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Svatba jako řemen

Svatba je obřad, na který každý z nás pohlížíme trochu jinak. Někteří tento závazek berou velice
zodpovědně, jiní zase na lehkou váhu, někdo se žení z rozumu a druzí zase kvůli dítěti, které je na
cestě. Ať tak či onak, svatby v České republice mají svoje tradice a díky neustálému vývoji dnes svůj
velký den můžete prožít podle představ, ve kterých se fantazii meze nekladou.
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kontakt: Smetanova 8, 678 01 Blansko
tel.:

605 163 333;

e-mail:

info@realitymacocha.cz

www.realitymacocha.cz

hledáme makléře/makléřku
Pro posílení týmu a rozšíření působnosti
hledáme realitního makléře/makléřku.
Region – okres Blansko.
Další info na mob.: 777 857 738 nebo v RK.
„Strukturovaný životopis s fotografií zasílejte
na info@realitymacocha.cz“

toho viděli opravdu hodně. Na vlastní oči jsem viděl
například svědkem to, že těsně před začátkem
hudební produkce kapely v restauraci si na přání
nevěsty všichni hosté šli vyzkoušet první novomanželský tanec bez hudby a s kamerou. Nezlobte se
na mne, ale kdyby mi tohle někdo navrhnul, myslel
bych si, že je blázen. Na dveřích restaurace visel
časový plán, který obsahoval údaje např.: kdy se
rozbalí první dar, kdy druhý, v kolik hodin se budou
číst svatební přání, kdy bude nevěsta házet kytku
atd. Nevěsta trvala na přísném dodržení tohoto plánu
a bylo jí úplně jedno, jaká je nálada a kdo je na to
zvědavý.
Na jiné svatbě, kde se sešlo asi 150 hostů, jsem
byl svědkem toho, kdy svatební agentka nechala
hosty stát po obřadu před restaurací a volala je podle
důmyslně rozvrhnutého zasedacího pořádku, což trvalo skoro hodinu. Poslední hosté do jídelny vcházeli
s výrazem kysaného zelí a těm, kteří si sedali mezi
prvními, už docházely drobné pochutiny na stole,
jelikož měli hlad.
Já jsem bohužel pro současné nastávající asi
ze staré školy. Ženil jsem se před devíti lety, svůj
svatební obřad jsme si odbyli na radnici, poté jsme
šli pěšky k fotografovi a hned odtud do restaurace
na oběd, po kterém se spontánně slavilo až do rána.
Dopředu jsme zamlouvali pouze kapelu a hospodu,
nechali jsme si udělat prstýnky, cukroví a půjčili si
šaty. Pár fotek nám tenkrát udělal
fotograf, který měl ateliér hned
naproti radnici a kameru měl
po celý den v ruce strýček. Nic
víc jsme neřešili, nechali volně
plynout zábavu a myslím, že na
tento den budeme s úsměvem
vzpomínat až do smrti.
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* DB 1+1 Blansko – Sever, 45 m , výtah, lodžie, převod do OV...NC – 899.000,- Kč
Zkrátka a dobře, každý máme
* DB 2+1 Blansko – Sever, 58 m2, 4.p.,balkon, rekonstrukce...NC – 1 389.000 Kč jinou představu a podle toho to
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* OV 3+1 Blansko – Dvorská, 76 m , 7.p., výtah, plast. okna...NC – 1 549.000 Kč taky nakonec dopadne. Pokud
* Výstavba bytů 4+kk Blansko – Absolonova, 110 m2, garáž...NC – info v RK jste ve stavu plánování a svatba
* STP na RD Blansko – H.Lhota, IS na pozemku, klidné místo...NC – 2000 Kč/m2 vás čeká letos, přeji vám pevné
* Pronájem apartmánu 1+kk Blansko – nadstand., vybaven, balkon...NC – 6.990 Kč/měs. nervy. Věřím, že právě váš velký
den bude ze všech nejlepší a že
* Byty OV 1 a 2+kk Blansko – Dvorská, + auto-stání , různé typy ...NC – od 900.000 Kč
na něj budete dlouho vzpomínat.
2
* Novostavba RD 5+1+gar. Ráječko – poz. 454 m , dokončeno...NC – 4 490.000 Kč
Ze srdce vám to přeji.
-mumma-

I přesto, že se podle statistiky rozvádí do deseti let
téměř polovina oddaných párů, je u nás plánování
svatebního dne ve velké oblibě. Díky expanzi internetu, na kterém mladí lidé tráví nemalou část svého
volna, vznikly svatební webové portály, na kterých si
budoucí a minulé nevěsty vyměňují rady, názory a
zkušenosti. Vy, kteří jste absolvovali svatební obřad
před deseti lety a více a od té doby jste na žádné
svatbě nebyli, byste se asi nestačili divit, jaké detaily
se dnes řeší. Nejde jen o naplánování obřadu, obědového menu a večerní zábavy. Pro mnoho budoucích
novomanželek je tento den naprosto klíčový, plánují
jej do posledního detailu a neváhají za něj utratit jmění. Řeší se výzdoba aut, výzdoba restaurace, místo
obřadu (radnice je dneska pro suchary – frčí svatby
pod širým nebem nebo v netradičních prostorách),
dopravní prostředky, seznam svatebních darů, repertoár DJ či kapely, hudba při obřadu (klasický pochod
už také pomalu ustupuje), tombola, létající lampióny
a kaviárové tousty… Pokud máte dostatek finančních
prostředků, málo času a vysoké nároky, není pro tyto
firmy problém vám připravit svatbu na klíč. Zajistí
automobily, obřad se vším všudy, svatební menu,
zábavu i nocleh. Svatby jsou dnes zkrátka nemalý
byznys a díky velké poptávce se rozšiřuje i nabídka.
Detaily, které se řeší dnes, už leckdy hraničí se
zdravým rozumem. Pracovně se pohybuji asi na
třiceti svatbách ročně a mohu vám říci, že už jsme

Od Ježíška vrata
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KUCHYNĚ

NÁBYTEK HAVLÍK

INTERIÉRY

KUCHYNĚ

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.

RD 5+1 Blansko - Lažánky

Výstavba RD s garáží

po rekonstrukci
klidné místo, lukrativní nabídka

v Blansku - Pod Sanatorkou
kompletní dodávka s pozemkem...

NC - 1,49 mil. Kč

NC - od 3,9 mil. Kč

Další nabídku nemovitostí najdete na - www.mikark.cz

čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
www.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.cz

úplně jinak
* nižší ceny *
* vyšší záruky *
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Novoroční bilancování
se starostou Blanska
Skončil první rok volebního období, který oproti minulým letům přinesl v zastupitelstvu i vedení
města řadu změn. Po osmi letech předala ODS vedení ČSSD, třetí místo obhájila KSČM, čtvrté KDU
ČSL, páté Volba pro město a do zastupitelstva vstoupily dvě nové strany – TOP 09 a VV. Složení se
rozdrobilo natolik, že pravolevá část koalice ČSSD a ODS má rozhodujících 13 hlasů, takže je v radě
i zastupitelstvu prakticky nepřehlasovatelná.
kovského - 2 100 000 Kč, Masarykova - 3 367 000
Kč, na Hořicích - 981 000 Kč, v Horní Lhotě - 2 200
000 Kč, rekonstrukce městské komunikace včetně
chodníku, kanalizace a parkovací lochy za 5 400 000
Kč a další vysprávky komunikací za 1 423 000 Kč
a chodníků za 939 000 Kč. Navíc byla provedena
oprava kanalizace na Dvorské - 1 800 000 Kč a lze
sem zařadit i 1. etapu regenerace Sídliště sever 6 200 000 Kč včetně získané dotace 3 200 000 Kč.
To jsou sumy, ze kterých se začíná točit hlava.
A to jste uvedl jen část městských komunikací
a chodníků. Přitom se realizovala i řada dalších
investičních akcí. Které z těch nákladnějších to
byly?
Máte pravdu. Minulý rok byl na investice, i když
jsme každou z nich museli vzhledem k možnostem
rozpočtu ekonomicky zvažovat, velmi náročný. Tak
třeba opravy střech ZŠ TGM na Rodkovského ulici,
ZŠ Erbenova a MŠ na Dvorské ulici – 3 450 000
Kč, výměna otvorových prvků v MŠ Dolní Lhota,
MŠ Dvorská a MŠ Rodkovského ul. 1 360 000 Kč,
stejná výměna v ZŠ a MŠ Dvorská, ZŠ Erbenova
a MŠ Údolní – 10 500 000 Kč, digitalizace Kina
Blansko - 3 800 000 Kč, oprava vzduchotechniky
a zateplení Městských lázní - 6 200 000 Kč, dětská
hřiště Palava a Sýpka - 1 464 000 Kč, vypracování
Územního plánu 2 200 000 Kč, nový dieselagregát
do nemocnice - 2 136 000 Kč, oprava obřadní síně
1 320 000 Kč, technologické centrum ORP - 6 707
000 Kč vč. 85% dotace ….
…prosím už zastavte, začínám mít obavu, že
se orgány činné v trestním řízení začnou zajímat,
kde na to město ty miliony vzalo. Raději se zaměříme na nový rok. Co plánujete - a raději bez
těch horentních sum.
Akce pro rok 2012 ještě zpracováváme. I když určité představy máme, ale v první řadě se musí dokončit
v minulém roce rozpracované akce, mezi které patří
ještě i Hybešova ulice. Je připravena druhá etapa
prací v zámku – bezbariérový přístup do poschodí,
úprava nádvoří včetně předláždění, rekonstrukce
vnitřního zařízení a ochozu. Na tyto práce jsme
získali dotaci z Regionálního operačního programu
ve výši 70% z plánovaných 9 milionů korun. Bude
pokračovat regenerace Sídliště sever včetně opravy
komunikace a výměny části kanalizace. Se dvěma
miliony počítáme v souvislosti s rekonstrukcí průtahu
v Lažánkách na vybudování chodníku. Pokračovat
by měly i plánované práce na budování cyklostezek.
Připravuje se i projekt na zateplení ZŠ Salmova.
Jakmile bude oznámena dotační výzva ze Státního
fondu životního prostředí, tak se právě s touto akcí
hodláme přihlásit. Další akce se týká zakoupení
areálu pro Technické služby za cca 15 milionů
korun. Uvažujeme i o dalších akcích, ale ty budou
projednány a upřesňovány v rámci tvorby rozpočtu.
A ještě poslední otázka. Již
v několika novoročních rozhovorech se snažím občany
informovat o téměř z poloviny
nevyužitých plochách v průmyslové zóně, ale stále se
nic podstatného nezměnilo.
Dokonce ani ty haldy zeminy
zarostlé plevelem, které jsou
již pár let uskladněné zčásti na
pozemku města, ale i soukromého majitele na druhé straně
silnice vedoucí do centra města.
Mohu vám sdělit, že v současné době probíhá jednání s
investorem, který má zájem tento
prostor využít pro své provozy.
Pokud se týče těch hald z průmyslové zóny uskladněné zeminy,
tak se zjišťuje kdo je povinen ji
odstranit. Souběžně byly provedeny povinné testy, zda uložená
zemina není kontaminovaná.
Potvrdilo se, že není a je možno
ji použít na zasypání vytěžených
prostor pískového lomu u Dolní
Lhoty. Převoz provede firma Eurovia. Konečně! (Ale kdy?)
Za rozhovor poděkoval
Jiří Šrámek
Starosta Blanska Ing. Lubomír Toufar. Foto: -Šr-

Stejně jako v předešlých volbách se vítěz kandidátky KDU ČSL vzdal mandátu (takže není jasné, proč
kandiduje), jen aby pokračoval ve funkci tajemníka,
takže na rozdíl od vedení města se ve vedení radnice
nic nezměnilo a na radnici patrně také nic nezmění.
Ve funkci starosty vystřídal PhDr. Jaroslavu Královou
(ODS) Ing. Lubomír Toufar (ČSSD), 1. místostarostu
Toufara Ing. Bc. Jiří Crha (ODS) a 2. místostarostu
Ing. Jindřicha Krále (VPM) na částečný úvazek Ing.
Jaromír Roučka Csc. (VPM), který má v pracovní
náplni převážně jen záležitosti stavebního úřadu
a územní plán, takže téměř celá agenda druhého
místostarosty spadla na hlavu místostarosty Ing.
Bc. Crhy včetně předsednictví Svazku vodovodů a
kanalizací. Tomu se podařilo v roce 2011 udržet cenu
vody bez navýšení, ale pro rok 2012 už to nešlo a
muselo s ohledem na zvýšení DPH a vstupů do ceny
vodného a stočného dojít k navýšení ceny o 6,97%.
Takže cena vody vzroste ze 73,43 Kč na 81,50 Kč za
1 kubík odebrané vody. I přesto už nejsme nejdražší,
tomu jsme se z prvenství vzdálili na cca 36. místo.
O první rozhovor roku 2012 jsem požádal
starostu Blanska Ing. Lubomíra Toufara. Pane
starosto, když se ohlédnete za prvním rokem
působení nového vedení města, co se podařilo
z programového prohlášení Rady města Blansko
ve prospěch občanů splnit?
První radostnou událostí bylo v prvních dnech minulého roku zahájení provozu jednodenní chirurgie
v blanenské nemocnici. A jsem potěšen, že těch pro
zdraví občanů radostných událostí připravila v uplynulém roce naše nemocnice celou řadu. Veřejnost
o nich informovala formou Dnů otevřených dveří a
při dalších akcích. V průběhu roku získala nemocnice řadu ocenění, z nichž významné je třetí místo
v 6. ročníku soutěže Nemocnice České republiky
a získání akreditace Spojené akreditační komise
České republiky za zajištění kvality podle stanovených standardů a posílení konkurenceschopnosti. V
závěru roku byla Nemocnice Blansko z rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví zařazena mezi centra
pro screeningovou kolonoskopii, která je nejspolehlivějším zařízením pro vyšetření tlustého střeva.
S uspokojením přijali občané i čtyři uspořádané
poradny a pacienti novou vířivku pro rehabilitaci
dolních končetin. Zajímavá je i snaha o vybudování
mateřské školy v prostorách polikliniky.
Jak město v minulém roce reagovalo na
oprávněné stížnosti občanů na stav městských
komunikací a nedostatek parkovacích míst nejen
v centru, ale i sídlištích?
Myslím, že na tomto úseku bylo vykonáno mnoho
prospěšného. Byly provedeny rekonstrukce chodníků
na Olešné - nákladem 465 000 Kč, ul. B. Němcové
- 345 000 Kč, ul. Sušilova - 540 000 Kč, oprava
vozovky včetně chodníků na ul. Mánesova a Čela-

NOVINKA! POHOTOVOSTNÍ
ÚVĚR NA AUTO 
* SCHVÁLENÍ DO 15 MINUT
* BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ
* PENÍZE UŽ DO 2 DNŮ
BLIŽŠÍ INFORMACE na tel.

736696069
736
696069

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11

SLEVY
10, 30,

50 %

na zimní obuv
a oblečení



Platí do 27.1.2012
* Kabelky a obuv na plesy - sezóna začíná!

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Anonymní alkoholici
Rádi bychom Vás informovali, že v Blansku začala
působit skupina Anonymních Alkoholiků - PROMĚNA. Setkání jsou každý pátek od 17:30, v prostorách
Oblastní Charity na Komenského 19.
AA jsou neziskovou organizací pro lidi závislé na
alkoholu a v ČR působí cca 40 skupin už více jak 20
let. Bližší informace:
www.anonymnialkoholici.cz
aa.blansko@gmail.com
Tomáš: 603 781 471
Jirka: 603 170 835
V Blansku začínáme a rádi bychom seznámili širší
veřejnost s touto možností.
Anonymní alkoholici Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

KLAS - Klub aktivních seniorů

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Seniorský věk s sebou přináší možnost věnovat se
činnostem, na které dříve nebyl čas, potkávat nové
přátele a sdílet s nimi své starosti i radosti. Nabízené
programy umožňují setkání lidem s podobnými zájmy
a posilují jejich dovednosti v různých oblastech. Trénuje se paměť, motorika, získávají se nové informace
a prohlubují stávající možnosti.
KLAS probíhá jednou za 14 dní v Katolickém
domě, Komenského 15, Blansko. Mobil: 732747952,
e-mail: blansko@spolecne.info.
-red-

Freddieho sloupek
2012
Zase se nám překlopil další rok a radím vám
dobře, začněte se poohlížet po nějakých vánočních dárcích, protože než se stačíte pořádně
v tomto roce nadechnout, zase budou všude
kolem koledy a sváteční atmosféra. Alespoň tak
mi to připadá každý rok. Myslím, že hrozbou pro
lidstvo není ani tak globální oteplování, jako globální zrychlování, nebo možná globální blbnutí.
Ale o tom příště.
Možná mezi vámi není mnoho lidí, kteří by
neslyšeli o kalendáři starých Mayů, který na
konec tohoto roku předpovídá konec úplný,
nebo alespoň zásadní změnu ve vnímání světa
tak, jak jej známe.
Nevím, zda ta změna přijde tento nebo jiný rok,
ale existuje jedno proroctví, které o tom také (a
velmi graficky) hovoří. Hovoří o tom, jak budeme
moci (nebo spíš muset) platit za zboží bezdotykově, jak se budeme navzájem sbližovat, až
si budeme moci dovolit jednu vládu a společné
spirituální zájmy, jak nás všechny spojí veliký
vůdce, který za příslib míru na Zemi získá důvěru
nás všech. Jen to není proroctví optimistické,
protože za těmi průvodními znaky, které jsem
jmenoval, se skrývá nemalé utrpení. Slíbí-li vám
někdo něco, neznamená to, že to myslí vážně…
Má-li kdo uši, slova tohoto proroctví slyšet a
pochopit může. Jen je otázka, zda slyšet chce.
Pro rok 2012 bych si tedy především přál,
abychom se dokázali každý z nás vrátit ke kořenům. Pro spokojený život totiž nepotřebujeme
desítky tisíc zákonných norem, úplně by stačilo
dodržovat Desatero a byl by klid, jenže to je
trochu proti povaze lidí tak, jak ji známe dnes.
S tím, že do toho zástupu patřím i já.
Takže co si přát?
Nejsem přítelem novoročních předsevzetí,
ať už jsou jakákoli. A proto si žádná nedávám.
Začít s něčím z gruntu jinak, na to přece člověk
nepotřebuje začátek roku, měsíce, dne ani
hodiny. Změna může být záležitostí okamžiku.
Těžko sám sebe změním, tím méně mohu
změnit ostatní.
Ale přál bych nám (tedy těm asi 7 miliardám lidí), abychom začali každý sám u sebe.
Kdyby každý dokázal neobcházet a neohýbat
zákony pro svůj osobní zisk, aby námi volení
zástupci jednali v náš a nikoli ve svůj prospěch
a abychom nezapomínali na to, že bychom se
k ostatním měli chovat tak, jak bychom chtěli,
aby oni se chovali k nám. Není to lehké, právě
naopak. V tom vidím nejenom své přání, ale
daleko více výzvu. A nejen pro rok 2012, ale
pro celý život…
Hezký den.
Freddie
(freddiemail@email.cz)

Jednodenní lyžování
Sport Club Jany Kuncové Vás zve na jednodenní
lyžování 14.1.2012 - ORLICKÉ HORY - Červená
Voda, Říčky (dle sněhových podmínek). Odjezd je
v 7 hod. z malého parkoviště u Sýpky, dle dohody
zastavíme po trase. Návrat plánujeme přibližně na
18 hod. Cena je asi 220 Kč za dopravu, přihlášky na
tel. 776140953, kuncovajana@seznam.cz.
-jk-

Zahrádkáři budou
sněmovat
V příštím týdnu bude v Domě zahrádkářů na Křižkovského zahájen seriál zajímavých besed. Tou první
bude ve středu 24. ledna v 16 hodin beseda s Petrem
Lebišem na téma balkónové květiny a samozavlažovací truhlíky. Přednášejícím je boskovický zahradník,
který v polovině minulého roku vyzdobil celé centrum
města krásnými květinami. Dle informace starosty
Ing. Toufara bude tato spolupráce s panem Lebišem
pokračovat i v tomto roce.
Další se bude konat v úterý 7. února ve stejný čas
na téma komplexní ochrana nejvíce pěstovaných
druhů ovoce a zeleniny. Přednášející bude Ing. PhDr.
Eva Hrudová z Mendelovy univerzity v Brně, a v
úterý 21. února to bude přednáška Prof. Ing. Vojtěcha Řezníčka z téže Univerzity na téma „netradiční
druhy ovoce“. Poslední přednáška bude cyklu bude
9. března: „ Kuba – příroda, lidé a život na ostrově“
Prof. PhDr. Petra Chalupy.
Dne 25. února se bude v 9 hodin konat v Domě
zahrádkářů výroční členská schůze.
- Šr -

Adventní čas
V našem městě byl advent zahájen rozsvícením
Vánočního stromu. V celém období probíhala řada
koncertů i jiných akcí. První týden v prosinci prodejní
výstava s ukázkami rukodělných řemesel - drátkování, paličkování, výrobky ze dřeva, drhání, figurky
ze skla, háčkování, pletení košíků, vizovické pečivo,
výrobky ze šustí a jiné ozdobné i dárkové předměty.
Výstavka betlémů, Vánoční dílna v Katolickém domě,
adventní setkání v kostele Sv. Martina, v Dřevěném
kostelíku představené místními skupinami - Komorní
orchestr, členové Domova Olga, gymnázia Blansko,
soubor Lipka, pěvecký sbor Krápníček ze SLoupu,
cimbálová muzika Drahan, Majerán, Kaštánci z
Horní Lhoty. Vánoční komorní orchestr s představiteli
města, je již v zámku tradiční.
Další akce se odehrály v Křesťanském centru,
Klubu Ratolest, Adventní zpívánky v knihovně, dílna
pro ženy na faře, zájezd do Valašského muzea.
Všem, kteří se zasloužili o přípravu, účinkujícím
dětem i dospělým, patří mnoho díků. Přejeme nejen
jim, ale i všem občanům mnoho spokojených chvil,
radosti a pevného zdraví.
-EJ-

tel. 606 728 334
www.velvetblansko.cz www.velvetstars.cz

* Hudební skupina z Blanska
* Originální show VelvetStars
* Mnohaleté zkušenosti v oboru
* Profesionální, individuální přístup
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Krize? Jak pro koho!
Nejčastější slovo, které v poslední době slýcháme, je krize. Na nic nemá stát peníze, tak se ruší,
co se rušit dá i nedá. Ti, co vládnou, sice peníze
mají, ale sáhnout si na ně nenechají. Krize, nekrize,
raději si přidají než by své statisícové příjmy přizpůsobili manku ve státní pokladně. S tím nehne
ani parlament, protože soudci si o svých příjmech
bez ohledu na krizi rozhodnou sami. Na přísun do
svých kont si sáhnout nedají a další mocní už se
to naučili také. A tak ber kde ber, těm ostatním
utáhneme opasky zvýšením DPH, důchodcům moc
nepřidáme – ale jen některým. Kdo má důchod
9000.- Kč – tak dostal k 1. lednu 2012 přidáno 148.Kč, ti co mají 10 000 Kč dostali 164.- Kč, bohatší co
mají 20 000 Kč dostali 324.- Kč a nejvyšší důchod
ve výší 70 000 Kč si připsal 1 124.- Kč. Takže chudý
chudým zůstane a těm, kteří přišli k majetku, aniž
bychom u mnohých tušili jak, těm se i na vysoký
důchod sype plnou hrstí i když zvýšení cen a DPH
se dotýká naprosto stejně chudých jako bohatých.
I tak nám bohatnou jednotlivci a chudne národ.
Dostal se mi do rukou citát Tomáše Bati z roku
1932. Jako by to řekl dnes. Ano, hospodářský
úpadek je i v naší době výsledkem mravní bídy.
Ale o tom je přiložený originál výroku našeho
světoznámého podnikatele Tomáše Bati.
- Šr -

Jak vysoký berou průměrný důchod
Zdroj: www.opojisteni.cz
Země

Měsíční
důchod
v eurech

Měsíční
důchod
v Kč

Země

Měsíční
důchod
v eurech

Měsíční
důchod
v Kč

Lucembursko

3000

75 000

Slovinsko

604

15 100

Norsko

1760

44 000

Velká Británie

460

11 500

Řecko

1600

40 000

Polsko

437

10 925

Dánsko

1411

35 275

Česko

396

9 900

Švýcarsko

1393

34 825

Portugalsko

354

8 850

Itálie

1141

28 525

Slovensko

351

8 775

Francie

1108

27 700

Maďarsko

332

8 300

Švédsko

1060

26 500

Chorvatsko

324

8 100

Finsko

1050

26 250

Estonsko

288

7 200

Island

1046

26 150

Lotyšsko

258

6 450

Rakousko

1026

25 650

Litva

220

5 500

Španělsko

877

21 925

Rumunsko

177

4 425

Belgie

847

21 175

Bosna a Hercegovina

171

4 275

145

3 625

55

1 375

Německo

791

19 775

Bulharsko

Malta

615

15 375

Albánie

Novoroční cenová houpačka
V prvním čísle loňského Monitoru vyšla stejná cenová houpačka našich rozhodujících supermarketů. A tak pro porovnání zveřejňuji obě. První cena je z ledna roku 2011, druhá z ledna roku 2012.

Zboží

Albert

Billa

Kaufland

Česnek 1 kg

119,90-89,90

149,90-119,90

89,90-89,90

Okurka sal. 1 ks

26,90-9,90

16,90-13,90

8,90-11,90

Rajče keř. 1 kg

29,90-39,90

39,90-42,90

29,90-39,90

Paprika bílá 1 kg

59,90-24,90

79,90-22,90

49,90-29,90

Paprika červená 1 kg

89,90-39,90

89,90-69,90

64,90-36,90

Salát ledový 1 ks

14,90-19,90

14,90-26,90

24,90-22,90

Pomeranče 1 kg

21,90-29,90

19,90-17,90

14,90-17,90

Mandarinky 1 kg

29,90-24,90

32,90-32,90

19,90-24,90

Citrony 1 kg

29,90-19,90

36,90-29,90

19,90-22,90

Cena celkem 2011-2012

423,10-299,10

481,10-377,10

323,10-297,90

Rozdíl 2011-2012

+100 - +2

+158 - +80

0-0

Ceny roku 2012 byly odečteny ve středu 4. ledna
od 16,00 do 17,00 hod. Jak z přehledu vyplývá,
ceny po roce poklesly u všech tří prodejců. Nejvíce
šel se sledovanou cenou dolů Albert – o 124.- Kč,
Billa o 104.- Kč a Kaufland o 26.- Kč. Tento cenový
vývoj zaznamenala většina zboží nejen v supermarketech, ale již dnes se začínají ceny řady zboží
postupně zvyšovat. U uvedených prodejců dochází
ke značnému růstu cen másla, Ramy, Flory, vajec,
uzenin atd., v řadě případů to překračuje i procentní
navýšení DPH od 1. ledna 2012. Takže co jsme
v závěru roku ušetřili, to prodejcům brzy vrátíme i
s úroky. Největší pohyb z uvedených cen zaznamenal čínský česnek, ale na původní cenu 59,90
Kč se vrátil jen ve výprodejích. Prodejci postupně
přecházejí na dovoz česneku z evropských zemí
a s výrobou už začínají i naši zemědělci, které se
prodejci snažili zlikvidovat nízkou cenou nekvalitního česneku z Číny. Když se jim to podařilo, tak
tentýž čínský česnek vyletěl až na 149,90 Kč. Když
jsem proti tomu spustil kampaň, byl jsem napadán,
proč se tím česnekem zabývám. V posledních
měsících už se z mé kampaně stal celostátní problém a kritikům konečně došlo, že jsem se snažil

hájit naše zemědělce, které likviduje nejen dovoz
laciného česneku, na kterém se dalo vydělat, ale
i dovoz vajec, masa, na polích už převažuje jen
řepka a naše před pár lety vynikající zemědělství
(vzpomeňme na světoznámé Slušovice) je i s
těmi Slušovicemi v katastrofálním stavu. Naše
úrodná pole se mění ve fotovoltaické elektrárny,
po kterých nám zůstane na sto let neúrodná půda,
protože okolí panelů je zaléváno chemikáliemi na
hubení plevelů. Když jsem bývalého i současného
ministra zemědělství upozornil, že v zemích, které
mají vztah k ekologii, musejí provozovatelé těchto
zařízení chovat ovce, které plevel spasou a ještě
pozemek pohnojí, tak to oba považovali za objev,
přesto, že to je už několik let známá praxe, ale
zatím jsem nezaznamenal, že by se ten „objev“
snažili realizovat i u nás.
Takže, důvod k jásání zatím nemáme. Naši páni
ministři mají docela jiné starosti, než nějaké zemědělství a ceny jim slouží jen ke snaze o udržení
výnosných postů, protože zatím si je dost z nich
udržet nedokázalo. Jak vidět, i v dnešní době vše
souvisí se vším.
Jiří Šrámek

Strom splněných přání
Díky spolupráci s oblastní pobočkou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Blansku (SONS) a vedením restaurace Punkva byl jako již tradičně v adventní čas umístěn v prostorách
zmíněné restaurace strom splněných přání.
Na stromečku bývají zavěšeny dopisy dětí Ježíškovi. Tato přání si hosté restaurace mohou prohlédnout
a některá vybrat s tím, že dárek pořídí a přinesou
organizátorům akce. Plní tak přání žákům ze Základní
školy speciální na Žižkově ulici v Blansku.
Dárky se dětem předávají u nazdobeného stromečku v poslední školní den
před vánočními svátky. Každoročně se
v tento den koná slavnostní předvánoční
dopoledne, kde žáci rodičům a sponzorům školy prezentují svá vystoupení. S
posledním odehraným představením si
děti i letos společně s pedagogy a rodiči
zazpívali koledu u vánočního stromečku a
pak už netrpělivě vyhlížely dárek se svým
jménem.
Dovolte mi, abych jménem všech dětí
i jejich rodičů poděkovala všem těm neznámým, kteří dárky zakoupili a dětem
věnovali. Poděkování patří také paní
Rekové, paní Peterkové a paní Skotákové
ze Sjednocené organizace nevidomých

a slabozrakých Blansko, jež celou akci zajišťují, a
samozřejmě manželům Popelkovým z restaurace
Punkva.
-spec-

PŘEVRATNÁ NOVINKA

LipoCryo
Dámy a pánové, zmrazte
a odstraňte tukové buňky!

Kryolipolýza
- neinvazivní liposukce nové generace.

Informace
a objednávky:
Kosmetika Laďka
tel. 606 253 163
732 103 633

V současnosti se jedná o nejefektivnější neinvazivní metodu
na odbourání tuku. Jde o proces řízeného zamražení tukových buněk.
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Únik moči?
Bolesti pánevního dna?
Ochablé svalstvo po porodu?
Sexuální poruchy žen i mužů?
Máte-li tyto nebo podobné
potíže, obraťte se na nás!

BIOCON 2000W
vám pomůže NATRVALO
- neinvazivní
- bezbolestné

- působí přes šaty
- vysoká účinnost

Urologická ambulance
MUDr. Rastislav Šušol
K.H.Máchy 17, Blansko

Vyřešte problémy s únikem moči

út 7 - 13, pá 7 - 13

NATRVALO!

Tel. 516 527 870
www.kontinence.cz
susol@seznam.cz

VI. R OCKOVÝ
PLES
3. března 2012
od 20 hodin

KD Rájec - Jestřebí

LEGENDY se vrací
www.legendysevraci.cz
* ŽELEZNÝ ZEKON - silácká show

Londýn: Po zemi, ze vzduchu a po vodě
Londýna se dá užít jakkoli.
Londýn ze vzduchu: pohled na Charing Cross
Nejsnadnější prohlídky jsou samozřejmě po zemi (nebo pod
ní), ale není od věci se trochu
zamyslet a podívat se na město i
z jiné perspektivy.
Od roku 2000 návštěvníkům
Londýná slouží Millenium Wheel,
známější spíše pod názvem London Eye. V průměru 120 metrové
vyhlídkové kolo je osazeno kapslemi, do kterých se (po tom, co jste
vystáli nemalou frontu) dostanete
s dalšími pár lidmi a můžete se v
průběhu asi půlhodinového „letu“
kochat krásami Londýna z ptačí
perspektivy. Nemusím snad předesílat, že je vhodné si k tomuto
účelu vybrat příznivé počasí. Vyhlídka je skvělá, snad jen pokud
se někomu nelíbí ve výškách, ten
může zažít trochu adrenalinu. Ale
spíše umělého, protože provoz
Kapsle s lidmi na vrcholu London Eye
takových atrakcí bývá pečlivě hlídán, co do nároků na bezpečnost.
London Eye je umístěno na
břehu řeky Temže a při dobrém
počasí je vidět opravdu krásně.
Hned pod vámi (na druhém břehu)
se nachází budovy parlamentu s
hodinami Big Ben, kousek dál pak
Westminsterské opatství, je vidět
k Tower Bridge a celý kus centrálního Londýna. „Letenka“ sice
není zadarmo, ale za vynaložené
prostředky ten zážitek určitě stojí,
pokud chcete zažít něco trochu
jiného, než tradiční „obchůzku“
města.
Hned pod touto atrakcí se
nachází přístaviště, ze kterého
můžete vyrazit k průzkumu části
Londýna po vodě. Částečně zde
zahajovacích turné NHL Premiere a utkaly se týmy
lze uplatnit předplacenou jízdenku (Oyster Card),
Los Angeles Kings proti Anaheim Ducks, tehdejšímu
pokud jste si ji prozíravě pořídili a po nalodění vám
držiteli Stanley Cupu. Nicméně zpět k plavbě.
nic nebrání se kochat krásami pobřeží Temže z lodi.
Opět, nenechte si výlet po Temži ujít. Pojedete
My jsme si vybrali cestu až k další z „Millenium“
kolem hradu Tower, pod mostem Tower Bridge,
dominant nového Londýna: k O2 Aréně (dříve Millekterý je odtud zvlášť pěkný, kolem Greenwiche, kde
nium Dome). V té se koná spousta koncertů, výstav,
se můžete zastavit na prohlídku observatoře nebo
sportovních utkání a dalších atrakcí. V době naší
jste se až do roku 2007 mohli potěšit pohledem na
návštěvy tam zrovna probíhala výstava artefaktů
Cutty Sark, loď z 19. století. V květnu toho roku ji
z Titanicu a připravoval se další z mnoha koncertů
však poničil požár a od té doby ji restaurují. Zápalky
(interpreta si už bohužel nevybavím). V roce 2007
ostatně Londýňanům rozhodně nepatří do ruky, ale
zde hokejová NHL pořádala první z evropských
o tom jindy... Greenwich ale stojí asi za samostatnou
návštěvu, k vidění je toho příliš mnoho na pouhou
Tower Bridge z lodi
jednu zastávku na vaší plavbě po řece, která Londýn
protíná.
Namísto Cutty Sark se můžete spokojit s jinou lodí,
po cestě na Temži budete míjet. Tou je HMS Belfast,
lehký křižník, který sloužil ve 2. světové válce i ve válce korejské a dnes je z něj námořní muzeum. Pokud
vás podobné věci jako historie (vojenství) zajímají,
pak je tato loď dalším kamínkem do mozaiky vašich
případných zážitků.
A o dalších takových cestovatelských kamíncích
zase příště.
Petr J. Drahovzal

Tower z lodi

HMS Belfast

* MOTOband - skvělej bigbít
Bohatá tombola, jídlo, pití a skvělá nálada. Odvoz do BK zajištěn!

Nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!!!
Předprodej v IC Rájec - Jestřebí od 23. ledna. Cena 250,- Kč.
Rezervace na tel. 516 432 191, e-mail: informace@rajecjestrebi.cz

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Závěr roku 2011 byl ve znamení smutku nad úmrtím bývalého prezidenta
Václava Havla. Po pompézním průvodu Prahou se konalo poslední
rozloučení se zesnulým v chrámu Sv. Víta.
Text a foto z TV přenosu: - Šr -

Pozůstalé – manželku Dagmar Havlovou s dcerou doprovodil na smuteční mši a byl jim oporou prezident České republiky Václav Klaus s chotí.
Rozloučení rodiny a blízkých přátel se následně konalo v obřadní síni
pražského krematoria.

I v úvodu novoročního projevu připomněl prezident Václav Klaus smutnou událost předvánočních dnů. Stejně neradostné bylo i hodnocení
celoročního chování politiků, nedobré společenské atmosféry a důsledků
celosvětové krize.
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Jednodenní péče
Jednodenní péče, současný trend v organizaci léčby v chirurgických oborech, přináší významné benefity pacientům a současně výrazné finanční úspory v nákladech na léčení. Kvalita
programu Jednodenní péče v Nemocnici Blansko byla potvrzena dohodou s klíčovou zdravotní
pojišťovnou VZP ČR.
Dne 13.12.2011 se v Nemocnici Blansko uskuPo četných jednáních provázejících celý rok
tečnil pravidelný dozorový audit systému kvality
2011 proběhla ve čtvrtek 5.1.2012 v Praze zádle normy ČSN EN ISO 9001, v jehož rámci bylo
sadní schůzka, při níž došlo k dohodě smluvního
certifikováno oddělení jednodenní péče. Certifikavztahu mezi největší zdravotní pojišťovnou ČR
ce dle normy ČSN ISO 9001 stanovuje požadavky
– všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP ČR) a
na systém kvality. V rámci certifikace dochází
Nemocnicí Blansko na poskytování a financování
zejména k ověření funkčnosti vybudovaného syszdravotnických výkonů pacientům v programu
tému řízení a nastavení jasných pravidel činnosti
Jednodenní péče. Dohoda o smlouvě pro rok 2012
celého provozu nemocnice. Samotným cílem cerbyla uzavřena za účasti MUDr. Vladimíry Daniheltifikace je spokojenost širokého spektra pacientů
kové, ředitelky Nemocnice Blansko a vedení VZP
a s tím spojeného dosažení vysokého standardu
ČR s výhledem na její další rozšíření.
poskytovaných služeb. Pavilon jednodenní péče
Pojišťovna tímto krokem vyjádřila jednoznačnou
je v Nemocnici Blansko novým moderním pracovipodporu tomuto novému způsobu léčby – jednoštěm, které je v provozu od 1.2.2011. V současné
denní péči. Jedná se o moderní formu organizace
době je nově i pracovištěm certifikovaným a k
léčebné péče v chirurgických oborech, která má
minimalizovat délku pobytu pacienta ve zdravotdnešnímu dni zde bylo odoperováno celkem 640
nickém zařízení. Takto poskytovaná péče je pro
pacientů.
Nemocnice Blansko získala certifikát kvality již
pacienta výrazně efektivnější a samozřejmě i zajív roce 2007. Na konci roku 2009 úspěšně obhámavá pro pojišťovny. Velkým přínosem pro pacienjila recertifikaci a na konci roku 2011 nemocnice
ta je minimalizace pobytu v nemocnici a možnost
jako jedna z mála v Jihomoravském kraji získala
doléčení v domácím prostředí, což má mnohdy
akreditaci dle SAK ČR, která zvyšuje kvalitu léčby
dost zásadní vliv na psychiku, a urychluje to celý
a bezpečí pacientů. Nyní je Nemocnice Blansko
proces rekonvalescence. Pacienti také zbytečně
kompletně certifikována dle normy ČSN EN ISO
dlouho netráví čas ve zdravotnických zařízeních,
9001 a akreditována SAK ČR.
čímž se výrazně snižuje riziko tzv. nemocničních
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
nákaz. Pro zdravotnický systém pak tato péče
ředitelka Nemocnice Blansko
znamená významné celkové finanční úspory.

Je možné koupit krásné značkové
oblečení za velmi nízké ceny?

V K-FasKLRQ WR PRåQé je. V Blansku, v pod]iPþtYEêYDOpKDVLþFH8åGiYQRWXQHMVRXSRåiUQtFL8YROQČQpSURVWRU\QHGiYQR]DSOQLOQRYêDQHMYČWãt EODQHQVNê REFKRG V REOHþHQtP ± YêEČURYê
VHFRQG KDQG .)DVKLRQ  'QHãQt VYČW MH U\FKOê
DNUXWê3URPQRKRREFKRGQtNĤMHQDSUYQtPPtVWČ
]LVN2WRYČWãtUDGRVWMHREMHYLWPtVWRNGHWRPXWDN
QHQt 7HQKOH YêMLPHþQê REFKRG WX QHY]QLNO SURWR
DE\QD9iVQČNGRY\GČOiYDODOHSURWRåHQiVPyGD
DREOHþHQtEDYt3DQXMHWXSRKRGDDNOLG3URWRåH
FKFHPHDE\VWHVHXQiVFtWLOLRSUDYGXGREĜHQHãHWĜLOL MVPH DQL QD Y\EDYHQt WĜL REURYVNp NDELQN\

REOHþHQtRVREQČY\EUDODSDPDWXMHVLKRDSURWRåH VH REOHþHQt YČQXMH RGPDOLþND GRNiåH SĜHVQČ
RGKDGQRXWWRSUDYpSUiYČSUR9iV0RåQiEXGHWH
SĜtMHPQČ SĜHNYDSHQt MDN SĜHVQČ 9iP QDEtGQXWp
YČFLVHGtDVOXãt
$E\FKRP XGUåHOL UHJiO\ SĜHSOQČQp ]DþDOL MVPH
GRSOĖRYDW]ERåtQHMHQMHGQRX]DWêGHQDOHNDåGê
GHQ3URSĜHGVWDYXVHPĤåHWHSRGtYDWQDQiãZHE
ZZZNIDVKLRQF]±NGHQDMGHWHYtFQHåWLVtFIRWR-

VSRXVWD]UFDGHOGHVtWN\]iĜLYHNDSURFKYtOLRGSRþLQNX SRKRGOQi VHGDþND 3ĜLSUDYLOL MVPH SUR 9iV
PtVWR NGH VH QHMHQ SČNQČ REOHþHWH DOH NGH VH
9iPEXGHLOtELW
9tFHQHåPHWUĤþWYHUHþQtFKSĜHVPHWUĤ
UHJiOĤSOQêFKREOHþHQt$QLMHGQDNUDELFH .DåGê
SHþOLYČ Y\EUDQê NXV REOHþHQt SČNQČ QD UDPtQNX
9tFH QHå  NXVĤ ]ERåt $ SURWRåH MH .)DVKLRQRSUDYGXYHONêQDEt]tREURYVNêYêEČUQHMHQ
GiPVNpKRDOHLSiQVNpKRGČWVNpKRDNRMHQHFNpKR REOHþHQt RG WČFK QHMPHQãtFK SR QHMYČWãt YHOLNRVWL]HNWHUpKRVLXUþLWČY\EHUHWHQČFRSČNQpKR
$NG\åVLQiKRGRXQHY\EHUHWHQHERVH9iPY\EtUDWQHFKFH"0DMLWHOND9iPUiGDSRUDGt.DåGêNXV

JUD¿tYþHWQČFHQ\YHOLNRVWL]QDþN\DGDOãtFK~GDMĤ $ VHGPNUiW YtFH ]DMtPDYpKR REOHþHQt XYLGtWH
NG\åVHVWDYtWHRVREQČ7ČãtPVHQD9iV
Karina Kalová

.)DVKLRQSRQGČOtDåSiWHNKRGLQ
%ODQVNR=iPHNVWDUiKDVLþNDQDGNHEDEHPFHOpSDWUR
Komenského 14
678 01 Blansko
(budova bývalé fary)

SERIÓZNÍ

PŮJČKY
VOLEJTE ZDARMA

800 303 330

Přijímáme úvěrové poradce

SENIORŮM POSKYTUJEME
BEZPLATNĚ:
•
•
•
•

registraci do senior pasů
časopis Senior Pas Novinky
přístup na internet
informace z oblasti sociální,
kulturní, zdravotní a bezpečnostní

Pondělí, středa 12.00 – 14.00
Pátek
8.00 – 10.00

mobil: 732 747952
e-mail blansko@spolecne.info

www.fer-uver.cz

INTERNET
PRO BLANSKO A OKOLÍ
- profesionální bezdrátový internet 5G
- žádné poplatky za instalaci a aktivaci
- žádné složité tarify ani smlouvy
- nabízíme Vám řešení, které hledáte
- VoIP telefonie

Již

- ě!
,
9
9měsíčn

od

Informace na tel. 511 119 115
info@ceska-informatika.cz

• www.ceska-informatika.cz • NOVĚ na Sladkovského 2a •

Návštěva partnerské školy
19. 12. 2011 zavítali žáci 2. ročníku a 3. ročníku oboru Hotelnictví a turismus z VOŠ ekonomické a
zdravotnické a SŠ Boskovice do Vídně na návštěvu partnerské školy BHAK/BHAS Wien 22. Setkání se
uskutečnilo v rámci projektu EdTWIN.
Tématem spolupráce bylo „Moje škola a vzdělávací systém v České republice/v Rakousku“. Čeští a
rakouští žáci zpracovávali prezentace na toto téma
a ty pak během setkání prezentovali. Na programu
byla rovněž hra, během níž se měli žáci seznámit a
blíže poznat, workshop a kvíz týkající se míchání nápojů. Mladí Rakušané, kteří v soutěži získali nejvyšší
počet bodů, byli oceněni míchaným (nealkoholickým)
drinkem. Během workshopů žáci pracovali v česko-rakouských skupinách. Měli vytvořit plakát o společných
aspektech a rozdílnostech českého a rakouského
školského systému.
Nechybělo ani malé občerstvení. Všem velmi chutnalo vánoční cukroví, které boskovičtí žáci upekli v
rámci výuky a přivezli s sebou do Vídně. V odpoledních
hodinách se žáci přemístili před vídeňskou radnici, kde
na Christkindlmarktu mohli nasát atmosféru přicházejících Vánoc. Návštěva byla zakončena prohlídkou
Sisi muzea a krátkou procházkou po historickém jádru
města. V pozdních odpoledních hodinách se žáci s
vánočně naladěnou Vídní rozloučili a spěchali domů.

Návštěva BHAK/BHAS Wien 22 byla posledním
setkáním v rámci projektu EdTWIN. Doufáme, že
spolupráce bude pokračovat i v následujících letech.
Mgr. Kateřina Škaroupková, VOŠ ekonomická
a zdravotnická a SŠ Boskovice
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Co přinese změna
ředitele České televize?
V minulém roce odstoupil z funkce ředitele České televize Jiří Janeček. Docela jsem to po zkušenostech s jeho metodami, zvláště propuštěním redaktorky ČT Jany Lorencové, se kterou jsem natočil
několik reportáží o podivných konkurzech hotelu Macocha, Adastu Blansko, Univa Blansko a dalších
pro její pořady Klekánice a Za zdí, jsem docela uvítal. Ve stejné věci jsem potom spolupracoval s TV
Nova – Jiřím Hynkem. Po třinácti pořadech v hlavním zpravodajství TV Nova skončily i tyto pořady,
protože Nova za ně dostala pokutu půl milionu korun, protože redaktora soukromé televize vyhodit
nemohli.
Mimo tyto tři stanice stejné filmy vysílá i Nova Cinema, Prima Cool, Barrandov a další. Takže všechny
stanice jsou doslova zamořeny ne Oscarovými, ale
převážně filmy s nízkou prodejností v zemi původu.
Většinou jsou to filmy značně pokulhávající za
evropskou kulturou, v mnoha případech negativně
působící na mladou, ale i starší generaci. Tolik ruských filmů nebylo v ČR odvysíláno v době totality ani
za rok co amerických za jediný den a z těch prvních
nám dodnes zůstal na každé Vánoce alespoň ten
Mrazík. Z těch stovek, ne-li tisíců amerických se
zatím zařadil jen ten, jak si ten bohatý tu prostitutku
vzal.
Ale k věci. Zdá se, že s novým ředitelem začíná na
programech ČT po něčem přibývat i těch neevropských filmů. Někdy to připadá jako bychom se stali
kolonií USA a ne součástí Evropské Unie, protože
řada lidí už se podle těch neevropských filmů začíná
chovat. Soudím tak z tragických informací zpravodajských pořadů a přeplněnosti českých věznic. Snad
si to jednou příslušná parlamentní komise uvědomí
a neztratí odvahu řešit.
- Šr -

V závěru minulého roku byl jmenován na Janečkovo místo bývalý ředitel TV Nova Petr Dvořák. Mohl
bych to považovat za zadostiučinění, ale vznikly
obavy docela jiné. Bývalý ředitel Novy je ne málo
odpovědný za amerikanizaci většinou podřadných,
evropské kulturnosti nepřijatelných, televizních pořadů oplývajících trestnou činností, vraždami, střílením,
mnohdy působících jako školení pro bankovní lupiče.
Před časem jsem o tom zveřejnil rozbor, ze kterého
vyplynulo, že TV Nova odvysílá těchto morálku
devastujících filmů každý týden kolem sedmdesáti
a stejný počet i TV Prima. Česká televize se do
tohoto kšeftování s podřadnou kulturností naštěstí
nezařadila. S příchodem bývalého ředitele Novy do
České televize vznikla obava, že tuto „kulturu“ si jako
železný zvyk přinese i do pořadů ČT 1 a 2.
A tak jsem udělal rozbor těchto filmů za poslední
týden roku 2011 a první týden roku 2012:
ČT 1 a 2

Nova

Prima

2011

20

61

44

2012

16

74

60

Průměr denně

2

9,6

7,5

Závěrečná konference EdTWIN
20. 12. 2011 se v Brně ve Středisku služeb školám uskutečnila závěrečná konference projektu
EdTWIN. Konference se zúčastnili pedagogové a ředitelé tří základních a jedenácti středních škol
Jihomoravského kraje, na kterých byl tento projekt v uplynulých 3 letech realizován, inspektorka
ČŠI Brno, koordinátoři projektu z české strany a zástupci Stadtschulrat Wien. Vyšší odbornou školu
ekonomickou a zdravotnickou a SŠ Boskovice reprezentovali bývalý ředitel Ing. Friedl, Mgr. Škaroupková a Ing. Slámková.
jednodenní až čtyřdenní setkání ve Vídni nebo v
Po zahájení konference PaeDr. Věrou Hlavsovou,
Boskovicích, žáci vytvořili spoustu zajímavých cihlavní koordinátorkou projektu, proběhlo celkové
zojazyčných materiálů.
zhodnocení. PhDr. Zuzana Sniegoňová informovala
Všichni zúčastnění hodnotili setkání velmi pozitivo uskutečněných aktivitách, odborných seminářích,
ně. Žáci měli možnost získat spoustu nových zážitků
hospitacích apod. Pak následovaly prezentace
a zkušeností, vyzkoušet si své jazykové znalosti v
úspěšných školních kooperací, se svými prezentapraxi, poznat kulturu partnerské země a v neposlední
cemi vystoupila i naše škola.
řadě navázat nová přátelství, která budou pokračovat
Projekt EdTWIN, který byl zaměřen na podporu
i nadále.
partnerství mezi školami z Jihomoravského kraje a
Mgr. Kateřina Škaroupková, VOŠ ekonomická
z Vídně, fungoval od jara roku 2009 do 31. 12. 2011.
a zdravotnická a SŠ Boskovice
VOŠ ekonomická zdravotnická a SŠ Boskovice se do
projektu poprvé zapojila ve školním roce 2009/2010.
Ještě před vlastní realizací projektu se uskutečnily
2 „přípravné“ schůzky s budoucími partnerskými
školami, v jejichž rámci navštívili naši školu někteří
učitelé a žáci z vídeňských škol.
Spolupráce probíhala se třemi obchodními akademiemi: BHAK/BHAS Wien 10, BHAK/BHAS Wien
13 a BHAK/BHAS Wien 22. Do projektu se zapojily
obory obchodní akademie, hotelnictví a turismus
a informatika v ekonomice. Školy spolupracovaly
v oblasti fiktivních firem, informačních technologií
a cestovního ruchu. Během 2,5 let žáci a učitelé
absolvovali 21 vzájemných návštěv, jednalo se o
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ADEŘNICTVÍ
Jana Vaňková
Smetanova 7
Blansko (za spořitelnou)

Tel: 775 923 586

Dámské * Pánské * Dětské
V kadeřnictví jdeme s dobou a neustále
se vzděláváme pro vaši spokojenost !!!

Veronika Juránková:
pondělí, úterý, čtvrtek
Jana Vaňková
středa - pátek

9 - 18 h
9 - 18 h

Pánské dny bez objednání každé úterý!!!
- Brazilský keratin: hloubková regenerace a narovnání vlasů na dobu 3 měsíců
- Češeme společenské účesy na ples, do tanečních i na večírek
- Vánoční balíčky Matrix v prodeji

Služba v kadeřnictví: Modelace nehtů
Lenka Němcová tel: 777879355 nové nehty 500 Kč, doplnění 330 Kč

Nejen sportem žije Erbenka

Předškoláci na Dvorské

Dne 15.12.2011 se v chemické učebně Základní
školy Blansko, Erbenova 13 konalo Vánoční čarování – vědecká soutěž pro žáky 7. až 9. ročníku.
Žáci soutěžili s pokusy z fyziky nebo chemie. Téměř
všechny pokusy se podařily, vše probíhalo v nádherné atmosféře před spolužáky a odbornou porotou. Ta
hodnotila originalitu, prezentaci, provedení, obhájení
a celkový dojem. K mému překvapení se bádání
věnovala především děvčata.
A co to soutěžícím přineslo? Určitě je to zdokonalilo ve vystupování před lidmi, naučilo používat
odborné pojmy, být trpělivými,…Za to byli všichni
odměněni účastnickým certifikátem. Výsledky soutěže byly vyhlášeny 22.12.2011 na tradiční Vánoční
laťce.
Tím ale badatelské aktivity našich žáků nekončí. V
roce 2012 se naše škola zapojí jako pilotní škola do
projektu HEUREKA!, který získalo Národní Muzeum
v Praze na podporu badatelských aktivit žáků ZŠ v
přírodovědných předmětech.
Závěrem děkuji všem pracovníkům školy, kteří
se na organizaci soutěže podíleli, především hlavní
organizátorce paní učitelce Mgr. Silvii Červenkové.
Mgr.
Věra Gottwaldová,
ředitelka školy

Naši školu navštívili rodiče i předškoláci z mateřských škol. Mohli si prohlédnout celou budovu.
Nahlédli do nově vybudované fyzikální učebny,
podívali se do prvních tříd i do počítačové učebny.
Viděli práci na interaktivní tabuli, výuku anglického
jazyka, trénink školní atletické skupiny. Rodiče se
nejvíce zajímali o výuku angličtiny, která je začleněna
do učebních programů již od prvních tříd. Překvapila
je také výuka informatiky, kterou mají ve svém rozvrhu již malí druháčci. Přivítali každoroční nabídku
tzv. skupinek, do kterých dochází rodiče společně s
předškoláky a připravují se s budoucími učitelkami
prvních tříd na nástup do školy. Více informací se
mohou rodiče dozvědět na www.zsdvorska.com.

- vestavěné skříně
- šatny
- předsíně
- úložné prostory
Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz

VĚ
NO ENO
VŘ
OTE

Bezručova 1, Blansko (panelový dům naproti VZP)

ZDRAVÍČKO

•
•
•
•

Čaje
Dárkové balíčky
Biopotraviny
Bezlepkové produkty

•
•
•
•

Kozí výrobky
Zdravé mlsání
Ekodrogerie
Přírodní kosmetika

Otevírací doba:
po - pá
8.30-17.00 hod. (polední přestávka 11.30-12.30 hod.)
sobota
9.00-11.00 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Zveme vás do nové prodejny

* KERAMIKY
* medu, včelích produktů
* kosmetiky z medu, medoviny
* suvenýrů z Blanska
* DÁRKŮ PRO RADOST
- vše regionální produkty
- užitková keramika

Po - Pá
So

9 - 1730
9 - 1100

Najdete nás:
žlutá prodejna u kruháče v Blansku na Svitavské ul.
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské 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.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč.
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů. Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, připadně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na
tel. 603722434.
* Lektorka s praxí doučí Vás i Vaše děti:
němčinu, angličtinu, biologii. BK i okolí
(dojedu). Tel. 721660406.
* Nabízím soukromé hodiny hry na piáno,
flétnu (pro začátečníky, mírně pokročilé,
děti od 5 let). Dále doučování fyziky, chemie
příp. matematiky ZŠ, SŠ. Blansko. Kontakt:
k.vera@centrum.cz, Tel. 723987473.
* Salon BELLA - nabízím stříhání psů v
Blansku. Objednávky možné na telefonu
732879309 či e-mailu strihanibella@centrum.cz či www.strihanibella.webnode.cz.

PRODEJ
* Bezdrát. telefon, levně. Tel. 776253578.
* Rehab. cvičící lehátko na potíže s páteří. PC 600,
nyní 2000. Tel. 723320548.
* Stojanovou cirguli komb. s hoblovkou pro kutily.
Tel. 723320548.
* Travní sekačku, benzín, málo použ. Tel. 723320548.
* Mikrovlnku za 600 Kč. Tel. 723320548.
* Obličejové solárium, cena 500 Kč. Tel. 602138072.
* Velmi pěkný pozemek v obci Kulířov, přibližně 1500
m2. Cena dohodou, asi 450 tis. Tel. 608326109.
* Ford Mondeo 1.8i, r.95, KLIMA, tažné na 1,5t,
udržovaný, černo-zelený, 2.majitel, za 17 tis.Kč,
přívěs za os.auto- 180x150cm, 14"kola, za 6500kč.
Tel. 739022072.
* Felicie kombi1,3 mpi r.v. 2000, 132000 km. pal.
počitač, mlhovky, radio Sony. Tel. 604238217.
* 3+1. Volný od 8/2012. Tel. 603 936 689 Ne RK!
* 1+1 OV na ulici Údolní, nová plastová okna, 1.
patro, sklep. Cena 639000. Tel. 776117788.
* Pánské horské kolo OLPRAN – Phantom. Velmi
dobrý stav. Cena: 1300 Kč. Tel. 776200306.
* Byt 2+1 na ul. Chelčického. Tel. 603936689.

Každý den se Zumbou!
Úterý, čtvrtek a neděle 18-19 hod.
Zumba s Marcelou
Středa, pátek 17-18 hod.
Zumba s Janou

Rozvrh pro malou
tělocvičnu:
Pondělí:
17:00 - 18:00 hod. Pilates
Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu,
flexibilitu a dýchání.Propracovává zádové,
břišní a hýžďové svalstvo, svaly jako základ
správného držení těla. Tvaruje postavu, snižuje hmotnost. Lektorka: Ing.Pokorná J.
18:00 - 19:00 hod. Power jóga
Je zaměřena na protažení svalů celého těla,
jejich posílení a udržení tělesné schránky ve
fyzické i duševní harmonie. Lektorka: Ing.
Pokorná J.
19:00 - 20:00 hod. Kondiční cvičení s trampolínami
Cvičební program v tempu, přizpůsobený
všem věkovým kategoriím, s posilováním a
redukcí problémových partií. Lektorka :J.
Kučerová.
Úterý:
18:00 - 19:00 hod. ZUMBA s Marcelou
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: Erika CT
Brno
Středa:
17:00 - 18:00 hod. ZUMBA s Janou
18:00 - 19:00 Kondiční cvičení s trampolínami s Janou Kučerovou
Čtvrtek:
18:00 - 19:00 hod. ZUMBA s Marcelou

RŮZNÉ
* Pronajmu prostorný pokoj ve 3+1 na Zborovcích.
Cena 2800/měs. Dlouhodobě. Tel. 739546123.
* Dlouhodobě pronajmu 1+1 na Písečné, případně
i zařízený. Dům po revit. s velkým balkónem. Cena
6500 vč. inkasa. Tel. 733693764.
* Možnost uložení zeminy na poz. v Blansku, cca
2000 kubíků. Cena dohodou. Tel. 723751573.
* Pronajmu zařízený 2+1 s vl. topením na ul. Chelčického v BK. Tel. 723703669.
* Pronajmu 2+1 v centru. Nezařízený. Nekouřit a
nechovat psa. Cena 7180 Kč celkem. Tel. 516402538
po-pá, 8-15.
* Hledám pronájem 1-2+1 v Blansku. Tel.: 773453628.
* Pronajmu dlouhodobě garáž u Sýpky, cena 1000,Kč za měsíc. Tel. 602560243.
* Koupím starý vysavač,nebo vyměním za kávovar.
Tel. 775527175.
* Věnuji zdarma použitou kuchyňskou linku 1,8 m a
použitý plynový sporák značky Mora, vše zachovalé
a plně funkční. Tel. 728539471.
* Pronajmu 2+1 u polikliniky, část. zařízený (cihlový
dům, vlastní topení, u domu zahrádka). I dlouhod.
Tel. 604967119.

Program na 2. polovinu
ledna 2012
9.1. od 9,30 hodin MALOVÁNKY SE ŠÁRKOU
Poplatek 40,-Kč za vstup, nutno nahlásit 1 den předem, abychom si pro vás připravili materiál
9.1. od 9 do 10 hodin zahájení Cvičení rodičů
s dětmi
- pod vedením Anežky a Silvy- informace o poplatcích
u cvičitelek
9.1. od 14,30 hodin Schůzka pro zájemce pohybových aktivit pro nejmenší miminka od 2
měsíců a rodiče
- domluva na termínech
10.1. od 9 hodin Mimiklubík
- setkávání maminek s kojenci od 6 měsíců do 1 roku
informace o poplatcích u cvičitelek
10.1. od 10 hodin ZAVÁDĚNÍ LEPKU
Odborná přednáška s diskuzí s certifikovanou poradkyní na výživu dětí p. Jitkou Pokornou v rámci
projektu Hero -přednáška je zdarma
13.1. od 9 hodin hodin zahájení Cvičení rodičů
s dětmi
- skupina pod vedením Hanky a Petry, informace o
poplatcích u cvičitelek
16.1. od 9 hodin do 11 hodin - Šikulky
- výtvarné tvoření rodičů s dětmi, poplatek za vstup
50 - 60,- Kč dle použitého materiálu.
16.1. od 16 hodin PŘÍPRAVA NA ŽIVOT S MIMINKEM

PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
Seďa Petr

Neděle:
18:00-19:00 hod ZUMBA s Marcelou

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
VYUŽIJTE
- DPH POUZE
10%

V pátek 6. 1. 2012 by la v Městské knihovně
Blansko vernisáží výstavy „KRESBY – INVENTURA“
výtvarnice a pedagožky Evy Juračkové zahájena
výstavní sezóna 2012.
Za přítomnosti starosty města Blanska Ing. Lubomíra Toufara a ředitele Městské knihovny Blansko
Mgr. Pavla Přikryla k bohatě zastoupenému publiku
o autorce průřezu kresbami a fotografiemi promluvila
nestorka blanenského výtvarnictví paní Eva Kupová.
V kulturním programu vystoupily žákyně ZUŠ Blansko ze třídy paní učitelky Miroslavy Kocmanové.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel MK Blansko

Novoroční koncert PERLIČEK

Kurzy plavání dětí
Od 9.1.2012 přijímáme nové zájemce do
těchto kurzů:
1. začátečníci od 4 let „Hvězdičky“ - učí se
orientaci ve vodě,potápět se,skákat a splývat.
Lektorka: A. Vymazalová
2. mírně pokročilí „ Žabky“ - osvojují si základní plavecké pohyby 2 stylů, startovní skok.
Lektorka: V. Matalová
3. pokročilí „Rybičky“ - zdokonalují oba plavecké způsoby a učí se dalším stylům. Lektorky: S. Marková, J. Kuncová

Ve středu 1. 2. 2012 od 18 hodin v Městské
knihovně Blansko vystoupí se slavnostním Novoročním koncertem pěvecký sbor Gymnázia Blansko
PERLIČKY pod vedením sbormistra Mgr. Vladimíra
Šenkýře. Zazní průřez bohatým programem tohoto
studentského tělesa.
Akce je zamýšlena jako poděkování všem návštěvníkům a sympatizantům za vztah ke knihovně v roce
2011 a nahrazuje původně avizovaný Vánoční koncert, který byl zrušen z důvodu vyhlášeného státního
smutku v souvislosti s úmrtím bývalého prezidenta
Václava Havla. Záštitu převzal první místostarosta
města Blanska Ing. Jiří Crha.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel MK Blansko

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
• Léto s pohybem u moře

Masáže
Rozcvičování po úrazech,mozkových příhodách apod. provádí Jana Kuncová a Robin
Kunc nejen v našich prostorách, ale dle
dohody i u Vás doma.
Slevy: Každý člen našeho klubu obdrží 5-7%
na sportovní obuv dle vlastního výběru.

Informace o všech
uvedených aktivitách

776 140 953
Mgr. Jana Kuncová

Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko
678 01, tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, www.blansko.charita.cz

S - PODLAHY
ODLAHY

Blansko

Pátek:
17:00 - 18:00 hod. ZUMBA s Janou
18:00 - 19:00 hod. Kondiční cvičení s trampolínami s Janou Kučerovou

Klub Ratolest

KOUPĚ
* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* Set-top box na TV, levně. Tel. 602724073.

Zahájení nové výstavní sezóny

Novinky ve Sport Clubu
Jany Kuncové

- zahájení kurzu pro těhotné ženy a jejich partnery.
Dozvíte se vše o kojení, porodu, péči o novorozence,
šestinedělí.
17.1 od 16 hodin NASTÁVAJÍCÍ A KOJÍCÍ MAMINKY SI VAŘÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ
Přednáška s diskuzí s certifikovanou laktační poradkyní Jitkou Pokornou, poplatek za vstup 30,-Kč
18.1. od 16-17 hodin DRAMATICKÁ VÝCHOVA
s Mgr. Vendulou Zachovalovou, poplatek za vstup
50,- Kč
18.1. od 17 do 18 hodin Fit klub aneb cvičíme pro
zdraví - zdravotní cvičení na míčích pro všechny věkové kategorie s cvičitelkou Ing. Anežkou Štelclovou.
19.1. od 9 do 10 hod. a od 10 do 11 hodin zahájení cvičení pro skupiny Šárky a Jitky Cvičení
rodičů s dětmi
24.1. od 15,30 hodin MALOVÁNKY SE ŠÁRKOU
Poplatek 40,- Kč za vstup, nutno nahlásit 1 den předem, abychom si pro vás připravili materiál
27.1. od 9 hodin Výuka baby masáží pro kojence
od 1 měsíce s certifikovanou lektorkou Jitkou Pokornou, ukázková hodina zdarma
27.1. od 10,15 hodin VAŘÍME ZDRAVĚ
- odborná beseda má název Jáhly a druhy rýže. V
ceně vstupu 50,- Kč jsou také tištěné recepty, které
si odnesete domů
Odborné besedy vede certifikovaná poradkyně na
výživu dětí p. Jitka Pokorná
Laktační poradna
- v pátek dle domluvy nahlaste se prosím 1 den
předem.
-kr-

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Orelský lidový ples – 21.1.2012 ve 20 h, Blansko – Dělnický dům, cena 300,- Kč
Ples Základní školy speciální – 27.1.2012 ve 20 h,
Blansko – Dělnický dům, cena 200,- Kč
Sousedský bál, 3.2.2012, Blansko – Dělnický dům, cena
320,- Kč a 280,- Kč
Ticketpro:
25.1. 2012 Abba the Show – Brno, Hala Vodova
26.4. 2012 Lucie Bílá - Brno, Boby centrum
24.5. 2012 Věra Špinarová - Brno, Boby centrum
Ticketstream:
24.2. 2012 Scooter – Brno, Kajot Aréna
28. 2. 2012 Pierre Richard – Brno, Janáčkovo divadlo
Ticket Art:
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, Praha
Aktuální nabídka:
Výprodej videokazet a CD – propagační filmy o Blansku
a Moravském krasu – cena 10,- Kč.
Kalendáříky Blansko – tentokrát s historickými motivy
dřevěného kostelíka a zámku. Zdarma!
Kalendář Město Blansko 2012 – nástěnný kalendář
formátu A4, s perokresbami blanenských památek od
Lukáše Martinky. Cena 59,- Kč.
Kalendář Zpřístupněné jeskyně ČR 2012 – vydala Správa jeskyní České republiky, formát A3, obsahuje fotografie všech 14 přístupných jeskyní ČR. Cena: 110,- Kč.
Jeskynní perly Chárónovy – autor Ladislav Slezák, vydalo Muzeum Blansko. Kniha plná úsměvných historek
a vzpomínání na jeskyňáře a doby jejich nadšeného
objevování Moravského krasu. Cena 84,- Kč.
Regionální publikace, propagační předměty a pohlednice obce Olomučany.
Pozvánka
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky a cestovního ruchu na veletrh cestovního ruchu a turistických
možností v regionech Regiontour 2012, který se koná
v termínu 12. – 15.1. 2012 na brněnském výstavišti v
pavilonu P. Město Blansko se zde prezentuje v rámci
expozice Jihomoravského 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-

PŮJČKY
HYPOTÉKY
Tel.: 73
739
39 44
4433 544

www.dinero.cz
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO VÍCE VĚŘITELŮ

INZERUJTE
VÝHODNĚ
V MONITORU
Tel. 602 543 381
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Vítězové běžecké ligy 2011
Hraběnčino běhání v Petrovicích na sklonku roku uzavřelo seriál 27 závodů okresní běžecké ligy běžců
Blanenska a Boskovicka. Absolutním vítězi se stali Vojtěch Grün (AC Okrouhlá) a Zdeňka Komárková
(Olešnice). Junior Grün se tak zapsal jako dvanáctý vítěz v pořadí historického přehledu jmen nejlepších
okresních vytrvalců v dosavadních uskutečněných 29 ročnících. Komárková se vrátila na trůn po roční
přestávce, když vystřídala svou tradiční soupeřku Miladu Barešovou.
VETERÁNI II ( 50 - 59 let):
Průběh celého ročníku se nevymykal z nastoupeného
1. I. Hájek. 2. V. Matěna, 3. P. Svoboda
trendu posledních let. Opět byly dosaženy účastnické
VETERÁNI III (nad 60 let):
rekordy a to počtem 220 startujících mužů a 64 žen. Je
1. A. Stráník, 2. M. Bayer, 3. J. Štrajt
potěšující, že celkově zvítězil mladý běžec, ale jinak v
Mimo jmenovaných byli oceněni dva nejstarší účastpopředí výsledkové listiny nadále dominují především
níci Milan Hrubý (ASK Blansko, ročník 1938) a Josef
veteráni. V první dvacítce absolutního pořadí se umístili
Kubík (Ptačina Adamov, ročník 1938), Lenka Suchá
pouze dva junioři a čtyři muži věkové kategorie A. Bla(Letovice) vyhlášena jako nejúspěšnější nováček sounenští veteráni a nejlepší ženy dosahují velmi dobrých
těže a za nejúspěšnější oddíl AC Okrouhlá.
výsledků i za hranicemi našeho okresu.
Získat zájem mladých běžců je tedy hlavním cílem
Závěrečné hodnocení proběhlo 27.12. v prostorách
organizátorů jubilejního 30. ročníku. Poprvé v historii
penzionu U Hraběnky, kde byli vyhlášeni, vedle absosoutěže bude OBL 2012 vyhlášena také pro kategorie
lutních vítězů, nejlepší závodníci jednotlivých kategorií:
žáků a žaček. Návrh oficiální termínová listiny bude
ŽENY:
představen 30. ledna na sněmu Okresní běžecké ligy,
1. Z. Komárková, 2. A. Žákovská, 3. L. Suchá
o.s.. Na jeho konání jsou zváni všichni příznivci běžecJUNIOŘI:
kého sportu, blíže bude zveřejněno na internetových
1. V. Grün, 2. P. Konečný, 3. J. Tihon
stránkách www.oblblansko.cz . Zde je také již nyní
MUŽI:
možno zveřejnit své připomínky a náměty do nadchá1. J. Macura, 2. J. Vrtílka, 3. P. Haresta
zejícího ročníku, který naostro odstartuje při tradičním
VETERÁNI I (40 - 49 let):
závodě v Ráječku dne 18.2.2012.
-MD1. M. Kejík, 2. J. Stloukal, 3. V. Buřt

Brazílie v Blansku
Když posloucháte různé rozhovory o bojových sportech, většinou padají známé názvy jako karate, box
či judo. Málokdy ale uslyšíte slovo capoeira. A přitom jde o bojový sport, jako každý jiný… nebo ne?
Capoeira představuje jedinečné spojení bojového
umění, akrobacie a temperamentní afro-brazilské
kultury. Tato kombinace z ní tvoří unikátní sport, který
si po celém světě oblíbilo veliké množství lidí.Capoeira
z pohledu bojového umění nabízí široký rejstřík kopů,
úderů, úhybů a strků, někdy velmi podobné jiným bojovým sportům, jindy ale také naprosto unikátní, které se
v jiném bojovém umění nevyskytují. Capoeira ale není
jen boj, patří do ní i akrobacie. Klasické akrobatické
prvky zde ale nehledejte. Capoeira si vyvinula vlastní
originální prvky a spojení, které jsou jejím poznávacím
znamení a které jsou v dnešní době napodobovány v
nejrůznějších tanečních stylech. Capoeira je nemyslitelná bez hudby a zpěvu. Tradiční hudební nástroje
udávají rytmus, zpěv vytváří atmosféru a tleskání
povzbuzuje hráče. Capoeira je totiž především hra. Je
to hra, která má tolik pravidel, kolik lidí ji hraje.
Věděli jste, že capoeira funguje i v Blansku? Blanenský klub, který v našem městu funguje již rok, je součástí
brněnské školy, jež patří do celosvětové sítě ABADÁ
Capoeira, která velmi efektivně přispívá k šíření tohoto
bojového umění a brazilské kultury do celého světa.
Brněnský oddíl je díky častému styku s brazilskými
mistry a učiteli jedním z nejprofesionálnějších klubů v
Česku. Jedním z těchto mistrů je professor Estácio, který momentálně žije v Německu a s českými capoeiristy

se několikrát do roka setkává na různých seminářích.
Trenérem našeho klubu je Pavel Sršeň, známý jako
Graduado Pavão, který vyučuje capoeiru nejen ve svých
oddílech v Brně a v Blansku, ale také na brněnské
Masarykově univerzitě. Tréninky v Blansku se konají
každou středu v Malé tělocvičně ZŠ TGM vždy od 16:30
a jsou vhodné pro lidi všech věkových kategorií.
Jestli máte zájem o další informace, najděte si nás na
facebooku – Capoeira Blansko. Pokud si tento neobvyklý bojový sport chcete vyzkoušet na vlastní kůži, tak
neváhejte a přijďte nás navštívit.
Tým capoeiry Blansko

SQUASH
Vánoční turnaj
Posledním turnajem v roce 2011 byl 17. 12. 2011
od 13 hodin „VÁNOČNÍ TURNAJ“. Každoročně se
tento turnaj honosí největším zájmem squashistů
našeho regionu. Z toho důvodu jsme byli tak trochu
rozčarováni, čtrnáct startujících nenaplnilo naše
očekávání. Vánoční shon zapříčinil zřejmě tento malý
nedostatek a tak by možná stálo za úvahu posunutí
termínu tohoto prosincového turnaje někam blíže k
Mikuláši.
Mám za to, že výše uvedený nedostatek byl asi
jediným, protože všech 14 hráčů v průběhu turnaje
rozpoutalo nelítostný boj o vítězství.
Hrálo se celý den na dva vítězné sety do 11 bodů.
Nejdříve ve dvou základních skupinách po sedmi
účastnících, a pak také v následném vyřazovacím
pavouku. Vítězové obou skupin postoupili přímo do
čtvrtfinále, ostatní pak do osmifinále, které je tak
trochu v tomto systému turnaje dělítkem mezi pomyslným úspěchem a neúspěchem. Los do základních
skupin byl tentokráte spravedlivý a tak se stalo, že
vítězové obou se přes síto vyřazovacích bojů utkali
také ve finále. Zde k všeobecnému překvapení zvítězil Jan Zezula nad Ottou Liznou po urputném boji 2:1
(12:10, 9:11, 11:9). V utkání o třetí místo ulovil vítězství Petr Novotný, když porazil narozeniny slavícího

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

Jaromíra Matala také 2:1 (11:8, 8:11, 11:5). Novotný
sice neobhájil listopadové vítězství, ale prokázal, že
je v současné době jedním z nejlepších squashových
hráčů našeho centra. Jeho porážka v semifinále od
pozdějšího vítěze Jana Zezuly 2:1 (11:9, 9:11, 12:10)
je toho důkazem.
Hrálo se také o další umístnění, a tak bych ještě
uvedl vítězství Jindry Čeladína 2:1 (8:11, 11:8, 9:11)
v boji o páté místo nad Jirkou Vybíhalem a utkání o
sedmé místo, kde Nabil Lai udolal Václava Pelanta
2:1 (11:8, 8:11, 23:21). Ten poslední set není překlep
nebo tisková chyba, to je skutečnost dokazující jaké
boje přinesl tento nadmíru vyrovnaný Vánoční turnaj
roku 2011.
Vánoční ceny do turnaje věnovala opět ČAD
Blansko a.s..
Prvním turnajem v roce 2012 bude LEDNOVÝ
TURNAJ v sobotu 21. ledna od 13 hodin, jste opět
srdečně zváni.
V prostorách Squashe Blansko můžete nově
tvarovat postavu a vyplavovat endorfiny i na lekcích
cvičení na trampolínách.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si lekce
rezervovat telefonicky či e-mailem u naší lektorky.
Trampolíny:
Pondělí: 18-19, 19-20
Čtvrtek: 18.30-19.30, 19.30-20.30

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě 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:

Kontakt a rezervace:
Aneta Kuklínková
733 763 437
trampolinyblansko@email.cz
www.zumba-studio.cz
-rl-

Pražská 1, Blansko
Prodej:
- plovoucích podlah
/dřevo, lamino - 150 druhů/
- PVC /Novilon, Tarkett, Thermofix/
- přechodových lišt
- prahů
- tmelů na parkety
- přírodního lina

Škodní 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

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064
PRÁDELNA, MANDL
PEREME, MANDLUJEME,, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt
8 - 16 hodin
pá
8 - 13 hodin

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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