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Výhra nad výhry...

Hazardním hrám ani výherním automatům příliš neholduji. Maximálně si dám korunový mariášek
nebo ruletu o plastové žetony, ládování drobných do nenasytných automatů mě nebaví a snažit
se porazit počítačový terminál v pokeru považuji za bláhové šílenství. Když už, tak sportku, sazku
nebo šťastných deset, to jsou slušné loterie kontrolované státem. A i když pravděpodobnost výhry
je nízká, dá se při troše štěstí přijít za malý peníz k velké výhře prakticky bez rizika a když člověk nic
nevyhraje, může se uklidnit aspoň tím, že jeho poctivě vydělané vsazené peníze neskončí v kapsách
ziskuchtivých podnikatelů, ale budou použity k bohulibým účelům. Alespoň donedávna tomu tak
bylo. Dnes je situace nejistá a jak to bude dál, nikdo neví.

Ukázalo se totiž, že v naší republice je možné
přivést na buben i tak vysoce výdělečnou činnost,
jakou je celostátní loterie s tradicí delší než půl století. V době svého založení měla sloužit k podpoře
sportu, kam směřovala většina zisku, ani stát nepřišel
zkrátka a polovina vsazených peněz se rozdělovala
mezi výherce. Model, který dobře fungoval u nás,
funguje i jinde ve světě a prakticky by nemělo hrozit
žádné riziko krachu. Ovšem ne tak u nás. Akciová
společnost Sazka vyhlásila tento týden úpadek a na
svém kontě po sobě nechala miliardové dluhy.
O finančních problémech Sazky se hovoří už
dlouho a vedení společnosti doposud spojovalo za-
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Fügnerova 4, Blansko

Tel. 516 414 943

KUCHYNĚ
INTERIÉRY
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

tel.:
e-mail:

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

Velmi pěkný řadový dvoupodlažní dům 4+kk se zahradou s krytým bazénem, v klidné části obce. Kolaudace
roku 2007. Celková plocha pozemku 295 m2.
mob.: 777 857 738
Cena: 3 890 000 Kč

Byt Blansko

Byt Blansko

Pozemek Ráječko

Slunný byt 2+1 po rekonstrukci v žádané lokalitě města.
Plocha bytu 58 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 1 350 000 Kč

Udržovaný byt 2+1 s balkonem, klidná část města.
Plocha bytu 52 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 1 200 000 Kč

Pozemek pro stavbu rodinného domu v obci Ráječko.
1 414 m2. IS na hranici.
mob.: 777 857 740
Cena: 950 Kč/m2

profesionální

Garážová vrata

• je přední
český výrobce vrat
• nabízí standardní i luxusní
provedení vrat
• vyrábí vrata na míru
s největší nabídkou
designu
• zajišťuje pohodlí
a komfort
• montuje vrata od
garáže po hangár
• zaručuje dostupný
a rychlý servis
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kancelářských
židlí a křesel...

dluženost s investicí do sportovní arény, kterou Sazka financovala. Asi to ale nebudou
jen splátky této diskutované
stavby, které Sazku stáhly ke
dnu. Společnost dluží svým
obchodním partnerům, malým
sběrnám a trafikám, které provozují v republice síť terminálů, přestože každý z nich složil
kauci, aby se mohl stát prodejcem tiketů. Dluží operátorům,
kteří přes tyto terminály dobíjeli svým zákazníkům telefonní
karty. Dluží tělovýchovným
svazům, jednotám a klubům,
profesionálním i amatérským
sportovcům, kterým by část
zisku měla odvádět. Dluží dokonce už i výhercům!!! A to je
konec.
Moc by mě zajímalo,
kam se všechny ty peníze
poděly a jak to, že tomu nikdo nezabránil? Od čeho
jsou různé dozorčí rady, státní kontrolní orgány a
jiné instituce. JUDr. Aleš Hušák, generální ředitel
Sazky a předseda představenstva, přiznal nedávno
v jednom televizním pořadu, že jeho měsíční plat činí
přes jeden milion korun a komentoval to zhruba v
tom smyslu, že jsou to zasloužené a tvrdě vydělané
peníze. K tomu ještě nějaké ty prémie a odměny,
kolik toho je doopravdy, ví jen on sám. Říká se, že
naši politici jsou proti němu ubozí břídilové, přijde si
prý ročně zhruba na tolik, kolik činí platy celé naší
vlády. No, a když si vezmeme, že jen o něco hůř
jsou na tom „řadoví ředitelé“ a jejich podředitelé a
náměstci, manažeři a také několik stovek nadmíru
dobře placených úředníků, kolik desítek, možná i
stovek milionů měsíčně se v tomhle obřím kolotoči
točí?
Kdyby se pan generální se svým štábem byť
t
na jeden jediný měsíc vzdal svého platu, hned by
bylo na výhry, za dva měsíce na provize trafikantům,
možná by i na splátky za arénu zbylo. Určitě by nikdo
z nich hlady netrpěl.
Zajímalo mě, komu vlastně akciová společnost
konkrétně patří a tak jsem se podíval na obchodní
rejstřík. Tam je ale tolik stránek všelijakých zapsaných a zrušených zápisů, že se v nich lze jen těžko
orientovat, všechny akcie jsou na jméno, takže
o
vvlastně anonymní. Taky jsem prosurfoval internet
(zajímavé čtení – doporučuji), ale ani tam jsem se
ničeho konkrétního nedobral, asi jsem hledal špatně.
JJisté však je, že nikdo z těch, kteří Sazku přivedli na
buben, nezchudne a nahrabaných milionů si budou
užívat do konce života, pokud nepůjdou bručet, což
jje ovšem krajně nepravděpodobné. Jó, tomu se holt
řříká životní výhra.
Zkrachovalý podnik změní majitele (zájemců je
dost), ti zaplatí dluhy, výhry se zase budou vyplácet,
lidé zase budou sázet sportku, protože na ni jsou
zvyklí a život půjde dál. Až do té doby, než zase
někdo vymyslí, jak to udělat, aby se ta kupa peněz
místo k výhercům a sportovcům přemístila do jeho
kapsy. Že už to nebude možné? Ale kdež! U nás je
přece možné všechno! Že ne? Tak si na to vsaďte,
ale pokud možno, ne u Sazky!
PM

RD Jedovnice

a

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

volejte

800 800 874
www.trido.cz

NÁBYTEK HAVLÍK
Návrh, zaměření,
výroba, montáž
kuchyní na míru
a veškerého
interiérového nábytku

Prodej nábytku
od českých firem
TON, Jelínek, Jech,
Dřevotvar, Aksamite,
Gazel, Domestav, BMB,
Ahorn, Siko, LD Seating

* Prodej DB 2+1 Blansko – 9.května, 55 m2, 2. p, zděný, revitalizace...NC – 1 149.000 Kč
* Prodej RD 3+1 Bukovina – pozemky až 2ha, nutná rekonstrukce...NC – 999.000 Kč
* Prodej RD 3+1 Spešov – blízko centra, poz. 347 m2, obyvatelný...NC – 1 099.000 Kč
* Novostavba RD 5+1+gar. Ráječko – poz. 454 m2, dokončeno...NC – 4 490.000 Kč
* Prodej pozemků na RD Blansko – Olešná, až 2214 m2, IS – 50 m...NC – DOHODOU
* Prodej zahrady Blansko - Otisky – chatka, poz. 451 m2, bez IS...NC – 129.000 Kč
* Podnikatelský objekt Blansko – Sladkovského, 500 m2 , i nájem...NC – 499.000 Kč
* Pronájem bytu 2+1 v RD Rájec – 100 m2, 2. p, vybavený...NC – 7.900 Kč/měs. + .ink.
Nabídněte byty a domy pro naše klienty – umožníme i přímé odkoupení.
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Neporazitelná koalice
nemůže být přínosem
Třetí zasedání Zastupitelstva Města Blansko se konalo v úterý 8. března. Jelikož předběžné informace, které novináři obdrželi na tiskové konferenci týden před jeho konáním, byly všeobecného
rázu, vracím se k zasedání zastupitelstva po jeho konání.
nedošlo ke shodě a žádný ze dvou kandidátů nebyl
zvolen. Volba proto proběhla znovu. Navrženi byli
stejní dva kandidáti jako na minulém zasedání: Dr.
Milan Šebela (KSČM) který tuto funkci úspěšně
zastával v minulém zastupitelstvu a podepsaný
Ing. Bc. Roman Špaček (TOP 09), který je poprvé
členem městského zastupitelstva. Zvolen opět nebyl
nikdo, oba získali pouze jedenáct hlasů. Zarážející
je na této situaci jedno. Je totiž pravidlem, a to i v
kontrolním výboru Jihomoravského kraje (kde je
předsedou Stanislav Navrkal zastupitel KSČM),
že vedením kontrolního orgánu je volen opoziční
zastupitel. Vypadá to, jako by blanenská koalice
měla z osvědčeného opozičního zastupitele nějakou
obavu. Že by potřebovala, jak se stává i ve vysokých
kruzích, něco ututlat?
Toto hlasování bylo světlou výjimkou, protože
koalice, která má 21 hlasů z 25 může přehlasovat
čtyřčlennou opozici, kdy si zamane. Bohužel, někdy
i v neprospěch města. V
tomto případě zřejmě
rozhodli ti, kteří jako
No, uznejte, není to idylka, když všichni se vším pokaždé souhlasí? To se málo kde
nováčci zastupitelstva
jak v Blansku vidí.
Foto: - Šr zatím nepsaný zákon
o volbě předsedy kontrolního výboru neznají.
Téměř všechna ostatní
usnesení byla schválena všemi, takže při
hlasování to s jediným
zakolísáním vypadalo jako při nácviku na
spartakiádu. Zdá se,
že co navrhne Rada
města je předem jasné,
že musí v rámci koaliční discipliny, pokud
ji nenaruší některý z
radních, projít. Takže
rozhodnuto je většinou
již předem a může se
jít brzy domů.
Jiří Šrámek

Hlavním bodem programu zastupitelstva bylo
schválení rozpočtu na rok 2011. Jelikož jsem měl
určité pochybnosti, tak jsem se na tiskové konferenci
záměrně dvakrát zeptal, zda a s jakým výsledkem
byl rozpočet projednán na předběžné schůzce
zastupitelů, jak je dlouholetým zvykem a s jakým
výsledkem. Dvakrát jsem obdržel odpověď, že
rozpočet byl projednán a nebyly k němu závažné
výhrady. Jenže, při schvalování se rozpočet pro
vznesené připomínky stal nejdéle projednávaným
bodem programu. Co mně po předešlých ujištěních
překvapilo, bylo, že nejvíce připomínek měl člen
Rady města Blansko, která rozpočet předkládala
ke schválení zastupitelstvu.
Druhý zádrhel se konal v závěru jednání zastupitelstva. Když jsem nahlédl do zápisu Kontrolního
výboru zastupitelstva, překvapilo mě, že se v něm
jako předseda výboru podepsal Ing. Bc. Roman
Špaček. To proto, že na minulém zastupitelstvu

Pomohou občané Blanska
založit novou tradici?
V programovém prohlášení vedení města Blanska
je mimo jiné založení nové tradice ve městě - pořádání tzv. farmářských trhů. Tyto trhy mají mnoho
pozitivních hledisek. Je to např. podpora tuzemských
výrobků, dále pak, že se jedná o tradici, která je ve
světě zcela běžná - koupit čerstvé produkty, potkat
se s lidmi, zpestřit život ve městě.
Aby se takové trhy úspěšně rozběhly a následně
se staly oblíbenou součástí našeho života, musí být
splněny tři podmínky. V první řadě je to podpora ze
strany města. Druhá podmínka jde na vrub „farmářů“.
Jejich ochota prodávat své produkty v našem městě.
Třetí a jsem přesvědčen, že nejdůležitější podmínkou
je, aby obyvatelé města Blanska přijali tuto aktivitu
za svou. Aby projevili zájem o dění ve městě, aby
kupovali domácí produkty u stánků a tím podpořili
farmářské trhy. Jen tak můžeme společně založit
novou tradici. V jiných městech se to daří, věřím, že
tomu nebude jinak i v Blansku.
Ing. Jiří Crha, místostarosta Blanska za ODS
Koupili jste novou televizi a máte problémy
s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!
* Naladíme Váš televizor a prověříme anténní signál.
* V případě potřeby poradíme a zajistíme rekonstrukci antén tak,
abyste byli spokojeni.
* Tam, kde žádný anténní systém není, zhotovíme nový.
* V souvislosti s digitalizací provádíme měření signálu a v případě zájmu
dodávku a montáž naladěných setoboxů a LCD televizorů s integrovaným
setoboxem, o kterých víme, že vám budou dobře sloužit.
* Vaše spokojenost je naše dobrá vizitka!

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

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

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

tel./fax: 516 414 488
po - pá 8 - 17, so 8 - 11
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velikosti 42-46
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Plno energie
Snad jsem nepřivolal přírodní katastrofu v
Japonsku, když jsem se zmínil o efektu motýlích křídel, načasování mého článku bylo v
tomto smyslu až mrazící. Japonsko postihla
obrovská katastrofa a i když je to země velmi
vzdálená, dopad té katastrofy můžeme pozorovat v naší zemi už dnes.
Na mysli mám (znovu) zaznívající hysterické
hlasy z hrdel odpůrců jaderné energie. Poukazují nejen na jadernou elektrárnu Fukushima,
ale i na starší případy, zejména Černobyl
(1986) a Three Mile Island (1979), a to i přesto,
že všechny tři případy spolu souvisí jen tím, že
došlo k haváriím na jaderném zařízení. U našich sousedů už se rojí hlasy za odstavení JE
Temelín, v Německu se chystá přezkoumání
bezpečnosti jaderných zařízení a obecně se
začíná volat po „čisté“ energii z „obnovitelných
zdrojů“ a opuštění cesty jaderné energie. Nic
proti bezpečnosti, je lepší mít jistotu, že záchranné mechanismy v elektrárnách fungují
tak, jak mají, ale opustit jadernou cestu? Kvůli
havárii na jaderném zařízení v Japonsku, která
vznikla v přímém důsledku s přírodní katastrofou, co do rozsahu páté největší v novodobé
historii? To je, při vší úctě, poněkud přehnané.
Naštěstí se premiér Nečas ukázal jako člověk s rozumem v hlavě a kritikům vzkázal, že
není důvod nedostavět JE Temelín. Konečně
racionální hlas. Ostatně zemětřesení v této
části kontinentu nepatří mezi časté hrozby,
stejně tak, jako mezi takové hrozby nepatří
vlna Tsunami.
Volání po zelené energii se ostatně stalo
jakousi mantrou, kterou slýcháme stále častěji.
Díky ní máme pole posetá solárními panely,
obří vrtule při západu slunce svými stíny
nahánějí strach a na těch polích, kde solární
panely zatím nejsou, tak tam žlutě září bohatě
dotovaná řepka i přesto, že její masové pěstování má pak neblahý dopad na pěstování
jiných plodin, třeba těch, které místo produkce
musíme dovážet.
Vážně pochybuji o tom, že pokud si spočítám celkové náklady vlastnictví na solární nebo
větrné sběrnice energie, budu na konci jejich
životnosti v černých číslech. Bez dotačních pobídek, samozřejmě. Takzvaná „zelená“ energie
každého z nás stojí spoustu peněz a v rámci
posedlosti těmito zdroji jsme schopni poplivat
energii z jádra, která je k životnímu prostředí
možná šetrnější než všechny „obnovitelné“
zdroje dohromady.
Freddie (freddiemail@email.cz)

ALCO plus s.r.o. Lažany 49 67922

PROVOZOVÁNÍ * PRONÁJEM * PRODEJ

NÁPOJOVÉ TECHNIKY
HNIKY
HNI
IKY
* aquamaty napojené
na vodovodní řád
* výrobníky sody, presovary
* nápojové automaty...

PITNÝ REŽIM NA MÍRU za bezkonkurenční
č í ceny

Tel. 602543381 * www.alco.cz * alco@alco.cz

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 30.03.2011 od 08:00 do 09:00
Blansko - vypnutá oblast: sportovní a ubytovací areál
TJ Metra naproti lázním, mlýn, garáže a rekreační oblast za areálem Správy silnic, areál zimního stadionu
areál lázní, výrobní podnik Ševčík za mlýnem včetně
přilehlých objektů, rekreační oblast Obecná za výrobním podnikem Ševčík
Dne 30.03.2011 od 09:00 do 10:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Poříčí objekty č.o. 18,
20, 20a, 22, ulice Bezručova od kruhového objezdu
po ul. Krátká pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátká
obě strany ulice po dům č.o. 52 kromě objektu č.o.
33 (učiliště), ulice Čelakovského dům č.o. 1, ulice
Dobrovského, ulice Dvorská od kruhového objezdu
po ul. Čelakovského levá strana ulice (lichá čísla),
ulice Jiráskova, ulice Konečná, ulice Krátká dům č.o.
1, ulice Křížkovského od ul. Dvorská po domy č.o. 44
a 47, ulice Mánesova od ul. Bezručova po d.č. 23, ulice
Pražská dům č.o. 4 (služebna plynáren), ulice Příční,
ulice Příkrá, ulice Sukova, ulice Tylova
Dne 30.03.2011 od 11:00 do 12:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Okružní, domy č.o.
45 - 53 (lichá čísla), ulice Pekařská, domy č.o. 8-44
(sudá čísla), ulice Sloupečník od domů č.o. 5 a 18 po
domy č.o. 75 a 92
Dne 30.03.2011 od 12:00 do 13:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Zborovecká - areál
pekáren, ulice Pražská - d.č.2, 4, areály Stavebnin, fy
SITA a výkupny surovin, ulice Sloupečník, domy č.o.
1a, 1, 3, 6 -16 (sudá čísla), garáže ulice Pekařská, d.č.
2-6 (sudá čísla), ulice Bezručova - d.č.52A, 54, 56, 58.
Dne 06.04.2011 od 07:00 do 10:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Absolonova, ulice
Salmova, ulice Dvorská - domy 28 - 56 (sudá čísla),
vodárna a RS plynu u hřbitova, ulice Horní Palava domy č. 59, 61, 63 a garáže vedle.
Dne 06.04.2011 od 11:00 do 13:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Mlýnská od ul. Poříčí
po ul. Bezručova, ulice Poříčí - domy č. 2 - 14 (sudá
čísla) + autobazar, ulice Divišova, ulice U Vodárny, ulice
Krátká kromě domu č.o. 1, ulice Žalkovského, ulice
Družstevní, ulice A. Skotáka, ulice K.J.Mašky, ulice
Vodní od ul. Mlýnská po ul. K.J.Mašky a sudá čísla
části ulice Vodní odbočující z ul. Rožmitálova (domy
č.o. 4,6,8,10,12), ulice Bezručova od nám. Svobody
po ul. Krátká - levá strana - lichá čísla 1-15, část náměstí Svobody od obchodního domu po Městský úřad
(domy č.o. 3, 4, 7, 8, 8a, 8b) a vietnamské obchody u
křižovatky s ul. Dol. Palava.
Dne 06.04.2011 od 07:00 do 16:00
Blansko - vypnutá oblast: areály firem SBD Macocha,
TATSUNO BENČ, garáže na ul. Pražská v sousedství
fy SBD Macocha
Dne 08.04.2011 od 07:00 do 10:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Pražská od ul. Zborovecká po d. č. 64, ulice Zborovecká (netýká se pekáren), ulice Krajní, ulice Okružní od ul. Zborovecká po ul.
Cihlářská kromě nového bytového domu č.o. 1b, ulice
Kamnářská domy č. 1 - 5 (lichá čísla), ulice Cihlářská od
domů č.o. 1, 2 po č.o. 12, 13, ulice Pekařská - garáže
u parkoviště nad pekárnami.
Dne 08.04.2011 od 11:00 do 13:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Kamnářská, domy č.o.
4, 6, ulice Okružní - dům č.o. 2 (nákup. středisko),
garáže u domu č.o. 45, ulice Pekařská - domy č.o. 3,
5, 7 a garáže u nákupního střediska.
-eon-

Policisté se vyznamenali
Jak informovala tisková mluvčí Policie ČR por. Mgr.
Iva Šebková, oznámil anonym ve středu 16. března
kolem půl čtvrté hodiny ranní na tel. číslo 158, že na
Horním můstku propasti Macocha se nachází mladý
muž, který hodlá ukončit život skokem do 138,5 metru
hluboké propasti. Na určené místo ihned vyjela policejní
hlídka, která opravdu spatřila šestadvacetiletého muže,
který již měl jednu nohu přes zábradlí nad propastí.
Policisté s ním ihned navázali kontakt a snažili se jej
uklidnit a přimět k návratu. Uposlechl, můstek opustit
však nechtěl. Nakonec se jej podařilo přesvědčit, aby
s nimi odešel ke svému autu Opel Astra, které nechal
odemčené se všemi doklady na nedalekém parkovišti.
Krátce potom jej policisté odvezli a předali do nemocnice.
Díky rychlému a kvalifikovanému zásahu policistů
se podařilo zachránit život mladého člověka.
- Šr -
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Velké plány společnosti
Služby Blansko, s.r.o.
Poslední tisková konference Města Blansko se zabývala činností společnosti Služby Blansko, s.r.o.,
jejímž zakladatelem a jediným společníkem je město. Má 52 stálých zaměstnanců, které v době sezónního
provozu posiluje dalších asi 70 osob na dohody o provedení práce. Jak uvedl jednatel společnosti Ing.
Radek Snopek, pohybuje se roční obrat společnosti kolem 33 miliónů korun.
Služby Blansko s.r.o. zajišťuje provoz osmnácti
městských zařízení, jako jsou aquapark, hotel a
restauraci Aquapark, zimní stadión, městské lázně
včetně jeho rehabilitačních zařízení, Rekreační oblast
Palava, prodejní trhy a provoz tržnic, parkovací automaty, útulek pro psy, provoz veřejných WC a malé
elektrárny v budově Salmova mlýnu, atd. Dosavadní
činnost bude v průběhu letošního roku rozšířena o
sportoviště tělovýchovných jednot ČKD Blansko, FK
Apos Blansko a ASK Blansko. Služby města Blansko
spolupracují při zajišťování provozu veřejného osvětlení s Technickými službami a s Městskou policií na
provozu pultu centralizované ochrany.
Jak Ing. Snopek informoval, společnost se v letošním roce zaměří na řešení energetického hospodářství
největších objektů na Sportovním ostrově Ludvíka
Daňka, zejména zařízení na výrobu tepla a ohřev
vody, která už jsou vesměs na hranici životnosti a
jejich obnova bude muset být posílena pro sportovní
zařízení, která budou převedena z majetku tělovýchovných jednot do působnosti Služeb města Blansko.
Připravujeme, prohlásil Ing. Snopek, instalaci fotovoltaických jednotek na střeše zimního stadionu, které ve
spojení s malou vodní elektrárnou v budově Salmova
mlýnu zajistí úspory při provozu zimního stadionu a
spolu se solárními panely v areálu aquaparku budeme schopni docílit téměř soběstačnost ve spotřebě
elektrické a tepelné energie ve všech provozovaných
objektech sportovního ostrova. Navíc dojde k rekonstrukci zastaralých kotelen v objektech krytých lázní a
sportovní haly. Je pravděpodobné, že s využitím této
technologie budeme schopni podstatně zintenzívnit
ohřev vody nejen v krytých lázních, ale i v aquaparku,
co by prodloužilo letní sezónu ve venkovním bazénu.
Další úsporu hodlá společnost v příštím roce zajistit
využitím dešťové vody ze střech zimního stadionu a

sousedních nemovitostí. V letošním roce bude realizována rekonstrukce léta nedostatečné vzduchotechniky
v bazénové hale, zateplení a hydroizolace střechy
krytých lázní. Do filtračního systému malého bazénku
byla nainstalována UV lampa, která podstatně snižuje
množství chloru a zbavuje vodu všech nežádoucích
aspektů.
Pokud se týče spolupráce s Technickými službami,
uvažuje společnost s modernizací zastaralého pouličního osvětlení výměnou světelných zdrojů a zařízením
na snížení příkonu svítidel ve vymezeném čase v
nočních hodinách. Dalším projektem je náhrada dosluhujících parkovacích automatů, pro které již nejsou na
trhu náhradní díly, formou dlouhodobého pronájmu od
výrobce bez vstupních pořizovacích investic. Mimo to
společnost hodlá doplnit fit centrum novým zařízením
a některými doplňky zpříjemnit i saunu a rehabilitaci.
Při výčtu těchto akcí a spolupráce Služeb města
Blansko s Technickými službami jsem vzpomněl na
systém činnosti bývalých Technických služeb města
Blansko i okresu Blansko, které nejenže vykonávaly
všechny činnosti obou dnešních společností, ale navíc
provozovaly i odvoz domovního odpadu vlastní technikou, staraly se o všechna sportoviště, ve sklenících
u Základní školy na Erbenově ulici pěstovaly to, co
se dnes musí nakupovat za mnohem vyšší cenu od
dodavatelů a to vše a další aktivity byly pod jediným
vedením sídlícím v budově krytých lázní, jedním
účetnictvím atd. Jenže město, bránící se úsporám
úředníků ve svých svatostáncích, pečuje o to, aby
stejná praxe byla udržována i v obou společnostech,
které byly v minulosti společností jedinou. Už tuším,
že ke zdůvodnění mi radní zapějí text písně: „To je
přece pokrok, pokrok, už jsme zase o krok (teď nevzpomínám kde) – jo, dál.“
Text a foto: - Šr -

otevřeno sedm
dní v týdnu
Srdečně Vás zveme do nově otevřené prodejny DÁRKOVÝ SERVIS
na ulici Smetanova 8, Blansko (vedle OD Centrum Ježek)
* Nabízíme služby v oblasti květin, dárků a balení.

Rozvozy květin a dárků po Blansku ZDARMA!

* Řezané květiny za zaváděcí ceny.
* Připravili jsme pro nevěsty příjemný svatební koutek, kde vám naši profesionální floristé poradí
s výběrem svatebních kytic a ostatních dekorací.
* Firmám nabízíme jakékoliv dekorace do veškerých firemních prostor,
výzdoby firemních večírků, plesů a rautů.
* Všechny objednávky lze provádět i po telefonu.

Naše prodejny:

Blansko, Smetanova 7
Tel: 725 353 080 Po – Pá 8 – 17,
Boskovice, Bezručova 12 Tel: 602 640 703 Po – Pá 8 – 17,
Boskovice, 17. listopadu 3 Tel: 725 700 869 Po – Pá 8 – 17,

NONSTOP SLUŽBA - 725 353 070

email: darkovyservis@seznam.cz

Dáváme květinám duši!

Detektivní kancelář Spotter Blansko
nabízíme služby soukromých detektivů
- pátrání, sledování
- pomoc při řešení
rodinných problémů
- odhalování nevěry,
Tel. 514 141 006
krádeží na pracovišti
Mob. 723 787 701
- kontrola nemocných
E-mail: spotter@wbs.cz
zaměstnanců
www.spotter.wbs.cz

„NOVÁ”
Kam vzít ženu, tchýni děti?
Peněz málo, čas nám letí!
Máme pro Vás skvělý tip,
hned Vám bude u nás mnohem líp.
Tak neváhejte
do Ráječka pospíchejte!

Minutková kuchyně, hotová jídla,
domácí dezerty, pivečko Staropramen.

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

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

Příjemný personál se těší
na vaši naštěvu.

Tel. 722 661 097, 516 432 630
restauracerajeckonova@seznam.cz

www.rajecko.webnode.cz

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

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

- zajištění důkazních
prostředků
- zastupování
a doprovod
- služby pro advokátní
kanceláře
- poradenství...

!!! Diskrétně a profesionálně nelezneme řešení Vášeho problému !!!

Nesmírná odyssea
do hvězdné dálky
Zahájení turistické sezony
2011 se blíží doslova
kosmickou rychlostí!

RESTAURACE
RÁJEČKO

So 8 – 12, Ne 9 - 12
So 8 – 12, Ne 9 - 12
So 8 – 12, Ne zavřeno

Slavnostní zahájení turistické sezony v destinaci
Moravský kras a okolí, které mají první dubnovou
neděli už tradičně v režii města Blansko, Boskovice
a Pivovar Černá Hora, se pokaždé odehrává ve
znamení dobré nálady, dobrého pití a dobré muziky.
A k tomu vždy patří ještě špetka recese. Ani letošní
ročník, který proběhne v areálu černohorského
pivovaru 3. dubna 2011 nechce být výjimkou.
Jaro se blíží mílovými kroky a za dveřmi je nová
turistická sezona. Kam jinam se vydat na svůj první
jarní výlet než do kraje ponorných řek a bílých skal,
zajímavých památek, ale také skvělého černohorského piva – do Moravského krasu. Tato výzva bude
v tento den platit nejen pro všechny pozemšťany,
ale i pro návštěvníky z jiných planet!
Zahájení budou předcházet turistické pochody se
startem v Blansku a Boskovicích, které zavedou
kroky a kola účastníků do Černé Hory, aby se zde
mohli na nádvoří pivovaru zúčastnit bohatého kulturního programu a ve 14 hodin slavnostního zahájení
nové turistické sezony a symbolického zakrojení do
prvního letošního turistického salámu.
Je také nepsaným pravidlem, že součástí této
stále oblíbenější akce je vždy pokus o nový český
rekord v netradiční disciplině. Ani letošek nebude
výjimkou a organizátoři hodlají během akce vytvořit
za dohledu komisaře z agentury Dobrý den z Pelhřimova rekord v nové velmi atraktivní turistické
disciplině a to v počtu vesmírných turistů.
Přesný popis rekordní disciplíny, tak jak byl dohodnut s Agenturou Dobrý den:
Cílem je shromáždit na uzavřeném nádvoří černohorského pivovaru v jednom okamžiku co nejvíc
vesmírných turistů. U hlavního vstupu do nádvoří
Pivovaru Černá Hora bude od 12.00 do 14.00 h započítán každý, kdo prokáže že je pravým vesmírným
turistou. Vesmírná turistika je buď outcomingová,
tj. ze Země do vesmíru a v tom případě musí mít
každý takový vesmírný turista s sebou raketu (tj.
libovolný předmět, který se nazývá raketa – tenisová raketa, model kosmické rakety, raketa ze
zábavné pyrotechniky) nebo je vesmírná turistika
incomingová a v tom případě každý návštěvník z
jiné planety musí mít s sebou talíř (porcelánový,
frisbee, hračka létající talíř). „Vesmírné turisty“ s
nejoriginálnějšími raketami a talíři odměníme. Vítány budou také osoby, které jakožto návštěvníci
z jiných světů zvolí i stylový intergalaktický vzhled
nebo oděv. Oděv ani vzhled však součástí rekordu
nebudou, pouze mohou účastníku dopomoci ke
zvláštní odměně od pořadatelů.
A proč právě tento rekord?
Máme za to, že náš region muže být zajímavý
nejen pro návštěvníky z domova a z ciziny, ale třeba
také z jiných světů. A naopak, kde jinde se před dlouhou cestou na jiné planety posilnit, než v pivovaru?
Zároveň tím ale chceme seriózně připomenout, že

na Blanensku a Boskovicku je spousta turistických
zajímavostí, které opravdu stojí za návštěvu, ať už
návštěvník pochází odkudkoliv.
Rovněž tím chceme jako obvykle vzdát poctu
i Kašparu Krásovi Blanenskému. V roce 1902 se
totiž náš velikán během své legendami opředené
cesty do Francie měl mimo jiné zúčastnit i natáčení
slavného Meliésova fantastického filmu Cesta na
měsíc, kde údajně dokonce ztvárnil postavu jednoho
se Selenitů – bájných obyvatel Měsíce, kterého si
ve filmu šestice astronomů přiveze z výpravy zpět
na Zemi. Kašpar Krása se tak vlastně stal prvním
incomingovým vesmírným turistou v dějinách...
Program akce:
Turistický pochod do Pivovaru Černá Hora
Start z Blanska bude mezi 8. a 10. hodinou na
zámku a po obvyklých trasách.
9 km – Hořice – Jedle – Černá Hora
12 km – Blansko zámek – Hořice – Jedle – Černá
Hora
25 km – Blansko zámek – Bukovec – Milonice –
Újezd u Černé Hory – Lubě – Žernovník – Černá
Hora
Pro ty, kteří se chtějí vydat po 9 km dlouhé trase
Hořice – Jedle – Černá Hora, zde bude opět
možnost výjezdu na Hořice autobusem. Odjezdy
autobusu v 8.30, 9.00 a 9.30 h z parkoviště u
restaurace Sýpka.
Druhý turistický pochod organizuje opět KČT Boskovice.
Program na nádvoří pivovaru
12.00 –14.00 – sčítání osob pro vytvoření rekordu
„Nejvíce vesmírných turistů“
(prokázat se jako vesmírný turista lze libovolnou
raketou nebo talířem...)
V průběhu odpoledne se návštěvníci mohou těšit na:
• vystoupení kapely Prakl
• představení nového turistického webu www.
blanensko.cz
• kreslířskou show malíře a karikaturisty Lubomíra
Vaňka
• prezentaci projektu MAS Boskovicko PLUS a MAS
Partnerství venkova „Krajem pověstí a bájí anebo
pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky“
• loutkové představení pohádkové pověsti regionu
Boskovicka v podání dětí ze ZUŠ Olešnice
Po 14. hodině proběhne slavnostní zahájení turistické sezony, včetně již tradičního nakrojení prvního
letošního turistického salámu, vyhlášení výsledků
rekordního pokusu, včetně ocenění nejoriginálnějších raket a talířů našich odvážných vesmírných
turistů a tombola o ceny.
Od 16.00 bude následovat rozvoz účastníků
autobusy na vlakové nádraží Rájec - Jestřebí.
Bližší informace na www.blansko.cz
a také v Blanenské informační kanceláři Blanka,
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel. 516 410 470,
infocentrum@blansko.cz
Mgr. Jiří Kučera
vedoucí odboru kancelář tajemníka
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Sobecký patriotismus škodí všem
V pondělí 21. února se v kanceláři blanenského starosty sešli starostové Blanska a Boskovic Ing.
Lubomír Toufar a Ing. Jaroslav Dohnálek s představiteli obou nemocnic okresu Blansko, MUDr. Vladimírou Danihelkovou a MUDr. Rostislavem Vernerem, aby se dohodli na budoucí spolupráci obou
zdravotnických zařízení, která jsou majetkem svých měst.
Z tohoto jednání vzešla po
vzájemné dohodě smlouva o
spolupráci. Zdálo se, že smlouva
sestavená odpovědnými osobnostmi konečně překoná nezdravý patriotismus a uraženou ješitnost vlekoucí se od roku 1949,
kdy bylo po vzájemné dohodě
tehdejších starostů převedeno
vládou ČSR sídlo okresu z Boskovic do Blanska.
O týden později se konalo v
Blansku výjezdní zasedání Rady
Jihomoravského kraje, za účasti

radní ji shodili ze stolu. Je
trapné, kam až před víc jak
šedesáti lety vytvořená ješitnost sahá. Dokonce i do doby,
kdy okres není v Blansku ani v
Boskovicích. Kdybychom se v
Blansku chovali stejně, tak už
bychom dávno navázali úzkou
spolupráci s brněnskými nemocnicemi, ale neudělali jsme
to, protože by to byl konec
nemocnice v Boskovicích. Tam
na to asi ještě nedozráli.
- Šr -

Cenová houpačka
V prvním čísle letošního Monitoru jsem uvedl ceny devíti druhů ovoce a zeleniny. Dnes uvádím
březnové ceny stejného zboží a v závěru porovnání, jak se ve stejných blanenských supermarketech
tyto ceny změnily:

Zboží

Kaufland

česnek

kg

119,90

okurek

ks

12,90

rajčata

kg

39,90

paprika bílá

kg

54,90

paprika červená

kg

44,90

salát ledový

ks

17,90

pomeranče

kg

24,90

mandarinky

kg

24,90

citrony

kg

24,90

nákup v březnu celkem

365,10

nákup v lednu celkem

323.10

Rozdíl Kč

+42,-

Stejný nákup jako 2. ledna 2011 podražil do března
v Kauflandu o 42 Kč, v Bille o 6 Kč, zatím co Albert
jako jediný nečekaně zlevnil o 46 korun.
Každopádně oproti začátku roku 2010 nejvíce
podražil druhořadý česnek z Číny, který stál 59,90
Kč, později 99,90 Kč a dnes už rekordních 149,90Kč.
Jak jsem již jednou uvedl, supermarketům se podařilo nejdříve nízkou cenou zlikvidovat českou výrobu
česneku a dnes už nám ho pěkně osolily. Dokonce
už lze na některých tržnicích sehnat i náš poctivý
modrý česnek od drobných pěstitelů levněji jak v
supermarketech. Ten dokonce vykupují vědecká
pracoviště a zmrazují ho na -200°C, aby nezanikl
a zachoval se jako sadba do budoucích let, až si
český zákazník uvědomí, jak je ždímán. Jde však
o to, jestli za pár let nějakého zemědělce, který jej
vysadí, budeme mít. Podobně už to brzy dopadne s
vepřovým masem, mléčnými výrobky atd. Už se zde
začátkem března dokonce prodávalo za 24 Kč, jak
upozornil hejtman Hašek, mražené belgické máslo
upravované z dva roky zmrazených zásob. Funkční
cukrovary jsme prodali cizincům, které Francouzi
dokonce zbourali, abychom se dostali do závislosti a
naše kdysi bílé exportní zlato dovážíme v horší kvalitě než byl náš cukr od nich. Vzpomínáte, jak vypadal

náš krystalový cukr? Jak
dnes rozeznáte krystal od
krupicového cukru? Vždyť
149,90 129,90
je to jeden drek stejný jako
ten druhý atd.
11,90
7,90
Jak z toho ven? Jedině
39,90
29,90
tak, že se naučíme sledovat
odkud kupovaný výrobek
79,90
49,90
pochází, abychom nekupovali to, co v zahraničních
69,90
59,90
obchodech nikdo nechce a
zaměřili se na zboží s lo22,90
12,90
gem českého výrobku. Pak
se vyhneme kontaminova32,90
19,90
ným kuřatům z Německa,
49,90
36,90
starému máslu z Belgie,
podřadnému, dokonce
29,90
29,90
i zdraví nebezpečnému
zboží kupř. hraček z Číny
487,10 377,10
a nebudeme se divit, až
se v novinách dovíme, co
481,10 423,10
jsme si koupili a ministr
zemědělství nám pak už
+ 6,-46,jen sdělí, že se na to přišlo
až jsme ta kontaminovaná kuřata snědli, takže se s
tím už stejně nic nedá dělat.
Jedinou cestou je návrat k českým výrobkům. Doba
Tuzexů, kdy sem provokativně chodilo z ciziny extra
zboží už je pryč. Dnes nám sem supermarkety a další
zahraniční firmy expedují především to, čeho se ve
svých zemích nemohou zbavit. Jen malý příklad. Až
pojedete do Německa, navštivte tam kupř. obchodní
dům Lidl. Až se vrátíte, porovnejte to co jste tam
viděli s tím, co je v tom našem Lidlu a podobně i v
ostatních. A pak nám o svých zážitcích napište. Rádi
vaše zkušenosti zveřejníme.
-Šr-

Billa

Albert

starostů Blanska, Boskovic a Letovic. Kromě problémů se stavbou silnice R 43, optimalizací škol se jednalo i o koncepci lékařské péče v Jihomoravském
kraji. Hejtman Mgr. Michal Hašek odmítl poplašné
zprávy sdělovacích prostředků, že se uvažuje se
zrušením některých menších nemocnic a naopak
ujistil, že i nemocnice v Blansku a Boskovicích se
stanou součástí krajské lékařské péče. Toto prohlášení s potěšením přijali oba starostové Toufar i
Dohnálek, až by jednomu i slza dojetí ukápla.
Nadšení však netrvalo dlouho. Zatím co dohodu
zformovanou jako smlouvu o spolupráci schválili
blanenští radní a podepsal starosta Toufar i ředitelka Nemocnice Blansko Danihelková, boskovičtí

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

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

Již od
99,měsíčně!

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

Velikonoční turnaj
Oddíl stolního tenisu TJ ČKD Blansko pořádá
již VIII. ročník velikonočního turnaje v pinecu neregistrovaných hráčů. Turnaj se uskuteční v sobotu
2. dubna v herně stolního tenisu v Blansku na
Podlesí. Prezentace od 8 do 8,30 hodin, začátek
v 9 hodin. Přihlásit se můžou všichni – muži, ženy
i děti. Občerstvení zajištěno, na vaši účast se těší
pořadatelé.
-red-

* FOTOREPORTÁŽ O SUPERMARKETECH *

Jak ze dvou letošních cenových houpaček vyplývá, je v Kauflandu ovoce a
zelenina stále ještě nejlevnější. Ale od ledna, jak je vidět z březnové cenové
houpačky, kontrolní nákup devíti položek podražil o 42 Kč a přiblížil se významně
své konkurenci.

Supermarket Albert se za stejné období necelých tří měsíců naopak polepšil.
Zatím co ostatní supermarkety podražily, Albert oproti lednu své ceny ovoce a
zeleniny snížil o celých 46 Kč. Je potěšitelné, že podobný pohyb cen zaznamenal
i další sortiment.

Tak vypadá prostor, kde je vystavena nejdražší zelenina v Blansku. I když zdražení
stejného zboží od ledna je vyčísleno pouhými šesti korunami, je Billa svou drahotou
nedostižitelná. Její cena je oproti Kauflandu o 122 Kč a Albertu o 110 Kč vyšší.
Text a foto: - Šr -
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Krásné Krásensko
Žáci třídy 8.A ZŠ Salmova se zúčastnili pobytového programu s přírodovědnou a ekologickou
tématikou s názvem Týden pro trvale udržitelný život. Prožitky a zážitky z krásného okolí Kojálu žáci
popsali v deníku.
21. 2. ráno každý z nás vstal ze své teploučké
postýlky a celý natěšený se vydal na autobusové
nádraží, abychom odjeli do Krásenska. Všichni jsme
se klepali kosou, ale neodradilo nás to od společného
týdenního naučného pobytu. Po příjezdu na Rychtu
jsme si rozdělili pokoje a ubytovali se. Náš první program proběhl v sále, dostali jsme otázky zaměřené
na ekologii a následně hledali po Rychtě odpovědi.
Bojovalo se o klíč, kterým byl nakonec otvírák.
Odpolední program většinu z nás v tomto dni zaujal
nejvíc. Povídání o zvířatech, a navíc každý z nás si
mohl vzít do ruky chameleona, hada a ještěrku.
Večerní program na téma Je chudoba fér? ukončil
náš první den na Rychtě.
Druhý den ráno po rozcvičce jsme se pořádně
oblékli a vyrazili ven. Hráli jsme hru ve stylu rybičky,
rybáři jedou. Byla to hra o přežití. Jaký rod přežije
dobu ledovou a jaký vyhyne. Poté jsme dostali
úkol co nejdřív rozdělat oheň. Bylo tak -15 stupňů,
takže opravdu doba ledová. Na ohni jsme si opekli
špekáčky, které jsme si museli vystřílet střelbou z
luku na papírového koně. Odpoledne bylo věnované
rostlinám, zkoumali jsme jejich části mikroskopem,
dozvěděli jsme se nové, zajímavé věci z jejich života. Ve volném podvečerním čase jsme si zahráli
stolní hry, ping- pong, na kytaru,
tancovali jsme nebo jen tak
klábosili. Druhý den byl docela
náročný.
Třetí den jsme začali krásnou rozcvičkou. Dopoledne bylo
věnované super a hypermarketům. Podívali jsme se na video,
které bylo o falešné reklamě
na supermarket. Poté jsme se
rozdělili do skupinek po třech.
Dostali jsme nějaký výrobek a
měli jsme vyčíst, odkud pochází. Po přestávce, ve které si kluci zahráli turnaj v ping-pongu,
jsme navázali tvorbou plakátů,
reklamy na produkt Moravského
krasu. Po obědě nastal zlatý
hřeb dne. Každý z nás dostal
roli občana Nového Drozdova.
Jeden představoval novinaře,

druhý cukráře, třetí hospodského atd. Simulovali
jsme občanskou schůzi, na které se projednávalo
vybudování obchvatu, popřípadě tunelu. Po někdy
ostré výměně názorů se zastupitelstvo rozhodlo pro
tunel. Dnešní den bych ohodnotil na jedna. Krásně
jsme se ráno protáhli, dozvěděli hodně věcí a pobavili
u hry.
Čtvrtý den začal opět příjemnou rozcvičkou, ale
zdálo se mi, že všichni byli rozespalí. Dopoledne
jsme si povídali o tom „Jak jsme na tom?“, kolik procent planety tvoří voda, půda, lidé, atd. Po krátkém
vydechnutí začal úvod k tomu nejdůležitějšímu z
dnešního dne. Vyučující nám dali pokyny k projektu
Ekodům, a tak na zbytek dne jsme se stali architekty,
designéry, technickými inženýry, realitními makléři.
Nejprve jsme si venku vyhlédli pozemek pro náš
ekodům a pak už jsme se všichni pustili do práce,
kreslili jsme, navrhovali, lepili, vymýšleli, zkrátka
chtěli jsme vytvořit co nejlepší projekt.
Poslední den probíhala prezentace našich projektů Ekodům. Musíme uznat, že se všichni snažili.
Vyhrál Dream House, který nás zaujal především
kombinovaným vytápěním a kvalitou zpracování. Po
zhodnocení jsme se vydali na cestu směrem domů.
Zbyněk Zemánek, Aneta Skotáková

Klub Ratolest provozovaný Oblastní charitou
Blansko při Centru „PRO“
Blansko, Sladkovského 2b, 678 01
tel. 516411400, 731428369
e-mail: ratolest.blansko@caritas.cz
www.blansko.charita.cz

PROGRAM
NA DUBEN 2011

Zakončení
svatovalentýnské soutěže
Od 1. 2. do 28. 2. 2011 probíhala v Městské
knihovně Blansko soutěž Valentýnská báseň o lásce.
Po loňském, tzv. „nultém“ ročníku, kdy v soutěži „bojovalo“ 5 příspěvků od 3 autorek, se letos uskutečnil
„početnější“ ročník „naostro“.
Porota složená z pracovníků knihovny, které
doplnil Mgr. Petr Zavoral (lektor projektu Zelená
tužka, který právě probíhá v městské knihovně), se
těšila na příspěvky od dospívajících i dospělých. Do
soutěže svou tvorbu zaslalo tentokráte celkem 11
autorů.
Porota si se zájmem přečetla všech 24 příspěvků
různých forem a stylů.
18. BŘEZNA PROBĚHLO ZHODNOCENÍ SOUTĚŽE POROTOU A K 21. BŘEZNU 2011 – SVĚTOVÉMU DNI POEZIE - BYLY VYHLÁŠENY
VÝSLEDKY.
Z příspěvků bylo těžké vybírat. Každý z nich je
svým způsobem jedinečný a osobitý. Všem 11 účastníkům soutěže patří poděkování a obdiv. Bez určení
pořadí označila porota za nejlepší příspěvky těchto
třech autorů: Anna Müllerová, Zuzana Kozáková,
Ondřej Pinta. Vyhodnocení budou odměněni knihou.
Helena Juříková

Klub Ratolest

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

* veškeré zboží pro koupelny
* rekonstrukce koupelen
a bytových jader
* prodej plovoucích podlah
od 450,- Kč/m2
* obklady a dlažby od 149,- Kč
* španělská sanitární keramika
ROCA (umyvadla, WC, nábytek,
bidet) - vysoká kvalita
Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730
so 8 - 11

Prázdninové tvoření
ve školní družině
Pro děti, které rády malují,
vyrábí a neměly první den jarních
prázdnin žádný vlastní program,
připravily paní vychovatelky na
celé dopoledne výtvarnou dílnu.
Ta se nesla v duchu blížících se
Velikonoc a děti měly z čeho vybírat. Sešlo se jich 21, rozdělily se
do tří skupin a vždy po hodině se
střídaly v jednotlivých odděleních
školní družiny. V I. odd. se zdobila
vyfouknutá vejce různými technikami, ve II. odd. si vystřihly šablony z papíru a pomocí textilních
barev a foukacích fixů si vytvořily
jarní ubrousky. Ve III. odd. se
malovalo cukrovou polevou na
perníčky s velikonoční tematikou.
Dopoledne uteklo jako voda a jak
se dětem dařilo ukazuje následující fotografie.
Školní družina
ZŠ Blansko, Erbenova

2.4.2011 od 9,30 do 17 - hodin
PLETENÍ KOŠÍKŮ Z PEDIGU
Přezůvky, nůžky, jídlo, pití. Cena kurzu: 350,- Kč za
materiál plus 70,- Kč za pobyt v prostorách, v ceně
použití varné konvice, lednice, mikrovlnné trouby.
Zájemci, hlaste se do 31.3.2011 na níže uvedených
kontaktech.
5. 4. 2011 v 10:00 hodin
POVÍDÁNÍ O VELIKONOCÍCH s Jiřím Kaňou z
římskokatolické farnosti Blansko.
8.4.2011 od 8,30 do 11,30 hodin
ZÁPIS DO PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI
OD 1 ROKU DO 6 LET
Plavání v Městských lázních ve velkém bazénu,
v rehabilitačním bazénu a ve Wellness hotelu Panorama, vybíráme stornopoplatek 100,- Kč Bližší informace: Kateřina Daňková, tel. 731646774. Přihlášku
lze stáhnout na našem webu.
9. 4. 2011od 10:00 hodin
VÍTÁNÍ JARA
Vstupné 30,- Kč za každého, v ceně párek, chléb,
hořčice. Výroba Morany, vycházka s Moranou, grilování párků na OKNĚ DOKOŘÁN.
12. 4. 2011 od 10 hodin
SETKÁNÍ NAD PROBLEMATIKOU UMÍSTĚNÍ
DĚTÍ DO MŠ V BLANSKU
S odborem školství Městského úřadu a ředitelkami
MŠ v Blansku – dotazy můžete zasílat předem do
8.4.. na náš email.
16. 4. 2011 od 9 do 12 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Výtvarná tvořivá dílna s dobrovolnicemi Klubu
Ratolest. Přijďte si vyrobit hezké výrobky s velikonoční tématikou na zkrášlení vašeho bytu či domu.
Přineste si s sebou vyfouklá vajíčka. Vstupné 60,-Kč
na materiál.
19.4.2011 od 10 hodin
BUĎME PŘIPRAVENI NA LÉTO
Těšíte se na léto, ale máte pocit, že svá kila
musíte skrývat? S postupným odkládáním vrstev
oblečení odkládejte i svá přebytečná kila. Začněte s
námi společně zdravě a hravě. Vytvoříme jídelníček,
doporučíme cvičení a společně se budeme potkávat
a kontrolovat naše pokroky. Již 5. pokračování úspěšných besed HUBNEME s Mgr. Ivanou Klimešovou.
Vstupné 30,- Kč.
26. 4. 2011 od 10:00 hodin
LEPEK A TEKUTÉ KAŠE
Povídání s laktační poradkyní s Jitkou Pokornou
v rámci projektu ZDRAVÁ VÝŽIVA KOJENCŮ, ve
spolupráci s firmou Hero, která vyrábí Sunar.
PŘÍPRAVA NA ŽIVOT S MIMINKEM
V měsíci dubnu chceme otevřít nový cyklus Více
informací a přihlášky na telefonu nebo emailem.
SEZNÁMENÍ S MASÁŽEMI
KOJENCŮ A BATOLAT
Chceme otevřít nový kurz podmínkou je účast
minimálně 3 maminek s dětmi více informací na
telefonu nebo emailem.
Cvičení pro děti s rodiči
dle jednotlivých skupin po, út, st, čt a pá, permanentka nebo jednotlivé vstupy 50,-Kč.
Plavání dětí s rodiči 1 – 6 roků
Plavání v Městských lázní – ve velkém bazénu, v
rehabilitačním bazénu a ve Wellness hotelu Panorama od 18.4.2011. nový cyklus 5 lekcí. Informace:
Kateřina Daňková, 731646774.

Herna
Dopoledne: Po 8,30-11,30 hodin, St 10,00 – 11,30
hod. Odpoledne: liché úterý a St, Čt, Pá 16,00 –
18,00 hod. Vstupné 40,-Kč/h. Internetová kavárna
pro rodiče v době provozu herny - poplatek 20,- Kč/h.
Šikulky
Výtvarné tvoření rodičů a dětí – od 8:30 do 10
hodin dle jednotlivých skupin poplatek 60,- Kč za
vstup.
Malí umělci
Sudé úterý od 16 do 17 hodin program pro děti
3+, jednou v měsíci dramatický a hudební program,
jednotlivé vstupné 45,- Kč.
Mimiklubík
Pro rodiče s kojenci od 6 měsíců pátek od 8,30 do
10 hodin.
Mimináček
Setkávání maminek a miminek 2 – 6 měsíců:
každá středa 8,30 – 10,00 hod. Poplatek 50,-Kč za
vstup.
Laktační poradna
Dle zájmu rodičů objednávejte se minimálně 1 den
předem na tel. nebo emailem.

Připravujeme
Klub pro rodiče s dětmi s bezlepkovou dietou
Příměstské tábory v Klubu Ratolest
Vážení rodiče. Připravili jsme pro vaše děti nabídku příměstských táborů v termínech:
1.turnus 11.7.-15.7.2011
2.turnus 18.7- 22.7. 2011
3.turnus 25.7.- 29.7.2011
4.turnus 1.8- 5.8. 2011
5.turnus 8.8.- 12.8.2011
6.turnus 15.8.- 19.8.2011
Příměstské tábory chceme pořádat pro věk 3-6
let a 6-12 let. Nabízíme vám možnost určit si turnus,
věkovou hranici a zda chcete pro své dítě příměstský
tábor jen tady v Blansku, s výletem do okolí Blanska
nebo výletem do 100 km od Blanska, obědem pro
děti či ne.
Základní cena 1200,-Kč za 1 týden tábora zahrnuje materiál (výtvarný, hygienický, úklidový, zdravotní)
energie, mzdu pro pracovníky tábora, oběd, pitný
režim, odměny pro děti. Pokud nebudete chtít oběd
pro děti, je možné jej odečíst ze základní ceny.
Cena s výlety do okolí Blanska cca 15 -30 km
+ 200,-Kč (v ceně jízdné + vstupné) na týden - např.
Rudické propadání, mlýn, Ranč Kameňák, rozhledna
Alexandrovka či jiné.
Cena s výletem do 100 km od Blanska + 500,-Kč
(v ceně autobus + vstupné) na 1 týden - např. Šiklův
mlýn, ZOO Lešná, ZOO Jihlava, Strašidelný zámek,
Lanové centrum.
Nabízíme Vám přihlášku na webových stránkách
v sekci Klub Ratolest - vyplnit do 15.4.2011. Dle poptávky stanovíme věkové skupiny a přesný program.
Bližší informace na telefonu nebo emailem.
Příprava na život s miminkem
Pro přihlášené těhotné ženy. Cyklus sedmi dvouhodinových lekcí je zaměřen na přípravu k porodu,
kojení, péče o novorozence a kondiční cvičení v
těhotenství. Kurz vede porodní asistentka paní Anna
Kafoňková a laktační poradkyně Jitka Pokorná.
NA DALŠÍ KURZ se můžete přihlásit již nyní v
pracovní dny od 8,30 do 11,30 a od 13 do 15 hodin.
NYNÍ CENA 1 200,- Kč.
ZDARMA poskytujeme informační materiály (DVD
o kojení, informační brožury...) a drobné dárky.
Novinka!!! Seznámení s masážemi těhotných žen!
-kr-
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Sport Club Jany Kuncové

Řádková Inzerce
Soukromé inzeráty s napsaným textem,
tel. číslem a adresou podávajícího vhoďte
do schránky u vchodu do restaure Punkva
na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na e-mail
monitor@monitor-bk.cz

(Fit dance aerobik, pillates, orientální tanec, plážová gymnastika)

Chorvatsko - Pakoštane: 5.7.- 14.7.2011

Podnikatelská

Vyhledávané letovisko 5 km jižně od Biogradu s mnoha restauracemi, kavárnami,
obchůdky. V letní sezoně se díky mnoha ubytovacím kapacitám počet obyvatel
mnohonásobně zvětší. Možnost výletů lodí na Kornaty, blízkost NP Krka, Šibeniku,
Zadaru a Biogradu Vám zpestří dovolenou po celou sezonu.
V okolí Pakoštane najdete tři národní parky (Kornati, Krka a Paklenica) a dva přírodní
parky (Telašćica a Vranské jezero). V blízkosti jsou také dvě historická města: Zadar
(36 km) a Šibeniku (41 km) se zajímavými památkami, bohaté chorvatské kulturní
dědictví.

 NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
 Českomoravská stavební spořitelna „LIŠKA“
Kancelář: Smetanova 4 (vedle Café Bergman).
Libor Münster - tel. 777111268
e-mail: libor.munster@cmss-oz.cz
Úvěry na bydlení snadno a rychle.
 Účetnictví, poradenství. 733668344.
 KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
 Rekonstrukce koupelen, bytového jádra,
obklady i dlažby. Zajistím všechna řemesla.
Tel. 607937765.
 Montáže staveb, zateplení fasád, sádrokartony, bourací práce včetně likvidace. Tel.
724249530.
 RELAXAČNÍ MASÁŽE - Petra Němcová,
Bezručova 52 (bývalý Svazarm), Blansko.
Dárkové poukazy, permanentky. Tel., obj.
737198807.
 Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte
zdarma služeb na www.mikark.cz
 Ing. František Slavič - vedení podvojného
účetnictví včetně mezd pro malé a střední firmy,
daňová evidence pro soukromníky, zpracování
daňových přiznání. Tel. 602506468, e-mail: fannycz@seznam.cz, www.slavicucto.webnode.cz
 PERMANENTNÍ MAKE-UP - praxe 14 let,
kosmetika, lymfodrenáže - přístrojové, masáže
horkými kameny, Svitavská 500 (zámeček, 1.
patro), Blansko, L. Vančurová, tel. 606270741.
 Nabízíme vedení účetnictví a mezd včetně
poradenství. Dlouholetá praxe v oboru. Tel.
604281640.
 RÁMOVÁNÍ, PASPARTOVÁNÍ - příjem zakázek
v prodejně Aliquis, centrum Ježek, Smetanova
6, Blansko.
 STOP dalším půjčkám a dluhům. Je tu pomoc
pro Vás: Oddlužení dle zákona. {www.abivia.cz}
Pobočka Blansko, tel. 722605909.
 Pronajmu prostory k podnikání v centru Blanska o ploše 97,5 m2. Tel. 774823701.

PRODEJ
* Dívčí kolo s přehazovačkou asi na 7 let + přiíbu na kolo. Cena
700,- Kč. Tel. 777656114.
* Prodám 1+1, Blansko -Zborovce. Dále RD v Blansku se
zahradou 3+1, 2+1. Tel.:602503568.
* 4 ks letní pneu včetně disku 175/65, R14, nejeté, 650,- Kč/
ks, Peugeot 206. Tel. 605962194.
* RD se zahradou v blízkosti Jevíčka. Tel. 739121336.
* Dětská sedačka na kolo. Bezpečná, málo používaná. PC:
1999 Kč. Nyní: 1000 Kč. Tel. 602542998.
* Gauč s matracemi za symb. cenu, s úl. prostorem.Konve
na zalévání větší kovové, uhláky kovové, vše 30,- Kč/ks. Tel.
737884996.

Odjezd: 5.7.2011 od Sýpky v podvečerních hodinách
Cena: 6800 Kč zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem
* 7x ubytování ve 2 – 3 pokojích se sprchou a mini kuchyní
* 7x polopenzi
* cvičení a tancování s novou cvičitelkou Jitkou Pokornou a Janou Kuncovou
* služby delegáta
* pojištění CK proti krachu
* pobytová taxa
* závěrečný úklid a povlečení
* Cena bez stravování: 5300 Kč, slevy pro děti

Informace a přihlášky: 776 140 953 Mgr. Jana Kuncová

Strašíme Ve Věži!

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE :
Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži, Blansko, Hybešova 550 (středa, neděle 13 – 17 hodin), mobil:
606221772. Naďa Svobodová, Obchůdek pro děti,
Bezručova 1, Blansko (pondělí až pátek 9 – 17 hodin), mobil: 607725579.
Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži Blansko

Poradna zdravého životního stylu
Ivona Kakáčová

BĚH
NA NOVÝ HRAD

* 2+1 Sever, Město, Zborovce. Cena do 1,25 mil., bez RK,
hotovost. Tel. 777656114.
* 3+1 v BK-Zborovce, Sever. Tel. 724762916.
* Gramofonové LP desky v dobrém stavu. Tel. 777111268.

RŮZNÉ
* Manželé hledají podnájem 2+1 dlouhod. v BK. Tel. 737152077.
* Hledám 1+1 do 5000 vč. ink. Tel. 608412503.
* Pomůžu st. lidem za střechu nad hlavou, hlídání domu, údržba
atd. na 4 roky, za inkaso. Tel. 608412503.
* Životem i rodinou zklamaná část. inv. vdova 53-165-65 má
přání poznat muže, který má vše, ale přesto se cítí sám. Mohu
nabídnout jen porozumění a klid. Naděje umírá poslední. Jen
vážně! SMS na tel. 608412503.
* Nabízím možnost uskladnění velkého množství zeminy v BK.
Běžná cena nebo dohoda. Tel. 723751573.
* Za odvoz daruji dř. válendu bez matrace. Tel. 777656114.
* Kdo zapůjčí na půl dne za úplatu parní vysavač BECK? Tel.
728419474.
* Pronajmu zděnou garáž na Sadové. Tel. 607808666.
* Pronajmu nebyt. prostor 250 m2 na St. Blansku - kancelář,
sklad (možnost bydlení), zahrada, asfaltové parkoviště, garáž.
Vše oploceno. Tel. 603172353.
* Pronajmu pokoj ve 3+1 na Zborovcích za 2800 Kč/měs. Tel.
739546123.
* Hledáme kytaristu -folk, country. Tel. 602503568.
* Hledám práci na úklid. Jsem pracovitá a spolehlivá. Tel.
721320477.
* Kdo na jaře obnoví nátěr skleníku přilehlého k domu v Blansku? Tel.739314335.

Konzultace každý pátek 17.30 – 20.00 hod.
v prostorách Vegetariánské restaurace Amrit,
Sukova 4, Blansko.
Nabízím konverzační terapii, která umožňuje
řešit mezilidské vztahy, lépe zvládat stres, hledat možné příčiny nemocí, zvyšuje sebedůvěru.
Cena jedné konzultace 300 Kč.

720 681 254

Objednat se můžete na č.
nebo na e-mail ivona.kakacova@seznam.cz

* V Blansku ihned koupím byt 2+1,
spěchá. Tel. 731932016.
* Hledám pěkný domek se zahrádkou v blízkém okolí Blanska. Tel.
604374975.
* Sháním pronájem bytu 2+1 v Blansku, zařízení není podmínkou. Tel.
736736838.

S - PODLAHY
ODLAHY
PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Výběr z více jak 300 druhů
Seďa Petr

Sobota 16. 4.2011 - odjezd v 9 hodin
od hotelu Dukla Blansko.
ZA PERLAMI JIŽNÍ MORAVY
(MIKULOV, VALTICE, LEDNICE)
Netradiční putování za zajímavostmi nejen historickými.

Strašíme Ve Věži je pracovní název projektu
Galerie Ve Věži Blansko. Ta si za dobu šestiletého
působení získala mnoho blanenských i mimoblanenských příznivců nejen z oblasti výtvarného umění, ale
i ostatních zájmově uměleckých aktivit.
Základním úkolem projektu je vytvořit originální
produktový balíček pro vykonávání činnosti za
účelem vzdělávání, pobavení, relaxace, navázání
nových kontaktů a pozitivních pocitů. Originalitou
„Strašíme Ve Věži „ bude tematické zaměření na zájmové vzdělávání formou různých kurzů, seminářů,
ateliérů, vlastivědných putování, návštěv divadelních
představení, koncertů.
Nabídka bude časově a kvalitativně pestrá,
zájemci budou mít možnost vybrat si téma podle
vlastního výběru, k dispozici jim budou kvalifikovaní
lektoři, kvalitní materiální zázemí a další spektrum
navazujících služeb. Účast bude zcela dobrovolná
a bude se řídit pouze dostatečným počtem zájemců
o danou akci.
A co projekt „Strašíme Ve Věži“ připravuje pro
nejbližší období ?
Sobota 9.4.2011, 15.00 hodin
KŮLAJ SA VAJÍČKO KŮLAJ...
Velikonoční tvorba perníčků vytlačováním do
formy. Určeno pro rodiče s dětmi. Domů si odnesete
½ kg velikonočních perníčků.

KOUPĚ

Blansko

www.rosendorf.cz

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

Sobota 23.4.2011, 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ VAZBA
Každý účastník si odnese domů netradiční velikonoční aranžmá na stůl nebo pro koledníky.
Sobota 7.5.2011, odjezd v 9 hodin
od hotelu Dukla Blansko
ZA ZAHRADAMI NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ
Boskovice – Šmelcovna, Borotín – Arboretum,
Sněžné – Japonská zahrada. Mimo jarní krásy
zahrad si prohlédnete také výtvarnou galerii ve
Sněžném.

Nabízíme:
*
*
*
*
*

vodoinstalační práce
topenářské práce
plynoinstalace
stavební práce
OPRAVY vodoinstalace,
odpadů, kanalizace

Kontakt:
516 432 363, 777 100 103
e-mail: rosendorf@iol.cz
Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Talk show Jana Krause – 29.3.2011 v 19.30 h, Blansko –
Dělnický dům, cena 300,- Kč
Jakeovy ženy – 12.4.2011 v 19.30 h, Blansko – Dělnický
dům, cena 250,- Kč
Jak uvařit žábu – 27.4.2011 v 19.30 h, Blansko – Dělnický
dům, cena 300,- Kč
Dostanu tě na jahody – 1.4.2011 ve 19.30 h, Sokolovna
Rájec – Jestřebí, cena 110,- Kč
Tornádo – 13.5.2011 ve 18.30 h, Sokolovna Rájec –
Jestřebí, cena 50,- Kč
Ticketpro, Ticketstream:
26.4 2011. Lucie Bílá - Brno, Boby centrum
28.4 2011. Čarodějáles 2011 - Brno, Koupaliště Riviéra
19.5. 2011 Psí vojáci - Brno, Klub Mersey
19.5. 2011 45 let skupiny Plavci - Brno
27.6. 2011 Roxette - Ostrava, ČEZ Aréna
30.3. 2011 Bobby McFerrin - Brno, Městská hala
18.6. 2011 FIA WTCC Mistrovství světa cestovních vozů
9.7.-10.7.2011– MS Superbike World Championship 2011
12.8.-14.8.2011 – Cardion ab Grand Prix 2011
Ticket Art:
5.4.2011 Vzpomínky na Waldemara Matušku - Brno
14.4. 2011 David Koller - Brno, KC Semilasso
23.5. 2011 Vadim Ananev Tour z Alexandrovců - Brno
28.5. 2011 Suzi Quatro - Brno, BVV
Aktuální pozvánka:
Zahájení turistické sezony 2011
V neděli 3.4.2011 mezi 8.00 a 10.00 hod opět vyrazí
turisté i cyklisté od blanenského zámku do Černé hory,
kde nejenom společně zahájí turistickou sezonu, ale také
budou účastníky ustanovení celorepublikového rekordu
„Nejvíce vesmírných turistů“.
Započítán bude každý, kdo prokáže že je pravým vesmírným turistou. Vesmírná turistika je buď outcomingová,
tj. ze Země do vesmíru, a v tom případě musí mít každý takový vesmírný turista s sebou raketu (tj. libovolný předmět,
který se nazývá raketa – tenisová raketa, model kosmické
rakety, raketa ze zábavné pyrotechniky) nebo je vesmírná
turistika incomingová, a v tom případě každý návštěvník z
jiné planety musí mít s sebou talíř (porcelánový, frisbee,
hračka létající talíř).
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-

EASY
ASY WAY
AY

Sezóna běžců a běžkyň okresní ligy a samozřejmě
všech dalších příchozích pokračuje v Adamově. Od
restaurace U Baťáka v neděli 20. března odstartuje
v 11:00 hodin závod na trati 8 kilometrů do kopce a
z kopce kolem Nového hradu. K jejímu zdolání zve
oddíl orientačního běhu TJ Spartak Adamov.
Loňské suverénní vítězství v traťovém rekordu
přijede obhajovat blanenský Jan Kohut. Pouhý
jeden den před Během na Nový hrad startuje na
mistrovství republiky v přespolním běhu, přesto se dá
předpokládat, že si odveze z Adamova plný bodový
zisk pro OBL 2011. Do bodování v letošním roce
ještě nezasáhl. Tabulku tak aktuálně vede Jaromír
Dvořák (ASK Blansko) a v ženách Milada Barešová
(Bambas Skalice).
V měsíci dubnu proběhnou další tři závody. V
Hořicích u Blanska 5.ročník Hořické osmičky v sobotu 9.4., ve Skalici nad Svitavou v sobotu 16.4. to
bude 14.ročník Bambasácké desítky a v neděli 24.4.
se běží pětka na dráze v rámci atletického mítinku
Memoriál Věry Bušové – Gilkové.
Výsledkový servis a aktuální dění při OBL 2011
mohou příznivci běhu sledovat na webu www.oblblansko.cz
Milan Daněk

Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

2. ROČNÍK LETNÍHO JAZYKOVÉHO TÁBORA
KDY? 16. - 23.7.2010
KDE? V nádherné přírodě CHKO Moravský kras,
obec Sloup
PRO KOHO? Pro Vaše děti ve věku 6 – 12 let
ZAMĚŘENÍ? Anglický jazyk, který se bude prolínat ve všech aktivitách zábavnou formou
PROČ? Děti zažijí veselý tábor okořeněný celotáborovou hrou, nebudou chybět soutěže o ceny, koupání, turnaje v aerobiku a jiných sportech, oddílová
klání, táboráky, bojovka a mnoho dalšího...
O CO NÁM JDE PŘEDEVŠÍM?
O neobyčejné prázdniny a krásné zážitky pro Vaše
děti, pestrý a kvalitní program, bezpečnost na táboře a v neposlední řadě o odpočinek vás rodičů:-))

Pro více informací nás kontaktujte!
osobně: Blansko, Masarykova 12
(naproti poště)
tel: 777 899 711, 774 716 151, 516 412 083
mail: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz

STAVEBNÍ PRÁCE
* ZEDNICKÉ PRÁCE
* SÁDROKARTONY
* OBKLADY, DLAŽBY
* ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

Bruckner Jiří

www.guape.cz

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

Výprodej NÁŘADÍ
1 + 1 ZDARMA!!!

Pražská 52, 678 01 Blansko

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

Tel. 776 833 441

TEL. 775 765 790, 775 111 911
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realitní a poradenská činnost y zprostředkování hypoték
odhady nemovitostí y komplexní právní servis y služby nejen k bydlení

Z naší nabídky více jak 600 nemovitostí vybíráme

DB 3+1 Blansko - Sever

OV 3+1 Blansko - Zborovce

DB 3+1 Boskovice

Exkluzivně nabízíme prodej DB 3+1 Blansko na
ulici Salmova.

Nabízíme k prodeji byt v OV 3+1 v Blansku na ulici
Cihlářská, vyhledávaná lokalita sídliště Zborovce.

Nabízíme k prodeji velmi pěkný DB 3+1 s možným
převodem do OV kousek od centra města.

Cena: 1 400 000 Kč

Cena: 1 750 000 Kč

Cena: 1 700 000 Kč

ID: 2011

Pobočka Blansko
Svitavská 14b, 678 01 Blansko

ID: 2047

Pobočka Brno
Příkop 4, 602 00 Brno

ID: 1879

Pobočka Letovice
Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice

Úspěchy atletů z Dvorské
6. 3. se konalo v hale pražské Stromovky prestižní atletické klání Brno proti Praze. Brno zde reprezentovali nejlepší mladší žáci z regionu, kteří do této soutěže byli nominování na základě své výkonnosti. Za
náš atletický klub nastoupil Ondra Tichý, Michal Zamazal a Michaela Hrubá.
Úvodní disciplínou bylo 60 m překážek. Velká škoda
pro Míšu Hrubou, která se nedostatečně koncentrovala
na startu a nevyšel jí náběh na první překážku. Na
dalších překážkách naštěstí chytla běžecký rytmus a
vybojovala 3. místo a nový osobní rekord.
To Ondra Tichý předváděl technicky jedny z nejhezčích běhů. Trať 60 m překážek dokázal zaběhnout v
novém osobním rekordu 10,76 s.
Míša si ještě ani nevydechla od překážek a už nastupovala na skok daleký. Nutno dodat, že druhým a
třetím pokusem se Míša zařadila k favoritkám soutěže
a předváděla krásné pokusy kolem 450 cm. Asi technicky nejhezčí pokus předvedla v posledním skoku, ve
kterém s malým přešlapem dolétla až za 480 cm. Takže
z pražské haly si Michaela odváží nový osobní rekord,
druhé místo výkonem 470 cm!
Dalšího halového úspěchu dosáhla dvojice Fialová,
Hrubá, když se obě děvčata potkala 7. března ve finále
závodu ve skoku vysokém - Kunštátská laťka. Sice ani
jedna neskočila své letošní maximum, ale i přes to celou
soutěží procházely velice hladce. Nakonec M. Hrubá – 1.
a K. Fialová – 2. místo. Aby toho nebylo málo, této akci
předcházely další úspěšné závody:
Olomouc – přebor mladšího žactva, z kterého si naši
svěřenci odvezli 4x1. místo a jedno 2.
Michal Zamazal - 1. místo na 800 m, Ondřej Tichý - 2.
místo na 60 m překážek, Míša Hrubá - 1. místo v dálce,
výšce a v běhu na 60 m překážek. Navíc všichni naši svěřenci byli účastníky finálového běhu na 60 m překážek.
Nemůžeme ani opomenout úspěchy atletů z Dvorské
z vytrvalostních běhů, které jsou součástí BBP.
19. 2. se v Ráječku konal další závod ze seriálu
vytrvalostních běhů Brněnského běžeckého poháru.

Druhé místo si z tohoto závodu odnesla Nikolka Manová
(narozená v roce 2004) a na 3. místě doběhl v mladších
žácích Michal Zamazal. Ten se o stupínek výš posunul
5. 3. v Modřicích u Brna, kde obsadil stříbrnou pozici.
Velice dobře si zde vedla i Gabka Fialová – 3. místo
v rámci atletické přípravky. Kvalitní výkony předvádí
i naši další svěřenci, ale to by bylo mooooooc dlouhé
čtení :-) Tak zase jindy. Více o naší atletice na: www.
aed.webgarden.cz
Weinhöferovi

SQUASH
Prázdninový
týden
V pondělí 14. března na kroužek squashe při
ZŠ Dvorská přišlo minimum žáků. Velmi jsem
byl překvapen. Záhy úterní dopoledne se zde
objevovali tu a tam rodiče s dětmi se zájmem
o dopolední squash. V tomto trendu se pak
pokračovalo prakticky celý týden. Teprve pak
jsem si uvědomil, že tu jsou jarní prázdniny.
Nyní prázdniny skončily, lyže se na čas pověsily
na hřebík a tak předpokládám, že squash bude
pokračovat opět v předprázdninovém rytmu.
Počasí zatím squashi přeje a tak není důvod o
tom pochybovat.
Ve fitku je ve večerních hodinách stále plno
a tak doporučuji těm zájemcům, kterým to jde,
aby využívali dopolední a odpolední hodiny. V
posilovně tento problém není, možná že na to
měly vliv vodorovné žaluzie, které takřka ¾ roku
chyběly a protože posilovna má své okna na
západ, slunce se s cvičenci nemazlilo. Nyní je
tento problém vyřešen, žaluzie konečně opravili
a tak jsme je mohli opět instalovat, takže je po
problému. V současnosti s posilovnou jsme také
opravili svislé žaluzie jak ve fitku, tak také přímo
v hale squashe.
V sobotu 26. března od 13 do 18 hodin pokračuje seriál pravidelných squashových turnajů.
Vzhledem k posunutému termínu z důvodů
výše uvedených školních prázdnin jste všichni
jistě squashově vyhladovělí a tak očekáváme
zvýšený počet startujících. Ceny do turnaje opět

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

poskytlo ČAD Blansko a. s. a jsou přichystány
pro všechny aktivní účastníky turnaje. Na tento
turnaj také zveme širokou veřejnost, přijďte se
podívat mezi 14. a 17. hodinou na tento zajímavý a krásný sport, vhodný pro všechny bez
rozdílu věku.
-rl-

* FOTOREPORTÁŽ O SPORTOVIŠTÍCH *

Kuželna a tělocvična na Údolní ulici bude převedena z majetku TJ
ČKD Blansko do správy města. Nejbližší investici vyžaduje tělocvična,
kde se odehrávají soutěže, ale není zde prostor pro diváky. Přístavba
hlediště je pro zachování soutěží nezbytná.

Již pár let se do rozpočtu města nedostalo přislíbené zpevnění pár
metrů havarijní přístupové cesty na fotbalové hřiště FK Apos Blansko.
Sportovci i jejich fandové doufají, že po převzetí areálu kopané městem
už konečně dojde od slov k činům.

Dalším tělovýchovným areálem, který přejde do majetku města, je plně
vytížená tělocvična, ubytovna a atletický stadión TJ ASK Blansko na
Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Sportovci této tělovýchovné jednoty
přivítali zájem města o jejich zařízení.
Text a foto: - Šr -

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

Hledáte hudbu nejen na svatbu?
U nás jste na té správné adrese...

www.velvetblansko.cz

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!





516 412 533, 606 720 933
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