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Prodej DB 3+1 Blansko - Jasanová, 78 m2,  2.p. výtah, plast. okna...NC - 1 399.000 Kč
Prodej bytu OV 2+1 Blansko - centrum, 55 m2, 2. p, plast. okna...NC -  1 149.000 Kč
Prodej bytu OV 2+1 Blansko - Nám. Rep., 54 m2, 2.p., plast. okna...NC -  1 199.000 Kč
Prodej ŘRD 5+1 Blansko - Zborovce, poz. 213 m2, vysoký standard...NC - 3 999.000 Kč
Prodej RD 3+1 Spešov - blízko centra, poz. 347 m2, obyvatelný, sleva...NC - 1 099.000 Kč
Novostavba RD 5+1+gar. Ráječko - poz. 454 m2, téměř dokončeno...NC - DOHODOU
Prodej chaty se zahradou Blansko - Podlesí -  poz. 400 m2, už. voda...NC - 169.000 Kč
Prodej pozemkú na RD Blansko - Olešná, až 2214 m2,  IS k dispozici...NC - 1.269 Kč/m2
Pronájem bytu 1+1 Blansko - Dvorská, 32 m2, 8. p., balkon, výtah...NC - 4.000 Kč/měs. + .ink.
Pronájem bytu 2+1 Blansko - Chelčického, 58 m2, 2. p., vybavený...NC - 4.300 Kč/měs. + .ink.
Pronájem bytu 2+1 Blansko - Dvorská, 52 m2, 6. p., výtah, volný...NC - 4.990 Kč/měs. + .ink.
Pronájem bytu 2+1 v RD Rájec-Jestřebí, 100 m2, 2. p, vybavený...NC - 4.300 Kč/měs. + .ink.

ZA TIP A UZAVŘENÍ SMLOUVY ODMĚNA ZA TIP A UZAVŘENÍ SMLOUVY ODMĚNA 1%1% PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI

www.velvetblansko.cz

 Tak například pro mne začal nový rok krádeží. 
Neznámý lapka se zmocnil mé lopaty na odhrabování 
sněhu a odnesl ji neznámo kam. Stála poklidně opřena 
o zeď, uschována před zraky kolemjdoucích hustým 
okrasným porostem, protože díky každodennímu sně-
žení byla stále v permanenci. A přesto se stala cílem 
jakéhosi podomního zloděje. Když to před časem byl 
pěkný adventní věnec, který zdobil vchodové dveře a 
zůstaly po něm jen tkaničky od zavěšení, dalo se to 
ještě pochopit. Ale umělohmotná lopata na sníh za pár 
korun, to už je silnější kafe. Přál bych milému zlodějíč-
kovi, aby ho na ni posadila Baba Jaga a šoupla ho ne do 
pece, ale přímo do horoucích pekel. Stalo se to v době, 
kdy jsem si zrovna v rádiu vyslechl statistiku, která naši 
republiku v oblasti drobných krádeží staví na 13. příčku 
ve světě, v rámci Evropské unie prý suveréně vedeme! 
Inu, nelichotivá to statistika, naštěstí se ale týká jen 
drobných krádeží. Kdyby se do ní započítaly i ty veliké 
(mám na mysli pochybné privatizace, zmanipulovaná 
výběrová řízení a další skryté podvody, o kterých se 

veřejnost nikdy nedověděla), kdo ví, 
jestli bychom nedosáhli i světového 
prvenství. Dříve se o našem národu 
říkalo „co Čech – to muzikant“, 
dnes se říká „co Čech - to zloděj“ 
a zahraniční obchodníci si na nás 
dávají náramný pozor.
 Také co se týče korupce prý pa-
tříme ke světové špičce. Ještě mi 
zní v uších, jak všichni politici před 
volbami slibovali, že s podplácením 
úředníků zatočí, a koukejme. Jen se 
objevil první případ, kdy byl natočen 
přímo při činu vysoký státní úředník, 
hnedle se našla spousta důvodů 
proč nahrávku nelze použít jako 
důkaz a nakonec to vypadá tak, 
že to odnese její autor. Tak nevím 
jak vy, ale já si protikorupční činost 
takto nepředstavoval.
 A třetí věc, která nás v současné 

době staví na světovou špičku v oboru, je akce Děku-
jeme – odcházíme. Kolem čtyř tisícovek lékařů státních 
nemocnic už podalo výpověď, další se údajně k tomuto 
kroku chystají. Hlavním důvodem jsou platy, odboráři 
žádají minimálně 70 tisíc korun a svoje výdělky srov-
návají se svými kolegy v Německu, Švýcarsku nebo 
jiné západní zemi, kteří prý berou zhruba trojnásobek, 
samozřejmě ale ne všichni. Na první pohled si člověk 
řekne: ano, lékařům je třeba za jejich práci dobře za-
platit. Proč ne? Na straně druhé leží ale otázka: kde 
na to vzít? My nežijeme v Německu ani Švýcarsku a 
přestože se dvacet let snažíme ze všech sil těmto ze-
mím v životní úrovni přiblížit, pořád nám jaksi unikají. 
Žijeme v Česku a musíme tudíž vycházet z místních 
podmínek. Co by měly říkat například české uklizečky, 
které mají 15x nižší plat než německé, prodavačky, 
pekaři, zemědělci nebo jiné dělnické profese, u nich je 
násobek jen o málo nižší. Kdyby každý zaměstnanec 
uvažoval jako doktoři a vyhlásil podobnou akci, zela by 
rázem republika prázdnotou a zůstali by tu asi jen samí 
ředitelé, pár manažerů a naši zákonodárci.
 Máte pocit, že lékaři zvolili správnou cestu? Já 
osobně nikoliv. Celé to zavání propagandou, která 
je fi nancována ze zdrojů nám neznámých. Moc by 
mě zajímalo, jaký plat mají odborářští předáci a kde 
berou milionové částky na reklamní předměty, trička, 
potisky sanitek a další činosti s tímto způsobem stávky 
spojené. Z peněženek „chudých“ lékařů to jistě není. 
Mám takový dojem, že za vším tím humbukem se 
schovávají úplně jiné peníze než jen požadované platy 
lékařů. Každý rozumný člověk přece dokáže pochopit, 
že průměrný plat přes 50.000 korun je adekvátní našim 
podmínkám, ve srovnání s celostátním průměrem více 
než dvojnásobný a že trucování a vydírání krizi našeho 
zdravotnictví nevyřeší.
 Nějak se mi z celé věci vytrácí slova přísahy, kterou 
každý absolvent lékařské fakulty skládá na závěr studia. 
Mám na mysli tu část, kde každý přísahá, že: „…budu 
konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých 
schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co 
by bylo ke škodě a co by nebylo správné.“
 Pokud si tedy myslí všichni ti, co podali výpověď, 
že jednají správně a v zájmu pacientů, asi zapomněli, 
na co přísahali. Pokud všichni opravdu své nemocnice 
opustí, když nedostanou požadované peníze, bude to 
smutné a přinese to veliké komplikace nejen pacien-
tům, ale také vedení nemocnic a zbylému personálu. 
Nějak se nakonec situace jako vždy vyřeší, nikdo není 
nenahraditelný. Pokud ale vláda podlehne nátlaku a 
lékařům vyhoví, bude to prohra nás všech.

PM

 Máme tu opět nový rok. Staré české přísloví praví, že jak na Nový rok, tak po celý rok, podle prvních 
dnů tedy můžeme soudit, že nás nejspíš nic pěkného do budoucna nečeká.

volejte

800 800 874    

profesionální Garážová vrata

le t z á r u ka

• je přední 
    český výrobce vrat

• nabízí standardní i luxusní      
    provedení vrat

• vyrábí vrata na míru 
    s největší nabídkou 
    designu

• zajišťuje pohodlí 
    a komfort

• montuje vrata od 
    garáže po hangár

• zaručuje dostupný 
    a rychlý servis

www.trido.cz

sledujte akce a soutěže na 

www.vrata-trido.cz

Prodej a servis

kancelářských
židlí a křesel...židlí a křesel...
OFIS BK s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko
Tel. 516 414 943
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Prodej aa ssseeerrrvvisProdej aa ssseeerrrvvis

kancelářskýchkancelářských

NÁBYTEK HAVLÍK

www.nabytek-havlik.czwww.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.czinfo@nabytek-havlik.cz

Těchovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)

Návrh, výroba,Návrh, výroba,
montážmontáž

Prodej nábytkuProdej nábytku
od českých firemod českých firem

út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY

kuchyní na míru
a veškerého
interiérového nábytku

TON, Jelínek, Jech,
Dřevotvar, Aksamite,
Gazel, Domestav, BMB,
Ahorn, Siko, LD Seating

Reality Macocha s.r.o.

REALITNÍHO MAKLÉŘE 

Požadujeme: Nabízíme:

info@realitymacocha.cz

Reality Macocha s.r.o.
v rámci rozšiřování svého týmu vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici:

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis do 30. 1. 2011
na emailovou adresu: info@realitymacocha.cz

Požadujeme:
•  výborné komunikační a organizační 

schopnosti
•  asertivní chování a týmové jednání
•  samostatnost, flexibilitu a ochotu dále 

se vzdělávat
•  řidičský průkaz sk. B
•  praxe v oblasti obchodu a prodeje 

výhodou

Nabízíme:
•  zajímavou a různorodou práci
•  velmi dobré finanční podmínky bez omezení
•  mobilní telefon, fotoaparát, notebook, služ. auto
•  zaškolení pro nové makléře zaměřené na fungová-

ní realitního trhu, právní aspekty prodeje nemovi-
tostí, financování nemovitostí, atd.

•  zázemí kanceláře
•  práci na živnostenský list umožňující časovou 

nezávislost

REALITNÍHO MAKLÉŘE pro centrálu v Blansku.
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        Koupili jste novou televizi a máte problémy        Koupili jste novou televizi a máte problémy
        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!

ELASTRA spol. s r.o., náměstí Svobody 13, Blansko
Tel./Fax 516 417 421, MT: 608 220 319, 775 220 319, email: elastra@elastra.cz

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFIPRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

* Naladíme Váš televizor a prověříme anténní signál.
* V případě potřeby poradíme a zajistíme rekonstrukci antén tak,
 abyste byli spokojeni.
* Tam, kde žádný anténní systém není, zhotovíme nový.
* V souvislosti s digitalizací provádíme měření signálu a v případě zájmu
 dodávku a montáž naladěných setoboxů a LCD televizorů s integrovaným
 setoboxem, o kterých víme, že vám budou dobře sloužit.
* Vaše spokojenost je naše dobrá vizitka!

Důležité                              
upozornění 

 Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u 
dopravních i jiných nehod má většina zraněných u 
sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými 
nelze komunikovat záchranáři neví, koho by měli 
z dlouhého seznamu na mobilu uvedených adres 
kontaktovat. 
 Řidiči a lékaři záchranné služby navrhli, aby si ka-
ždý občan zadal do svého adresáře v mobilu osobu, 
kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod 
mezinárodně užívanou zkratku.
 Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case 
of Emergency (pro případ záchrany). Pod touto 
zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která 
bude v případě nouze kontaktována policií, hasiči či 
první pomocí. Pokud chcete kontaktovat více osob, 
potřebujete mít pro každou kontaktní osobu samo-
statnou, číselně označenou zkratku -  ICE1, ICE2, 
ICE3 atd.

- Šr -

Sběrné místo                
autolékárniček 

 Na OA a SZdŠ v Blansku bylo zřízeno v součinnos-
ti s mezinárodní humanitární organizací ADRA sběr-
né místo nevyužitých autolékárniček, které budou 
použity ve zdravotnickém zařízení Itibo v Keni. Pokud 
jste si zakoupili autolékárničky s novým obsahem a 
nevíte kam se starou autolékárničkou, přineste ji do 
konce ledna 2011 do budovy OA a SZdŠ Blansko, 
Nad Čertovkou 18, v pracovních dnech od 7,00 do 
11,00 nebo po dohodě s p.Romanem Gregorem – tel. 
516 418 980 nebo 723 283 454.

Roman Gregor, OA a SZdŠ Blansko

Můj kamarád
 Již  dvanáctým rokem pořádá Erbenka v před-
vánočním čase školní literární a výtvarnou soutěž. 
Letos jsme pro žáky zvolili téma „Můj kamarád“.  
Všichni žáci se  zapojili a vznikly tak pěkné literární 
práce i malá výtvarná díla. 
 Za svoji snahu a píli, kterou bylo třeba vynaložit 
k napsání popisu kamaráda či zamyšlení nad dů-
ležitostí přátelství, k namalování nebo nakreslení 
lidského i zvířecího portrétu, byli ti nejlepší odměněni 
diplomem a malou sladkostí.  Vybrat  a ocenit ty 
nejlepší je vždy velmi obtížné. Výtvarné práce jsou 
vystaveny na chodbě školy.

Jitka Jelínková

DOD na Dvorské

 ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 zve všechny 
předškoláky a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ, který se uskuteční ve čtvrtek 27.1. 2011 od 
10 do 16 hod. Těšíme se na setkání s Vámi.  Podrob-
nější informace najdete na:  www.zsdvorska.com

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, ředitel školy
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Zbytečnosti                               
mezi námi

 Každý rok v lednu si dává mnoho lidí nová 
předsevzetí, aby na ně někdy už v únoru 
postupně zapomněla. Já to nedělám, protože 
pokud chci zlepšit kvalitu svého života, žádné 
magické nebo hraniční datum mi k tomu ne-
pomůže, věci se prostě vyvíjejí tak, jak plyne 
život kolem nás.
 Já se vždycky v lednu zamýšlím spíš nad 
tím, čím nás další rok našeho putování po 
planetě Zemi obohatí. Každý rok se ovšem 
stávám víc a víc skeptičtější, hlavně proto, 
že se nejen nedaří odstranit staré neřesti, ale 
objevují se stále nové.
 Třeba šetření v rámci státního rozpočtu 
určitě má svoje opodstatnění, protože nemů-
žeme donekonečna projídat peníze na dluh. 
Na druhé straně je třeba urychleně připravit 
potřebné reformy, protože by mě opravdu zají-
malo, jak by se strany současné vládní koalice 
podívaly po 4 letech voliči do očí, pokud se v 
této oblasti nic neudělá. Namísto toho sleduji 
na politické scéně žabomyší války, přetahovaní 
se o nesmysly a prapodivné obviňování „to ne 
já, to ti druzí“.
 Ve významných městech i v městech men-
ších se leckde „upekla“ pohodlná velká koali-
ce, která přímo nahrává spekulacím o předem 
připravených scénářích.
 Na evropské scéně se stále Evropský 
parlament stěhuje pravidelně z Bruselu do 
Štrasburku, i když celá ta legrace přijde mne 
a vás ostatní, co platíte daně na částku okolo 
250 milionů Euro za rok a když na to někdo 
poukáže, tak je z něj populista.
 Na světové scéně je stále při životě OSN, 
což je další takový moloch, který požírá pe-
níze a celá jeho činnost je spíše pochybná, 
což jsme mimo jiné podtrhli tím, že se v r. 
2002 stal předsedou VS Jan Kavan, značně 
problematická politická fi gura.
 Místo reálných teroristů nám život stále více 
komplikují ti ekologičtí, se svými „geniálními“ 
nápady a prolobovanými zákony, týkající se 
podpory energie z tzv. obnovitelných zdrojů, 
pocházejících z klimatických konferencí, na 
které létají účastníci nezřídka privátními leta-
dly.
 Evropská monetární unie je v těžké de-
presi, což se (při vší úctě) dalo čekat a je mi 
sympatický postoj vlády našeho východního 
souseda, která se dokázala vzepřít příkazu a 
rozhodla se zadluženému Řecku nepomáhat, 
protože by si na tu pomoc Slovensko muselo 
samo půjčit.
 Chtěl jsem být na začátku roku pozitivní, to 
se mi vůbec nepovedlo, ale snad bude důvodů 
k optimismu s přibývajícími dny roku 2011 také 
přibývat a projeví se to i na mém psaní...

Freddie
freddiemail@email.cz

Nepochopitelná rozhodnutíNepochopitelná rozhodnutí
otravují občanyotravují občany

Sportovní 604
679 02 Rájec - Jestřebí
tel.: 516 433 886
e- mail: studio@exam.cz
www.exam.cz

* veškeré zboží pro koupelny
* rekonstrukce koupelen
 a bytových jader
* prodej plovoucích podlah
 od 450,- Kč/m2

* obklady a dlažby od 149,- Kč
* španělská sanitární keramika
 ROCA (umyvadla, WC, nábytek,
 bidet) - vysoká kvalita

Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730

so 8 - 11

Pražská 1, Blansko

Prodej:
- plovoucích podlah
  /dřevo, lamino - 150 druhů/
- PVC /Novilon, Tarkett, Thermofi x/
- přechodových lišt
- prahů
- tmelů na parkety
- přírodního lina
- obvodových lišt /koberec,lamino/
- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

 Před pár týdny byly po rekonstrukci bývalé budovy Adastu u kruhové křižovatky otevřeny dvě nové 
prodejny. Nejdříve si u výjezdu z kruhu udělali parkoviště zaměstnanci provádějící fi rmy a nakonec byl 
vyřešen vstup do prodejen zavěšeným schodištěm, zasahujícím až do  chodníku. Je to jako atentát na 
zrakově postižené osoby. Takové řešení sotva kdo někde zahlédl. Takže i nějaké závěsné kovové schody 
zasahující až na chodník jsou v rozhodování a při kolaudačním řízení pouhou prkotinou a bezbariérový 
přístup do nově vybudovaných prodejen zbytečným luxusem.  

 Je vidět, že náš stavení úřad některým stavební-
kům vychází až podivně vstříc. Tak už zkolaudoval 
před pár lety vjezd do garáže, postavený metr před 
hranicí budovy, čím vyloučil vybudování chodníku na 
celé trase. O černých stavbách už ani nemá cenu se 
zmiňovat, ať si kolem bydlící občané zvyknou i na jiné 
aroma než od Diora. Vysoce kvalifi kovaná rozhodnutí 
jsou Krajským úřadem rušena s tím že, cituji: „Sta-
vební úřad se dopustil několika závažných porušení 
stavebního zákona“ - která jsou dlouze komentována 
a uzavírá je vyjádřením: „V kontextu výše popsaného 
považuje pak odvolací orgán za nadbytečné blíže se 
zabývat dalšími argumenty obsaženými v odvoláních 
účastníků, neboť vzhledem ke zjištěným vadám ne-
mohou nic změnit na výsledku odvolacího řízení.“ To 
nepotřebuje komentář.
 Stejně tak v době, kdy se hovoří o nedostatku peněz 

se do naprosto zbytečných změn v dopravě investují 
desítky tisíc korun. Doprava se takovým nákladným 
dopravním značením směruje z klidové Rodkovského 
ulice na přetížené komunikace v sousedství nemoc-
nice, kam zahání i občany kteří by po ul. K.H. Máchy 
nikdy nejezdili a společně s dalšími komplikují zvýše-
ným hlukem a emisemi život lidem na ulici K.H. Máchy. 
Jedna dopravní značka stojí bez montáže v průměru 
kolem 700 Kč a na této akci je jich zbytečně  asi 17. To 
vše jen kvůli 15 minutám před osmou hodinou ranní, 
kdy rodičové vozí své pohodlné děti až ke schodům do 
školy, jinak je Rodkovského ulice téměř bez provozu. 
Přitom těmto rodičům nic nebránilo, aby po trase, po 
které jezdí za desítky tisíc utracených korun jezdili i 
bez nového značení a zbytečného vyhazování peněz 
potřebných na podstatně užitečnější věci. 

- Šr -

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.
Tel. 602 575 333

e-mail: atipo@centrum.cz

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

VELKÝ ZIMNÍVELKÝ ZIMNÍ

VÝPRODEJVÝPRODEJ
TEXTILU A OBUVITEXTILU A OBUVI

SLEVYSLEVY  
10, 20, 30-50 % 10, 20, 30-50 % 

Slevy platí do vyprodání zásobSlevy platí do vyprodání zásob

INZERUJTE
V MONITORU
Tel. 602 543 381
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Mimořádně prospěšné setkáníMimořádně prospěšné setkání

 V současné době probíhá pro občany Blanska tvorba dvou významných dokumentů. Do konce ledna 
má být občanům předloženo programové prohlášení Rady města Blansko a současně je zpracová-
ván územní plán Blanska na delší období. Proto jsem navštívil místostarostu Ing.Bc. Jiřího Crhu. 

 Pane místostarosto, na tiskové konferenci 
jsem Vám předal petici občanů Hořic a Olešné 
a připomínku občanů týkající se dopravního 
propojení městské části Sever a Zborovce. 
Slíbil jste mi, že jejich požadavky projednáte s 
vedením společnosti Kordis. Znáte už nějaké 
řešení? 
 Mohu vás i občany potěšit – vedení Kordisu a 
ČAD zajistilo nápravu a obě linky budou v provozu 
od 10. ledna aniž by požadovalo zvýšení fi nanční 
dotace. 
 Děkuji. A nyní k dalším událostem těchto dnů. 
Rada připravuje Programové prohlášení Rady 
na celé volební období. V jakém stadiu je jednání  
koalice?
 Programové prohlášení by mělo být schváleno 
po úspěšném jednání koaličních stran do konce 
tohoto měsíce. Zatím mohu poskytnout pouze 
stanovisko ODS, která ve svém volebním pro-
gramu zakotvila řadu priorit směřujících k rozvoji 
Blanska. K důležitým patří podpora sportu, na které 
předpokládám dojde ke shodě, protože řada věcí 
již byla připravena v uplynulém volebním období. 
Zejména se jedná o převzetí sportovišť do majetku 
města,  které by mělo být uskutečněno v počátku 
volebního období, jak už vám v listopadovém 
rozhovoru potvrdil starosta Ing. Toufar. Analýza 
převodu již byla zpracována, takže už zbývá jen 
předložit tuto pro sportovce důležitou záležitost ke 
schválení zastupitelstvu. V rámci investic hodláme 
podpořit uvažovanou přístavbu hlediště k tělocvič-
ně na Údolní ulici. Probíhá zde řada sportovních 
soutěží i přesto, že tam není prostor pro diváky 
a tím tato hala nesplňuje předepsané parametry 
pro tyto soutěže. Podaří-li se přístavbu realizovat, 
získá Blansko možnost pro pořádání sportovních 
akcí většího, včetně  mezinárodního, významu. 
Prostě by to prospělo ke zviditelní Blanska větším 
rozsahem sportovních aktivit. Druhým problémem, 
který čeká na neodkladné řešení, je rekonstrukce 
vzduchotechniky v krytých lázních, která neodpoví-
dá vládní vyhlášce a oprava střechy proti zatékání. 
Důsledkem současného stavu je zavlhání budovy, 
poškození kovových konstrukcí budovy a odpadnutí 
keramické mozaiky u bazénu. Nutné je i zpevnění 
vstupní komunikace na fotbalové hříště na Údolní 
ulici a dle možností pořízení umělé trávy, jakou už 
mají i Boskovice.
 Není toho málo, ale je pravda, že jste uvedl 
řadu po dlouhá léta odkládaných oprav spor-

tovních zařízení, jejichž důsledkem může být i 
jejich odstavení z provozu. Jak jsem již v úvodu 
rozhovoru uvedl, druhou nejzávažnější aktivitou 
pro budoucnost města je zpracování nového 
Územního plánu města Blansko. Co by podle 
Vašeho názoru mělo být dlouhodobou prioritou 
tohoto závažného dokumentu?
 Podle mého názoru je to především rozvoj bydle-
ní. Ten spočívá v několika souvislostech a etapách. 
Především vyžaduje kvalitní dopravní obslužnost, 
aby občané všech městských částí včetně centra 
měli stejné možnosti rozvoje i kulturního a spole-
čenského života. K určitému zlepšení již došlo a 
dle aktivit společnosti ČAD, se dá předpokládat 
že dobrá spolupráce bude i v budoucnosti. Dalším 
předpokladem pro rozvoj Blanska je vymezení 
lokalit pro výstavbu většího počtu rodinných domů, 
jejich zasíťování a nahradit tak důsledek nepřízni-
vého postoje majitelů pozemků dříve vytypovaného 
prostoru Luhy. I nadále budeme podporovat rozvoj 
cyklostezek a pokračovat po vzoru Písečné v 
revitalizacích městských částí. Následovat bude s 
využitím dotací sídliště Sever. V centru města by 
měly být dořešeny vlastnické vztahy k prakticky 
vybydlenému hotelu Dukla, jehož odstranění by 
dalo předpoklad k propojení všech tří sousedních 
náměstí směrem k zámku. Dalším problémem je 
vytvoření podmínek pro doplnění obchodní sítě o 
prodejny se zbožím, které v Blansku není. Kupř. 
textil, pánská i dámská konfekce, zahrádkářské 
a řemeslnické potřeby a další,  aby pro toto zboží 
nemuseli občané jezdit do Brna. 
 K realizaci těchto a dalších aktivit bude 
potřeba získat nemalé fi nanční prostředky a 
těmto potřebám i odpovídající územní plán. Je 
to základní dokument, jehož význam by se neměl 
podceňovat. Občané mají možnost předkládat k 
němu svoje návrhy a připomínky. Nemělo by to 
být jak v minulosti, kdy územní plán zpracovala 
odborná fi rma a politická reprezentace ho bez 
účasti veřejnosti jen slepě schvalovala!
 Máte pravdu, protože jen díky zájmu a účasti 
občanů je možné vytvořit vstřícný a respektovaný 
územní plán, který bude mít všeobecnou podporu. 
Pokud se jeho součástí  nestanou předměty jejich 
potřeb a zájmů, jakými je možnost výstavby rodin-
ných domů a občanské vybavenosti, pak se nic 
k lepšímu nepohne. Protože přicházet s novými 
požadavky a náměty až po schválení už je pro-
blematické až nemožné. Vše tedy nezáleží jen na 
zpracovatelské fi rmě a politické reprezentaci města, 
ale především na iniciativě a připomínkách občanů, 
kteří nejlépe znají a prožívají kvalitu prostor, zařízení 
a služeb města.
 Tolik z vyjádření místostarosty Jiřího Crhy. 
Nemohu však nepřipomenout, že řada věcí z bý-
valých Územních plánů se buď nesplnila, nebo 
odkládala z jednoho do druhého i dalšího. Kon-
krétně jeden z příkladů za všechny. Už v prvním 
Územním plánu ze šedesátých let bylo vymístění 
východní části areálu Adastu s cílem rozšíření 
centra města. To se opisovalo do dalších plánů, 
ale skutek utek. Představitelé města zaspali celé 
období konkurzu, který byl ukončen prodejem 
závodu, aniž by někdo z úředníků radnice  re-
spektoval Územní plán a jednal se správcem 
konkurzní podstaty Ing. Beerem, aby usiloval o 
převzetí v územním plánu uvedených prostor na 
město. Dnes už jsou budovy a pozemky Adastu 
v majetku celé řady soukromých osob a mnoha-
letý plán se stal nerealizovatelným. Na radnici 
pro to  neukápla ani slza a stejní představitelé 
úřadu se naopak usmívají, jak jim to vše, jako 
řada jiných věcí, bez následků prošlo. 

Za rozhovor poděkoval Jiří Šrámek

Srdečně Vás zveme do nově otevřené prodejny DÁRKOVÝ SERVIS
na ulici Smetanova 8, Blansko (vedle OD Centrum Ježek)
* Nabízíme služby v oblasti květin, dárků a balení. Rozvozy květin a dárků po Blansku  zdarma!
* Každou neděli slevasleva na veškeré dárkové zboží 5%5% (akce trvá od 16.1. do 6.2.2011)
* Řezané květiny za zaváděcí ceny.
* Připravili jsme pro nevěsty příjemný svatební koutek, kde vám naši profesionální fl oristé poradí
 s výběrem svatebních kytic a ostatních dekorací.
* Firmám nabízíme jakékoliv dekorace do  veškerých fi remních prostor,
 výzdoby fi remních večírků, plesů a rautů.
* Všechny objednávky lze provádět i po telefonu. 

Naše prodejny:
Blansko, Smetanova 7 Tel: 725 353 080 Po – Pá 8 – 17,  So 8 – 12, Ne 9 - 12
Boskovice, Bezručova 12 Tel: 602 640 703 Po – Pá 8 – 17,  So 8 – 12, Ne 9 - 12
Boskovice, 17. listopadu 3 Tel: 725 700 869 Po – Pá 8 – 17,  So 8 – 12, Ne zavřeno
 NONSTOP SLUŽBA - 725 353 070
 email: darkovyservis@seznam.cz Dáváme květinám duši!

Rozhovor s místostarostouRozhovor s místostarostou

Jiřím CrhouJiřím Crhou

 Poslední tiskovou konferenci navštívil jeden z nejvýznamnějších podnikatelů v Blansku a Morav-
ském krasu od první poloviny devadesátých let, Lubomír Stoklásek, který svojí fi rmou  ČAD zajiš-
ťuje autobusovou a nákladní dopravu, v sousedství garáží vybudoval prodejnu Mana - nyní Albert 
a benzinovou čerpací stanici. Postupně zprovoznil hotel Skalní mlýn, pstruhárnu a významně se, 
podobně jako bývalý vlastník Pivovaru Černá Hora Ing. Jiří Fusek, zapojil do prospěšných aktivit v 
Blansku a Moravském krasu.

 Jak uvedl, za nedokončenou investici ještě pova-
žuje autobusové nádraží, které se prakticky od svého 
vzniku v roce 1957 nezměnilo. O svých plánech řekl: 
„Současný stav není ideální a nevyhovuje součas-
nému provozu, dokonce ani cestujícím. Doufám ve 
zlepšení spolupráce s městem, kterému jsme již 
před dvěma roky nabídli pronájem, aby mohlo využít 
strukturální fondy na 90% nákladů k modernizaci 
tohoto nádraží. Proto se podivuji nad tím, že město 
doposud nereagovalo. ČAD provozuje tuto činnost v 
Blansku od roku 1992, myslím si, že dobře a bylo by 
prospěšné možnost vysoké dotace využít a vyřešit 
tím, aby se tento areál  mohl stát důstojnou součástí 
vstupní brány do Blanska a Moravského krasu. My 
jsme v minulém roce zakoupili pět nových autobusů 
a postupně v horizontu čtyř let zkvalitníme své služby 
investicí k nákupu dalších 20 až 25 autobusů. Kromě 
prodejny Albert a benzinky jsme v sousedství posta-
vili i zajímavou výškovou budovu, škoda, že nám 
záměr, aby byla o dvě patra vyšší, váš stavební úřad 
nepovolil, ale i tak svým tvarem připomínajícím píst 
Wankelova motoru jsme obohatili architekturu Blan-
ska a přispěli k rozšíření služeb. Proto chceme aby 
tomuto prostředí odpovídalo i autobusové nádraží, 
kde bychom chtěli zastřešit příchody k nástupištím 
a vytvořit tam síť služeb, občerstvení, několik parko-
vacích míst pro auta, úschovnu a půjčovnu kol. Celý 
areál bude dokončen vybudováním kruhové křižovat-
ky a průtahu cyklostezky. Projekt je již zpracován a 
ctí všechny požadavky města na toto území.  Spo-
lupracovali jsme i s povodím Moravy, kterému jsme 
poskytli pozemek na vybudování protipovodňových 
opatření a pozemek na cyklostezku jsme připraveni 
městu předat za symbolickou 1 Kč.“
 Vaše aktivity, pane generální řediteli, sahají i do 
oblasti Moravského krasu. Konkrétně se jedná o 
pstruhárnu a hotel Skalní mlýn. Obě tato zařízení 

jste do značné míry    zmodernizoval a navíc za-
hájil prospěšnou spolupráci s CHKO Moravský 
kras.
 „Hotel Skalní mlýn provozujeme už 12 roků. Po 
jeho převzetí jsem byl zklamán, protože v jeho okolí 
nebylo kromě parkoviště nic jiného, dokonce ani 
sociální zařízení pro přijíždějící turisty. První, co jsem 
tedy musel vybudovat byla budova s řadou služeb 
nejen ke spokojenosti  turistů, ale i provozovatele 
jeskyní. Pokud se týče pstruhárny, tam jsme rovněž 
investovali nemalé prostředky, protože její zařízení 
a vybavení již nebylo v souladu se současnými 
provozními podmínkami. Problém byl i se zajištěním 
kvalifi kovaných odborníků, protože obor rybářství 
jimi v ČR neoplývá. Po třech letech se to nakonec 
podařilo, ale objevil se problém s nákupem plůdků 
ze zahraničí, které jsme nakonec jako zdravotně 
závadné museli zlikvidovat. Proto náš rybář dostal za 
úkol zajistit obnovu z vlastního chovu. Dnes už je tam 
200 tisíc malých rybek vysoké kvality. To je základ 
nového chovu. Máme výhodu, že celá oblast je chrá-
něna před používáním chemikálií, Punkva vyvěrá z 
podzemí, takže ryby zde žijí v naprosto ekologickém 
prostředí. Jedinou nevýhodou je nízká teplota vody, 
takže musí být krmeny o 30% déle, ale za to jsou to 
nejzdravější ryby na trhu. Plánujeme ještě vybudovat 
další část chovných vsádek a v sousedních nádržích 
chceme umožnit, aby si zákazník mohl svoji rybu sám 
ulovit na vlastní, nebo zapůjčenou udici.“
 K tomu nelze dodat nic, než se před takovou 
pro celou oblast záslužnou činností poklonit. 
Protože právě takové aktivity jsou předpokladem 
pro zvýšení zájmu turistů, kteří přispějí k rozkvětu 
nejen Blanska, ale celého regionu. Doufejme, 
že nové vedení města tyto aktivity už konečně 
podpoří.

- Šr -

ČAD provozují squashovou halu.
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PRIMA BlanskoPRIMA Blansko
změnila sídlozměnila sídlo

Tuto sympatickou budovu nechal postavit majitel ČAD Ing. Stoklásek a dal jí 
vzhled připomínající píst Wankelova motoru. V prostoru mezi touto budovou 
a nádražím se počítá s vytvořením kruhové křižovatky.

Text a foto:  - Šr - 

Další rekonstrukcí došlo i k modernizaci pstruhárny v sousedství silnice k Pun-
kevním jeskyním a vybudování dlouhá léta postrádaného sociálního zařízení 
v sousedství hotelu Skalní mlýn. Předpokládá se zde rozšíření služeb pro 
zákazníky o lov pstruhů.

Za nejbližší akci považuje Ing. Stoklásek postupné zakoupení 25 nových autobusů 
a po jednání s představiteli města Blansko celkovou modernizaci a zastřešení 
přístupů k nástupištím na autobusovém nádraží, vybudovaném v roce 1958 jako 
stavba mládeže.

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

 Co vás k tomuto kroku vedlo?
 Především nedostatek místa. Z hlediska našich 
výrobních prostor se nám zvýšila poptávka na výrobu 
větších světelných reklam, totemů a písmen. Když 
jsme například v loňském roce realizovali světelné 
panely na krychli 5x5x5 metrů, museli jsme ji dodávat 
v rozloženém stavu, protože sou-
časné možnosti našich výrobních 
prostor byly omezené. (foto č.1)
 Znamená to tedy, že jste se 
specializovali jen na výrobu 
velkých reklam?
 To rozhodně ne. Stále navrhu-
jeme a dodáváme i menší prvky, 
jako příklad mohu uvést značení 
do golfového klubu ELEA na Kyp-
ru. Zde se jednalo o mosazná 
patinovaná písmena (foto č.2). 
Nebo jiný příklad - ve spolupráci 
se slévárnou DSB EURO jsme 
dodávali do Znojma odlitky z 
bronzi, které byly zabudovány do 
městské dlažby tak, aby naváděly 
turisty k rotundě, národní kulturní 
památce městské rezervace. (foto 
č.3).
 Co Vám přinesl tento rok, 
kdy stále probíhá ekonomická 
krize?
 I v našem oboru je to znát v 
poklesu tržeb a menším objemu 
zakázek. Provádíme proto organi-
zační a ekonomická opatření, mo-
dernizujeme sortimentní nabídku, 
hledáme úspory tak, abychom byli 
konkurence schopní. Například 
místo neonů používáme moderní 
světelné zdroje z LED diod do 
světelných reklam nebo speci-
ální plexi, které je ve dne černé 
a při prosvícení bílé (foto č.4 a 5 
WELLNESS KUŘIM).
 A co plány do budoucna?
 Nebude to jednoduché. V roce 
2011 musíme vylepšit nejen výro-
bu, ale i obchod. Tržní poptávka je 
dnes velmi sofi stikovaná a zákaz-

 Do nových prostor se ze Svitavské ulice přestěhovala fi rma PRIMA Blansko s.r.o. Od nového roku 
ji najdete v areálu APOS, pro ty, kdo by nevěděli, se jedná o objekt bývalé Metry, konkrétně hala SO 
3. Pokud budete chtít z nějakého důvodu Primu navštívit, přihlásíte se na vrátnici a tam vám přesně 
ukáží, jak se k hale dostanete. Na důvody stěhování jsem se zeptal majitele fi rmy Jiřího Blažka.

níci srovnávají především ceny. Je na nás, abychom 
se přizpůsobili jak podmínkám, tak i požadavkům 
zákazníků a já věřím, že i nadále budou vyhledávat 
naše služby.

Za rozhovor poděkoval PM
foto: Jiří Blažek
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Novoroční houpačkaNovoroční houpačka

Kdo chce rychle zbohatnout obyčejně prodělá. Jak vyplývá z cenové houpačky, 
zatím co všechny fi rmy snižují ceny, Billa rozhodla naopak. A zákazníci začínají 
přemýšlet proč nákup devíti druhů ovoce a zeleniny je zde o 158 Kč dražší. Je 
to poznat i na parkovištích u  prodejen.

Zákazníci se i po vánocích zaměřují na solidnost cen ovoce, zeleniny a  dalšího 
zboží. Ano, o těch 158 Kč je u devíti položek ovoce a zeleniny levnější jejich kon-
kurent  - Kaufl and. A tak, i když je zde po rekonstrukci zákazník dezorientován 
hledáním zboží, dává přednost nízké ceně.

Záleží i na vztahu k zákazníkům. Ten v Kaufl andu zcela narušuje mezi regály trvale 
uložené množství palet tak, že brání ve výběru zboží, protože se k němu kupující 
nedostane. S pracovnicí prodejny to ani nehne a klidně setrvává v poloze vlez 
mně na záda.                                                                              Text a foto:  - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ ZE SUPERMARKETŮ ** FOTOREPORTÁŽ ZE SUPERMARKETŮ *

 • www.ceska-informatika.cz • Blansko • prodejna u nemocnice •  

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

  - profesionální bezdrátový internet
  - VoIP telefonie
  - žádné poplatky za instalaci a aktivaci
  - žádné složité tarify ani smlouvy
  - nabízíme Vám řešení, které hledáte

 „INTERNET OD ČESKÉ“

Již od
 99,-

měsíčně!

Reakce - polemikyReakce - polemiky
Ke Kauflandu

 Chtěla bych reagovat na několik článků pana 
Šrámka. Tohoto pána znám už léta a moc si jej 
vážím, ale některé jeho články proti Kaufl andu, 
obzvláště ten poslední, mě doslova nadzvedly 
ze židle. Jsem zaměstnanec tohoto obchodu, 
to však neznamená, že bych jej chtěla hájit 
hlava nehlava. Ale neustálá kritika už zavání 
zaujatostí. Je dost divné, že když je u nás tak 
všechno špatně, proč k nám pan Šrámek chodí 
nakupovat? Doporučuji třeba Penny, půl hodiny 
před zavíračkou zatažené rolety s mléčnými 
výrobky, na obchodě ani jedna prodavačka, až 
jsem si ji pracně nechala zavolat, letákové zboží 
donesla za skladu, prý nemají čas doplňovat, to 
nevím proč, když v obchodě byli dva zákazníci, 
nebo Lídl, taky dobré, postála jsem si ve frontě 
u pokladny, dozvěděla se něco ze soukromého 
života paní pokladní, no nevím, je to věc názoru, 
ale tohle se v Kaufl andu nestane, ať si říká kdo 
chce co chce! Zajímavé je, že lidé nám říkají, jak 
to po přestavbě prokouklo, větší výběr, obslužné 
pulty s dopekem. Jistěže se to nelíbí všem, jsou 
i negativní ohlasy, ale věřte, že těch pozitivních 
je víc. Pane Šrámek, zkuste se na to podívat i z 
druhé strany. Vím, že přestavba za plného provo-
zu není zrovna to pravé ořechové, ale nasazení 
zaměstnanců bylo velké, aby zákazník toto pocítil 
co nejméně a to, že zboží bylo jinde, než jsme 
byli zvyklí, no, vím, nic moc, ale vždycky bylo a 
je dost prodavačů, kteří ochotně poradí. A abych 
nezapomněla, palety na prodejně, zboží se holt 
musí doplňovat celý den, jinak to nejde v žádném 
obchodě. Nakonec bych chtěla popřát všem 
zákazníkům úspěšný rok a příjemné nákupování.

–ib-

Voda                                           
nad zlato

 Kdyby dnes Božena Němcová sbírala nejzná-
mější národní pohádky, musela by namísto Soli 
nad zlato zařadit podobnou story o vodě. Situace 
na takzvaném trhu s vodou totiž připomíná víc 
než co jiného spíš pohádku. Tentokrát ale není 
určena dětem, vodárny jí krmí naivní spotřebite-
le. V celém republice jdou vodohospodářským 
organizacím na ruku politici, úřady i žurnalisté. 
Existují ovšem čestné výjimky, jakou je například 
pan Jiří Šrámek, jenž se jako regionální novinář 
dlouhodobě věnuje kritice monopolních praktik 
energetických fi rem.       
 Na rozdíl od elektřiny a plynu, kde dodavatelé 
alespoň předstírají jakousi hru na konkurenci, 
dodávky vody jsou zcela v rukou monopolních 
organizací, které si se spotřebiteli dělají doslova, 
co chtějí. V takto nastaveném prostředí potom 
stanovení jakkoli vysoké ceny závisí pouze na 
libovůli dodavatele. Před půl rokem vysvětloval 
v Lidových novinách pan Philippe Guitard, šéf 
společnosti Veolia, která si v České republice 
zabrala 40% podíl na trhu s vodou, neustálé 
zdražování vody působením dotační politiky 
Evropské unie. Svádění všeho zlého na Brusel 
je ovšem oblíbenou kratochvílí nejen v Česku. 
Ve skutečnosti je stonásobné zvýšení ceny 
vodného a stočného během dvaceti let celosvě-
tovým unikátem, který je možný jenom u nás. 
Podobný postup je například ve Francii zcela 
nemyslitelný.      
 V této souvislosti je dobrou zprávou, že se 
předsedou představenstva Svazku vodovodů 
a kanalizací stal místostarosta Blanska pan Jiří 
Crha (ODS). Nový předseda se zasadil o to, 
aby se cena vodného a stočného alespoň na 
příští rok nezvyšovala. Potvrdil tím své renomé 
odpovědného regionálního politika. Ale ani on 
sám nic dlouhodobě nezmůže v prostředí, které 
bylo nastaveno v 90. letech privatizací v záso-

bování vodou. Je s podivem, že si cen vody jako 
vhodného volebního tématu dosud nepovšimla 
nějaká relevantní politická síla. Další krajské 
volby ovšem budou již v roce 2012. Do té doby 
to snad ani vodovody a kanalizace nedotáhnou 
na jimi vytouženou stokorunu za kubík.

Gustav Konečný 

Nové                                          
značení

 Jsem ráda, že  panu Ivo Stejskalovi nové 
dopravní značení na ulici Rodkovského přineslo 
tolik nadšení. Váš, dejme tomu, třicetiminutový 
denní pobyt na naší ulici byl sice zpohodlněn, 
máte teď spoustu místa k parkování, Vaše děti 
mohou být dovezeny do školního zařízení, ale co 
my, zdejší rezidenti? Co řidiči městských služeb, 
kterým se zásadně zkomplikovala jejich práce? 
Nehledě na to, že zjednosměrněním provozu na 
Rodkovského ulici a ulici B. Němcové, se zvý-
šila dopravní frekvence na ulici Sladkovského i 
Stařeckého. Těmto ulicím však nebyla věnována 
patřičná pozornost při odklizení letošní sněhové 
nadílky, tudíž střet s protijedoucím vozidlem 
na těchto komunikacích se stal adrenalinovým 
zážitkem. A to si ulici Sladkovského vybrali řidiči 
sanitek jako svoji hlavní cestu při výjezdu z bla-
nenské nemocnice. Kolik dalších takových reakcí 
bude potřeba k vyvolání nového pozorování 
dopravní situace na zmíněných komunikacích a 
přehodnocení současného značení?

Katka a Martin Janákovi

K volbám                                         
už nejdu

 Chtěl bych Vám poděkovat za úvodníky, se 
kterými většinou souhlasím. Zvláště "Prosincové 
zamyšlení" mi přímo mluví z duše a podobně 
myslí většina mého okolí.  Avšak všechny po-
dobné pravdy vůbec nepohnou naší novodobou 
vrchností. Když jsem před chvílí viděl pracovnu 
hejtmana Ratha za 4 miliony, tak je nelze jinak 
nazvat. Tak se mi zdá, že to skončí další defe-
nestrací, jen nevím jak bude vypadat, kopí již 
poddaní nemají. 
 K volbám jsem doposud chodil a zatím mě 
všichni, koho jsem volil, zklamali. Při posledních 
senátních jsem místo kandidáta napsal: Tímto 
hlasuji pro zrušení senátu a žádám o zveřejnění 
tohoto názoru-volby. Pokud nebude zveřejněn, 
již více k volbám nepůjdu. Samozřejmě nic ne-
zveřejnili, tak slib dodržím. 
 Posílám kopii dopisu, který jsem letos v dubnu 
poslal straně VV, jak tenkrát měli plno slibů, s ně-
kolika body na úspory státního rozpočtu (zrušení 
senátu, omezení platu poslanců, ředitelů státních 
podniků atd., zbyteně neutrácet na prodělko-
vých akcích, snížení výdajů na armádu, státní 
správu, částečně i kulturu a další). Odepsali, že 
se z mých myšlenek budou  inspirovat. Jak to 
dopadlo, již vidíme. 

František Gábr

 Od 2. ledna se ceny v Kaufl andu ještě více změ-
nily, kupř. mandarinky už bylo možné zakoupit i za 
9.90 Kč, vajíčka za 13,90 Kč atd. Má to ale jeden 
háček. Značný rozdíl v prostředí prodejny a systé-
mu uložení zboží. Po úpravě této prodejny došlo 
nejen k dezorientaci zákazníků, enormní propagaci 
alkoholických nápojů, ale i k tomu, že se z prodejny 
stal sklad. Palety se zabaleným zbožím jsou nepro-
stupně uloženy až k regálům, takže k některému 
zboží se zákazník vůbec nedostane. Zákazníkovi 
tak za nižší cenu nezbývá, než přijmout nekulturnost 
prodejních prostor, ze kterých se stal pobočný sklad 
prodejny. Tak otřesné, nepřehledné a nedůstojné 
prostředí zákazníkům nevytvořila žádná z blanen-
ských prodejen. Vedení Kaufl andu se patrně řídí 
starým příslovím: „Za málo peněz málo muziky“. 
Až to zákazníky omrzí a pomohou k tomu náhodně 
i nižší ceny v ostatních supermarketech (u Billy to 
asi nehrozí), mohlo by se přihodit, že Kaufl andu 
zůstane za málo muziky málo peněz. Náročných 
zákazníků už ubývá. Takže to zachraňují důchodci 
a ve velkém množství nakupující podnikatelé. Jak 
dlouho?
 K nevídané ceně česneku několik slov. Před ča-
sem mně kritizoval jeden autor který, jak uvedl, že 
rád píše, proč se tak věnuji zejména ceně česneku. 
Ono nestačí jen rád psát, ale také přemýšlet. Ten-
kráte jsem reagoval, že rád zpívám, ale do rozhlasu 
bych s tím neutíkal. Ten autor si vůbec neuvědomil, 

že původně nízkou cenou za 59,90 Kč, jak se stalo 
taktikou supermarketů, se tyto snaží zlikvidovat 
výrobu tuzemských zemědělců aby, až se jim to bez 
konkurence podaří, mohli se zbožím za pár korun z 
Číny vyletět do cenově nekonečných  výšin. A už se, 
bohužel, stalo. Ale on píše dál. Zahraničním fi rmám 
se již v tomto smyslu podařilo mnohé. Koupily naše 
cukrovary, aby je zbouraly a mohly nám cukr, který 
byl dříve našim významným exportním „bílým zla-
tem,“ sami prodávat. Tak skončila i řada exportních 
fi rem, ze kterých se staly montážní závody s levnou 
pracovní sílou a minimálním ziskem. Zrušili jsme ve 
světě uznávanou výrobu kvalitních zbraní, aby na 
naše trhy mohly vstoupit  západní zbrojařské kon-
cerny, které s touto výrobou nemají žádné morální 
zábrany. Jsme, nevím proč, v mnohém papežštější, 
než sám papež. Po druhé světové válce jsme byli 
dlouhá léta považováni za jeden z deseti technicky 
nejvyspělejších států. Kde jsou naše světoznámé 
Tatry, Jawy, Škoda Plzeň, Adast Adamov i Blansko, 
atd. atd.? Komu dnes patří naše sedmá velmoc - za 
kterou je považován tisk?  Od ledna  mohou cizinci 
kupovat i naši zemědělskou půdu. Prodáme i letiště 
a pak už nebude co. Leda že by nám něco odkázali 
pánové Tomáš   Pitr, Radovan Krejčíř, Viktor Kožený 
a další magnáti. 
 Ještě, že nám tu zůstane náš „světový“ ekonom 
a to zboží z Číny.  

- Šr -   

zboží 1 kg Kaufl and Billa Albert
česnek Čína 89,90 149,90 119,90
okurka sal. 1 ks 8,90 16,90 26,90
rajčata keř. 29,90 39,90 29,90
paprika bílá 49,90 79,90 59,90
paprika červená 64,90 89,90 89,90
salát ledový 24,90 14,90 14,90
pomeranče 14,90 19,90 21,90
mandarinky 19,90 32,90 29,90
citrony 19,90 36,90 29,90
cena celkem 323,10 481,10 423,10 Kč
rozdíl 0 +158 +100

Kultura prodeje v Kaufl andu. Beze slov. Foto:  - Šr -
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Předvánoční VídeňPředvánoční Vídeň

Pohádková chaloupka  z perníkuPohádková chaloupka  z perníku  V.  V.  RROCKOVÝ
  PLES  PLES
 5. března 2011 5. března 2011
 od 20 hodin od 20 hodin

Dělnický dům BlanskoDělnický dům Blansko

LEGENDYLEGENDY se vrací se vrací
www.legendysevraci.czwww.legendysevraci.cz

* * MUŽORETIMUŽORETI  s novým tanečním číslems novým tanečním číslem

* * ROSOMÁKROSOMÁK  Olympic revivalOlympic revival

* * MEDIUMMEDIUM  - tradičně skvělá muzika- tradičně skvělá muzika
Bohatá tombola, široký výběr alkoholu i sodovek a skvělá nálada.

Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!

Předprodej v informační kanceláři Blanka od 20. ledna. Cena 300,- Kč 
za vstupenku s místenkou (bez místenky neprodejné). Rezervace na tel. 
606 728 334, e-mail: mumma@seznam.cz

 Děvčata z 1. a 2. tříd ZŠ Salmova se v kroužku 
Šikovné ruce s plným nasazením  pustila do výroby 
perníčků. V letošním roce jsme se poprvé vypravili 
do nové  kuchyňky a začali zpracovávat  těsto. 
Nejprve si každý sám vykrájel 
své vlastní tvary a pak jsme 
se společně pustili do perní-
kové chaloupky. Bylo třeba 
vykouzlit salaš se spoustou 
oveček, s pejskem, ovčákem 
a zvoničkou.
 Celý týden jsme se pak 
nemohli dočkat  zdobení a 
ochutnávání. Perníčky byly 
výborné, měkoučké a byla 
radost na nich vytvářet orna-
menty z obarvené bílkové  po-
levy. Většina dívek dělala tuh-
le práci poprvé, a o to s větším 
nadšením. Společná práce 
na chaloupce byla završena 
zdobením bělostnou polevou 
– sněhem. Vyzkoušeli jsme si, 
jak mráz tvoří rampouchy na 
střeše a zasněžili jsme také 
plot a zvoničku. Všechny nás 

to moc bavilo. První návštěvníci obdivovali tu nád-
heru a odnášeli si s sebou sladkou perníkovou vůni 
blížících se Vánoc.

Dana Rybářová

 Ve dnech 20. – 21. 12. 2010 11 studentů 4. ročníku 
Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy 
Blansko navštívilo v rámci projektu EdTWIN Vídeň. 
Tento projekt je zaměřen na rozvoj přeshraniční spo-
lupráce studentů z Vídně a regionu střední Evropy.   

 Na základě projektů, na kterých studenti pracovali 
již od začátku 3. ročníku, si naše i rakouská škola 
založily fi ktivní podniky a vzájemně mezi sebou ob-
chodovaly. Vyhotovili jsme cizojazyčnou smlouvu o 
založení fi rmy, katalog zboží a vyměňovali si fi remní 

korespondenci. 
 Během dvou dnů našeho po-
bytu si pro nás vídeňští kolegové 
připravili bohatý program. Mimo 
jiné jsme měli možnost navštívit 
výstavu „Body Worlds of Animals“ 
v Přírodovědeckém muzeu, poznat 
pravou vánoční atmosféru na trzích 
před vídeňskou radnicí a zhlédnout 
výstavu obrazů Picassa a Miche-
langela v galerii Albertina. Domů 
jsme přijeli sice vyčerpaní, ale plní 
zážitků.
 Jsme rádi, že jsme se zúčastnili 
tohoto projektu, který nám byl určitě 
přínosem. Mohli jsme se zdokonalit 
nejen v obchodních písemnostech, 
ale také v cizím jazyce. 

Michaela Vágnerová
a Michaela Oherová



714. ledna 2011 

 NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 

 Českomoravská stavební spořitelna „LIŠKA“
Kancelář: Smetanova 4 (vedle Café Bergman).
Libor Münster - tel. 777111268
e-mail: libor.munster@cmss-oz.cz
Úvěry na bydlení snadno a rychle.

 Účetnictví, poradenství. 733528882.
 LYŽE, BRUSLE, SNOWBOARDY

BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Půjčovna lyží. Tel. 602786025. 

 Rekonstrukce koupelen, bytového jádra, 
obklady i dlažby. Zajistím všechna řemesla. 
Tel. 607937765.

 Montáže staveb, zateplení fasád, sádro-
kartony, bourací práce včetně likvidace. Tel. 
724249530.

 RELAXAČNÍ MASÁŽE - Petra Němcová, 
Bezručova 52 (bývalý Svazarm), Blansko. 
Dárkové poukazy, permanentky. Tel., obj. 
737198807.

 Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz

 Kosmetický salon, nehtové studio, ob-
jednávky permanentní makeup. Připravu-
jeme kadeřnictví. www.keystudio.cz - tel. 
739516503.

 Odkoupíme zlaté šperky, až za 380,- Kč 
za gram 585. Tel. 603707132.

 Koupím vaše auto. Tel. 603707132.
 Bazar v Dukle vykupuje a prodává note-

booky, PC, LCD televize, elektrické nářadí, 
přijímá zboží do komisního prodeje. Tel. 
777827310.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Vybavení kuchyně: kuchyňská linka 180 cm, myčka 60 cm 
Bosch, lednice s mraz. Whirpool v. 180 cm, plynový sporák.
Tel. 725660307.
* Vrtačku Narex do 8mm. Nová, za 50% PC. Tel. 732676139.
* Byt 37 m2 na Zborovcích, cihlová novostavba, výtah, tel. 
606100488.
* Akumulační kachlová kamna, velmi výhřevná + betonový sokl 
cca 5cm. Rozměry 78x95x48 cm, 370 kg, výkon 5 kW. Cena 
3000 nebo dohoda. Tel. 723751573.
* Hrnčířský kruh za 7500. Tel. 728851377.
* Novou el. sněhovou frézu z Mountfi eldu. Tel. 732274557.
* Skládací postel a BTV 72 cm s dálk. ovl. Tel. 737911873.
* Starší zařízení ze zrušené zámečnické dílny. Nutno vidět. 
Klepačov. Tel. 724218773.
* Zachovalý bílý psací stůl a starší lednici, levně. Tel. 728155898.
* Prodám řadovou garáž na ul. Křížkovského (za hřbitovem), 
nejvyšší  nabídce. Tel. 605757377.
* Prodám OV 3+1 na Zborovcích po rek. Dům zateplen, nová 
střecha, nové plovoucí podlahy, kuchyň atd. Cena: 1750000. 
Tel. 605298563. Bez RK.
* Fiat Uno 1.0i, rok 91, bez eko poplatku, 130 tkm, STK na rok, 
za 15 tis. Tel. 739022072.
* Rozkl. kuch. stůl a 4 židle v barvě olše, BTV Salora, mikr. 
troubu Whirpool, různé velikosti záclon a kuchyňské potřeby - 
talíře, hrnky atd. Tel. 737900946.
* 1+kk na ul. Okružní. Cena 1050000,-Kč. Tel. 739658889.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* Motokáru z 80. let, i bez motoru. Tel. 607157828.
* OV 3+1 (kk) s garáží pod hřbitovem nebo vyměníme udržova-
ný 2+1 s garáží nebo bez + doplatek. Bez RK. Tel. 728209824.
* 3+1 nebo 2+1 v Blansku. Bez RK. Tel. 602176079.
* 2+1, v klidné lokalitě, v dobrém stavu s balkonem. Tel. 
732756634.
* 3+1 v BK-Sever, Zborovce s výhledem na Hořice, cena do 
1.400.000,-Kč. Tel. 724762916.
* V Blansku koupím byt 2+1 popřípadě větší 1+1. Tel. 
731932016.
* Mladá právnička hledá ke koupi byt v Blansku 1+1 nebo 2+1. 
Hotovost z prodeje jiné nemovitosti. Tel. 728337531.
* Garáž v Blansku. Tel. 602724073.

* Daruji koňský hnůj v pytlích výměnou za pytle nebo naplním 
vaše. Tel. 723751573.
* Pronajmu 2+1 v centru po rek., volný. Cena 6000 + inkaso. 
Tel. 775711125.
* Dlouhod. pronajmu 3+1 na Severu. 7000 + ink. Tel. 775223137.
* Daruji autosedačku Chicco do 9 kg tm. modrou, plně funkční. 
Dále kočárek Baby Merci. Chybí jeden díl, lze použít jen jako 
sporťák. Tel. 723751573.
* Hledám někoho, kdo vyleze na vysoký strom za účelem 
upevnění malé kladky. Tel. 773933645.
* Pronajmu RD v Rájci, i dlouhodobě. Tel. 604861192.
* Pronajmu 2+1 v klidné části centra BK. Nájem celkem asi 
7400 Kč. Tel. 516402538, 728923222.
* Hledám pronájem 1-2+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Hledám k pronájmu byt 1-2+1 v Blansku, poblíž centru. Tel. 
604374975.

www.rosendorf.cz

Nabízíme:Nabízíme:
* vodoinstalační práce
* topenářské práce
* plynoinstalace
* stavební práce
* OPRAVY vodoinstalace,
 odpadů, kanalizace

Kontakt:Kontakt:
516 432 363, 777 100 103
e-mail: rosendorf@iol.cz

TEL. 775 765 790, 775 111 911TEL. 775 765 790, 775 111 911

- PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- PRODEJ NÁŘADÍ
- PRODEJ A PRONÁJEM LEŠENÍ

- NOVÁ PRODEJNA STAVEBNIN
 - Najdete nás v areálu bývalého Adastu naproti Bille

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Sousedský bál, 4.2.2011, Blansko – Dělnický dům, cena 
320,- Kč a 280,-  Kč
Nezmaři – 10.2.2011 v 19.30 h, Blansko – Dělnický dům, 
cena 300,- Kč
Ples Základní školy speciální – 11.2.2011 ve 20 h, Blansko 
– Dělnický dům, cena 200,- Kč
Ticketpro, Ticketstream:
1.2 2011 Pink Floyd - Praha, Tesla Arena
13.2. 2011 Cirque de Glace - Brno, Hala Rondo
14.2. 2011 Petr Spálený a Apollo Band  - Brno
3.3.2011 Lord of the Dance - Brno, BVV
17.3.2011 Smokie - Brno, BVV
do 31.3.2011 Terakotová armáda - Brno
5.2. 2011 Freestyle Motocross Race - Brno, BVV
16.2. 2011 Live from Buena Vista the Havana Lounge - 
Brno, BVV
29.3. 2011 Bobby McFerrin - Brno, Městská hala
18.6. 2011 FIA WTCC Mistrovství světa cestovních vozů
Aktuální nabídka:
DVD Blansko - brána Moravského krasu – prezentační 
fi lm o Blansku, jehož průvodcem je patron města svatý 
Martin. Cena: 85,- Kč
Svíčka Karolina Meineke –  připomíná nejen vynálezce 
parafínu Karla Reichenbacha, ale především Karolinu a 
její příběh nenaplněné lásky. Cena: 60,- Kč.
Kalendář Město Blansko 2011 –  brána Moravského 
krasu, obsahuje fotografi e nejzajímavějších turistických 
cílů města, jejich popis, otvírací doby, informaci o výši 
vstupného a kalendář nejvýznamnějších akcí v Blansku v 
roce 2011. Cena: 70,- Kč.
Kalendářík Města Blanska 2011 – vhodná drobnost do 
každé peněženky.
Pozvánka
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky a cestovního 
ruchu na veletrh cestovního ruchu a turistických možností 
v regionech Regiontour 2011, který se koná v termínu 
13. – 16.1. 2011 na brněnském výstavišti v pavilonu P. 
Město Blansko se zde prezentuje v rámci expozice Jiho-
moravského kraje.
Přijďte nás navštívit!
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz

-MaT-

www.guape.cz
S -- PODLAHYODLAHY

         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Výběr z více jak 300 druhů

        

Blansko

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

Nejlevnější SÁDROKARTON
včetně montáže a stavebních úprav

EASY ASY WAYAY
Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

JAZYKOVÁ ŠKOLA EASYWAY 
nabízí POSLEDNÍ VOLNÁ 
MÍSTA na kurzy AJ
pro úplné začátečníky, 
začátečníky a středně
pokročilé 
UKÁZKOVÁ HODINA
ZDARMA!
ZAHAJUJEME 1.2.2011
Pro více informací nás kontaktujte!

osobně: Blansko, Masarykova 12
  (naproti poště)
te l: 777 899 711, 774 716 151, 516 412 083
mail: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz

Novinky ve Sport Clubu JANY KUNCOVÉNovinky ve Sport Clubu JANY KUNCOVÉ
Cvičení v tělocvičně na ZŠ Dvorská
Pondělí:
17:30-18:30 hod. Kondiční cvičení s trampolínami
 - nový cvičební program přizpůsobený všem věkovým kategoriím, s posilováním
    a redukcí problémových partií. Lektorka: Jana Kučerová
 
19:30-20:30 hod. ZUMBA - ZUMBA“
 - nová pohybová aktivita, kterou zvládnete i bez předchozí pohybové průpravy.
    Obsahuje prvky aerobiku, lat. amerických tanců i posilování a protahování, zábavnou
    formou zde snadno snížíte svoji hmotnost. Lektorka: Marcela Klevetová
 
Úterý:
17:00 - 18:00 hod. LADY FIT
 - nový kurz je cvičením pro širokou veřejnost; všechny, kterým nevyhovuje Zumba,
    trampolíny, pilates, orient. tance. Programem je protahování, formování postavy
    a redukce hmotnosti. Lektorka: Ivana Kociánová
 
18:00 - 19:00 hod. ZUMBA - ZUMBA
 - nová pohybová aktivita, kterou zvládnete i bez předchozí pohybové průpravy.
    Obsahuje prvky aerobiku, lat. amerických tanců i posilování a protahování, zábavnou
    formou zde snadno snížíte svoji hmotnost. Lektorka: Marcela Klevetová
 
19:00 - 20:00 hod. STEP AEROBIC
 - posilovací a protahovací cvičení na bedýnkách pro začatečníky. Lektorka: Marcela Klevetová

Středa:
18:30 - 19:30 hod. Kondiční cvičení s trampolínami
 - nový cvičební program přizpůsobený všem věkovým kategoriím, s posilováním
   a redukcí problémových partií. Lektorka: Jana Kučerová
 
Čtvrtek:
18:00 - 19:00 hod. ZUMBA - ZUMBA
 - nová pohybová aktivita, kterou zvládnete i bez předchozí pohybové průpravy.
    Obsahuje prvky aerobiku, lat. amerických tanců i posilování a protahování, zábavnou
    formou zde snadno snížíte svoji hmotnost. Lektorka: Marcela Klevetová
 
19:00 - 20:00 hod. STEP AEROBIC“
 - posilovací a protahovací cvičení na bedýnkách pro začatečníky. Lektorka: Marcela Klevetová

Masáže:
 - provádí Robin Kunc a Jana Kuncová dle objednávky tel. 776 140 953

Připravujeme:
Tradiční jednodenní lyžařské zájezdy do nových atraktivních středisek (Červená Voda, Kouty, 
Přemyslovice,atd),ale také do rakouských Alp dle sněhových podmínek
 
Jarní prázdniny na lyžích v Říčkách
 - přihlášky okamžitě, záloha 1000 Kč
 
Thai Box - robics
• Thai Box - robics je cvičení určené pro ženy i pro muže, vhodné pro začátečníky i pokročilé
• Jde o moderní formu aerobiku vycházející z prvků východního bojového umění
• Jednotlivé prvky Thai Box - robics jsou jednoduché a zvládne je zpravidla každý
• Při cvičení dochází k efektivnímu spalování tuků a zpevnění hlavně svalů paží, hýždí a stehen
 
Plavání:
 V letošním roce spolupracujeme s mladými záchranáři a vyučujeme nejen děti od 4 let,
 ale také dospělé a pomáháme připravovat studenty na zkoušky tělesné výchovy.
 Kurzy dětí: 1. začátečníci od 4 let --- 2. mírně pokročilí --- 3. pokročilí
  Vedoucí kurzů: Lukáš Molek, Karolína Vymazalová, Simona Marková,
   Ing. Hana Špíšková, Mgr. Jana Kuncová

Informace o všech uvedených aktivitách

776 140 953776 140 953 Mgr. Jana Kuncová

TRÉNINK PAMĚTI 
***************** NEJEN PRO SENIORY

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Města Blanska znovu 
otevírá úspěšný tréninkový kurz určený široké veřejnosti zaměřený na 
zkvalitnění paměťových funkcí.
Místo konání:
 - Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 - Sladkovského 2b, Blansko
Cílem kurzu je získání přehledu o svých paměťových možnostech, nácvik 
efektivnějších způsobů využívání vlastní paměti. Kurz vám nabídne krátký 
a přehledný úvod do problematiky fungování paměti, praktická cvičení na 
rozvoj paměti, jednoduché techniky  třídění a uspořádání informací pro lepší 
zapamatování.
Kurz potrvá od února 2011 do června 2011. První schůzka se uskuteční 15. 2. 
2011 v 10h v prostorách Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

V případě zájmu nás kontaktujte:
Tel. 516 413 524, email: kozonova@blansko.cz

MÍSTO PRO VAŠI

INZERCI
nejlevnější prostor v Monitoru

Tel. 602 543 381
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 6
po 1430-22, út-pá 630-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      516 412 533, 606 720 933

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Třetí místo vybojoval Otta Lizna po vítězství 2:0 (11:9, 
11:8) nad Nabilem Laiem. Ceny do turnaje věnovala 
ČAD Blansko. Příští turnaj proběhne 22. ledna 2011 
opět od 13 hodin.
 Když jsem v posledním článku roku 2010 označil 
výše uvedený turnaj za poslední minulého roku, 
neměl jsem tak docela pravdu. Skutečně posledním 
turnajem roku 2010, který jsem opomněl, byl 22. 
prosince turnaj Obchodní akademie Blansko. Celou 
akci si řídili sami učitelé za naší vydatné metodické 
pomoci. Vítězem chlapecké kategorie se stal Tomáš 
Regec. Děvčata pak ovládla Adriana Řehořová.
 Chtěl bych reagovat také na uplynulé svátky a 
poděkovat Vám za návštěvnost. Některé dny byly 
opravdu solidní. Dokázali jste, že zájem o squash v 
Blansku a okolí stále je. Udělali jste určitě také něco 
pro své zdraví a tak věřím, že váš zájem o nás bude 
i v tomto roce nadále pokračovat.

-rl-

Do nového roku
 Tradiční Vánoční turnaj v sobotu 18. prosince byl 
poznamenán nejen menším zájmem oproti letům 
minulým, ale také nedochvilností některých jedinců. Z 
tohoto důvodu se opozdil začátek turnaje, což mělo v 
závěru akce, kdy se bojovalo o konečná umístění za 
následek několik nesehraných utkání zapříčiněných 
předčasným odchodem jiných hráčů na jiné akce. 
 Ve dvou základních skupinách po osmi hráčích, 
kde se hrálo na dva sety do 11 bodů bez ztrát. V 
urputných bojích se stanovilo nasazení jednotlivých 
hráčů do fi nálového pavouka. Zde se hrálo již na 
dva vítězné sety vyřazovacím způsobem. Hráči 
postupovali směrem nahoru při svých vítězstvích 
nebo směrem dolů při porážkách. Vítězem se stal 
překvapivě Marek Stejskal, který ve fi nále porazil 
největšího favorita Dana Chmelíka 2:0 (11:7, 11:8). 

Brněnská skupina Kamelot v čele se zpěvákem Romanem Horkým 
rozproudila taneční parket hned v 19 hodin.

Jedna z mnoha soutěží, které návštěvníkům silvestrovského večera pro 
vyplnění přestávek připravil Luboš Rek.

Zde již zaplněný sál Dělnického domu asi hodinu před půlnocí. V pozadí 
skupina Velvet.

* SILVESTROVSKÁ FOTOREPORTÁŽ ** SILVESTROVSKÁ FOTOREPORTÁŽ *

Jaký byl Silvestr v Blansku?Jaký byl Silvestr v Blansku?

TEL. 777 321 654TEL. 777 321 654
PRODEJ,PRODEJ,

POKLÁDKAPOKLÁDKA
A ÚDRŽBA VŠECHA ÚDRŽBA VŠECH

PODLAHOVINPODLAHOVIN
NA TRHUNA TRHU

-  koberce-  koberce
-  PVC-  PVC
-  vinyl-  vinyl
-  dřevo-  dřevo
-  laminát-  laminát
-  korek-  korek
-  renovace-  renovace
-  čištění-  čištění
-  údržba-  údržba

Wanklova 107Wanklova 107
JedovniceJedovnice

ales.necas@centrum.czales.necas@centrum.cz
www.podlahy-necas.czwww.podlahy-necas.cz

 Slavíte Silvestra? V mém okolí je jen málo lidí, kteří sedí sami u televize, tudíž soudím, že i ve 
vašich řadách je spousta těch, kteří si objednají místo někde v restauraci či jiném podniku, pozvou 
pár známých nebo se naopak nechají pozvat. Silvestr je jediný den v roce, který ztělesňuje známé 
přísloví o tom, že na každém konci je hezké to, že něco nového začíná. A to je důvod k oslavě, 
nemyslíte? Novinkou v Blansku bylo hlavně to, že občané mohli tento jedinečný den oslavit na 
organizovaném a programově bohatém galavečeru pořádaném Kulturním střediskem v prostorách 
Dělnického domu. Zajímá vás, jaké to bylo? Čtěte dál.

 Pokud mne paměť neklame, naposledy se slavil 
Silvestr v Dělňáku asi před 13 lety. Tenkrát tam hrála 
skupina Prorock a byla to skvělá párty. Přišlo docela 
dost lidí a tančilo se až do rána. Od té doby slavili 
občané Blanska konec roku v místních restauracích, 
barech, diskotékách a podobně. Teď však nastala 
změna a KSMB se rozhodlo, že obnoví zábavné 
silvestrovské večery se vším všudy. Ti, kteří si tuto 
akci nenechali ujít a přišli, viděli na vlastní oči, že 
se tento večer povedl.
 Pořadatelé nabídli návštěvníkům večer plný dob-
ré hudby. Program zahájila již v 18 hodin skupina 
Velvet, která decentně vítala první nedočkavce. 
Hned v 19 hodin vystoupila se svým devadesátimi-
nutovým koncertem známá folková kapela Kamelot 
v čele s Romanem Horkým. Při přestavbě pódia 
vystoupila zpěvačka Adéla, která se představila s 
více než deseti písněmi jak české, tak i zahraniční 
produkce. Adélu asi ve 22 hodin vystřídala opět 
skupina Velvet, která hrála do půlnoci. Její produkci 
přerušovaly vtipné soutěže Luboše Reka, který je 
nejen sám vymyslel, ale také je zručně moderoval. 
O půlnoci následoval novoroční přípitek, který na 
pódiu pronesl Jiří Míšenský a nechyběla ani hymna 
České republiky, kterou si účastníci zazpívali a se 
šampaňským v ruce oslavili konec roku 2010 a 
začátek nového roku 2011. Za zmínku stojí i mladá 
moderátorská dvojice Luboš a Jakub, kteří svými 
vstupy provázeli publikum celým večerem a po 

půlnoci si jeden z nich živě střihnul několik skla-
deb Karla Gotta. Dvacet minut po půlnoci proběhl 
překrásný ohňostroj a jelikož nebyla velká zima, 
mohli se otužilí diváci kochat venku. Těm, kterým 
se přece jen nechtělo, si jej vychutnali pěkně v 
teple Dělnického domu u velikých oken v předsálí. 
1.1.2011 přesně v 1:11 hodin odstartoval zlatý hřeb 
večera, avizovaná blanenská premiéra skupiny 
VelvetStars, která v sále předvedla své vystoupení 
Dotýkat se hvězd. Tuto originální show s prvky 
travesti (ovšem zpívanou živě!) přivítali všichni 
přítomní s neskrývaným nadšením a ve 2 hodiny v 
noci se nikomu nechtělo domů. Po celý večer byla 
na sále S2 připravena diskotéka, takže ti, kteří chtěli 
zůstat déle, se mohli ještě na chvíli přesunout sem.
 Dlužno ještě poznamenat, že v sále bylo přítomno 
docela dost lidí a v momentech, kdy se hrálo, byl 
parket zcela zaplněn. Ti, co přišli, si tento výjimečný 
večer rozhodně užili. Za docela rozumné vstupné 
se jim dostalo jak dobrého jídla a pití, tak i kvalitní-
ho programu. Pokud jste o Silvestru v Dělnickém 
domě váhali a na poslední chvíli jste se rozhodli, 
že nepůjdete a zůstali jste doma, udělali jste velkou 
chybu. Ale nezoufejte! Rok uteče jako voda a já 
tak trošku vím, že už nyní se pro vás chystá další 
silvestrovský večer s ještě lepším programem. Až se 
v listopadu začnou prodávat vstupenky, koukejte být 
mezi prvními. Vydařené věci se obvykle rozkřiknou.

-mumma-

Poj	te na minihokej!Poj	te na minihokej!
 Před časem se v Monitoru objevil článek o minihokeji, ve kterém byla tato varianta ledního hokeje 
pro nejmenší představena těm, kteří o ní neměli ani potuchy. Článek se však týkal především ode-
hraného turnaje. Nyní bude v Blansku hostovat další turnaj a já myslím, že je to nejlepší příležitost 
pozvat vás všechny, kteří jste tento sport ještě nikdy na vlastní oči neviděli.

 Jen zopakuji, že minihokej je lední hokej přizpů-
sobený nejmenším hokejistům, hraje se pouze na 
třetině kluziště a soutěží v něm týmy složené z žáků 
druhých tříd ZŠ a mladších. Také Blansko má svoji 
"přípravku" a jelikož tento tým znám již delší dobu, 
mohu potvrdit, že hrají velmi dobře. Je to zásluha 
samozřejmě kvalifi kovaných trenérů, kteří se klu-
kům s nadšením věnují a třikrát týdně se jim snaží 
předat to nejlepší z vlastních zkušeností a pěstovat 
v nich nejen skvělou techniku, rychlost a přesnost, 
ale především sportovního ducha, soutěživost, cit 
pro týmovou hru a fair play. Na chlapcích je poznat, 
že je tento sport baví, jsou nejen spoluhráči, ale 
také bezvadnými kamarády a to je, myslím, záruka 
dobrého výkonu v zápase. Jen si vzpomeňte, jak 
hovořili hokejisté české reprezentace po vyhraném 
olympijském turnaji v ja-
ponském Naganu. Vyzdvi-
hovali hlavně kamarádství 
a týmovou práci. Tohle 
všechno funguje i v bla-
nenském týmu nejmenších 
hokejistů. Nevěříte? Přijďte 
se přesvědčit sami.
 30. ledna se od 11,15 
hodin uskuteční v Blansku 
na zimním stadionu turnaj 
v minihokeji, na který jste 
srdečně zváni. Pokud máte 
doma děti, které chodí do 
školky nebo do první či 
druhé třídy, vezměte je s 
sebou. Kluky i holky! Pokud 
se jim minihokej bude líbit, 
můžete je do týmu přihlásit 
třeba hned. Financí se bát 
nemusíte, v blanenském 
týmu nepotřebujete naku-

povat drahou výstroj, vše vám zapůjčí zdarma. 
Neznalost bruslení rovněž není překážkou - vaše 
dítě se pod vedením trenérů během pár týdnů bude 
po ledě pohybovat se stejnou jistotou jako na suchu.
 Na závěr musím apelovat hlavně na rodiče. Ne-
nechte svoje děti trávit volný čas jen před obrazovkou 
televize nebo u počítače. Hokej je krásný sport, 
který má u nás velkou tradici a jelikož jej mají rádi 
tatínci, budou se na něj rádi dívat i děti. Nemusí se 
jen koukat, přiveďte je do blanenského kolektivu. A 
nebojte se ani investovaného času. Až budete na 
tribuně řvát "Góóóóól!" a zamačkávat slzu dojetí 
při první brance vstřelené z hokejky vašeho syna, 
pochopíte... V neděli 30. ledna v 11,15 na zimáku 
na shledanou.

-mumma-

Hledáte více než hudební skupinu?

U nás jste na té správné adrese...

www.velvetblansko.cz


