9, Buřtová 8, Sedláková 
8, Kohútova 7, Zouharová 6, Riznerová 6, Šmerdová K. 2
 
 Druhý zápas měl naprosto odlišný průběh od prvního. 
Hráčky z Lanžhotu se rychle dostaly do vedení. Naše 
hráčky byly všude později než soupeř a naše soupeřky 
nás jednoznačně přehrávaly. Po první čtvrtině byl stav 
23:12 pro domácí. Bohužel stejně pokračoval zápas i v 
začátku druhé čtvrtiny. V šesté minutě druhé čtvrtiny byl 
náskok domácích zvýšen na 16 bodů při stavu 35:19. Od 
tohoto stavu došlo k zúžení hráčského kádru a změně 
obrany na zónovou. Zlepšenou obranou a za pomoci 
několika rychlých protiútoků se našim holkám povedla 
bodová šňůra 11 bodů v řadě a vrátili naše družstvo zpět 
do zápasů. V poločase byl stav 36:32 pro tým z Lanžhotu. 
Díky vysokému tempu našim hráček se povedlo na konci 
třetí čtvrtiny otočit skóre ve prospěch týmu z Blanska a 
do poslední čtvrtiny se vstupovalo za stavu 50:47. Na 
začátku čtvrté čtvrtiny se hostujícím hráčkám povedla 
opět osmi bodová šňůra. Na tento nástup již domácí 
nenašli odpověď. Na konci zápasu byl stav 69:56 ve 
prospěch blanenského týmu.
Sokol Lanžhot – BK Blansko 56:69 (23:12, 63:33, 
47:50): Oláhová, 23, Zouharová 13, Kohútová 11, Sedlá-
ková 8, Čermáková 4, Hlavoňová 3, Buřtová 2, Šmerdová 
K. 2, Riznerová 2, Šmerdová J. 1    
 Naše hráčky ukázaly pevné nervy v koncovce prvního 
zápasu. A neuvěřitelnou bojovnost a kolektivní výkon při 
obratu ve druhém utkání.  
 Příští utkání opět budeme hrát na hřišti soupeře, 
tentokráte v sobotu 5.12. v Uherském Brodu.

Ing. Jan Nečas

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!!!
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odo ini
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Další číslo Monitoru vychází 18. prosince 2015 Potřebujete inzerci? 
Volejte Volejte 606 728 334606 728 334

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění 
čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný 
prestižní cenou Red Dot 2014 za design.  
Bohatě vybavený akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto jsme 
pro vás připravili lákavější nabídku, kdy jej můžete získat s 5letou 
zárukou, úsporným TSI motorem, klimatizací, rádiem s dotykovým 
displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše s financováním 
ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás a objednejte se na 
testovací jízdu.

skoda-auto.cz

PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU
PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů  
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Přijďte si pro bohatě vybavený akční model 
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

7.999,- Kč
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Splátky bez navýšení na 10 měsíců!!!Splátky bez navýšení na 10 měsíců!!! 
Při zakoupení ochranného skla 
na mobil a předložení 
inzerátu – nalepení zdarma.

Nejširší nabídka mobilních telefonů, baterií, pouzder, Nejširší nabídka mobilních telefonů, baterií, pouzder, 
nabíječek a příslušenství na Blanensku skladem!nabíječek a příslušenství na Blanensku skladem!

Ještě nemáte předplacenou 

kartu s voláním 

za 1,- Kč za minutu 1,- Kč za minutu 

do všech sítí???do všech sítí???
Bez závazků!!!Bez závazků!!!

Informace v prodejně již odjiž od  499,- Kč499,- Kč

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

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

TelefonyTelefony


