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Byt Blansko 2+1

Byt Blansko 3+1

Ulice Absolonova, OV 2+1 (55 m2) s lodžií. Velice pěkný
byt ve vyhledávané lokalitě města.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.350.000 Kč

Ulice Pod Javory – DB s možností převodu do OV 3+1
(75 m2) s lodžií, žádaná lokalita města.
k jednání
mob.: 777 857 740 Cena: 1.490.000 Kč

RD Krasová

RD Rájec-Jestřebí

RD Olomučany

Rozestavěný dům v klidné lokalitě obce. CP: 870 m2
včetně provize RK
mob.: 777 857 738 Cena: 2.990.000 Kč

Cihlový dům 8+2 po rekonstrukci. Zahrada 561 m2,
dvě garáže, terasa. CP: 897 m2 .
mob.: 777 857 740 Cena: 2.990.000 Kč

Velmi pěkný RD 4+1 se zahrádkou v obci 3 km od
Blanska. CP: 320 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 2.490.000 Kč

tel.:
e-mail:

ní
k

O konci světa

Tak jsme si prožili další konec světa. Podle novodobých vizionářů měl nastat 12.2.2012 a hlavně na
americkém kontinentu mělo toto datum velký ohlas. Moc jsem se pobavil, když jsem viděl reportáž, kde
několik lidí naletělo a příslovečně splakalo nad výdělkem. „Všechno jsem prodal, všechny peníze jsem
propil, a když jsem se ráno vzbudil, žádný konec světa se nekonal. Jsem bez práce, bez bytu, bez peněz,
bez budoucnosti…“

kontakt: Smetanova 8,

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

od

www.realitymacocha.cz
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www.velvetblansko.cz

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Využijte velké ZIMNÍ SLEVY l

800 800 874

kdy zemře poslední novorozenec roku 1914. Nevím,
Tak mluvil do kamery jeden z těch, co okultním
kdo nám tuto informaci oznámí, abychom se mohli
věštcům naletěl. Vypadal docela rozumně, leč nechal
náležitě připravit.
se přesvědčit a ztratil tím vlastně celý svůj život. Dá se
říci, že pro něj to vlastně s troškou nadsázky opravdu je
A pak přišel rok 2000, kdy konec světa prorokovali
konec světa a co bude dál, neví. Když jsem tu reportáž
ti nejvěhlasnější vizionáři světa. Na Silvestra jsem
viděl, vzpomněl jsem si na všechny konce světa, které
se vypravil na blanenské náměstí Republiky a tam
mě za doby mého života potkaly a rád se s vámi o ně
proběhly oslavy důstojné přelomu tisíciletí, leč žádný
podělím.
konec světa se opět nekonal, přestože desítky, možná
Ten první konec světa se měl odehrát už v roce
i stovky těch věštců toto datum označili za koncové.
1986. Jel jsem roku 1978 jako student z Frýdku Místku
A potom přišla další data, která nejrůznější vyvolení
stopem do Blanska a zastavil mi velmi zdvořilý řidič,
označili jako zánik světa. Všichni si ušili z ostudy kabát,
který namísto aby ukončil svoji jízdu v Přerově, kde
konec světa se nekonal. Ale přece jen, jedno datum v
bylo sídlo jeho zaměstnavatele, ochotně zamířil přímo
předpovědích dominuje.
do Blanska a dovezl mě až domů. Cestou mi vyprávěl
21.12.2012. Nad tím se pozastavují nejen pokoutní
o tom, že byl reprezentantem republiky v cyklistice
věštci, ale i kapacity vědecké. Jak jistě víte, toto datum
a že zhýralým životem se připravil o slibnou kariéru
pochází z aztéckého kalendáře a také je známo, že
profesionálního sportovce. Pochopil ale, že tudy cesta
evropští vědci jejich vědomostí dosáhli až o několik
nevede a dal se na pokání. Vstoupil do sekty Svědků
století později. Co se ale stane v tomhle magickém
Jehovových.
datu, to nikdo neví. Mám-li mluvit sám za sebe, pak
Nedovedete si představit, co následovalo. Vzhledem
zcela jasně vím, že ulehnu do postele a budu v klidu
k tomu, že mě dovezl až domů, věděl moji adresu,
spát. A jestliže mně v tu noc bude něco strašit v hlavě,
ale to není všechno! Měl jsem tehdy svůj byt také ve
pak to nebude žádný konec světa, ale nejspíše konec
Frýdku Místku a i tam si mě Jehovisté našli, aby mě
Evropské unie, která zmírá na úbytě, protože cíle, které
zásobili kvalitní literaturou. Nebylo před nimi prostě
si předsevzala, nedokáže splnit. Konec světa může
úniku. Vysvětlovali mi, že jen několik vyvolených přežije
ostatně znamenat i to, že totálně zkolabuje celosvětová
špatně vedená ekonomika, nás nevyjímaje.
konec světa a já se mohu stát jedním z nich.
PM
Byli neodbytní a tak jsem si na poslední schůzku vzal
kamaráda. Byl to můj spolužák z
devítiletky Milan Maggni, dnes
velice úspěšný malíř a pedagog,
působící na Třebíčsku. Asi hodinu jsme poslouchali varování
Jehovistů před koncem světa, načež Milan pravil: „Běžte do prdele,
tohle já poslouchat nebudu!“
- DB 1+kk Blansko – Zborovce, 39 m2, 5.p., bezbariérový…NC – 850.000 Kč
Zvedl se a já s ním. Pro něj
to tehdy skončilo, ale pro mě
- DB 1+1 Blansko – Sever, 45 m2, 4.p., převod do OV…NC – 899.000 Kč
zdaleka ne. Jehovisté znali mé
- OV 2+1 Blansko – Nádražní, 54 m2, 1.p., nízké náklady…NC – 999.000 Kč
adresy a tak mi stále házeli do
- OV 3+1 Blansko – centrum, 73 m2, 2.p., rekonstrukce…NC – 1.399.000 Kč
schránky nejrůznější letáky či
knihy a snažili se vetřít do bytu
- OV 3+1 Blansko – Dvorská, 76 m2, 7.p., plast. okna…NC – 1 499.000 Kč
stůj co stůj. A tak jsem se v dal- OV 3+1 Blansko – Zborovce, 88 m2, 3.p., nadstandard…NC – 1.850.000 Kč
ších brožurách dočetl, že konec
-ŘRD3+kkBlansko–H.Lhota,poz.224m2, rekonstrukce…NC–2.450.000Kč
světa v roce 1986 nebude (to už
se psal rok 1987), ale dozajista
- STP na RD Blansko – H. Lhota, IS na poz., klidné místo…NC – od 1.700 Kč/m2
nás apokalypsa nemine v roce,
2
2

- Pozemek pro výstavbu domu Ráječko – 1647 m , pěkné místo…490 Kč/m

KUCHYNĚ

NÁBYTEK HAVLÍK

INTERIÉRY

KUCHYNĚ

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.

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

www.mikark.cz

úplně jinak
* nižší ceny *
* vyšší záruky *

Byty v OV 1 až 2+kk Blansko

Byt v OV 3+1+1/4

Dvorská, parkování pro auto v ceně
možnost vlastního vytápění
NC - od 900.000 Kč

zahrady Blansko – Sadová, 91 m2,
2.p., velký byt po část. rekonstrukci
NC - 1.850.000 Kč

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání
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Cenová houpačka
Zboží

Kaufland

Albert

Billa

Česnek 1 kg

49,90

89,90

119,90

Cibule 1 kg

9,90

9,90

13,90

Květák 1 ks

34,90

34,90

44,90

Paprika bílá 1 kg

49,90

59,90

64,90

Rajče keř. 1 kg

54,90

29,90

34,90

Brambory 1 kg

9,90

4,90

16,90

Mléko 1 l

15,90

19,90

14,90

Vejce 10 ks

29,90

25,90

29,90

Rama 1 ks

39,90

39,90

39,90

Banány 1 kg

29,90

34,90

32,90

Nákup celkem

325,00

350,00

413,00

Rozdíl Kč

0

+ 25,00

+ 88.00

Ceny byly odečteny 8. a 9. února 2012. Ani jeden
ze supermarketů nepřekvapil. Nejlevnější je jako
vždy Kaufland (a kdyby mu neulétla cena rajčat,
mohlo to být o 20 Kč výraznější), nejdražší je vytrvale Billa a svůj střed si udržuje Albert, který se
rapidně přibližuje Kauflandu a jen díky nízké ceně
česneku si Kaufland udržel prvenství. Ale pozor! Albert už stejně jako Kaufland na cenu 49, 90 Kč také
ve slevě odskočil. Asi se toho levně nakoupeného
druhořadého česneku z Číny potřebuje také rychle
zbavit. Zákazník už přišel na to, že česká a evropská
odrůda mají podstatně vyšší kvalitu i aroma a jsou
tak za více peněz vlastně levnější. A tak už jen Billa
tvrdohlavě drží cenu 119, 90 Kč, na kterou zřejmě s

Veškeré informace, přihlášky a přihláškový řád
naleznete na našich stránkách
www.ddmblansko.cz
17.3.2012 - Malování na textil
- výroba originálních triček pomocí
Airbrush pistole
Místo: DDM Blansko, Údolní 2
Cena: 200 Kč (materiál, tričko)
Kontakt: kostka@ddmblansko.cz
24.3.2012 - Turnaj Petanque
- soutěž pro celou rodinu
Místo: hřiště u DDM Blansko 9:00 - 12:00
Cena: 30Kč / účastník
Kontakt: daniel@ddmblansko.cz

Dvorská 32
Blansko

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

POZOR !!!
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
zimních skladových zásob
textil, obuv

VŠE

- 50 %

Jen ve dnech 1.3. - 2.3. 2012
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

těžkým srdcem slevila ze 159, 90 Kč!!! Horší však bylo
zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
která v blanenském Kauflandu zjistila, že v obslužném úseku byly nakrájené sýry opatřeny etiketami
s delší dobou použitelnosti, než jaká byla uvedena
výrobcem. Sýr byl tedy neoprávněně prodáván s
prošlou lhůtou použitelnosti. Obdobným případem
se nemile prezentovala i blanenská prodejna Albert
nabídkou termínově prošlých debrecinek. Oba blanenské supermarkety tím neslavně vstoupily i do
několika televizních pořadů. V tomto ohledu je naopak
spolehlivější Billa, kde zatím podobný problém zjištěn
nebyl.
-Šr-

DDM Blansko zve vaše děti
Akce pro veřejnost březen
DDM Blansko

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Drahan reprezentoval
Českou republiku v Miláně
Ve dnech 16.2. – 19.2. 2012 se konal v italském
Miláně 32. ročník Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu BIT Miláno 2012. Borsa Internazionale del
Turismo je největším veletrhem svého druhu v Itálii
a patří k nejvýznamnějším také v celoevropském
měřítku. Je určen domácím i zahraničním vystavovatelům, odborné i laické veřejnosti. Šest pavilonů
je rozčleněných a věnovaných jednak domácí
nabídce turistických destinací, kde se představily
jednotlivé italské regiony, dále pak zahraničním
vystavovatelům, kteří prezentovali na národních
stáncích nejatraktivnější destinace celého světa a
třetí skupinu tvoří tour operátoři, hotely a letecké
společnosti.

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Pravidla bodového
systému
I přesto, že bodový systém již postihl spoustu
řidičů, mnozí se stále ptají, jak to s těmi body vlastně
je. Proto jsem se na předposlední tiskové konferenci
na tato pravidla dotázal. Základním pravidlem je, že
kdo dosáhne 12 bodů, přichází o řidičský průkaz.
Obdržené body zaznamenává obecní úřad do pěti
dnů od doručení informace o uložení pokuty nebo
pravomocného rozhodnutí o uložení trestu. Řidič
musí na požádání obdržet výpis stavu svého konta. Obecní úřad nemá povinnost v případě změny
konta řidiče informovat.
Po roce bez bodového přestupku se stav snižuje
o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body. Po třech
letech, pokud neporuší předpisy, tak bude mít
zaručeně čisté konto. Když řidič dosáhne, nebo
překročí hranici 12 bodů, musí být neprodleně
uvědoměn a musí řidičský průkaz do pěti dnů od
doručení oznámení odevzdat. Podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění je doklad o přezkoušení
z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
- Šr -

Ostatky na Těchově
V sobotu 18.2.2012 uspořádal místní sbor
dobrovolných hasičů na Těchově ostatky. Odpolední průvod pozval občany na večerní tancovačku.
Počasí se vydařilo, bylo co jíst a pít, zejména tekla
slivovice.
JV

31.3.2012 - Vejce 100x jinak
- velikonoční mišmaš
- pečení velikonočních perníčků,
velikonoční tvoření
09:00 - 12:00
děti 6-10 let
12:00 - 15:00
děti 11- x let
Místo: DDM Blansko,Údolní 2
Cena: 120 Kč (materiál,dekorace)
Kontakt: jelínkova@ddmblansko.cz

Euroklíče pro těžce
zdravotně postižené

DDM Blansko nabízí
NINTENDO WII HERNA
- každou první sobotu v měsíci
Místo: DDM Blansko,Údolní 2
9:00 - 12:30 hod.
Vstupné: 70 Kč
Kontakt: jkostka@ddmblansko.cz

O českou reprezentaci se postaralo zahraniční
zastoupení agentury CzechTourism ve spolupráci
s Českým centrem v Miláně a Pilsner Urquell.
Poutavá prezentace ředitele CzechTourismu
Luboše Rosenberga, živě vedená v dialogu s publikem, měla za úkol prohloubit základní informace
a představit atraktivní destinace, krásu, bohatství a
kulturu vlasti české. Ti nejbystřejší byli za přehled
o České republice odměněni 13. karlovarským
pramenem (za který je považována Becherovka)
a víkendovým pobytem v jednom z pražských
hotelů. Jednou z nejčastějších odpovědí na to, co
charakterizuje Českou republiku bylo české pivo,
které má v Itálii dobrý zvuk, proto nechyběla degustace Pilsner Urquell, jehož legenda se zrodila
před 170 lety v roce 1842 v Plzeňském Prazdroji a
rychle se proslavila po celém světě. Celý program
byl zpestřen bravurní ukázkou písní a tanců z brány
moravského krasu jménem Blansko, v zastoupení 4
členů folklorní skupiny Drahan (Roman Matal, Jan
Jeřábek, Michaela Šejnohová, Karolína Michalíková).
Simona Kubiková
České centrum Milán

S - PODLAHY
ODLAHY
PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
VYUŽIJTE
- DPH POUZE
10%

Slouží k použítí bezbariérových sociálních zařízení /WC pro vozíčkáře/ v ČR a všech státech
evropské unie.Lze je použít na dálnicích /motoresty,
parkoviště, benzinové pumpy/ v budovách veřejné
správy, zdravotnických zařízeních, obchodech,
bankách, nádražích, restauracích, kulturních zařízeních a.p..Nárok mají držitelé průkazů mimořádných
výhod II. a III .stupně – ZTP a ZTP/P. Podmínkou
pro vydání je předložení platného průkazu mimořádných výhod a občanského průkazu, cena 360,
-Kč.
Vydávají naši sociální pracovníci - JUDr. Petr
Krejčí a Jiří Štěp v kanceláři OO STP dveře č.106
v 1. poschodí v budově OSSZ Seifertova 3 Blansko
v úředních dnech pondělí, středa, pátek od 9 -12
hod. tel. 516411117.
Jiří Štěp, sociální pracovník
OO STP Blansko

Půjčovna kompenzačních
pomůcek
OO STP Blansko zahájila půjčovnu a je možné
vypůjčit elektrické a mechanické vozíky, motorový
skútr, šikmé rampy, chodítka, polohovací postele,
antidekubitní matrace a podložky.
Klientem může být každý bez ohledu na rozsah
zdravotního postižení, věk, nebo členství v organizaci. Podrobné informace podají naši sociální
pracovníci – JUDr.. Petr Krejčí, Jiří Štěp v kanceláři
OO STP Blansko dveře č.106 v 1. poschodí v budově OSSZ Seifertova 3 Blansko v úředních dnech
pondělí, středa, pátek od 9 – 12 hod. tel. 516411117.
Kompenzační pomůcky vydá p. Antonín Blézl po
telefonické dohodě – mobil 724074073 v kanceláři
OO STP Čapkova 6 Blansko.
Jiří Štěp, sociální pracovník
OO STP Blansko

- Dětské pokoje, PC stoly
- Postele včetně roštů a matrací
- Montáž do 3 týdnů!

SEKR

Truhlářství

Tel. 731 463 795, 737 106 850
Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
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Od patníku k patníku

a od nuly k nule
Generace osmdesátiletých důchodců prožila pestré životní zvraty. Především v tom, že stále začínala
od nuly, aby se zbráborala a zase se k nule vrátila. Po vzniku první republiky se s velkými nadějemi
a plány snažili o lepší budoucnost. Rozvíjel se průmysl, zemědělství, kultura i sport. I přes řadu problémů i střetů se Masarykova Československá republika dostávala mezi ekonomicky se rozvíjející
země Evropy.
Hrozbou pro celou Evropu se stal sílící nacionalismus a rozpínavost hitlerovského Německa. Druhý
prezident Edvard Beneš vedl svoji zemi v době,
kdy nás podpisem Mnichovské smlouvy zradili ve
prospěch Německa všichni spojenci, kterými byli
Anglie, Francie a Itálie. Ztratili jsme příhraniční
území a s ním i řadu pevností, které měly zajistit
naši státní hranici proti vpádu německých vojsk.
A tak jsme se stali Protektorátem Čechy a Morava
pod nadvládou Velkoněmecké říše. Vše, co se od
vzniku samostatného státu podařilo vybudovat, obsadili Němci a český člověk se stal nevolníkem ve
své zemi. V budově školy na dnešní Rodkovského
ulici se usídlila Hitlerjugend, z Obchodní akademie
(dnešní část budovy gymnázia) později lazaret pro
zraněné německé vojáky. Díky gestapu i některým
zrádcům skončila řada občanů v koncentračních
táborech. Sám jsem byl svědkem, kdy pár týdnů
před koncem války byl 14. března 1945 v sousedství
našeho domu zastřelen velitel partyzánské skupiny
Vela Karel Prášil. Byl to otřesný zážitek. Aby nebyl
ojedinělý, došlo o měsíc později dne 25. dubna ke kobercovému bombardování Blanska. Byla to součást
likvidace vyspělých průmyslových podniků nejen v
Blansku, ale i v Brně, Kuřimi, Plzni a dalších městech
republiky. Jedna bomba těsně před domem v silnici a
chodníku ve spodní části dřevěného kostela, druhá v
zahradě. Zasažena byla i škola na Rodkovského ulici
a obchodní škola, kde zahynula spousta německých
vojáků. Pár dnů jsme bydleli na Starém Blansku u
Martínků (v místě kde je dnes prodejna autodílů),
ale když se všude kolem usídlili ustupující a silně
popíjející Němci, raději jsme se odstěhovali ke strýci
Meluzínovi, který bydlel v budově prodejny Včela
(která byla za pár let zbourána, aby uvolnila místo
pro stavbu budovy okresního úřadu). V té době už
Němci ustupovali před postupující Rudou armádou
a vyhazovali mosty přes Svitavu. Pamatuji, že dlaždice z mostu u zastávky ČD dopadaly až na silnici u
dnešního nám. Republiky.
Skončila hrozná válka. Rozbité domy, školy, Ježkova továrna, vyhozené mosty a začínali jsme opět
od nuly. Potraviny na příděl, ale radost že je konec
válečných let, že zmizeli němečtí okupanti a že jsme
mohli na blanenském nádraží přivítat prezidenta Beneše, který se z Blanska po válečném exilu vracel v
historickém prezidentském vlaku zpět do Prahy, pro
nás znamenalo více. I proto se v očekávání lepší
budoucnosti všichni pustili do obnovy svých domů a
měst. Stálo to hodně úsilí i peněz, ale v rámci možností se začínalo dařit i společensky žít. V továrnách
se začalo pracovat, ve školách vyučovat, v Sokole
cvičit a připravovat po válce první a celkově XI. všesokolský slet. Než k němu došlo, přišel Únor 1948
a další zvrat. Slet proběhl v napjaté politické situaci,
prezident Beneš se vzdal úřadu, na jeho místo nastoupil Klement Gottwald a začínalo se opět od nuly.
Blansko se 29. února 1949 stalo okresním městem, 1.
září téhož roku bylo založeno blanenské gymnázium
a z historických firem se staly národní podniky ČKD,
Metra a Keramostroj – později Adast Blansko. Díky
jejich poválečnému rozvoji se začalo rozrůstat i Blansko. Republika se však stále více dostávala pod vliv
Sovětského svazu. Ve druhé polovině šedesátých let
začala s tímto stavem narůstat nespokojenost, která
vyvrcholila v roce 1968 nadějí na změnu režimu. Tato
naděje však byla 21. srpna 1968 zlikvidována vstupem vojsk Waršavské smlouvy. Státy, které podepsaly
Mnichov, opět nepomohly, jedině Titova Jugoslávie
byla ochotna pomoci. Protesty občanů byly potlačeny a území republiky bylo na léta pod kontrolou
sovětské armády. A začínalo se opět od nuly. Říká

se, že nic netrvá věčně, ale i tak to trvalo 21 let, než
došlo v celé Evropě k významné politické změně.
Ruská vojska byla z Československa vypovězena,
v Německu zbourána Berlínská zeď, na hranicích
sousedních států odstraněny zábrany a provedena
zásadní změna politických reprezentací. Dá se říct,
že i přes problémy skončeného období jsme nemuseli
opět začínat od nuly. Byl vybudován vyspělý průmysl,
ČKD byla jedním z pěti nejvýznamnějších světových
výrobců vodních turbín a velkých karuselů, Metra
se rozrostla v podnik s více jak 4 000 zaměstnanců, Adast byl významným výrobcem a exportérem
řezaček papíru pro tiskárny v 90 státech světa. Z
Blanska, které mělo v roce 1945 4.579 obyvatel, se
stalo dvacetitisícové město se třemi náměstími, novou průmyslovou zónou a velkými prodejnami. Dalo
by se očekávat, že na tomto základě se bude město,
které mělo pověst průmyslové oázy Jihomoravského
kraje, i nadále rozvíjet.
Od sametové revoluce, kterou jsme si i v Blansku
vyzvonili klíči na náměstí Republiky, uběhlo 22 let a
za ta léta jsme se, nebojme si to přiznat, místo rozvoje
začali rázně vracet k další nule. První, co se zrušilo,
bylo nejen právo na práci, ale ve prospěch těch,
kterým se nechce dělat i pracovní povinnost. ČKD se
rozpadla, funkční částí v českém vlastnictví zůstala
jen slévárna, strojírenský závod se po konkurzu stal
ruskou firmou (hele, kdo se nám to sem zase navrátil)
s minimem zaměstnanců. Metra se díky rozhodnutí
bývalého ředitele Martince, který v roce 1990 zrušil
vývoj a výzkum, stala upadající firmou, která bez
vývoje neměla co světu nabídnout a díky tomu se
stala jen montážním provozem pro řadu firem na
kterých je ekonomicky zcela závislou. Nejhůře dopadl
Adast Blansko, který se propadl do konkurzu a byl
za velmi podivných okolností správcem konkurzní
podstaty jmenovaným krajským soudem prodán
za pouhých 27 milionů korun (přesto, že nejvyšší
nabídka byla 45 milionů) firmě, která závod obratem
rozprodala budovu po budově za mnohanásobek
ceny, za kterou celý závod získala. Po zkušenosti s
dražbou vybydleného hotelu Dukla za 30, 5 milionů
korun si dovoluji odhadnout, že hodnotu 27 milionů
měl v Adastu jen zámeček, který byl postaven podle
dokumentace zámku Mira Mare v Terstském zálivu.
Ani to nikomu nevadilo a nestálo za šetření správnosti
a oprávněnosti takového prodeje. Podobně dopadla i
Univa a spousta podniků v celé republice. Jak vidět,
podivné hospodaření s majetkem státu se stalo natolik běžné, že se nenašel nikdo, kdo by tuto činnost
nazval pravým jménem. Naopak, jako v letech totality
o zaměstnání opět přicházejí ti, kteří na konkrétní
nehoráznosti poukázali. Za této situace se víceméně
rozdala dokonce i rozkradla, než prodala a následně
z konkurenčních důvodů zlikvidovala podstatná část
dříve prosperujících průmyslových a dalších podniků
včetně naší námořní flotily, takže jsme opět u té nuly.
O těchto případech jsem se spolu s kolegy z dalších
krajů zúčastnil desetihodinového jednání Ústavně
právního výboru Poslanecké sněmovny. Otevřeně
jsme tam v přítomnosti poslanců, náměstků ministerstev vnitra, spravedlnosti a Státního zastupitelství
o konkrétních případech hovořili, ale žádných řešení
ani nápravy se nedočkali.
A tak docházím k závěru, že zatímco v minulosti
nás k té nule dostávali diktátoři velmocí, tentokráte
jsme si to svými hlasy ve volbách zařídili sami. O to
těžší bude dílo vlastních mocných napravit. Jenže
toho se ti dnešní osmdesátiletí již nedožijí. Dokonce
ani mnozí mladší, kteří jako novodobí bezdomovci
umírají v mrazu na ulicích a pod mosty.
Jiří Šrámek

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.

Školní družina na bruslích
O tom, že k zimě patří sáňkování, lyžování a bruslení není
nutno pochybovat a tak se pani
vychovatelky s dětmi ze školní
družiny rozhodly strávit páteční prázdninové dopoledne na
bruslích na blanenském zimním
stadionu. Ani silný mráz je neodradil od jejich úmyslu a teple
oděny vyrazily v 8.15 od školy.
Od 9 do 11 hodin mohly zdokonalovat svoje bruslařské umění pod
dohledem vychovatelek či členů
rodiny, kteří byli také na sportovní
dopoledne přizváni. Všichni si
mohli vyzkoušet i slalom či jízdu
pod překážkou, které jim připravili naši učitelé tělesné výchovy
Milan Vrána a Tomáš Vašek.
Příjemně strávené dopoledne
rychle uteklo a my už se těšíme
na další sportování.
Školní družina, ZŠ Erbenova

Cesty za poznáním v SENIOR centru
I v roce 2012 pokračuje Městská knihovna Blansko
se svými hudebními poslechovými pořady pro klienty
SENIOR centra Blansko.
1. února 2012 byl uveden pořad z projektu CESTY
ZA POZNÁNÍM, který byl věnován významnému
životnímu jubileu české zpěvačky MARIE ROTTROVÉ. Na sklonku minulého roku, konkrétně od září do
prosince 2011, uskutečnila zpěvačka poslední velké
koncertní turné po České republice, a tím oficiálně
ukončila svou pódiovou kariéru. Výběrový průřez
tvorbou s názvem VŠECHNO NEJLEPŠÍ obsahoval
Rottrové nejznámější písně, jako jsou Řeka lásky, S

MLADÝ DESING
V GALERII VE VĚŽI
Od neděle 12. února do konce března 2012
představí v Galerii Ve Věži svoji prodejní kolekci
šperků MgA. Markéta Janků. Autorka vystudovala
Technickou univerzitu Liberec, ateliér návrhářství a
titul Magistr umění obhájila na Univeritě J.E. Purkyně
v Ústí nad Labem v ateliéru skla. Originálními šperky,
které představuje v galerii, získala 1. místo v Týdnu
nápadů firmy Jablonex Group. Pravidelně se účastní
Mezinárodního sklářského sympozia ve Skalici na
Slovensku, Mezinárodního šperkařského sympozia
Skleněná perla v Jablonci nad Nisou a sklářské
soutěže "Řemeslo a umění ve skle" v Novém Boru.
Za svou tvorbu získala Cenu Stanislava Libenského
v Praze v roce 2010. Výstava originálních šperků je
otevřena vždy ve středu a neděli od 13 do 17 hodin.
-galerista-

Strach z lásky
Bojí se mladí lidé lásky, vztahů, dokážou řešit
problémy, vědí, kde hledat pomoc?

tím bláznem si nic nezačínej, Klíč pro štěstí, Skořápky ořechů, Markétka, Lásko, voníš deštěm, Zřejmě
letos nikde nejsou kytky a další. První dáma českého
soulu, jak je Marie Rottová nazývána, potěšila svým
hlasem a svou energií všech 40 účastníků pořadu.
V medailonku z jejího profesního i osobního života
našli obyvatelé Senior centra odpovědi na četné
dotazy. Pořad byl uveden v rámci projektu ŠKOLA
TŘETÍHO VĚKU, který SENIOR centrum v oblasti
kultury organizuje ve spolupráci s Městskou knihovnou Blansko.
Helena Juříková, Městská knihovna Blansko

Jak vyplynulo z našeho průzkumu, někteří ano,
někteří ne, ale informací o tomto tématu nemá dostatek nikdo. Mezi nejčastější obavy z lásky patří strach
z nevěry, ze zrady, z lásky neopětované nebo ze
zklamání. Proto se letošní kampaň Labestra - Láska
beze strachu, zaměřila na problematiku partnerských
vztahů. Opět, jak je již tradicí, budou vzdělávací
materiály volně dostupné na www.planovanirodiny.
cz, kde můžete nalézt i materiály z minulých ročníků,
které se věnovaly antikoncepci a vybraným oblastem
reprodukčního zdraví. Kampaň je spojena s veřejnou
sbírkou, pokud si zakoupíte valentýnské přáníčko,
pomůžete provozu elektronického poradenství,
zajímavým seminářům pro mladé lidi i jednotlivým
školám při vzdělávání v oblasti partnerských vztahů
a zodpovědného rodičovství. Přáníčka pro letošní
ročník navrhli mladí studenti výtvarných oborů.
Kontakt na pořadatele Labestry:
Mgr. Zuzana Prouzová,
výkonná ředitelka
Společnost pro plánování rodiny
a sexuální výchovu
U Topíren 2, 170 00 Praha 7
www.planovanirodiny.cz
224231524, 606917488

4

24. února 2012

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

PIZZAZZ
PIZZ
v novém kabátě
Patřím mezi lidi, kteří rádi navštěvují restaurace, ať už je to na večeři s manželkou, rychlý oběd
ve všední den s kolegy z práce nebo jen tak na dopolední či odpolední šálek kávy s přáteli. Za poslední léta jsem se stal, co se týče kuchyně i prostředí, docela náročným konzumentem, ale přece
jen existuje jedna restaurace, kam se již celá léta rád vracím. Je to pizzerie Pizzazz.

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

Zajímavá čísla
z Městské knihovny
Využívat výpočetní techniku k práci i zábavě patří dnes k naprostým samozřejmostem. Ne jinak
je tomu i v případě Městské knihovny Blansko, která již několik let úspěšně pracuje se speciálním
knihovnickým programem CLAVIUS.
Počátek nového roku vybízí využít jej k získání
zajímavých informací, jež vypovídají o tom, které
tituly patřily mezi více než třemi tisíci aktivních
čtenářů v roce 2011 k nejoblíbenějším.
Čelo pomyslného výpůjčního peletonu bylo v
hudebním oddělení knihovny velmi vyrovnané.
První pořadí zaujala v podstatě se stejným počtem
výpůjček následující CD: Dělání aneb Princové jsou
na draka (písničky z pohádky), Blázen tančí dál
Pavlíny Jíšové a Pohádky s Vlastimilem (známé
pohádky vypráví Vlastimil Brodský).
Dětští čtenáři si nejčastěji půjčovali kreslené
komixy. S obrovským náskokem
v tomto segmentu stejně jako loni
zvítězil popularitu neztrácející Čtyřlístek. S výrazným odstupem za
ním se umístil Kačer Donald. Třetí
místo oponoval Tom a Jerry Super.
Co se týká vlastních knižních publikací, první dvě místa opětovně
(v porovnání s rokem 2011) zaujala Joanne Rowlingová se svojí
potterovskou ságou v pořadí 7.
díl (Harry Potter a relikvie smrti)
a 6. díl (Harry Potter a princ dvojí
krve). V těsném závěsu uhájil třetí
místo Malý princ Antoina de Saint
– Exupéryho, čímž obhájil stejnou
pozici jako loni.
V dospělém oddělení dominoval titul, který patří mezi klasiky v
rámci povinné školní četby. Jedná
se o světoznámou novelu Ernesta
Hemingwaye Stařec a moře. Dále
se nejvíce četly dvě knihy tragicky
zemřelé brněnské spisovatelky
Simony Monyové, a to Manželky
na odpis a Hříšný kanec.
Permanentně vytížená studovna
a čítárna nejčastěji uspokojovala
svoje návštěvníky časopisy Květy,
Reflex a Vlasta.
Z cizojazyčného oddělení si čte-

náři nejčastěji odnášeli tituly Cvičebnice německé
gramatiky, Odmaturuj z anglického jazyka a Jak
komunikovat německy.
Stranou nezůstávaly ani zástupci regionální literatury. Blansko – brána Moravského krasu, Čtení
o Blansku a Dějiny města Blanska do roku 1848
ovládly v uvedeném pořadí tento segment knižního
fondu Městské knihovny Blansko.
Zajímavá čísla z roku 2011 především zavazují
všechny pracovníky knihovny i pro léta následující.
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

Blanenskou pizzerii bezpečně zná snad každý,
kdo alespoň občas zajde na nákup do Kauflandu.
Restaurace má totiž v tomto areálu své působiště.
Je pravda, že někteří sem přestali chodit kvůli provozování diskoték, ale tato doba je dávno za námi a
Pizzazz již dlouho není diskotékovým klubem, nýbrž
solidním podnikem, kam můžete vzít v podstatě
kohokoli na jídlo nebo na kávu a nemůžete udělat
chybu.
Pizzazz znám samozřejmě již z dob jejího vzniku,
tedy od roku 2003, kdy slavnostně otevřela a nabídla
Blansku velký výběr pizzy i dalších pokrmů, poměrně
dobrou kávu a příjemný personál. Jakožto mladý
člověk jsem si to tu oblíbil. Od té doby však utekla
spousta času…
Nedávno jsem si uvědomil, že už jsou to alespoň
čtyři měsíce od mé poslední návštěvy! Proto jsem
naložil manželku, děti a vyrazili jsme na večeři.
Zaparkovali jsme přímo u restaurace a těšili se na
příjemně strávený večer.
Hned při vstupu mne čekalo příjemné překvapení.
Sice jsem slyšel, že Pizzazz prodělala nějaké úpravy, ale nově zrekonstruovaný interiér mi doslova
vzal dech. Nekuřácká část se znatelně prosvětlila,
aby mohla vyniknout moderní grafika po stěnách,
nové čalounění na barových židlích a v boxech, a
možná také proto, aby děti ve zbrusu novém dětském koutku viděly na krásné nové hračky, které jim
určený soukromý sektor skýtá. Toho využily hlavně
mé dvě ratolesti, které se do koutku ihned vydaly,
a já měl potom problém je odsud dostat k jídlu,
ačkoli pizzu milují. Celý prostor restaurace působí
velmi moderním dojmem, a přestože nekuřácká
část není od kuřácké oddělena žádnou zdí, necítili
jsme cigaretový dým po celou dobu strávenou v
restauraci, i když prostor pro kuřáky byl v tuto dobu
téměř zaplněn.
Druhé překvapení mne čekalo v podobě inovovaného jídelního lístku, včetně několika druhů nové
pizzy a těstovin. Neodolal jsem a ochutnal jednu z
novinek podniku, a sice panini. Jde o italské pečivo
plněné různou zeleninou a masem, prudce zapečené v peci. Byla to skutečná dobrota. K večeři jsme
dětem objednali pizzu se šunkou, manželka si dala
kuřecí steak a já si poručil pizzu, na kterou mi kuchař
ochotně nasázel ingredience dle mého přání. Všiml
jsem si, že pizzerie disponuje také docela širokým

výběrem moravských vín,
které jsem však z důvodu
povinností šoféra musel odmítnout. Jídlo bylo výborné,
a co děti nedojedly, to nám
servírka nechala zabalit.
Na ochotném personálu
bylo vidět, že ho práce baví
i přesto, že tu pracuje již
mnoho let.
Po jídle následovala
kávička značky Lavazza,
která patří mezi mé oblíbené značky. Tak to má
být – v italské restauraci
italská káva. Chtěli byste
tuto lahodnou kávu ochutnat zdarma? Zajděte si na
Pizzazz a vezměte s sebou
kupónek, který si můžete
vystřihnout na konci článku.
Vřele vám doporučuji jít
sem i s prázdným žaludkem
a vybrat si něco z jídelního lístku.
Všimnul jsem si, že v průběhu naší návštěvy se
v restauraci u baru objevila dvojice středního věku,
něco si vyřídila se servírkou a po chvilce zmizela,
aby se tu zase po půlhodině objevila s taškami
plnými nákupu, vzala si krabici s čerstvou pizzou a
odešla. Udiveně jsem tento jev popsal manželce,
která mi opáčila, abych se nedivil, že je to běžné, a
že ona to také občas praktikuje. Objednáte si pizzu,
zajdete si na nákup a než si projdete Kaufland, pizza je hotová, vy si ji jen odnesete a sníte. To vše v
hodnotě asi stokoruny, bez vaření a čekání. Navíc
jedna pizza stačí jako lehká večeře klidně pro dva
dospělé strávníky.
Mlčky jsem zaplatil, zvedl své nasycené tělo,
vylovil syna a dceru z dětského koutku a spokojeně
odcházel s pocitem příjemně stráveného večera. Při
odchodu z pizzerie jsem servírce slušně poděkoval
a pochválil nový interiér. Nato mi s úsměvem oznámila, že je již od března čekají další změny – konkrétně nové sociální zařízení, v létě nová zahrádka
a rovněž rekonstrukce soukromého salónku.
Když jsem o své návštěvě vyprávěl asi o týden
později svým známým, dostali na pizzu ohromnou
chuť. Vzali tedy telefon, a přestože byla sobota jedenáct hodin večer, za půl hodiny měli jídlo na stole
a spokojeně přežvykovali, až se jim dělaly boule za
ušima.
Už teď se těším na další příjemné změny, které
Pizzazz letos prodělá. Sice jejich pizza pro mnohé
rýpaly není podle zásad italské kuchyně, ale lidem
prostě chutná. A jelikož mi při psaní tohoto článku
také vyhládlo, beru telefon a volám 516 419 555:
„Haló, to je Pizzazz? Přivezte mi prosím jednu nechutně dobrou pizzu…“
-mumma-

KÁVA ZDARMA

* FOTOREPORTÁŽ PLNÁ CHUTÍ *

Stejně jako v posledních letech připravila Československá církev husitská
ve farní zahradě pro své věřící a hosty netradiční masopustní zabíjačkové
dopoledne. Již v časných hodinách ranních se zde začala připravovat
pravá zabíjačková polévka s ovárkem.

Že nejen svátostí oltářní živ je pobožný člověk dokumentoval po ranní mši
nemalý zájem o zabíjačkové speciality, kterými byla výborná tlačenka,
jelítka, jelítkový prejt, dokonce i čerstvé klobásy domácí kvality.

Mimořádně velký zájem byl i o obsah od rána vyhřívaného kotle se zabíjačkovou polévkou a v ní připravený ovárek. Jako by se z náměstí Republiky
do farské zahrádky přestěhovaly farmářské trhy.
Text a foto: - Šr -
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VI. R OCKOVÝ
PLES

Lipkou pěkně od podlahy
To by snad ani nebyla naše známá a oblíbená Lipka, aby nepřekvapila něčím originálním.
V úterý 7. února se tento blanenský soubor,
kteří sdružuje nejen blanenské seniory, dostavil do SENIOR centra Blansko a potěšil jeho
obyvatele bezmála hodinovým vystoupením v
duchu známých melodií z operet, mýdlových

oper i pohádek. Pod vedením hudebníka pana
Vladimíra Šoupala celé vystoupení pěkně
odsýpalo; ani minutu se nikdo z přítomných
nenudil. Díky ještě jednou všem účinkujícím
za ochotu a chuť potěšit naše obyvatele. Doufáme, že se zase brzy uvidíme.
Obyvatelé domova

3. března 2012
od 20 hodin

KD Rájec - Jestřebí

LEGENDY se vrací
www.legendysevraci.cz
* ŽELEZNÝ ZEKON - silácká show
* MOTOband - skvělej bigbít
* Kaštánci - dětská kapela
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 50,- Kč + 200,- Kč místenka.
Bez místenky neprodejné. Rezervace na tel. 516 432 191.

Nejlepší sportovci
okresu Blansko
Jak je ze sportovní fotoreportáže jasné, byli v pátek 17. února v soutěži organizované redakcí
Zrcadlo Blanenska a Boskovicka vyhodnoceni nejlepší sportovci okresu Blansko.
Stalo se tak v sále hotelu Sladovna v Černé
Hoře. Pořadí bylo stanoveno jen u prvních tří z
desíti jednotlivců, kterými byli cyklista Radim Kolář,
baseballista Štěpán Havlíček a cyklistka Nikola
Hlubinková.
Desítku doplnili v abecedním pořádku bez stanovení pořadí fotbalista David Bednář, stolní tenistka
Marie Jirůšková, atlet Jan Kohut, biketrialista Václav
Kolář, plavkyně Silvie Rybářová, inline hokejista
Patrik Šebek a Dominik Špaček.

Nejlepšími trenéry rovněž bez udání pořadí se
stali Martin Bezdíček – cyklistika, Jiří Pokoj – fotbalový dorost FK Apos Blansko a Věra Vencelová
– plavání ASK Blansko. V hodnocení sportovních
kolektivů uspěl starší dorost kopané FK Apos Blansko, hokejisté SK Minerva Boskovice a fotbalisté
Sokola Bořitov.
Do síně slávy byli uvedeni Jan Kužel – atletika a
Roman Meluzín – hokej.
- Šr -

* SPORTOVNÍ FOTOREPORTÁŽ *

Hodnocení nejlepších sportovců se odehrávalo v režii Zrcadla Blanenska
a Boskovicka v restauraci Sladovna v Černé Hoře. Na snímku jsou tři
nejlepší – 1. Radim Kolář (cyklistika), 2. Štěpán Havlíček (baseball) 3.
Nikola Hlubinková (cyklistika).

Jedné z nejlepších trenérek plaveckého sportu Věře Vencelové a vynikajícímu plavci, několikanásobnému přeborníkovi České republiky Dominiku Špačkovi předal ocenění místostarosta Blanska Ing. Bc. Jiří Crha.
Text a foto: - Šr -

Dalším z vyhodnocených trenérů je Jiří Pokoj se svými rovněž oceněnými
fotbalisty FK Apos Blansko, kteří pod jeho vedením postoupili do divize,
kde přesto že jsou nováčkem, atakují čelo vyšší soutěže a jsou nadějí
blanenské kopané.

24. února 2012
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MARIE
METROPOLE
MRAVY
MUŠLE
NÁSPY
NÁVRH
NIČEMOVÉ
ODLITKY
OKRÁŠLITI
OPÁL
OPANOVATEL
OPATŘENÍ
OSKA
OTŘAS
OVCE
PALISÁDY
PÉČE
PENTLE
PIKA
POKRUTINY
RELATIVITA
RYTINY
SEKCE
SÍLA

Paní učitelka se ptá dětí co dělali jejich
prarodiče za války a Pepíček říká: „Můj
dědeček zemřel v koncentračním táboře.“
„To je mi líto a jak zemřel?“ „To se neví, ale
nejspíš... TAJENKA (11 písmen)

ANTITALENT
ATENTÁT
AULY
BITEC
BLÁHOVÉ
ČELA
ČOKL
DÍLO
ELÁN
ESTÉT
FREE
HALAPARTNY
HITY
HMYZ
HRST
HUHLAT
CHIPS
KELT
KOMÁŘI
KOST
KOŠILE
KOTELNY
LÉČIVA
LIDOOPI

SLAD
SNOS
SOUŠ
SPEKULANT
SPIKLENEC
SVAL
ŠPEK
ŠTYK
ŠVEC
TITUL
TRIK
TRNKY
TVRZ
ÚBYTEK
ÚNOSY
ÚŠTĚP
VERŠ
VILY
VINDRA
VRCHOL
VYDROVEC
VÝLET
VÝŠIVKA

POLEMIK
PROMINOUT
PSÍK
RADIAN
RÁŽE
SBÍT
SEKERNATKA
SMRK
SPOR
STANDARD
STRANÍK
ŠPEK
ŠTĚPY
TWIST
UPÍT
ÚSTUP
ÚŠKLEB
VAZÁK
VÍKO
VÍNO
ZKAZIT
ŽLAB
ŽLEB

Luštění pro radost a dlouhou chvíli

KONGLOMERÁT
KOPIE
KOTRČ
KROUŽKOVÁNÍ
KRYL
KULTIVÁTOR
KVOČNA
LÉTA
MAJITEL
MORKA
NÁRUČE
NEUK
NOPY
OLŠE
ONEN
ORLE
OVCE
PACHATELÉ
PAVÍ
PÍLE
PÍST
PLKAT
PLUIE

Anička se vrací ze školy domů a říká:
„Mami, já už se tam nevrátím.“
„A proč ne?“
„Ta učitelka nic neumí. Pořád se nás...
TAJENKA (9 písmen).“

AKVARISTIKA
AMPLIÓN
ANTI
ASÁK
BRAMBORA
BRANKA
BUNKRY
ČÁRKY
ČTVRTĚ
DOPROSTŘED
DUŠE
ELÁN
ENOLOGIE
ESTÉT
GRAF
GRAFOMANIE
GRIND
GYMNASTIKA
IONTY
KAPR
KLIK
KMET
KOMEDIANTI
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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.
* Nabízím zpracování daňových přiznání za
rok 2011. Lidus69@seznam.cz
* Salon BELLA - nabízím stříhání psů v
Blansku. Objednávky možné na telefonu
732879309 či e-mailu strihanibella@centrum.cz či www.strihanibella.webnode.cz.
* Koupím RD v Blansku se zahradou a garáží
nebo vjezdem. Na stavu nezáleží. Jen seriozní nabídky. Nabídku RK znám z internetu.
Tel. 723150890.
* Ofsetová tiskárna NOVATISK a.s. hledá do
svého provozu v Blansku kvalifikovaného
pracovníka k tiskovému stroji MAN ROLAND
ve formátu B1. Nástup možný ihned. Nabízíme zajímavou práci v zavedené firmě a dobré finanční ohodnocení. V případě vážného
zájmu zasílejte strukturované životopisy na
petovska@apos-auto.cz, Martina Peťovská
tel: 516426863.
* Prodej zavedeného pensionu s restaurací v
Blansku. Více informací na tel: 724 432 145.
* RD Blansko – Lažánky se zahradou, studna, rovinatý pozemek 800m2, sklep, vhodné
také jako stavební místo. Tel. 724 432 145.
* Stavební pozemek Blansko – Žižlavice,
736m2 nebo 1050m2 příjezdová komunikace, studna, el., pěkné místo v soukromí. Více
info. na tel. 724 432 145.
* Pronájem prostorného bytu 1+1 s šatnou
v Blansku na Zborovcích, 5000,- + služby.
Tel. 724 432 145.
* Pro konkrétní klienty hledáme k prodeji byt
3+1 v Blansku, nejlépe Písečná, případně i
další lokality. Tel. 724 432 145.

PRODEJ
* DB 2+1 po rek. v Blansku 5 min. od centra. Zájemci
jen bez RK! Cena 1300000 Kč. Tel. 777642353, email:
r.komarek@email.cz.
* Velkou MW LCE 881C s grilem, obsah 26 litrů.Gril,
rozmarování, convekční a kombinované vaření.NEVYUŽITÁ, na boku mírně poškrábaná. Cena 500,- Kč. Tel.
739546113.
* 1+1 v revitalizaci v Blansku Udolní, 2p. Cena 850000
Kč. Tel. 776141667.
* 2+1 - ihned k nastěhování - info na tel. 603936689.

KOUPĚ
* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* Objekt typu prasečák, kravín, JZD, hala, nebo podobné.
Nejlépe okolí Blanska. Tel. 732126201.
* Menší dům/chalupu na Blanensku. Tel. 732494493.
* 2 +1 nebo 3+1 s balkonem , DB nebo v OV v Blansku, v
dobrém stavu bez nutnosti větších úprav. Tel. 604674032.

RŮZNÉ
* Pronajmu 1+1 po celkové rekonstrukci v centru
Blanska, 2 balkóny, krásný západní výhled. Cena
5500,- Kč + inkaso. Tel. 776117788.
* Hledám pronájem 1-2+1 v Blansku. Tel.: 773453628.
* Pronajmu 2+kk RD (60 m2) + terasa 3,6 m2 na Zborovcích, cena 7 000kč včetně inkasa. Tel. 603721647.
* Pronajmu byt 3+1 na Zborovcích, nezařízený, vlastní
topení, volný ihned. Cena dohodou. Tel. 602770054.
* Pronajmu garáž na Podlesí, 700 Kč/měs. Tel. 606171186.
* Sháním pronájem garáže vč. elektřiny, lokalita Zborovce.
Tel. 724590870.
* Pronajmu garáž na ulici 9. května. Tel. 737900946.
* Pronajmu větší byt 1 + 1 v Blansku. Tel. 737900946.
* Pronajmu byt 2+1 na Chelčického ul. Nabídky na
tel.722263903, hoyamar@gmail.cz.
* Pronajmu 1 zařízený pokoj(i nezařízený) v bytě 3+1
na Zborovcích v Blansku za 3000/měs. Tel. 739546123.
* Pronajmu garáž v centru BK - výhodně. Tel. 732159551.
* 52letá, rozvedená, hledá slušného přítele podobného
osudu na seznámení. Tel. 773076239.
* Pronajmu garáž u hřbitova. Ihned. Tel. 606856539.
* Nabízím pomoc v domácnosti jako běžný úklid, mytí
oken, popř. něco na zahradě. Tel. 773076239.

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

Program na březen 2012
1.3.2012 od 16 do 17 hodin - Malí umělci - hudební
hrátky se zvuky
s učitelkou Mgr Jiřinou Slabou, vstupné 40, -Kč
2.3.2012 od 9 do 10 hodin - Kurz Baby masáží
s certifikovanou lektorkou p. J. Pokornou - je možné
přijít i na 1 lekci nebo do rozběhnutého kurzu
5.3.2012 od 16 hodin - Kurz pro těhotné ženy a
jejich partnery
PŘÍPRAVA NA ŽIVOT S MIMINKEM
zahájení 7týdenního kurzu - dozvíte se vše o kojení,
porodu, péči o novorozence, šestinedělí. Kurz vede
porodní asistentka A. Kafoňková a laktační poradkyně J. Pokorná. Ještě máme volná místa.
6.3.2012 od 10 hodin - Očkování
- neštovice, žloutenka před vstupem do kolektivu
Odborná beseda od firmy Glaxo - vstup zdarma.
7.3..2012 od 17 do 18 hodin - Fit hodiny
aneb cvičíme pro zdraví - zdravotní cvičení na míčích pro všechny věkové kategorie s cvičitelkou Ing.
Anežkou Štelclovou.
9.3.2012 od 10,15 hodin - Vaříme zdravě
- sestavování jídelníčku pro děti od 1 roku. Odborná
přednáška s diskuzí s certifikovanou poradkyní na
výživu dětí p. Jitkou Pokornou poplatek 50,- Kč,
domů si odnesete jídelníček a recepty.
12.3.2012 od 9,30 hodin - Malovánky se Šárkou
poplatek 40,- Kč za vstup, nutno nahlásit 1 den předem na email ratolest.blansko@charita.cz , abychom
si pro vás připravili materiál.
13.3.2012 od 10 hodin - Příkrmy a pokračující
výživa pro děti od 6 měsíců
odborná přednáška s diskuzí s certifikovanou poradkyní na výživu dětí p. Jitkou Pokornou v rámci
projektu Hero - přednáška je zdarma
16.3.2012 od 9 hodin - Nový kurz baby masáží
- ukázková hodina zdarma s certifikovanou lektorkou
p. J. Pokornou .
20.3.2012 od 10 hodin - Náhradní cvičení pro
rodiče s dětmi - skupiny ze čtvrtka.
21.3.2012 od 9, 30 hodin - Jarní zpívánky v Městské knihovně Blansko
další pokračování zpívánek v hudebním oddělení.

Sraz v 9,15 hodin před knihovnou na ulici Rožmitálova. Vstup zdarma.
22.3.2012 od 15,30 hodin - Malovánky se Šárkou
poplatek 40,- Kč za vstup, nutno nahlásit 1 den předem na email ratolest.blansko@charita.cz, abychom
si pro vás připravili materiál.
23.3.2012 od 10,15 hodin - Co nám škodí a co
nám prospívá ve stravě?
přednáška s diskuzí s certifikovanou poradkyní
na výživu dětí p. Jitkou Pokornou. Vstup 50,- Kč,
odborný materiál v ceně vstupu.
24.3.2012 od 10 hodin Vítání jara
vstupné: 30, - Kč (materiál na Moranu, párek, chléb,
hořčice, výroba Morany, vycházka s Moranou, grilování párků na OKNĚ DOKOŘÁN).
27.3.2012 od 10 hodin Povídání o Velikonocích
s farářem římskokatolické církve P. Jiřím Kaňou,
možnost duchovních rozhovorů a svátosti smíření.
29.3.2012 od 16 hodin Velká velikonoční dílna
s dobrovolnicemi Klubu Ratolest. Přijďte si vyrobit
ozdoby na výzdobu stolu či bytu. Vstupné 50,- Kč
na materiál.
Seznámení s masážemi kojenců a batolat
pátek od 9 do 10 hodin.
Příprava na život s miminkem
pondělí 16 - 18 hodin.
Cvičení pro děti s rodiči
dle jednotlivých skupin po, čt a pá.
Plavání dětí s rodiči 1 - 6 roků
Panorama a velký bazén, informace Bc. Kateřina
Daňková 731646774.
Mimináček
cvičení maminek a miminek od 2 - 6 měsíců: pondělí
10 - 11 hod.. Poplatek 50,- Kč za vstup.
Mimiklubík
pro rodiče s kojenci od 6 měsíců úterý od 9 - 10 hodin.
Šikulky
výtvarné tvoření rodičů a dětí - 3 pondělí v měsíci od
9 do 11 hodin poplatek 60,- Kč za vstup.
Dramatická výchova
s Mgr. Vendulou Zachovalovou - každá středa 16
- 17 hodin.
Malí umělci
hudební výchova čtvrtek 16-17 hodin.
-kr-

Zachumelený lyžařský kurz

ZŠ Salmova na Soláni
V lednu jsme se vydali na dlouho očekávané hory. Ráno jsme u ZŠ Salmova nabalili všechna zavazadla do autobusu a vyrazili směrem na Soláň. Tam nás čekaly závěje sněhu a pěkně vyhřáté chatky
a chata Moravia. Za hustého sněžení jsme se rozdělili do tří družstev a ani jsme nemohli dospat, co
bude zítra.
Sněží! Za hustého sněžení probíhalo lyžování
v neděli i v pondělí. Padalo se jak do peřinky. Ti
zdatnější si vyzkoušeli jízdu v prašanu. Je báječné,
když se vám valí sníh kolem kolen a malujete vlnovky
po celé sjezdovce. Užívali jsme si, celý týden jsme
měli sjezdovku jen sami pro sebe. Ve středu jsme
si vyzkoušeli výlet na běžkách.
Chvilku se na nás usmívalo i
sluníčko, když jsme procházeli
zasněženým ztichlým lesem.
Zachumlané smrčky choulily
větve nad závějemi sněhu.
Ráno jsme otevřeli oči, hledáme sluníčko a… zase sněží.
Tak znovu nasadit lyžařské
brýle a jdeme opět brázdit
naši sjezdovku. Lyžujeme a
zdokonalujeme se, trénujeme
carving a slalom na páteční
závody. Pro změnu i poslední
den zase padá sníh. Závodíme
jako draci a je nám líto, že
všechno končí. Takže rychle
si ještě užít závějí a pořádně
se vyválet. V Blansku sníh
není! Budeme vzpomínat nejen
na lyžování, báječné jídlo a

Chcete být

VIDĚT?
Inzerujte
v MONITORU!!!
Tel. 606 728 334

ubytování, ale hlavně na bezva partu, spolužáky a
učitele ze Salmovky. Kdyby to šlo, vydrželi bychom
tam i další týden. Třeba budeme moci jet i příští rok.
Škoda, že to tak rychle uteklo. Na Soláni na našich
horách bylo moc fajn.
Mgr. Dana Rybářová

Restaurace

U BARONA
- denní menu od 11-14 hod.
- rozvoz obědů
- ubytování

Tel. 602 733 921
www.ubarona.cz

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Kamelot 30, 1.3.2012 v 19.30 h, Blansko – Kino,
cena 220,- Kč.
Miloš Pernica a hosté, 13.3.2012 v 19.30 h, Blansko
– Dělnický dům, cena 150,- a 100,- Kč. Hosté P. Vít
a V. Vítová.
Básník a kočka, 21.3.2012 v 19.30 h, Blansko
– Dělnický dům, 290,- a 230,- Kč. Divadelní představení, v hlavních rolích Lukáš Vaculík a Kateřina
Hrachovcová.
Smíšený pěvecký sbor Rastislav, 25.3.2012 v 17 h,
Brno – Katedrála sv. Petra a Pavla, cena 150,- Kč
a 100,- Kč.
Majda s Františkem na cestách, 29.4.2012 v 10 h,
Blansko – Dělnický dům, cena 155,- Kč a 135,- Kč.
Dětské představení Magdaleny Reifové.
Ticketpro:
26.4. 2012 Lucie Bílá - Brno, Boby centrum
7.5. 2012 Metallica - Praha, Synot Tip Aréna
11.7. 2012 Bruce Springsteen – Praha, Synot Tip
Aréna
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha, Synot
Tip Aréna
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
Ticketstream:
20.-22.7. 2012 MS Superbike – Brno, Automotodrom
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno, Automotodrom
Ticket Art:
24.5. 2012 Věra Špinarová – Brno, Boby centrum
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
12.7. 2012 Bratři Nedvědovi – Tenisové kurty Lužánky
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín,
Praha
Aktuální nabídka:
Sborník Muzeum Blansko 2011 – tradiční muzejní
ročenka s množstvím zajímavých článků nejen o
blanenské historii. Cena: 65,- Kč
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.
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-

Dějepis odstartoval soutěže
MŠMT 2011/2012
Dům dětí a mládeže Blansko i v letošním roce
obdržel pověření od JMKÚ k organizaci a koordinaci okresních kol předmětových soutěží MŠMT
pořádaných v okrese Blansko. Důvěra odboru
školství JMKÚ je pro nás, zaměstnance DDM
Blansko, velkým závazkem.
Ve školním roce 2011/2012 organizujeme 21
okresních kol předmětových soutěží. V předmětové
soutěži zaměřené na německý jazyk organizujeme
okresní kolo soutěže také pro okres Vyškov.
21 okresních kol soutěží probíhá od února do
dubna, kdy celé úsilí završí přehlídka středoškolské odborné činnosti úspěšných studentů našeho
okresu.
Dne 2. 2. 2012 se konalo již 41. okresní kolo
dějepisné olympiády s tematickým zaměřením „V
bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“. Soutěž pořádal DDM Blansko v prostorách ZŠ
Sušilova v Boskovicích a zúčastnili se jí žáci ze 13
škol blanenského okresu. Tato olympiáda zahájila
koloběh soutěží v letošním školním roce.
V okresním kole dějepisné olympiády změřilo své
síly 28 mladých adeptů historie.
Kategorii ZŠ vyhrála žákyně ZŠ a MŠ Adamov
Hana Moserová, na druhém místě se umístil žák
Gymnázia Blansko Martin Hekal, 3. místo obdržel
žák ZŠ Letovice Emil Holek.
Vítězka okresního kola bude bojovat v krajském
kole 11. -12. 4. 2012. Vítězové krajského kola se
potom představí na republikové úrovni v Táboře.
Na organizaci soutěží Dům dětí nepracuje sám,
proto chceme také touto cestou poděkovat všem
pedagogům a konzultantům, kteří se věnují rozvoji
talentů našich budoucích kolegů a kolegyň. Samozřejmě, nejdůležitější jsou účastníci. Proto díky i
vám všem, kteří seberete odvahu a vyzbrojeni svými
znalostmi bojujete sami se sebou i svými spolužáky.
Přejeme vám všem, zúčastněným školám, pedagogům i žákům a studentům hodně štěstí, zdaru a
vynikajících výsledků.
Informace o průběhu a výsledcích jednotlivých
okresních kol předmětových soutěží může široká
veřejnost získat na našich webových stránkách
www.ddmblansko.cz.
Za kolektiv DDM Blansko
Bc. Alena Konupčíková
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První závod OBL 2012 je za námi
V sobotu 18. února 2012 se v Ráječku uskutečnil již 18. ročník Ráječkovské desítky. Závod je
součástí Brněnského běžeckého poháru a jako tradičně otevírá i běžeckou sezónu na Blanensku a
Boskovicku. Je to tedy první závod uvedený na termínovce OBL 2012, která letos obsahuje 26 závodů
konaných v průběhu kalendářního roku na Blanensku a Boskovicku. Odstartoval tak další ročník
Okresní běžecké ligy, která letos slaví velké jubileum. Okresní běžecká liga totiž letos slaví své 30.
narozeniny a tak je jistě na místě jí popřát mnoho zdraví a spoustu naběhaných kilometrů.
Na startu závodu v Ráječku se v ženských kategoriích objevila spousta známých tváří, jako jsou
Milada Barešová, Alena Žákovská nebo vítězka
loňského ročníku OBL Zdenka Komárková. V kategorii mužů nechyběl na startu Jan Macura, Gustav
Grün nebo Milan Daněk, který se společně s Danem
Orálkem a dalšími třemi běžci chystají na Cooper
Canon Ultra Marathon v Mexiku. Bohužel zdravotní
obtíže nedovolili startovat loňskému nejlepšímu muži
v celkovém pořadí OBL - Vojtěchovi Grünovi, který
doléčuje zánět lýtkového svalu.
Závod na 5 kilometrů v ženské kategorii ovládla
zcela s přehledem Milada Barešová. Tu stejnou
vzdálenost v kategorii juniorů, nově v Okresní běžecké lize pro ročníky narození 1996 – 1993, vyhrál
Petr Konečný z AC Okrouhlá. Tento borec bude ve
své kategorii hledat konkurenci jen velmi těžko a jistě
bude zdatným soupeřem i mnohem zkušenějším
mužům a veteránům. Na trati hlavního závodu 10
kilometrů se nejlepším běžcem okresu stal Lukáš
Olejníček z nově vzniklého Newline Teamu, za který
bude startovat i Jan Kohut. Již teď lze říci, že jeho
účast bude pro OBL výrazným osvěžením, neboť
Lukáš se umístil na 2. místě v absolutním pořadí
závodu.
Pokud jste o výsledcích závodu v Ráječku informováni, tak se možná podivujete nad tím, proč
se jména Barešová nebo Konečný objevují v tak
předních pozicích i když celkové výsledky hovoří
o něčem jiném. Bude tedy třeba podotknout, že do
celkového bodování OBL je zařazen pouze závodník, který závodí za oddíl nebo klub mající sídlo na
okrese Blansko nebo závodník mající bydliště na
okrese Blansko. Tento údaj musí být samozřejmě
uveden ve startovní listině.
Uplynulý ročník 2011 byl ze strany vedení Okresní

běžecké ligy, o. s. hodnocen jako velmi úspěšný. Ale
vždy je co zlepšovat. A na co se vedení OBL zaměří
letos? Budou to nejmladší běžecké kategorie, tedy
konkrétně mladší a starší žákyně a žáci. Novinkou
letošního ročníku OBL je, že bodíky do celkového
pořadí budou sbírat i děti (mladší a starší žactvo),
a to celkem na deseti závodech, z nichž první byla
právě Ráječkovská desítka. Děti, které nestihly startovat už v Ráječku, mohou využít dalších 9 závodů.
Do celkového pořadí jim budou započítávány body
z šesti nejlépe hodnocených závodů.
Po prvním závodě seriálu běžeckých závodů je
situace u mladšího žactva následující:
První místo (40 bodů) zaznamenal Michal Zamazal z AK Blansko Dvorská, druhým je jeho tréninkový
kolega Maxmilián Beránek (36 b). Třetí místo a 33
b zaznamenal Štěpán Stloukal (ACT Tiro Blansko),
následovaný Martinem Szabó z AK Blansko Dvorská
(31 b).
V případě mladších žákyň byla situace mnohem
pestřejší. Průběžné pořadí vede Tesařová Jana
(ACT Tiro Blansko), druhé místo v Ráječku vybojovala Gabriela Fialová (AK Blansko Dvorská). Třetí
příčka patří Horňové Adrianě a 33 bodů putuje její
zásluhou do Rapotiny. Čtvrtou příčku obsadila
Suchá Lenka z Blanska (31b) a pořadí ml. žákyň z
Blanska uzavírá Slavíková Kristýna z Kunštátu (30
b).
Ze starších žáků závodících za klub z blanenského regionu nebo za obec na našem okrese byl
nejrychlejší Kotouček Matěj (MRX team Bořitov),
druhý byl Koukal Filip (Moravec Benešov) a třetí
příčku vybojoval Prudek Dominik (Moravec Benešov).
Starší žákyně s přehledem vyhrála stylem start –
cíl Kateřina Fialová (AK Blansko Dvorská), druhou
příčku obsadila její tréninková partnerka a skvělá vícebojařka Michaela
Hrubá. Třetí příčku a 33 bodů si z
Ráječka odváží Slavíková Gabriela z
Kunštátu.
Věříme, že jsme se s těmito závodníky neviděli naposledy. Proto připomínáme, že další závod určený pro děti
se koná v sobotu 14. 4. 2012 ve Skalici
nad Svitavou. Junioři a dospěláci si
počkají o něco kratší dobu, další závod
je totiž čeká již 18. 3. 2012 v Adamově.
Výsledkový servis a aktuální dění
při OBL 2012 mohou příznivci běhu
sledovat na webu www.oblblansko.cz.
-OBL-

SQUASH
Turnajový leader
V posledním článku jsem se zmínil o neúčasti některých turnajových stálic na Lednovém squashovém turnaji v našem squashcentru. Samozřejmě
jejich neúčast měla za následek značné změny v
pořadí doprovodných soutěží.
V soutěži „Turnajový Mág“, kde vedeme všechny
odehrané sety na turnajích, vede Jaromír Matal 83
setů před Nabilem Laiem 82 a Janem Urbanem 81
setů. Čtvrtá Lenka Csakvariová má 76 setů, pátý
Václav Pelant 71, šestý Jindra Čeladín 68 a dvojice na sedmém místě Jakub Sedláček a Radovan
Štumpa 61 setů. V této soutěži je zatím vedeno 29
hráčů.
V druhé doprovodné soutěži „Turnajový leader“,
kde jsou bodována umístnění na prvních 10 místech v turnaji, se na první místo vyšvihl Nabil Lai s
54 body, následován Janem Zezulou 40 a Jirkou
Vybíralem 38 bodů. Čtvrtý je již Jaromír Matal 36
bodů. Pátý Petr Novotný 34 bodů. Na šesté místo poskočila dvojice Jindřich Čeledín, Radovan
Štumpa 28 bodů. Největší posun směrem vzhůru
zaznamenal osmý Jakub Sedláček s průběžnými
23 body. V této soutěži již bodovalo 19 hráčů.
Dále chci upozornit na wallyball a hodiny trampolín. Hodiny trampolín probíhají každé pondělí od

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:

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

18:00 do 19:00 a čtvrtek vždy od 18:30 do 19:30,
rezervace jsou nutné předem na tel: 733763437
nebo e-mail: trampolinyblansko@email.cz. Wallyball potom dle provozní doby squashcentra,
rezervace na emailu: squash@cadblansko.cz nebo
tel: 516412100. Na Vaši návštěvu se budeme těšit.
-rl-

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

9m9ě,síčně!

od

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

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

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
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