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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Ve dnech 7. a 8. října nás čekají volby. Budeme vybírat krajské zastupitele a senátory. Pří-
padné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat o týden později, tedy 14. a 
15. října. Volební místnosti budou otevřeny vždy v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
od 8.00 do 14.00 hodin. Druhé kolo senátních voleb nastane tehdy, pokud žádný z kandidátů 
nezíská nadpoloviční většinu hlasů. V takovém případě postoupí dva kandidáti s nejvyšším 
počtem hlasů. Senátorem se následně stává ten, kdo získá vyšší počet hlasů. Kandidátovi 
musí být v den voleb nejméně 40 let. 

Volby do Senátu 
Parlamentu ČR 2010

 V posledních senátních volbách v našem 
volebním obvodu, které se konaly v roce 
2010, zvítězil Jozef Regec. V Blansku tenkrát 
přišlo k volbám 7 683 voličů z 16 913, což byla 
45% účast. Druhého kola se pak zúčastnilo 
5 399 voličů. 
 
I. kolo
Počet voličů v seznamu: 16 913 
Vydané obálky: 7 683
Volební účast v %: 45,43
Odevzdané obálky: 7 622
Platné hlasy: 7 444
% platných hlasů: 97,66

II. kolo
Počet voličů v seznamu: 16 881 
Vydané obálky: 5 399
Volební účast v %: 31,98
Odevzdané obálky: 5 397
Platné hlasy: 5 383
% platných hlasů: 99 

Z historie Senátu 
Parlamentu ČR

 Senát Parlamentu České republiky je horní 
komorou Parlamentu ČR. Zasedá v něm 81 
senátorů, kteří jsou voleni na šest let, přičemž 
každé dva roky se volí třetina senátorů. Senát 
je nerozpustitelný. 

 Prvorepublikovou horní komorou byl Senát 
Národního shromáždění ČSR. Do Senátu se 
volilo na osm let a mohl být zvolen občan starší 
45 let. Jelikož volby probíhaly souběžně s volba-
mi do Sněmovny, a to obojí pomocí poměrného 
systému, stalo se, že stranické složení horní i 
dolní komory parlamentu bylo velmi podobné. 
Funkce „pojistky demokracie“ tedy byla spíše 
nejistá, o čemž se zmiňuje i Ferdinand Peroutka: 

 „Už tehdy, kdy byl vytvořen senát v této po-
době, ozvaly se hlasy, že k ničemu nebude. A 
ukázalo se vskutku, že po celou dobu svého 
trvání neučinil ničeho, co by se podobalo činu. 
Naprostý úpadek jeho vlivu jest mimo jiné po-
zorovati také z té okolnosti, že jeho členové, ač 
je mezi nimi jistě řada významných osobností, 
byli úplně odsunuti stranou, jde-li o sestavování 
vlády. Zatím má senát pro politické strany jen tu 
nepopíratelnou výhodu, že mohou v něm umís-
titi své politické veterány, o které by se, kdyby 
nebylo tohoto pensijního ústavu, musili mnohdy 
postarati jinak…“ (PEROUTKA, Ferdinand. Po-
litická role senátu. Přítomnost, leden 1924, čís. 
2.) 
 Po německé okupaci v roce 1939 byly obě 
komory parlamentu prezidentem rozpuštěny. Ve 
federativním Československu od roku 1969 do 
roku 1992 existovalo dvoukomorové Federální 
shromáždění. Nová Ústava České republiky, 
účinná od 1. ledna 1993, zakotvila dvoukomoro-
vý parlament, složený z Poslanecké sněmovny a 

Úvodník: Půjdete volit?
 Všichni občané starší 18 let, kteří vlastní platný 
doklad, mají právo volit. Svobodně tak mohou vyjádřit 
podporu a vybrat si ty, kteří budou ve větší či menší 
míře řídit náš stát. To je docela velká zodpovědnost, 
co říkáte? Přijde mi to, nebo je o volby u nás stále 
menší zájem? Podle statistik z roku 2010 zveřejně-
ných na této straně to vypadá, že o ty „senátní“ je 
zájem dokonce minimální. Myslím, že to není dobře.
 Zrovna předevčírem jsme měli na téma volební 
účast polemiku s kamarády u piva. Kde jinde taky 
řešit politickou situaci, viďte? :-) Docela živě jsme 
diskutovali o prezidentu Miloši Zemanovi a jeho vizi o 
zákonem stanovené povinné volební účasti. Zatímco 
mí kamarádi jeho myšlenku podporovali, já jsem byl 
od samého začátku proti. Je přeci moje věc, zda k 
volbám půjdu nebo ne!
 Čím víc se nad tím zamýšlím, tím víc ale musím 
dát některým argumentům za pravdu. Český národ 
má velmi zvláštní povahu. K volbám nedorazí ani 
polovina voličů, nespokojenost s vedením státu však 
vyjadřují téměř všichni. Jedovatou slinu více či méně 
pustí čas od času každý. Nabízí se otázka, kde bylo 
těch dalších padesát procent obyvatelstva, když se 
volilo? Doma za pecí? V hospodě?? Na rybách??? 
Omluva pro jejich neúčast ve volbách neexistuje. I 
tohle by se dalo brát jako určitý názorový projev: nejdu 
k volbám, protože není koho volit. V nabídce je devět 
kandidátů do Senátu, o úspěch v Krajských volbách 
zápolí jedenadvacet politických subjektů, ale vy jste 
si stejně nevybrali. I to se může stát. Ale že by se to 
týkalo tak vysokého procenta voličské základny? To 
se mi nezdá. Zavání to spíš ignorantstvím, nezájmem, 
leností. Reálně potom mají právě tito lidé plná ústa 
řečí o tom, co všechno je tu špatně. Ale oni za to 
nemohou – volit přece nebyli…
 Sám si uvědomuji, že rozhodovat za celý národ a 
vést stát je velká zodpovědnost a v mnoha případech 
je nespokojenost občana na místě. Má však právo se 
rozčilovat ten, který nešel k volbám?
 Například v Belgii je účast ve volbách povinná 
a pravidelně zde k urnám dochází přes devadesát 
procent obyvatel. Mají právo odevzdat i prázdný, 
nevyplněný volební lístek a nutno zmínit, že hlasovaní 
probíhá ve většině případů na internetu, o čemž se 
nám tady u nás zatím může jen zdát. Ve výsledku to 
znamená, že lidé si skutečně zvolili drtivou většinou 
své zástupce, kteří budou rozhodovat o osudu země, 
ve které žijí.
 Na straně druhé by mne zajímalo, koho zvolí ti, kteří 
politiku vůbec nesledují. Vím, o čem mluvím. Když mi 
bylo osmnáct, středobodem mých aktivit a zájmů bylo 
všechno možné, ovšem politické dění bylo někde na 
opačné straně na hony vzdálené jakémukoli zájmu. 
Sotva jsem věděl, kdo je premiérem, ministry jsem 
neznal vůbec, o příslušnosti k politickým stranám 
nebo o jejich programu nemluvě… K volbám jsem 
nešel právě pro svoji naprostou neinformovanost a 
nevzdělanost. Měl jsem pocit, že kdybych rozhodl 
náhodně, mohlo by se něco stát.
 Ještě jedna věc mi na povinných volbách velmi 
vadí, a sice skutečnost, že svoboda v demokratické 
zemi by něčím takovým neměla být nabourávána. 
Mohu se snažit chápat názor našeho prezidenta jak-
koli, ale tohle nařizování mi se svobodou a demokracií 
prostě dohromady nejde.
 A tak se rozhodněte sami. Já k volbám určitě 
zamířím; beru to jako svoji povinnost, ačkoli mi ji 
nikdo nenařizuje. Běžte také k volbám a vyjádřete 
svoji podporu těm, kteří podle vás povedou náš stát, 
kraj či obec dobře. A nemyslete si, že právě váš hlas 
nemá žádnou váhu. Kdyby takto uvažovali všichni, 
zely by volební místnosti prázdnotou.

Martin Müller

Pro zajímavost: 
 V Brně jsou letošní volby do kraj-

ského zastupitelstva spojeny s refe-

rendem o poloze hlavního nádraží. 

Občané budou moci sdělit, zda si přejí, 

aby stanice hlavního nádraží byla mo-

dernizována v její současné poloze, 

a budou se vyjadřovat k tomu, zda 

má být řešení modernizace vybráno 

prostřednictvím otevřené návrhové 

soutěže. Referendum bude platné, zú-

častní-li se ho minimálně 35 % občanů 

oprávněných hlasovat. 

Seznam kandidátů do Senátu
Parlamentu ČR 2016:
1. Ivo Polák

 - 59 let, starosta, Blansko, Česká strana sociálně demokratická

2. Robert Štěpánek

 - 41 let, OSVČ, Doubravice nad Svitavou, bez politické příslušnosti

3. Jiří Šoltys

 - 47 let, technik, manager, Lelekovice, Národ Sobě

4. Ing. Jiří Míšenský

 - 64 let, konzultant, Blansko, ANO 2011

5. prim. MUDr. Jan Machač

 - 66 let, primář Nemocnice Boskovice, Boskovice, bez politické příslušnosti

6. Jozef Regec

 - 51 let, senátor, Černá Hora, bez politické příslušnosti

7. Mária Koudelková

 - 66 let, výstup. kontrolorka, členka rep. Rady Odb. svazu KOVO, Adamov, 

 Komunistická strana Čech a Moravy

8. Ing. Jaromíra Vítková

 - 59 let, místostarostka města Boskovice, 

 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

9. Ing. Mgr. Drago Sukalovský

 - 54 let, starosta města Kuřim, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Přehled volebních 
místností:

ZŠ Dolní Lhota 87: Dolní Lhota 
OA Horní Lhota 14: Horní Lhota, Ericha Roučky, 
Poříčí 42, 44
KD Klepačov 84: Klepačov
Objekt kulturního domu Lažánky 199: Lažán-
ky, Gellhornova 13, 14
MŠ Těchov 124: Obůrka, Těchov, Češkovice, 
Žížlavice
OA Olešná 1: Hořice, Olešná
Katolický dům, Komenského 15: Alešova, 
Brněnská, Hořická, Josefa Lady, Jungmanova, 
Komenského, Luční, Na brankách, Pod Strání, 
Zdíkova, Chatová oblast Bačina, Hluchov, Obec-
ná, Otisky, U Bílé skály, Za humny
Gymnázium Blansko Seifertova 13: nám. 
Republiky, Rožmitálova, Sadová 1-5 lichá, Sei-
fertova, Smetanova, Svatopluka Čecha, Vodní 
1,2, 2a, 3,7, Wanklovo nám.
ZŠ TGM Rodkovského 2: B. Němcové, Dolní 
Palava, Horní Palava, K.H. Máchy, Rodkovské-
ho, Sadová 2-44 sudá, 7-29 lichá, Sladkovského, 
Úvoz, Vrchlického, Žižkova 2, 4, 6, Chatová 
oblast Horní Palava a Rekreační oblast Palava
Gymnázium Blansko, Seifertova 13: Čapkova, 
Bartošova, Hybešova, Havlíčkova 1-37 lichá, 2, 8 
sudá, Lipová, nám. Míru, Stařeckého, Těchovská 
19, Žižkova 1, 3, 5, 7-69, Sušilova 7
KINO Blansko, Hybešova 6: Havlíčkova 10-36 
sudá, Chelčického 1-29 lichá, 2-24 sudá, Údolní 
1-15 lichá, 2-10 sudá, Wolkerova, 9. května 1-9 
lichá, 2-16 sudá, Edvarda Beneše, Gellhornova 
(bez 13, 14), Husova, Hálkova, Klamovka, Masa-
rykova 20, 22, 24, 26, 39-81 lichá, Na Vyhlídce, 
Nerudova, Nádraží, Nádražní (bez 13), Skalní 
mlýn, Suchá, Sušilova, Těchovská 1-17, Ant. 
Dvořáka, Fügnerova, Kollárova, Mahenova, Ma-
sarykova 1-191 23-37 lichá, Svitavská, Tovární, 
Nádražní 13, Rožmitálova 15, 23, Smetanova 
8-14 sudá
ZŠ Erbenova 13: Erbenova, Havlíčkova 39-75 
lichá, 38-68 sudá, Chelčického 36-46, 50-54, 58-
74 sudá, 9. května 45a, Lesní, Leoše Janáčka, 
Purkyňova, Sadová 88-96, Větrná, Pod Sana-
torkou, Chatová oblast Lovětín, Nad Sanatorkou 
– přístup z ulice Purkyňova, Chelčického 26-30 
sudá, 32, 34, 48, 56, 31-69 lichá, Údolní 10, 
17-23 lichá, 13 9. května 11-65 lichá (bez 45a), 
18-42 sudá, Chatová oblast Žlíbek (severně 
od potoka, pod ulici 9. května), Nad Žlíbkem, 
Podlesí, Východní, Sadová 31-71 lichá, 46-84 
sudá, Nemocnice, Zahradní, K. H. Máchy 17, 
Chatová oblast Nad Sanatorkou (přístup z ulice 
Sadová), Žlíbek (severně Od potoka, pod ulicí 
Nad Žlíbkem)
Obchodní akademie a Střední zdravotnická 
škola, Nad Čertovkou 18: Jasanová, Nad Čer-
tovkou, Chatová oblast Úmorči, Žlíbek (jižně od 
potoka), Pod Javory, Na Pískách 
Městský klub důchodců, Dvorská 2: Bezručo-
va 1, 2, Aloise Skotáka, Družstevní, K.J. Mašky, 
nám. Svobody, Růžová, Vodní 4, 4a, 6-12 sudá, 
Dvorská 2, Bezručova 3, 5, 7, 15-35 lichá, 4-26 
sudá, Divišova, Krátká, Mlýnská, Na Řadech, 20 
Poříčí, Strázní domek, U Vodárny, Žalkovského, 
Vodní 9, 11, Pražská 1-9 lichá, Chatová oblast 
U splavu, U přejezdu
Střední škola technická a gastronomická, 
Bezručova 33: Bezručova 28-58 sudá, Březinky, 
Jiráskova 2,13a-30, 32-48 sudá, Konečná, Kříž-
kovského 20-61, Mánesova (bez 20), Pražská 
2, 4, 70, Příční, Příkrá, Tylova, Zborovecká, 
Zborovec, Dvorská 17, Chatová oblast Zborovce, 
Cihlářská, Okružní, Kamnářská, Krajní, Pekařská 
3, 5, 7, Pekařská 2-44 sudá, Pražská (bez 2, 
1-9 lichá, 70) Sloupečník, Chatová oblast Újezd
ZŠ Dvorská 26: Absolonova 13-24, Jiráskova 
1-11, 13, Dobrovského, 25 Dvorská 1-15 lichá, 
4-32 sudá, Křížkovského 1-19, Sukova, Zámek, 
Čelakovského, Mánesova 20, Palackého, Dvor-
ská 34-38, Salmova 1-16
ZŠ Salmova 17: Absolonova 1-12, Salmova 
17-21, Absolonova 25-30, Dvorská 40-80 sudá, 
19, Dvorská 82-126

Senátu. Zřízení senátu ovšem bylo v politických 
diskusích silně zpochybňováno a byly snahy o 
jeho vypuštění z ústavy. První volby do Senátu 
Parlamentu ČR se nakonec uskutečnily až v 
roce 1996. Tenkrát byla jedna třetina senátorů 
zvolena na dva roky, jedna třetina na čtyři roky 
a jedna třetina senátorů byla volena na celý 
šestiletý mandát, čímž se nastolilo pravidlo, že 
se každé dva roky vyměňuje jedna třetina sená-
torů. Prvním předsedou Senátu byl Petr Pithart 
(KDU-ČSL). Současným předsedou Senátu je 
Milan Štěch (ČSSD).
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KANDIDÁTI KSČM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - OKRES BLANSKO

Stanislav Navrkal
67 let, Blansko

Bc. Emil Pernica, DiS. 
26 let, Blansko

Ing. Jaroslava Konůpková
61 let, Letovice

KSČM za kraj hospodárný, otevřený a přívětivý
DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU 
VE VOLBÁCH DO ZASTUPITESTVA JIHOMORASKÉHO KRAJE 
www.portal.kscm-jmkraj.cz, www.facebook.com/kscmjiznimorava

OBĚTAVĚ PRO 
SPOLEČNÝ DOMOV

www.jaromiravitkova.cz

www.facebook.com/jaromira.vitkova

Přijďte k volbám do Senátu PČR 
a dejte mi hlas.

Děkuji.

kandidát č. 8
KANDIDÁTKA DO SENÁTU

Ing. Jaromíra Vítková
místostarostka Boskovic 2002–2016

Volby do Senátu ČR 

7.–8. října 2016

STARÁME SE O JIŽNÍ MORAVU www.kdujiznimorava.cz

Volby do Senátu ČR 

7.–8. října 2016
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 7.–8. ŘÍJNA 2016

PaeDr. Zdeněk Peša

53 let, Olešnice 
starosta města

Jindřich Kocour

42 let, Kotvrdovice 
podnikatel

Ing. František Hasoň

45 let, Blansko, 
ředitel společnosti

KANDIDÁTKA DO SENÁTU PČR

Ing. Jaromíra Vítková

58 let, Boskovice, 
místostarostka

16. 23. 32.
8.

Praktické informace
 Každý volič obdrží do své poštovní schránky volební lístky pro volby do Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje a volební lístky do Senátu. K dostání budou též ve volební místnosti. 
Lístky budou odlišeny barevně – do JMK šedé, do Senátu žluté. Hlasovací lístky musejí být 
vloženy do obálky stejné barvy. 

 Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje: 
21 hlasovacích lístků. Do úřední obálky volič 
vkládá jeden lístek, přičemž může (ale nemusí) 
zakroužkovat nejvýše čtyři kandidáty, kterým 
dává přednost. 

 Volby do Senátu: 9 hlasovacích lístků. Do 
úřední obálky volič vkládá pouze jeden lístek, 
který nijak neupravuje. Hlasovací lístky, které 
nebudou v obálce nebo budou přetržené, jsou 
neplatné. V obálce též nesmí být umístěno více 
hlasovacích lístků. 

 Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není 
přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky, nebude mu hlasováni 
umožněno.

 Každý volič se musí 
před hlasováním ode-
brat do prostoru, urče-
ného pro úpravu hla-
sovacích lístků, jinak 
mu okrsková volební 
komise hlasováni ne-
umožní. V prostoru 
určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků ne-
smí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem, a 
to ani člen okrskové 
volební komise. S vo-
ličem, který nemůže 
sám upravit hlasova-
cí lístek pro tělesnou 
vadu anebo nemůže 
číst a psát, může být v 
prostoru určeném pro 

úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise, a 
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední 
obálky. 

 Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v 
územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. V tako-
vém případě okrsková volební komise vyšle k vo-
liči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování 
postupuji členové okrskové volební komise tak, 
aby byla zachována tajnost hlasování. V případě 
druhého kola voleb do Senátu parlamentu České 
republiky obdrží volič hlasovací lístky přímo ve 
volební místnosti.

Volební speciál pro vás připravila
Marie Hasoňová

Krajské volby 2016
 V Jihomoravském kraji bylo podáno celkem 
21 kandidátních listin. 

• Za koalici SZ a Pirátů podnikatel a investor Jiří 
Hlavenka, dále kandidují starostka MČ Brno-Nový 
Lískovec Jana Drápalová nebo IT specialista To-
máš Vymazal.
• Lídrem SPR-RSČ Miroslava Sládka je v tomto 
kraji PhDr. Miroslav Sládek, bývalý poslanec FS a 
PS, bývalý starosta městské části Brno-Útěchov. 
Republikáni v tomto kraji kandidují v koalici s Pa-
trioty České republiky a HOZK.
• Lídrem ČSSD je dosavadní hejtman Michal 
Hašek, dále kandidují jeho náměstci Marek Šlapal 
a Roman Hanák.
• Hnutí ANO povede ředitel brněnských strážníků 
Bohumil Šimek, dále se představí právnička Taťána 
Malá či Miroslav Kubásek.
• Lídrem koalice SPD + SPO je Jan Hrnčíř, dvoj-
kou je pedagog Marian Keremidský, trojkou Libor 
Bláha.
• Lídrem za ODS je místopředseda Blanska Jiří 
Crha, za KSČM poslanec Ivo Pojezný, za KDU-
-ČSL náměstek hejtmana Roman Celý, za koalici 

TOP 09 a Žít Brno Jan Vitula, za uskupení Staros-
tové pro jižní Moravu starosta Brna-severu Martin 
Maleček.
• Svobodní v Jihomoravském kraji kandidují spolu 
se Soukromníky. Lídrem je Petr Pořízek, dvojkou 
je Radek Rabušic, oba dva z Brna.
• koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RA-
DĚJI PRO NAŠE LIDI, čtyřkoalice stran: Strana 
zdravého rozumu, Česká strana národně sociální, 
Česká strana národně socialistická, Demokratická 
strana zelených. Lídrem čtyřkoalice je Ing. Jan 
Šalamoun, agronom, 2. Petr Skácel, důchodce, 
aktivista za zdravý rozum v politice, 3. Mgr. Michal 
Ševčík, projektový manažer, 4. Lenka Viskupová, 
živnostník, 5. Mgr. Markéta Rašková, učitelka spe-
ciální školy, kandidátní listina obsahu 66 kandidátů.
• Kandidátku dále podaly tyto subjekty: DSSS, 
Konzervativní strana, Koruna česká, Moravané, 
Národní demokracie, Sdružení pro republiku – 
Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska, 
Svoboda a síla, Úsvit s Blokem proti islamizaci, 
Volte pravý blok.

zdroj: wikipedia.org
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Zkušenosti z kraje 
a obce do Senátu

Děkuji za Váš hlas, který 
je pro mne zavazující.

Váš kandidát č.

1
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„V Senátu pro Vás“„V Senátu pro Vás“

Práci v Senátu chápu jako službu veřejnosti,

kterou jsem připraven v případě svého zvolení plnit

s využitím všech svých odborných znalostí 

a získaných životních zkušeností.

Budu usilovat o:

- Obnovení profesí a řemesel ve spolupráci s místními fi rmami

  a podpořím vznik nových pracovních míst

- Nabídku studijních oborů dle potřeb trhu práce

- Prevence nezaměstnanosti, absolventské praxe a stáže

- Spravedlivé rozdělování různých dávek a podpor

- Zatraktivnění veřejně prospěšných prací

- Rozšíření možností aktivního trávení volného času

 pro děti a mládež v jednotlivých obcích

 „Sport mě naučil respektovat soupeře 

 a chovat se fair play.“

Ing. Jiří Míšenský (64)
Bydlel 20 let v Adamově, nyní žije již 20 let v Blan-

sku. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, 

fakulta strojní, katedra ekonomiky a řízení. Praco-

val 19 let v hospodářských funkcích obchodního 

úseku Adamovských strojíren v Adamově, 3 roky 

byl předsedou představenstva akciové společ-

nosti ADAST Adamov. Následně se 14 let živil jako 

obchodní zástupce Heidelberger Druckmaschine-

m,A.G. a dalších pěti německých fi rem v oblasti 

polygrafi e. 5 let zastával funkci obchodního ředi-

tele a konzultanta v oblasti polygrafi e v několika 

fi rmách.

40 let je majitelem a zároveň  učitelem tance a 

společenské výchovy v taneční škole Studio M – 

Taneční škola manželů Míšenských. Jeho kurzy 

absolvovalo více než 30 tisíc studentů a dospělých 

v Blansku, Adamově, Boskovicích, Letovicích, na 

Oboře, v Kotvrdovicích a v dalších obcích našeho 

okresu. 

Zájmy: Sport a kultura, v mládí vrcholový sporto-

vec v několika sportech, nyní se věnuje rekreačním 

sportům, cyklistice, tenisu, otužileckému plavání, 

fi tness a golfu. Má kvalifi kaci rozhodčího a maršála 

golfových hřišť.

VOLTE č. 
VOLTE č. 44
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TOP AUTOSALON BLANSKO 
Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní servisní 
prohlídku vašeho vozu. Provedeme 
test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho 
dalšího. Samozřejmostí je výhodná 
nabídka zimních kompletních kol 
a možnost přezutí nebo uskladnění 
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši 
bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo 
novou autobaterii, bude se vám hodit 
až 15% sleva. 

Zimní kontrola vozu 
a baterie za 249 Kč

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ


