Chelčického 56
Blansko 678 01

tel./fax: 516/410914
mobil 602/531832

10/11
www.monitor-bk.cz

Úv

od

ní
k

www.velvetblansko.cz

17. ročník

Poslední blanenské události (str. 2)

20. května 2011

Cafisco (str. 8)

www.realitymacocha.cz

Dar, podnikání, nebo podvod?

Před časem jsem napsal úvodník o tom, jak mi do schránky neustále chodily lístečky a letáčky s nabídkami k zaručeně lukrativnímu zaměstnání. Od pěstování žížal nebo šneků přes prodej nejrůznějších
zaručeně kvalitních šuntů, zastoupení prodejců nejrůznějších vymyšlených firem až po dárcovství semene.
Naivní zájemce byl vždy ubezpečen, že bez velkých investic se dopídí k zázračným ziskům, leč nestalo
se tak. Vesměs zaplatil nějaký povinný vklad a tím jeho podnikání skončilo. Ubohé dešťovky a hlemýždi
skončili v lepším případě na zahradě nebo v parku. Uchazeč o zaměstnání v obchodní branži si koupil
drahou kolekci zboží a k tomu neméně drahé kvádro, aby ho po krátkém čase pověsil do skříně, vrátil se
k montérkám a zázračnými výrobky podělil příbuzné.

Nevedu si žádné statistiky, ale jestliže v té době
někdo skočil na lákavou letáčkovou návnadu, pak vydělal asi pouze ten dárce semene, jenž neměl kromě
vlastních spermií žádnou počáteční investici, nicméně
žádná studna není bezedná a založit si existenci jen
na tělesných poroduktech může jen bláhový snílek.
Vydělali také poskytovatelé nejrůznějších půjček. Jsou-li šikovní, dovedou si přijít na slušné peníze. Otázkou
zůstává jejich svědomí, když jejich klienti spočítají,
na kolik je výhodná půjčka v konečné fázi přišla. Ale
úplně nejhůř dopadli ti, kteří se nechali naverbovat
do takzvaných „letadel“, tj. podnikání, kde konečný
článek řetězu investuje celoživotní úspory, jež se mu
vrátí pouze tehdy, pokud se mu podaří najít dostatečný
počet podobně zblblých lidí. Tam se točily velké peníze
a někteří vydělali. Těch, co prodělali a skončili v geome-

KANCL, technika Blansko, spol.s.r.o.
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

Samostatně stojící RD 5+2 se zahradou, v okrajové
části obce, zahrada.
mob.: 605 163 333 Cena: 1 300 000 Kč

Udržovaný RD 3+1 s garáží, dvorkem a zahradou.
mob.: 777 857 740 Cena: 1 590 000 Kč

RD Kotvrdovice

Byt 3+1 Blansko

Byt 3+1, Blansko

Cihlový rodinný dům 5+2 s velkou zahradou, po
celkové rekonstrukci.
mob.: 776 855 855 Cena: 3 690 000 Kč

Ulice Cihlářská. OV 3+1 s balkonem, žádaná
lokalita města.
mob.: 777 857 739 Cena: 1 499 000 Kč

Ulice Dvorská. Prostorný DB 3+1 s lodžií. Byt je
možno převést do OV.
mob.: 776 855 855 Cena: 1 750 000 Kč

kontakt: Smetanova 8,
tel.:
e-mail:

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

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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Prodej, servis
a programování

trické řadě na samém konci pyramidy, je ale mnohem
víc, přišli často o všechno.
Čas běžel, trh s podvodnými nabídkami se nasytil,
i stát udělal něco proto, aby podvodné aktivity byly
postaveny mimo zákon, pyramidy skoro zmizely, a když
už jsou, neděje se tak veřejně, nýbrž za zdmi bytů a
domů, kde má každý právo se sám rozhodnout, zda
naletí a bude okraden nebo ne. Ale touha obrat někoho
o peníze a nebýt potrestán, je asi tak silnou motivací,
že stojí podnikavcům za zneužití i tak vznešených cílů,
jako jsou dobročinné účely. Jen se poněkud pozměnil
systém.
Ještě trošku odbočím, než se dostanu k jádru věci.
Před časem mi napsala jedna paní, že by si ráda
objednala předplatné časopisu Houbař, ale že nechce
být uvedena v žádné databázi pro další komerční využití, aby jí do schránky nechodily nějaké nevyžádané
materiály. Zpočátku jsem nepochopil oč jde, takových
letáků, časopisů či novin (i Monitor mezi ně patří) přece
dostáváme do chránek každý den několik. Bral jsem to
jen jako rozmar přecitlivělé dámy. Brzy jsem se však
na vlastní kůži přesvědčil, že opatrnost v tomto ohledu
není žádný rozmar, ale prostá obrana.
Čas od času mi přicházely nejrůznější obálky, jejichž
obsahem byly žádosti o finanční příspěvky na nejrůznější konta pro nejrůzněji poškozené a trpící. Jsem k
těmto zásilkám skeptický a z výše uvedených řádků
snad i vyplývá, že bych se nenechal nachytat. Všechny
končily v koši, protože nevím jak vy, ale já nehodlám
posílat někomu jen tak bez ničeho stovku na anonymní
konto. Jen jednou, jedinkrát jsem svoji zásadu porušil.
Od jakési nadace mi k srdceryvnému dopisu poslali i
píšťalku se světýlkem. Dostal jsem krátce před tím k
narozeninám psa a píšťalka se mi docela hodila. Vyplnil
jsem tedy složenku a poslal jim dvě stovky v dobré víře,
že ta skoro bezcenná plastová píšťalka mi bude na
vycházce se psem každodenně připomínat můj dobrý
skutek.
Každý dobrý skutek však musí být po zásluze potrestán a moje poštovní schránka se od té doby změnila v burzu všech možných i nemožných organizací,
požadujících peníze. Na dobročinné účely, jak jinak.
Dostal jsem se do databáze systematicky vydírající
poctencionální dárce. „Zatímco čtete tento dopis, umírá
v Africe patnáct dětí hlady, zachraňte Freda!“ Nebo
Annu, Marianu, George či jiného chudého černouška.
„Nenechte nás umřít!“ hlasají nápisy pod fotografiemi
vyhublých afrických dětí. A v záhlaví dopisu se na
vás usmívá prošedivělý, dobře oblečený, blahobytně
působící pan prezident s atraktivní asistentkou.
Když už těch dopisů bylo až dost, přestal jsem je
házet do popelnice a začal jsem se zajímat o jejich
původ. Podle obchodního rejstříku adresa někdy neexistuje, firma taky ne, IČO chybí, na www stránkách
stejné bláboly jako v dopisech, jen bankovní konto je
vždy součástí. Kam tedy přijdou vámi poslané peníze?
A tak jsem pochopil, že je to pravděpodobně další
z nekonečné řady nenápadných, ale finančně velice
výnosných schránkových podvodů. Na vrcholu opět
stojí nějaká chytrá hlava, která dokáže neuvěřitelným
způsobem zneužít důvěřivosti lidí a vytáhnout z jejich
peněženek ještě více než výše uvedené praktiky.
Jestliže někdy dostanete do schránky podobný dopis
se složenkou, kontem a píšťalkou, dudlíkem, krucifixem
nebo něčím podobným, vyhovte odesílateli a použijte
jeho obsah na opravdu dobročinné účely. Bez milosti
ho hoďte do sběru.
PM

RD Němčice

a

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

volejte

800 800 874
www.trido.cz

NÁBYTEK HAVLÍK

SLEVY
vystavených
sedacích
souprav

- 50 %

Hledáme byty a domy pro naše klienty,
nabízíme i přímé odkoupení.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prodej bytu 1+kk Blansko – Zborovce, 45 m2, 2.p., bezbariérový...NC – 899.000 Kč
Prodej velkého bytu, garáže a zahrady v Černé Hoře – nové...NC – 2 499.000 Kč
Prodej bytu v OV 3+1 Blansko – Sever, 89 m2, 5.p. mezonet...NC – info v RK
Prodej RD 5+1 Blansko – Lažánky, poz. 330 m2, po rekonstrukci...NC – 1 950.000 Kč
Novostavba RD 5+1+gar. Ráječko – poz. 454 m2, dokončen...NC – 4 490.000 Kč
Prodej chaty Blansko - Otisky – zahrada 451 m2, sleva možná...NC – 139.000 Kč
Pronájem RD Blansko – Sadová, 80 m2, obchůdek, parkování...NC – 9.000 Kč/měs.
Prodej pozemků na RD Ráječko – 1647 m2, krásný výhled, IS...NC – 899 Kč/m2
Prodej pozemků na RD Blansko – Olešná, 2214 m2, rovina, ÚR...NC – 1.269 Kč/m2
Koupíme byty v Blansku 1+kk až 4+1 kdekoliv - také zadlužené...NC – DOHODOU

20 let na trhu s realitami - zajistíme prodávajícím seriózní jednání.
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PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

Zn. CAPRICE

krása, móda,
krása
móda elegance...
elegance
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
V posledních dnech se konaly v Blansku dvě významné a zajímavé akce. Tou první byla prodejní výstava
kaktusů, květin a sazenic, kterou uspořádali blanenští zahrádkáři tradičně jako každý rok ve svém zařízení
na Křižkovského ulici.

V sobotu potěšilo blanenské občany vystoupení účastníků mezinárodní soutěže dechovek v Letovicích
před naší radnicí na náměstí Svobody . V tomto případě to byl soubor našich přátel ze Slovenska.
Text a foto: - Šr -

Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy- rekonstrukci, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Dne 27.05.2011 od 07:00 do 16:30
Obec – Blansko, Těchov. Vypnutá oblast: samoty
nad Blanskem před Těchovem - dům č. 119, domy
č. 128 až 295 a 197.
Dne 30.05.2011 od 07:00 do 17:00
Obec – Blansko – Těchov. Vypnutá oblast: místní část
Těchov - Češkovice včetně hotelů, lokality Zahradní
Město a chatové oblasti.
Dne 02.06.2011 od 04:00 do 11:00
Obec – Blansko. Vypnutá oblast: ulice A. Dvořáka od
ul. Tovární po ul. Mabenova kromě domu č. 1470/4a,
ulice Fügnerova od ul. Svitavská po ul. Masarykova,
ulice Kollárova od ul. Svitavská po ul. Masarykova
kromě domu č. 1198/8, ulice Mahenova od ul. Svitavská po ul. A. Dvořáka, ulice Svitavská od ul. Tovární
po autobusové nádraží a dům č.o. 31, ulice Tovární
od ul. Svitavská po ul. Masarykova, ulice Masarykova
domy č.o. 10.
Dne 02.06.2011 od 04:00 do 10:00
Obec: Blansko. Vypnutá oblast: ulice Nádražní od ul.
Svitavská směr domy č.p. 248 (restaurace), č.o. 33
(TJ). Netýká se areálu nádraží ČD.

Dne 02.06.2011 od 04:00 do 09:00
Obec: Horní Lhota, Ráječko, Spešov. Vypnutá
oblast: V obci Spešov bude vypnuta část obce od
železničního přejezdu po konec obce směr Rájec a
Ráječko včetně vodárenského zařízení. V obci Ráječko bude vypnuta zástavba stávajících rodinných
domů Na Výsluní, nová lokalita rodinných domů ve
výstavbě, vodárna, restaurace Nová č.p.300, ulice
Dlouhá - domy č. 279 (Mateřská škola), č.359, ulice
Krátká dům č. 166, ulice Nová, d.č. 233 + 353, ulice
Sadová od ul. Sokolská po její konec směr Rájec,
ulice Sokolská od ul. Sadová směr trat' ČD, ulice
Sportovní, ulice V Hájíčku, ulice Svitavská. V Horní
Lhotě bude vypnuta severní část obce - od domu č.
123 po konec obce směrem na Ráječko.
Dne 01.06.2011 od 06:30 do 13:00
Obec: Lažánky. Vypnutá oblast: spodní část obce- od
domu č. 165 a 54 u hl. silnice po domy č. 168 a 173
u hlav. silnice, řada domů od č. 184 po d.č. 213, 214.
Dne 30.05.2011 od 07:00 do 16:30
Obec: Olešná. Vypnutá oblast: celá obec Olešná
kromě dřevozpracujícího závodu, TV převaděče s
přilehlou rekreační oblastí a oblasti Mackův Mlýn,
fotovoltaická elektrárna Sluneta.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON

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

Tříska, trám
a jak se chováme...
Chtěl bych se podělit o starou příhodu, která
má zajímavý konec v dnešních dnech.
Jako mladý sportovec jsem v rámci tréninku
musel navštěvovat posilovnu. Opravdu mě to
tam nebavilo, ale bez ní bych ve svém sportu
jen těžko obstál. Tak se stalo, že jsme se se
spoluhráči převlékali v šatně a já si u toho uplivl
na zem. Já vím, neměl jsem to dělat, je to hloupé a odporné. Na to mě ostatně upozornil kolem
procházející pravidelný návštěvník posilovny,
pěstující kult těla. Poněkud nevybíravými slovy,
chtěl bych podotknout, proto mi to ostatně zůstalo v hlavě celá ta léta. S tím člověkem jsem
se pak ještě několikrát potkal, většinou za ne
příliš příjemných okolností. Na druhé straně,
už jsem si pak v šatně vícekrát neodplivnul.
„Proč tedy vidíš třísku v oku svého bratra,
ale trámu ve svém oku si nevšímáš?“ (Matouš
7:3, NBK).
Jak tak v minulých dnech kráčím kolem řeky,
vidím toho stejného „okouzlujícího“ člověka,
jak do řeky vysypává nějaký materiál, zřejmě
stavební. Odplivnout v posilovně se tedy nesmí,
ale znečišťovat řeku svinstvem zřejmě ano.
Takový dvojí metr mi trochu vadí. Řeka Svitava
by neměla být místem, kam se odkládají staré
věci nebo nepoužitý materiál. Na to máme
přistaveny kontejnery, jsou k dispozici sběrné
dvory. A těch pár kroků navíc snad nikomu
neublíží.
Při procházkách městem Blanskem mi občas
zůstává rozum stát. Odhozené odpadky, když
koš na ně je nedaleko, po hlučných návratech
mládeže z diskotéky tytéž odpadkové koše
převrácené a vysypané. Starost o naši planetu,
obnovitelné zdroje energie, ekologie se stala
fetišem dnešních dnů a přitom to nejmenší, co
můžeme pro společný životní prostor udělat je
být féroví a ohleduplní sami k druhým a konec
konců i sami k sobě. A udělat právě těch pár
kroků, lahev odhodit mezi ostatní a ne do kontejneru na papír. To už bychom za chvíli mohli
odpadky rovnou házet z okna, je to tak přece
pohodlnější.
Naše společnost je ve spoustě věcí zvrácená. Není to tak dávno, co mne v rámci jedné
skupinky lidí poučoval o demokracii člověk,
který podle mnohých indicií byl spolupracovníkem StB, což je trochu zvláštní. Ale každá
společnost začíná právě u každého z nás. U
toho, jak se chováme, koho si zvolíme, jakou
máme sebereflexi. Chtěl bych se snažit a
začínat každý den sám u sebe. Abych užíval
mírných slov, ale silných argumentů. Je to běh
na dlouhou trať, ale každý z nás má možnost
se zkusit rozběhnout.
Hezký den.
Freddie
freddiemail@email.cz

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
O Zelené tužce
Zelená tužka. Že vám to nic neříká? Tužka je
přece na psaní. A zelená? V tomto případě to jistě
znamená psaní na zelené louce, psaní přírodní,
původní, možná i bio. Je nás asi hodně, těch amatérsky píšících, co máme potřebu vypsat svoje pocity
a zážitky na papír. Co na tom, že je to do šuplíku?
Ale kdesi vzadu v hlavě máme pochybnosti. Píšeme
vůbec správně? Nešlo by to tu a tam upravit? Ale
jak? A v tom nám pomáhá blanenská knihovna, která
zahájila kurs tvůrčího psaní, právě onu Zelenou
tužku.
Mgr. Petr Zavoral nás vede velmi citlivě a laskavě a zasvěcuje nás do zatím neodkrytých zákoutí
literárního vyjádření. Počáteční ostych spolužáků,
mezi kterými je věkový rozdíl i padesát let, se daří
postupně překonávat. Naučili jsme se nahlas přečíst
před ostatními svoje mnohdy klopýtavé výtvory a se
zaujetím poslouchat ostatní. Protože nejzajímavější
je, že ačkoli je zadán stejný úkol pro všechny, každý
z nás jej zpracuje úplně jinak. Někdo racionálně,
jiný emotivně, další poeticky. Díky tvůrčímu psaní
se snažíme o lepší větná spojení, o lepší a neotřelé
veršování a v neposlední řadě je podporována i naše
fantazie, původně třeba na nižší úrovni.
A tak na Zelené tužce můžete letět jako na raketě
třeba až do vesmíru. Máte křídla.
Alena Baďurová

Den matek
V sobotu 7. května byla v Městském klubu důchodců oslava Dne matek. Zúčastněných bylo hodně.
Program byl velice hodnotný, předvedli jej členové
souboru Lipka pod vedením V. Šoupala a B. Smahové. Po skončení každá žena obdržela karafiát a
blahopřání. Děkujeme všem, kteří připravili tuto oslavu, i kapele Lipka, která na zakončení hrála k tanci
i poslechu. Děkujeme a přejeme zdraví i úspěchy.
EJ

Zkoušky na gymnázium
Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého i šestiletého studijního oboru gymnázia. Bližší informace
budou poskytnuty na tel. 516432181, 603588369.
Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy

Rudolf Cortés - milovaný
i zatracovaný
Vzpomínky na zpěváka a českého herce Rudolfa
Cortése, rodným jménem Rudolfa Kraisingera připomenou v pátek 20. května 2011 v 19,30 hodin
slovem Pavel Svoboda, zpěvem Eliška Skálová a
Zdeněk Krupica. Aranžmá pořadu, piano, klarinet a
saxofon - to vše bude doménou Pepina Koláře.
Rudolf Cortés zpěvák populárních písní, muž s
velice krásným, sytým a sametově hebkým hlasem
barytonového rozsahu. Člověk, který se stal jedním
z nejpopulárnějších československých zpěváků popmusic v 50. letech 20. století. Byl i hercem, zahrál si
řadu menších či epizodních rolí v několika českých
filmech. Mimo jiné byl od padesátých let znám také z
Divadla estrády a satiry (pozdější divadlo ABC) coby
významný divadelní představitel ústřední postavy ve
hře Limonádový Joe aneb koňská opera.
To vše a ještě více si můžete vyslechnout v připraveném pořadu. Srdečně Vás zve Galerie Ve Věži
a účinkující do Dělnického domu Blansko.
Vstupné dobrovolné.
Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži Blansko

Akce ZUŠ Blansko
Absolventská výstava výtvarného oboru
Vernisáž 25. 5. 2011 v 16 hod. ve školní galerii Čára
Koncert muzikálových a populárních melodií
31. 5. 2011 v 18 hod. v sále ZUŠ, Kollárova 8.
Účinkují žáci pěveckého a tanečního oboru. Jako
host vystoupí členka Městského divadla Brno Hana
Holišová a bývalý žák naší školy, letošní absolvent
brněnské konzervatoře Petr Kadidlo.
KONCERT
5. 6. 2011 v 15 hod. v zámecké kapli v Rájci-Jestřebí
Vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ
ZÁVĚREČNÉ A ABSOLVENTSKÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU
6. 6. 2011 v 18 hod. v sále okresního soudu
-zuš-

Potřebujete inzerci a máte
málo peněz? Nevadí...

UŠIJEME VÁM
INZERCI NA MÍRU
Tel. 602 543 381
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S místostarostou J. Crhou
o plnění programového prohlášení
Od posledních komunálních voleb a prvního rozhovoru se zvoleným starostou uplynulo více jak
půl roku a od zveřejnění programového prohlášení Rady města Blansko téměř čtyři měsíce. Požádal
jsem proto místostarostu Jiřího Crhu o zhodnocení prvních akcí nového vedení města.

Na moji otázku odpověděl: „V letošním roce pokračují práce na tvorbě územního plánu tak, aby mohl být
na červnovém zasedání zastupitelstva schválen koncept a na prosincovém zasedání jeho konečné znění.
Očekáváme, že tento strategický dokument vymezí
především rozvoj ploch k bydlení, které se v minulém
období přes veškeré úsilí nepodařilo v plánované
oblasti Luhy prosadit. K závazkům, které se již podařilo prosadit, patří zahájení farmářských trhů, pro
které byly vytvořeny solidní podmínky a dle prvních
ohlasů byly občany přijaty s velkým zájmem, který
podpořil rozhodnutí o jejich konání každých čtrnáct
dnů místo původně uvažovaného měsíčního cyklu.
V další částí programu byla uvedena rekonstrukce
nevyhovující vzduchotechniky a výměna kotlů v budově městských lázní. S realizací se počítá v době
prázdninového odstavení lázní z provozu. Pokud se
týče přislíbeného převodu sportovišť tělovýchovných
jednot do majetku města, ten by měl být uskutečněn
k 1. červenci. Předpokladem pro dodržení tohoto
termínu je, že obě tělovýchovné jednoty včas předloží schválené usnesení svých valných hromad a
předloží své výpisy z katastru nemovitostí. Pokud
by tuto dokumentaci jednoty nestihly včas předložit,
byl by převod realizován v náhradním termínu k 1.
lednu 2012.
Dalším závažným bodem programového prohlášení je digitalizace blanenského kina, na kterou rozpočet města pamatuje třemi miliony korun. Minulý týden
jsem se zúčastnil jednání o poskytnutí dotace na tuto

Očima občanů
Kočičí tragédie
Je jaro - rodí se příroda. Začíná nové vegetační
období, rodí se zajíčci březňáčci, rodí se květnová
koťátka. Dělá nám radost počasí, příroda i nová
zvířátka. Ovšem někomu ne! Někteří z nás jsou
milovníci přírody a zvířat, někdo má pejska, někdo
kotě, někdo přítele, manžela či manželku. Někdo
nemá nic. Nikdy nikoho neměl rád a asi také nikdo
nemá rád jeho. Takoví jen škodí. Bydlím v areálu
rodinných domků. Známe se, zdravíme se, občas
ztratíme mezi sebou slovo. Ale!!! Někdo z tohoto
okolí nám chce naši radost-naše zvířátka, zabít. A
zabíjí. Tráví nám naše miláčky. Co jste zač? Co jste
za nešťastného člověka? Kdybyste viděl, jak to zvíře
umírá?! V jakých příšerných bolestech!! Prosebně
na vás koulí oči, pláče a prosí o život! A já nemohu
pomoci. Jen přihlížím k úděsnému utrpení boj mezi
životem a smrtí. Jsem milosrdná. Sedám do auta a
vezu kočičku na ,,vysvobozující“ injekci k veterináři.
Pláču. Ani nevidím na cestu. Kroutím hlavou nad
takovým hyenismem. Konec dalšího kočičího života. Zloduchovi se lépe usíná!? Docílil svého? Tobě,

akci od Státní kinematografie Praha. Je předpoklad,
že naší žádosti bude vyhověno. Tato rekonstrukce je
důležitá proto, že nové filmy jsou již natáčeny touto
novou metodou a bez provedené změny techniky
by byly pro blanenské občany nedostupné. Zahájení provozu připravujeme na letošní devadesáté
výročí zprovoznění blanenského kina Bio válečných
invalidů, jehož kolaudace proběhla 12. července
1921. I v letošním roce bude pokračovat plánovaná
revitalizace sídlišť v části Blansko sever, na kterou
město obdrželo čtyřmilionovou dotaci. Další dotaci
na vybudování dvou sociálních bytů jsme obdrželi
z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. Současně
projednáváme i poskytnutí dotace na rekonstrukci
autobusového nádraží, kterou hodlá realizovat firma
ČAD. Jedná se o dotaci z regionálního operačního
programu určenou pro soukromé subjekty, které podnikají ve veřejné dopravě. Město současně uvažuje o
získání ploch k navýšení parkovacích míst v lokalitě
u vlakového nádraží.
Pokud se týče snižování energetické náročnosti
školních budov, hodláme v první řadě vyměnit otvorové prvky tak, aby během tří let byla akce ukončena.
Pro letošní rok je vyčleněna částka 10 milionů korun
pro školy na Dvorské a Erbenově ulici. Více pozornosti budeme muset věnovat finančnímu zabezpečení
oprav chodníků a komunikací a rozvoji bydlení. K
tomu jsou vymezeny dvě lokality – Písečná a Luhy.
Bohužel, se nedaří dosáhnout dohoda o výkupu
pozemků. Neochota majitelů brzdí vybudování sítí v
této oblasti. To je příčinou nepříznivé situace, protože město tím ztrácí řadu zájemců, kteří staví mimo
katastr Blanska, co se nepříznivě projevuje na nižším
příjmu do rozpočtu města. Pokud nedojde k realizaci
projektu Luhy, bude nutné, abychom se orientovali
jiným směrem a hledali pro výstavbu rodinných domů
nové lokality.“
Přesto, že se zúčastňuji všech jednání a akcí města
přiznávám, že jsem byl rozsahem realizovaných a
detailně připravených akcí mile překvapen. Jediné, o
čem místostarosta nehovořil a co rozbouřilo hladinu
protestů, je nežádoucí likvidace zelených ploch na
ulici 9. května a jejich využití pro naprosto nevhodný
záměr stavby od ostatních zcela odlišné budovy, kterým se naruší celkový vzhled a účelnost této lokality.
Doufejme, že na základě protestů tuto záležitost naše
radnice zváží a oprávněně protestující většině vyhoví.
Za rozhovor poděkoval Jiří Šrámek

Reakce - polemiky
Kdo nemá rád pořádek
V minulém Monitoru byl zveřejněn článek paní
A. Kuchaříkové s titulkem „Kdo nemá rád květiny,
nemá rád ani lidi“, ve kterém na základě naprosté
neinformovanosti bojuje s fotoreportáží, která poukazuje na neoprávněné komerční zabírání chodníků
v majetku města, aniž by majitelé dvou z těchto
prodejen respektovali platné vyhlášky a směrnice.
Je to další případ, kdy neinformovaný dopisovatel se
nalepí na oprávněnou kritiku a z neznalosti obhajuje
toho, kdo se dopouští přestupku. Kdyby autorka
navštívila odpovědnou osobu na radnici, jak jsem
to na základě závažných připomínek občanů učinil
já, pak by jí byly poskytnuty kvalifikované informace
a nemusela by se dnes stydět za to, co z naprosté
neznalosti napsala a co by vzhledem k titulku jejího
článku mohlo být považováno za pomluvu. Jako autor
fotoreportáže mohu být sotva považován za toho, kdo
nemá rád květiny. Můj dědeček byl zahradníkem na
zámku v Lysicích a ten by sotva v někom z rodiny
pěstoval odpor ke květinám. Možná i proto po celá
léta bojuji o náhradu za každý pokácený strom. Psal
jsem o tom šest let, jak autorka uvedla - také pořád
dokola a jsem rád, že už konečně ne zbytečně. Podobně to bylo i s květinami na do té doby smutném
náměstí Republiky. Dokonce jsou plánovány i další
květiny v parčíku u Rudoarmějce a stejně mile mě při
jednání překvapil starosta Toufar informací, že ještě
letos bude konečně květinami ozdobeno i náměstí
Svobody. Zatím co autorka kritického článku - abych
parafrázoval její titulek, kdo nemá rád Blansko, nemá
rád ani pořádek na jeho ulicích a obhajuje ty, kteří přes
několik upozornění úředníků města a zásahu městské policie nerespektují Obecně závaznou vyhlášku
Města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích, ani
domluvy a pravidla občanského soužití.
Možná i díky paní Kuchaříkové to den po vyjití
jejího článku prodejna Helenka rozjela tak, že ze šířky
vyznačeného chráněného přechodu udělala vstup na
chodník sotva pro kočárek a navíc si tam vystavila
i květinové regály, které omezují výhled na vozidla
přijíždějící od kruhové křižovatky, čím si zajistila ze

strany města jednání o konečném řešení. Viz uvedené foto ze soboty 6. května. Fotografie nelžou.
Na závěr si dovolím s malou obměnou opsat (sám
bych si takovou urážku napsat nedovolil) autorčinu
poslední větu jejího moudra: „Hlavně byste měla
důkladněji uvažovat, než nějakou pitomost zase
napíšete.“
Text a foto: - Šr -

K odvozu odpadu
Vůbec jsem nepochopila, co jste mysleli titulkem
článku „Starosta má vlivnou konkurenci“ v minulém
čísle a už vůbec nevím, co to má společného s
firmou ABL? Kritizujete tam odvoz odpadu o Velikonočním pondělku a pletete do sebe nesmyslně
řinčení popelnic, církev, ponížené vedení města a
firmu, která svévolně narušuje státní svátek. Není
to nic nového, opakujete se takto po každých Vánocích a Velikonocích už několik let a pokaždé mě to
nadzvedne, protože já to vidím jinak. Odvoz odpadu
je stejně důležitý jako jiná nepřetržitá práce. Mám
ještě v paměti přeplněné a igelitkami obeskládané
popelnice a kontejnery z dob, kdy město nebo
technické služby tyto svátky dodržovaly a pak byl
bordel po celém městě. Firma, co odváží odpad, má
asi nějaký pravidelný týdenní harmonogram, který
musí dodržovat, jinak by odpadky musela odvážet v
sobotu, v neděli nebo po nocích, takže by se stejně
nic neušetřilo a vyšlo by to na stejno. Připadá mi to
stejné, jako kdyby se bouřili občané bydlící u kolejí,
že právě o Velikonočním pondělí nepřestaly jezdit
vlaky nebo že u zastávky hlučí autobusy. To by taky
mohli doktoři a záchranáři přestat jezdit k raněným
či nemocným, hasiči by nehasili, pekaři nepekli,
tiskárny netiskly, vlastně ani televize a rozhlas by
správně neměly vysílat, supermarkety by měly zavřít
atd… Odvoz odpadu je důležitý a jsem ráda, že se
odváží poslední roky vždycky ve stejný den, svátek
nesvátek. Velice bych proto uvítala, kdybyste příští
Vánoce namísto článku o tom, že si popeláři na II.
svátek vánoční dovolili odvážet odpad, zařadili nějaký
hodnotnější materiál.
A. Kuchaříková

nešťastný člověče, přeji: najdi si nějakou radost.
Najdi si přítele. Oprosti se od nenávisti, jinak se tvůj
život zachová stejně. Nikdy nepřeji nikomu nic zlého,
vždy přeji: Ať se k tobě všichni chovají stejně jako
ty k nim!! Takto skončilo během 14 dní 6 nevinných
kočičích životů. A já dál bydlím stejně. Potkáváme se,
zdravíme se. Kdo je vrahem? Nevím, možná jsem
ho dnes potkala a popřála mu pěkný den. Ty jdeš po
ulici, říkáš si, ví to ostatní, že vraždím koťata? Jaký
trest by mi asi dala paní N. nebo pan S.? Stejný?
Ne to ne! To by bolelo, vždyť jsem člověk! Chci žít!!
-jh-

• E-SHOP na: www.nabytek-kancelarsky.cz
• KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE
KŘESLA, STOLY, SKŘÍNĚ atd.
• VÝROBA NÁBYTKU
NA ZAKÁZKU NA MÍRU
• levné kuchyně * skříně * stoly

NP-DESIGN, s.r.o. Tel./ fax: 516 410 712
Mobil - 608 88 98 21, e-mail: info@npdesign.cz
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O mimořádných aktivitách
Senior centra Blansko
V posledních dvou týdnech se v blanenském Senior centru událo několik zajímavých akcí. O té první
– slavnostním zahájení přístavby nového objektu pro dalších čtyřicet seniorů za účasti představitelů Jihomoravského kraje včetně hejtmana JUDr. Michala Haška jsme informovali v minulém Monitoru. O týden
později získali novináři na tiskové konferenci od ředitelky Senior centra Mgr. Lenky Dražilové informace
o probíhající akci „Dny paměti“. Jak uvedla, podle posledních odhadů trpí v České více jak 123 tisíc lidí
demencí. Cílem uvedené akce je odborným vyšetřením paměti zachytit první projevy Alzheimerovy nemoci
či jiného typu demence. Ne každé zapomínání musí být poruchou paměti. Mezi běžným zapomínáním, které
je součástí normálního stárnutí či přepracovanosti a poruchou paměti rozvíjející se demence - nejčastěji
Alzheimerovy choroby, je nesnadné najít hranici.
21 kontaktních místech v České republice. Bylo v nich
Porucha paměti z důvodu rozvíjející se demence je
vyšetřeno více jak tři tisíce osob. V současné době byl
velmi závažná, protože spolu s ní se zhoršují i ostatní
projekt rozšířen na další vybraná pobytová zařízení
poznávací funkce člověka. A právě díky projektu „Dny
sociálních služeb. Jedním z těch vybraných zařízení je
paměti“ mají všichni zájemci možnost bezplatného
i Senior centrum Blansko, které tyto služby poskytuje
odborného vyšetření své paměti. Speciálně proškolení
již od roku 2002 ve své části Domova se zvláštním
pracovníci dovedou pomocí několika krátkých psychorežimem, který vyniká vysokou kvalitou péče o klienty s
logických testů vyhodnotit, zda se jedná o změny u
demencí. A právě proto bylo zřízeno v tomto blanenském
zdravě stárnoucího člověka nebo o první příznaky dedomově nové kontaktní místo projektu „Dny paměti“,
mence. V tom druhém případě je doporučena návštěva
kde si mají možnost občané starší padesáti let nechat
specialisty – lékaře, který provede podrobná vyšetření
bezplatně otestovat svoji paměť bez jakékoliv vazby
a navrhne léčbu, jejíž včasné zahájení pomáhá udržet
na toto zařízení. Toto vyšetření, které trvá hodinu, se
soběstačnost a přispět ke zlepšení života.
zájemci předem objednají na telefonní čísla 516 412
V první fázi projektu probíhala tato vyšetření pouze v
900 nebo 516 410 206, případně e-mail pratova.jirina@
ddblansko.cz, nebo drazilova.lenka@ddblansko.cz .
Třetí akcí, která proběhla v úterý 10. května bylo
výjezdní zasedání krajské komise pro sociální věci
a rodinu Jihomoravského kraje, které se konalo v
blanenském Senior centru. V úvodu zasedání byla slavnostně otevřena první v České republice vybudovaná
snoezelenová místnost sloužící k terapiím mentálně
postiženým a dementním lidem. Slavnostního předání do provozu se ujal radní Jihomoravského kraje
PhDr. Jiří Altman, pověřený zabezpečováním úkolů a
činnosti v oblasti sociálních věcí. O této akci a zajímavém prostředí snoezelenové místnosti více v dnešní
fotoreportáži.
Jiří Šrámek

„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 •

Postřehy z USA #3
bankovky a jednocentové mince.
Monumentální stavba se sloupovím, uvnitř které sedí na křesle
kamenný „Abe“ a dívá se směrem
k budově Kongresu. Budova je
velmi fotogenická a „zahrála si“ v
mnohých filmech, spolu s vodní
nádrží před ní: Reflecting Pool,
do které skočil za svojí láskou
Forrest Gump. Interiér pak zdobí některé citáty z Lincolnových
projevů a patří k hojně navštěvovaným místům v hlavním městě.
Daleko víc navštěvovaném, než
památník prezidenta Jeffersona,
který je trochu z ruky, ale rozhodně
stojí za návštěvu taky. Po obou
stranách podlouhlé vodní nádrže
jsou dva památníky: jedním z nich
Bílý dům (White House)
je Vietnam War Veterans Memorial
a druhým Korean War Veterans
Memorial, zdi s vyrytými jmény vojáHlavní město podruhé
ků, kteří byli v obou válkách buď zabiti nebo zůstávají
pohřešovanými. Je to tiché pietní místo, ze kterého
Když před pár lety obdržela pizzerie Domino’s Pizza
tak trochu mrazí.
objednávku na dovoz, zdálo se to jako jeden z rádoby
Stačí pak jen přejít po mostě přes řeku Potomac
vtipných telefonátů s vymyšlenou adresou, protože
a ocitnete se na dalším pietním místě, kterým je
volající chtěl krabici doručit na 1600 Pennsylvania
Avenue. Ale pak se ukázalo, že
slečna Chelsea Clinton dostala
chuť na pizzu, tak si ji nechala
přivézt. Tato prestižní adresa totiž
znamená: Bílý dům, sídlo prezidentů USA, kterých se v něm
až do dnešního dne vystřídalo
celkem 42. Po předchozí registraci
se dá do Bílého domu dostat na
prohlídku, je zdarma, ale musí se
objednávat dlouhou dobu dopředu
a pro nás, občany jiné země jsou
patrné jisté restrikce (rezervace
přes náš zastupitelský úřad pro
skupinky po 10 lidech). Dovnitř
jsem se tedy (zatím) nedostal.
Bílý dům je nicméně možné
si z různých úhlů vyfotografovat,
pokud máte štěstí, můžete se stát
svědkem přistání prezidentské
Jefferson Memorial
helikoptéry nebo se kolem projede
vládní kolona. Není to nijak okázalá budova, ale již léta je jedním
Arlingtonský hřbitov. Poutním místem bývá hrob
ze symbolů USA a i proto může být terčem různých
útoků. Ostatně i proto se za prezidenta Clintona část
neznámého vojína, památník obětí katastrofy rakePennsylvania Avenue uzavřela pro automobily, a to z
toplánu Challenger, památník USS Maine nebo hrob
bezpečnostních důvodů (na kole nebo pěšky se tam
prezidenta Johna F. Kennedyho, či jeho ženy Jacquedostanete). Daleko majestátnější budova je hned
line Bouvier Kennedy Onassis. Dostatečně známé z
vedle: Eisenhower Executive Office Building, kde
mnoha fotografií jsou v dlouhých řadách vyrovnané
bílé náhrobky a každý rok se při svátku Memorial Day
má kanceláře většina administrativních pracovníků,
objeví u každého z nich malá americká vlajka, jako
spojená s Bílým domem.
výraz úcty a poděkování těm, kteří položili za svoji
Američané jsou na své symboly velmi hrdí, většina
zemi život.
z nich je pak spojena s (velmi krátkou) historií této
země. Jedním ze symbolů je i památník prezidenta
Několik turistických kroků od Arlingtonského hřbitoLincolna. Ten ostatně najdete i na rubu pětidolarové
va vás pak může zavést k památníku Marine Corps,
přezdívanému podle druhoválečné bitvy
Iwo Jima Memorial. Památník je postaven
Marine Corps War Memorial
podle slavné válečné fotografie, kterou
pořídil Joe Rosenthal v roce 1945, a která
vyhrála Pulitzerovu cenu za fotografii,
na níž 6 amerických vojáků vztyčuje nad
ostrovem Iwo Jima vlajku USA. Parčík
kolem, stejně jako ostatní parky v hlavním městě využívá spousta rekreačních
běžců, není opravdu minuty, abyste se
některému z nich nemuseli vyhýbat, ale to
nevadí. Jen musíte dávat pozor. V parcích
se nehraje jen populární evropský fotbal
(soccer), ale často i parkový baseball
nebo softball, tak pozor na zásah míčkem,
protože to už by opravdu bolelo.
Opouštím tedy hlavní město
a příště zkusím přiblížit další zajímavá
místa z východu USA.
Petr J. Drahovzal

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Slavnostní nástup představitelů města k oslavám Dne vítězství nad hitlerovským Německem a osvobození Blanska vojsky Rudé armády a Rumunska
zahájil tradiční vzpomínkový akt.

Věnce k pomníku Rudoarmějce položili starosta Ing. Lubomír Toufar, místostarosta Ing.Bc. Jiří Crha a zástupce České armády. Po zaznění hymny ČR pronesl
slavnostní projev starosta Města Blansko.

Pouze funkcionáři a tři další občané byli účastníky vzpomínkové oslavy. Pamětníků ubývá a zdá se, že školy se historií, významnými dny republiky a výchovou
k vlastenectví příliš nezatěžují.
Text a foto: - Šr -
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K-FASHION - nakupujte chytře
Chcete vypadat skvěle?
Od začátku dubna máte větší výběr, kde nakoupit
oblečení, které vám bude opravdu slušet:

Díky našim skvělým cenám můžete být v novém
každý den. Můžete si koupit jedny rifle za 2 000 Kč
nebo za polovinu sedmery. Je to jen na vás.

3. Běžný obchod
Obrovský výběr, obrovské ceny.

U nás nakupují celebrity.
V dubnu nás navštívila
místní rodačka Ivana Chlupová, vítězka soutěže Miss
Praha. Nevěřila vlastním
očím. Odcházela spokojená
s plnou taškou zajímavých
věcí a ráda se k nám pravidelně vrací. Takový velký
výběr kvalitního a moderního oblečení na jednom místě prý jen tak nenajdete.

2. Obyčejný Second Hand
Malý výběr z několika špinavých krabic.
1. K-Fashion - nový výběrový Second Hand
Velký výběr, krásné prostředí, skvělé ceny. A navíc
vám příjemná majitelka osobně poradí to nejlepší
právě pro vás.

Naše nízké ceny vás příjemně překvapí.
Neplatíme drahý nájem v centru města ani spoustu
zaměstnanců, proto si můžeme dovolit prodávat
velmi kvalitní oblečení za velmi nízké ceny.

Můžete nakoupit draze a potkat kamarádku ve
stejném. Nebo nakoupit u nás, být originální a udávat trendy, stejně jako celebrity, které už dávno
omrzely luxusní butiky a oblíbily si oblečení, jaké
seženete právě u nás.

A proč nakupovat právě u nás?
Oblečení do K-Fashion se nikdy nekupuje po kilech
v neprůhledných pytlích. Majitelka obchodu je pro
vás každý týden osobně mnoho hodin pečlivě
vybírá. Ví, co se tu nosí a má skvělý vkus. A když
budete chtít, zajistí pro vás do příští návštěvy zboží
přesně podle vašich představ. Práce ji baví, rozumí
jí a na pravidelné nákupy nových věcí pro vás se
vždy těší – a na jejím obchodě je to opravdu vidět.
Přijďte se přesvědčit. Těší se na vás
Karina Dostálová

Je nákup použitých věcí nevhodný a trapný?
Naopak, je výhodný a chytrý!
Velká část našeho oblečení je navíc úplně nová.
Ať už jde o kousky zakoupené do přeplněné skříně
marnotratné barbie, která je po pár týdnech pošle
dál aniž by odstřihla originální visačky, natož aby
je sundala z ramínka. Některé zboží nikdy neopustilo kamenný obchod nebo se do něj dokonce ani
nevešlo ze skladu. Takové tu čeká právě na vás.
Spousta lidí už přišla na to, že kupovat nová
auta se nevyplatí. Čím dál více chytrých lidí přichází na to, že s oblečením je to stejné.
To předražené nové, je nové jen první den. Druhý
den omrzí a třetí skončí ve skříni.

K-Fashion / Havlíčkova 43 / Rájec-Jestřebí / pondělí až pátek 8 - 17 hod.
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Rastislav v Hradci Králové
Ráda bych se podělila se svým úžasným dojmem z koncertu za spoluúčasti Smíšeného pěveckého
sboru RASTISLAV Blansko dne 8. května 2011. V Hradci Králové - Kuklenách v kostele sv. Anny byla
uvedena Verdiho MESSA DA REQUIEM.
Při této velkolepé mezinárodní události účinkovali:
Filharmonie Hradec Králové, sólisté Sue Patchall
(USA), Qin Du (Korea), Keith Ikaja-Purdy (USA) a
Jurij Kruglov (Ukrajina), dále účinkovaly sbory: Chor
der Marktkirche Wiesbaden SRN, Sbor RASTISLAV
Blansko, Cantus Amici Pardubice, za dirigování Thomase J. Franka - celkem asi 170
účinkujících.
Koncert trval 90 minut a plný kostel posluchačů bezhlesně sledoval mimořádnou
úroveň koncertu, na závěr ovace ve stoje nebraly konce. I dirigent sboru RASTISLAV - pan
Martinásek - na důkaz poděkování za přípravu
tohoto náročného díla dostal kytici. Zjistila jsem
o blanenském sboru hodně zajímavostí, že je
známý nejen u nás, ale i v cizině. Soubor má
velmi dlouhou tradici. V roce 2012 si připomene
150 let od vzniku spolku Rastislav. Možná i víte,
že tehdy jejich prapor navrhoval Josef Mánes.
Při této příležitosti bych ráda připomněla, že
koncert byl připraven za podpory statutárního
města Hradec Králové, Královehradeckého

kraje a Ministerstva kultury ČR. Blanenské veřejnosti
je tento sbor dobře známý a určitě v jubilejním roce
2012 získají podboru hudbymilovných lidí, sbor
RASTISLAV se jim odmění náročným programem.
Mária Fišerová

Internet knihovny stále v provozu
V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) zabezpečují knihovny poskytování informací i z vnějších zdrojů pomocí telekomunikačních zařízení. V praxi se nejčastěji jedná o připojení k
internetu.
To bylo podporováno dotačními programy již od
druhé poloviny devadesátých let. Prvotní dotace
směřovaly na vlastní napojení, nákup počítačů a
dalších koncových zařízení. Vše, co následovalo
po vyčerpání dotace v jednom kalendářním roce,
si knihovna či její provozovatel museli financovat
z vlastních zdrojů. Nejinak na tom byla i Městská
knihovna Blansko. Značnou část nákladů na zřízení
i provoz internetu hradil zřizovatel – Město Blansko.
Důsledkem postupně rostoucích nákladů na provoz
veřejného internetu bylo, že knihovny a jejich zřizovatelé hledali cestu alespoň k částečné úhradě a
zaváděli různé druhy poplatků ve vztahu k uživatelům.
Tyto částečné poplatky vyžadovala i naše knihovna.
Od začátku letošního roku nastal zlom a v součinnosti s přijetím nového knihovního řádu může internetové služby využívat každý návštěvník knihovny,
který ovládá základy práce s počítačem a internetem,
zdarma.
Od tohoto okamžiku nastal nebývalý zájem o práci
na počítačích. Využívají je především občané cizí

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

národnosti, studenti, nezaměstnaní, ale i náhodní
návštěvníci Blanska. K 30.dubnu 2011 pracovalo v
knihovně na počítačích celkem 2014 občanů, což
představuje téměř celoroční návštěvnost roku loňského. Nejvíce využívanou službou je elektronická
pošta k zasílání zpráv včetně přiložených souborů.
Brouzdání po „netu“ zaměřují uživatelé především
na vyhledávání nových pracovních nabídek, nákupy
různého zboží, vyhledávání informací spojených se
vzděláváním či svými zájmy (dovolená, koníček,
seznámení atd.). Stranou nezůstává textový editor k
psaní osobních životopisů, úředních podání, školních
úkolů.
Nárůst zájmu o internetové služby nás mile překvapil a zároveň dokazuje, že ne každý si tento zdánlivý
luxus může dovolit.
Tímto počinem naše město i jeho knihovna plní
jednu z priorit demokratické společnosti – rovnoprávné podmínky pro přístup k informacím a jejich
všeobecnou dostupnost.
Pavel Svoboda

Pražská 1, Blansko

* 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

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

První májový víkend
byl pro DDM Blansko úspěšný
Přelomový víkend 30.4. – 1.5.2011 měla
děvčata z DDM Blansko zaplněna soutěžemi v aerobiku. V sobotu se vydaly na
poslední ročník soutěže JOLLY FIT do
Třebíče. Tato soutěž zahrnuje jak klání
mezi jednotlivci, tak i boj mezi týmy ve
skupinových choreografiích. Za jednotlivce
bojovalo z DDM Blansko 22 účastnic, z
nichž se jich 11 probojovalo do finále –
Lucie Vitvarová, Alena Králová, Michaela
Hrubošová, Adéla Mládková, Michaela
Vlková, Pavlína Boudová, Klára Charvátová, Kateřina Hanusová a tři holky dosáhly
úspěchu ještě většího – Laura Jirků se
umístila na 5. místě, Kristýna Haasová
na 4. místě a stříbrnou medaili si z těchto
závodů odvezla naše závodnice Terezka
Zvejšková.
Pro holky to byl velice náročný den, hned
po odcvičení své věkové kategorie se holky
musely převléknout a chystat se na vystoupení se svými nacvičenými choreografiemi.
Nejmladší holky s choreografií Tenkrát na

Západě vybojovaly v kategorii 1. stupeň
ZŠ krásně třetí místo, Koncert kapely Bon
Jovi v podání nejstarších holek v kategorii
2. stupeň ZŠ získal 1.místo a Luciefovy
čertice v kategorii smíšená získaly krásné
třetí místo. Všichni za svůj výkon získaly
drobné ceny a obrovský potlesk. Sobota
se tedy vydařila, hned po příjezdu holky
ale nezůstaly doma, aby vydechly, šly pálit
čarodějnice. A jak tedy dopadla neděle?
V neděli se v Blansku konala regionální
soutěž v pódiových skladbách. I přes značnou únavu ze soboty a sobotního večera se
holky snažily ze všech sil a odměna byla
obrovská. V kategorii 3. – 5. třída naše
holky vybojovaly se skladbou Luciferovy
čertice mezi 7 různými skladbami 2. místo, v kategorii 6. – 9. třída soutěžilo devět
skladeb a Koncert kapely Bon Jovi získal
první místo a obrovský pohár. Všem za
úspěchy moc gratulujeme.
Trenérka Markéta Kolářová
a Veronika Kalová

* SPORTOVNÍ FOTOREPORTÁŽ *

Kuželna TJ ČKD Blansko má již řadu let vynikající pověst mezi nadšenci tohoto
sportu. Není proto překvapením, že se zde konají i republikové soutěže. Tak
tomu bylo i 8. května 2011.

Vítězem přeboru se stal Viktor Pytlík z TJ Kdyně, druhé místo vybojoval Petr Hrubý
z KK Slavoj Praha a třetí Michal Markus z TJ Sokol Luhačovice. Ceny jim předali
představitelé Blanska Jiří Crha a Lubomír Toufar.

O týden později se konal v tělocvičně ASK Blansko 2. ročník soutěže „Dívka aerobiku Open 2011“. Zcela zaplněná tribuna sledovala vynikající výkony děvčat od 3 do
16 let. Zvláště působivá byla vystoupení těch nejmenších.
Text a foto: - Šr -
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Řádková Inzerce

Sport Club Jany Kuncové

Soukromé inzeráty s napsaným textem, telefonním číslem a adresou prodejce vhoďte
do schránky u vchodu do restaurace Punkva na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na
email monitor@monitor-bk.cz.

Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882.
* 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
* RÁMOVÁNÍ, PASPARTOVÁNÍ - příjem zakázek v prodejně Aliquis, centrum Ježek,
Smetanova 6, Blansko.
* Provádíme opravy a izolace plochých
střech včetně zateplení. Tel. 732330992,
731585536.

PRODEJ
* Ledničku, 2 roky v provozu. Tel. 732779990.
* Renault 19, r.v. 91, šedý, emise 2/12, možnost náhr. kola 4
ks. Tel. 733352771.
* Masívní, pěkná, bílá garážová vrata bez futer, levně. Tel.
731453824.
* Učebnici němčiny + 4 CD, levně. Tel. 728419474.
* Trekové kolo Author pánské. Stav dobrý, cena dohodou. Tel.
607833821.
* Dřevotřísku 18 mm, 20 m2, dveře L, P60 proskl., P70 plné,
proskl., P80 proskl., dřevěná okna s izolačními dvojskly Tospur,
barva tm. ořech, stáří 5 roků. Foto mailem nebo osobní prohlídka - Blansko. Levně. Změna projektu. Tel. 776026792.
* Dětskou jídelní židličku Peg-Pérego, bílo-černá, výškově
nastavitelná, 4 polohy, opěrka nohou, 2 nastavitelné pulty na
jídlo nebo na hraní, polstrování, bezpečnostní upínání, kolečka.
Cena 1 800,- Kč. Tel. 608627889.
* Větší 1+1 na Dvorské. Nová okna, kuchyň, balkon a je část.
zařízený. Prodej bez RK. Tel. 602780198.

KOUPĚ
* Plyn. průtokáč - karmu Mora 371 ap. Tel. 602724073.

RŮZNÉ
* Přijmu šikovnou servírku na obsluhu do hospůdky 1 km
od Blanska. Zodpovědnost a spolehlivost nutností, praxe
v oboru vítána. Info na tel. 777153287.
* Pronajmu byt 3+1 v Jedovnicích, zařízený. Tel. 777174648
* Hledám k pronájmu 2+1 Sever nebo centrum. Tel. 608363223.
* Nabízím ubytování pro jednoho muže, nejlépe nekuřáka.
Tel. 728834066.
* Pronajmu 2+1 v BK - střed. Tel. 608910854.
* Pronajmu 2+1 v Blansku. Tel. 602724073.
* Pronajmu prostorný pokoj ve 3+1 na Zborovcích za 2800/
měs. Dlouhodobě. Tel. 739546123.
* Za odvoz nabízíme kameninovou vanu 700 x 1000, hl. 460 mm
a kameninové koryto 600 x 1800 hl. 340 mm. Tel. 721008900.
* 44letá z nedostatku příležitostí hledá spolehlivého přítele pro
život. Tel. 722035609.

Cvičení v tělocvičně
na ZŠ Dvorská
PONDĚLÍ
17.30 - 18.30 CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
- kondiční cvičení kombinované s posilováním
celého těla. Vede: Jana Kučerová
19.00 - 20.00 ZUMBA
- kombinace aerobiku a latinsko-amerických
tanců. Vede: Marcela Klevetová
ÚTERÝ
18.00 - 19.00 ZUMBA
- kombinace aerobiku a latinsko-amerických
tanců.
19.00 - 20.00 STEP AEROBIK
- kondiční cvičení s posilováním pro začátečníky. Vede: Marcela Klevetová
STŘEDA
18.30 - 19.30 CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
- kondiční cvičení kombinované s posilováním
celého těla. Vede: Jana Kučerová
ČTVRTEK
18.00 - 19.00 ZUMBA
- kombinace aerobiku a latinsko-amerických
tanců.
19.00 - 20.00 ZUMBA
- kombinace aerobiku a latinsko-amerických
tanců. Vede: Marcela Klevetová
PÁTEK
18:30 - 19:30 CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
- kondiční cvičení kombinované s posilováním
celého těla. Vede: Jana Kučerová

Léto s pohybem
Cvičení v tělocvičně:
Úterý a čtvrtek 19-20 hod. - ZUMBA
- kombinace aerobiku a latinsko-amerických
tanců.
Vede: Marcela Klevetová
Středa 19-20 hod. CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH

- kondiční cvičení kombinované s posilováním
celého těla. Vede: Jana Kučerová
MASÁŽE
Kondiční, sportovní, klasické - dle objednávky
na tel. 776 140 953
Provádí: Robin Kunc a Jana Kuncová

Chorvatsko - Pakoštane
5.7.- 14.7.2011
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 přírodníparky
(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.
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 polopenze
- 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
Informace o všech uvedených aktivitách:

Mgr. Jana Kuncová
Tel. 776 140 953

Cesta do kraje je vydlážděná neúspěchy
Do konce divizní soutěže bude odehráno již pouze pět utkání a situace je zápas od zápasu stále
komplikovanější. Na konci podzimního kola byli hráči FK Apos Blansko s 18ti body na 13 místě, když
5 utkání vyhrálo, tři remizovalo a osm prohrálo.
Ta dvě poslední ve Žďáru 6:1 a v neděli s SFK
Vrchovina 3:0. Od zahájení jarního kola bylo sehráno
9 utkání, z nichž pouze jedno bylo vítězné, dvakrát
končilo remizou a šestkrát se radovali soupeři - z toho
ani jednou nedovezli blanenští bod z hřiště soupeřů.
Výsledkem je pokles na předposlední patnácté místo a
skóre 24 : 50 je nejhorší ze všech účastníků soutěže.
Jako bychom neměli útok ani obranu. Utkání, která do
konce soutěže zbývají, nebudou vůbec lehká. Našimi
soupeři budou desáté Tasovice, dvanácté Brno, první
Hodonín, šestá Třebíč a čtvrté Otrokovice. Přitom
poslední Uherský Brod se remizou 2:2 se Žďárem
přiblížil předposlednímu Blansku na jediný bod.
Optimistů tipujících udržení se v divizi valem ubývá. Jak se říká, ryba zapáchá od hlavy. Pokud byl v
čele výboru obětavý JUDr. Linkenseder, byli hráči,
byl trenér, byli sponzoři a byly výsledky. Každým
rokem postup do vyšší soutěže až do třetí ligy. Jeho
nástupce, i když se snažil, přišel k sestupu do divize
jak Dalibor k houslím a vzdal to. V minulém roce s
velkou pompou zvolený předseda TJ Apos Blansko
Michal Babák se za celou dobu pro jiné starosti na

hřišti objevil jen na pár minut, takže výbor jako by
předsedu neměl, pozbyl hráče, noví se nehrnou,
trenér se změnil až když už mnoho ani zázrakem
napravit nestihne, sponzoři chladnou a řada fanoušků postupně zapomíná, kdy že se naposled hrál v
Blansku pohledný fotbal.
Abych si spravil mínění o budoucnosti kopané,
zašel jsem tam, kde se bez velkých ovací úspěšně
buduje. V sobotu odehráli starší i mladší dorostenci
svá soutěžní utkání. Konečně jsem zažil dvě vítězství blanenské kopané. Ti starší, i když nemají své
vzory v A mužstvu dospělých, vyhráli 2:0, mladší
3:1 a obojí s náskokem vedou tabulku své soutěže.
Když jsem je viděl, vzpomněl jsem na již historickou
dorosteneckou extratřídu Spartaku ČKD Blansko s
bratry Porubskými, Mazánikem, Malitzem a dalšími,
dnes už letitými pány, z nichž někteří později kopali i
ligu. Na jejich zápasy chodilo někdy i více diváků jak
na mužstvo dospělých.
Takže doufejme, že se k nám ta třetí liga, když to
dělný výbor dopustí, zase za čas vrátí.
- Šr -

www.rosendorf.cz

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:
Miloš Pernica a hosté – Kytarový večer 6, 25.5.2011 v
19 h, Hudební klub SURF Kotvrdovice, cena 150,- Kč
Agnes Belladone – 10.6.2011 v 19.30 h, Blansko – Dělnický dům, cena 250,- Kč
Ticketpro:
11.6 2011. Rock Paradise - Letovice, Zámek Letovice
17.6. 2011 Tiësto - Brno, BVV
27.6. 2011 Roxette - Ostrava, ČEZ Aréna
14.7. 2011 Caveman- Brno, Divadlo Bolka Polívky
Ticketstream:
3.6. 2011 Tři sestry - Brno, Státní hrad Veveří
11.6. 2011 Hudbou pro Unicef 2011 - Tišnov
18.6. 2011 FIA WTCC Mistrovství světa cestovních
vozů - Brno, Automotodrom
9.7.-10.7.2011– MS Superbike World Championship
2011 – Brno, Automotodrom Brno
30.7. 2011 Keltský festival Lughnasad - Brno, Státní
hrad Veveří
12.8.-14.8.2011 – Cardion ab Grand Prix 2011 – Brno,
Automotodrom Brno
Ticket Art:
25.5. 2011 Vzpomínky na Waldemara Matušku - Brno,
KC Semilasso
28.5. 2011 Suzi Quatro - Brno, BVV
31.5. 2011 Zlatá tretra Ostrava - Ostrava
1.6. 2011 Hradišťan - Brno, Besední dům
30.6. 2011 Jakub Smolík - Brno, KC Semilasso
Aktuální nabídka:
Magnetky Zámek Blansko – magnetky ze sběratelská
edice Magnetická místa. Cena: 25,- Kč
Brožura Zámek Lysice – celobarevná brožurka obsahuje
historii zámku a provede čtenáře zámeckými interiéry.
Cena: 59,- Kč.
Pohlednice Zámek Lysice – 3 druhy nových pohlednic
SZ Lysice. Cena: 9,- Kč
Kalendář Město Adamov 2011 – Adamov kdysi, stolní
kalendář obsahuje historické fotografie města Adamova
a okolí. Cena: 64,- Kč
Adamov ze starých pohlednic – obrazová publikace, která představuje město Adamov na množství historických
fotografií. Vydalo Město Adamov, 2010. Cena 120,- Kč.
Cyklomapa Adamov a okolí – vydala Geodézie On
Line, obsahuje mapu regionu v měřítku 1:20 000.
Cena: 52,- Kč.
Mapa Adamov a okolí – vydalo Město Adamov, obsahuje
mapu města v měřítku 1:6 500. Cena: 47,- Kč.
Poznávejme kraje České republiky - mapa Jihomoravského kraje obsahuje tipy na výlety, cyklotrasy a
zejména 16 pohlednic zámků a turistických cílů Jižní
Moravy. Cena: 95,- Kč.
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-

Schází Vám 2000 Kč
před výplatou?
Vyplácíme ihned
v hotovosti.
Kontakt: 732 544 603
Zprostředkovatel pracuje pro společnost Ferratum .s.r.o.

- vestavěné skříně
- šatny
- předsíně
- úložné prostory
Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.
To jsou naděje blanenské kopané: starší dorostenci FK Apos Blansko a mladší dorostenci FK Apos Blansko.
Obojí jsou vedoucími mužstvy své soutěže.
Foto: - Šr -

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

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

www.guape.cz

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

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

VÝPRODEJ NÁŘADÍ
SLEVY AŽ 50%
- NOVÁ PRODEJNA STAVEBNIN
- Najdete nás v areálu bývalého Adastu naproti Bille

TEL. 775 765 790, 775 111 911
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* Realizace
a údržba zahrad
* Kompletní péče
o zeleň
* Zakládání trávníků
* Sečení trávníků
* Návrhy zahrad
podle vašich představ

Tel. 723 673 625
Zahrady Daněk, s.r.o.
Blanenská 605
Rájec - Jestřebí 679 02

www.zahradydanek.com

SQUASH

Už je to skoro rok…
Připadá vám to možná jako chvilička, ale brzy tomu bude právě rok, co byla otevřena kavárna
Cafisco na Bezručově ulici. První nekuřácká kavárna s letní terasou nad úrovní rušné ulice blízko
centra města. Přímo pod vámi tepe život, ale o ten malý kousek nahoře je relativně klid, sluníčko a
zelenající se kopce mezi paneláky navozují pohodovou atmosféru. Když se člověk napije zdejší vynikající kávy a přivře oči, může se v tu chvíli cítit docela podobně jako na terase nějakého horského
penzionu a nebo na rušné ulici vyhlášeného přímořského letoviska. Fantazii se meze nekladou.

Moje žena sem chodí často na kávu se svými
kamarádkami a nemůžou si to vynachválit. Příjemná
obsluha, dobrá kávička, hříšně vnadné zákusky,
pestrobarevné nealkoholické i alkoholické koktejly,
kvalitní zmrzlina, to jsou lákadla, kterým něžné pohlaví těžko odolává, a co si budeme nalhávat, nejen
ženy. Ač se mezi jejich pravidelný babinec nepletu,
přece jen mi to nedalo a protože zde kávu mají
opravdu dobrou, občas jsem se přidal a ochutnal i
nějaký ten mls. No, a jak bych vám to řekl, tak nějak
kulantně, chodím tam prostě častěji a častěji…
Provozovatelka kavárny Cafisco Marcela Šťastná
mi jednou při placení řekla: „Snažili jsme se vytvořit
něco, co v Blansku chybělo. Čistokrevnou kavárnu
založenou na dobré kávě. Z velké nabídky jsme si
nakonec vybrali značku
Julius Meinl 1862 PREMIUM, což je káva, kterou nekoupíte v žádném
supermarketu ani jiné
prodejně. Světoznámá
firma ji v uvedeném roce
začala vyrábět speciálně
pro kavárny a u toho zůstalo dodnes. Je výrazná,
aromatická, zkrátka jako
stvořená pro labužníky.
Někdo si kávu rád vychutná u cigarety, a přestože jsme zařízení nekuřácké, umožníme mu
vychutnat si tento rituál
venku na terase po celý
rok, i v zimě. Pro chladné
dny máme k dispozici
hřejivé plédy, kterými se
mohou naši hosté přikrýt
a svůj oblíbený nápoj si

vypít na terase. V nadcházejících slunečných dnech
nás stále častěji navštěvují maminky s dětmi, máme
pro ně zřízen i dětský koutek. Cafisco je prostě určeno těm, kteří nechtějí stát ve frontě a ve stoje pak
v rychlosti zhltnout zákusek a vypít kafe z kelímku.
Rádi vyhovíme hostům, kteří si raději v klidu posedí u
snídaně nebo svačiny, vyberou si k nápojům nějaké
malé jídlo, třeba italské paninni se šunkou a sýrem,
teplé nebo studené mexické tortilly plněné podle
přání zákazníků, máme i běžné chlebíčky a jiné
výrobky studené kuchyně.“
Jak jsem si spočítal, kavárna má kapacitu zhruba
30 míst uvnitř a dalších 20 venku, což je dostatečný
potenciál. Může se hodit k různým oslavám, především pro rodiny s dětmi, ale také pro nejrůznější
uzavřené firemní večírky a setkání. Personál připraví
vše potřebné včetně rautů a veškerých dalších požadovaných služeb během i mimo pracovní dobu.
Otevřeno je zde v pracovní dny od osmi hodin, což
je doba vhodná pro nerůznější pracovní schůzky, snídaně, porady, setkání. V tuto dobu v Blansku žádné
jiné zařízení otevřeno není, navíc s čerstvým denním
tiskem, wi-fi připojením a obsluhou zdarma. Zavírá
se v sedm večer, ale není to podmínkou. Pokud se
zdržíte, nikdo nebude zvedat demonstrativně židle
a dávat najevo, že už se blíží zavírací hodina, po
předchozí dohodě lze samozřejmě využít kavárnu
k soukromým akcím v kteroukoliv denní či noční
hodinu.
Další informace najdete na internetových stránkách www.cafisco.cz, na tel. 722471582, nebo na
mailové adrese novacek.lada@tiscali.cz. Nejlepší
ale bude, když se sem přijdete podívat, pokud jste
to za rok ještě nestihli. Příjemné posezení!
PM

Omezení provozní doby
Dubnový squashový turnaj nejenže nadchl soutěžící i
pořadatele, ale také přivodil kosmetické úpravy v pořadí
obou doprovodných soutěžích, které z těchto pravidelných turnajů vycházejí.
V soutěži „Turnajový mág“, kde je již vedeno 42 hráčů
a započítávají se zde všechny odehrané sety v turnajích,
vede Václav Pelant 181 setů před Nabilem Laiem 176,
Jaromírem Matalem 170 a Luďkem Řehořem 168 setů.
V soutěži „Turnajový leader“ bodovalo zatím 29 hráčů,
zde se připočítávají body za umístění v každém turnaji.
Je bodováno prvních 10 míst body 20, 16, 14, 12, 10, 8,
6, 4, 2, 1. Na prvním místě stále odolává svým pronásledovatelům se 108 body Nabil Lai. Druhý Jindra Čeladín
se 106 body se již po květnovém turnaji může ujmout
vedení. Třetí Jaromír Matal 72, čtvrtý Luděk Řehoř 62 a

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

pátý Tomáš Kryl s 58 body sice již ztrácejí, ale případná
vítězství v turnajích je mohou vrátit do hry v této soutěži.
První dva zápasy jsou odehrány v dlouhodobé letní
soutěži tříčlenných družstev „ČAD CUP“. Loňský outsider H. M. M. se vytahuje. Zle trápil nejprve KILLERS
a následně také PTÁKY v obou zápasech prohrál 4:5,
když o výsledku rozhodovaly poslední deváté zápasy.
Uvidíme co odvety.
Pokles návštěvnosti v našem squashcentru, který má
za následek bezesporu lepšící se počasí těchto dní, nás
nutí k pozvolnému a operativnímu omezování provozní
doby. Proto se zatím informujte na našich telefonních
číslech nebo na vývěskách na squashi. Až se situace
ustálí a námi navrhovaná provozní doba bude schválena
provozovatelem, bude letní provozní doba pro měsíce
červen, červenec a srpen uvedena na našich internetových stránkách www.cadblansko.cz a také zveřejněna
v příštím článku Monitoru.
-rl-

Pobočka Bezručova 4a, Blansko
ředitelka agentury Ing. Blanka Bublíková
Tel. 732249410
Pobočka Seifertova 3, Blansko
ﬁnanční poradce Losová Marta
Tel. 737769679

Svitavská 14b, 678 01 Blansko
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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 660 nemovitostí vybíráme

Rodinný penzion Jedovnice

DB 2+1 Blansko

OV 3+1 Šošůvka

Nabízíme k prodeji rodinný penzion s menší
prodejnou a výrobnou v Jedovnicích.

Nabízíme převod členských práv a povinností k
DB 2+1 v Blansku na ulici 9. května.

Nabízíme k prodeji byt OV 3+1 v obci Šošůvka s
balkonem, sklepem a garáží pro dvě auta.

Cena: 7 300 000 Kč

Cena: 1 300 000 Kč

Cena: 1 150 000 Kč

ID: 2478

Pobočka Blansko
Svitavská 14b, 678 01 Blansko

ID: 2452

Pobočka Brno
Příkop 4, 602 00 Brno

ID: 1897

Pobočka Letovice
Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!
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