
14/10

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska                  16. ročník 23. července 2010 

Vodáci na Slovensku (str. 5) Konec sezóny (str. 8)

www.monitor-bk.cz

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832

NABÍZÍME VÝHRADNĚ

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

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

Kuchyně    - HavlíkKuchyně    - Havlík
ČESKÝ
NÁBYTEK

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

KUCHYŇSKÉKUCHYŇSKÉ
STUDIOSTUDIO Stoly, židleStoly, židle

Sedačky, konfer. stolkySedačky, konfer. stolky
Postele, matrace, roštyPostele, matrace, rošty
Obýváky, ložniceObýváky, ložnice
Předsíně, sedačkyPředsíně, sedačky
Obýváky, ložniceObýváky, ložnice
Dětský nábytek, posteleDětský nábytek, postele
Student. nábytek, obývákyStudent. nábytek, obýváky
Atypický nábytekAtypický nábytek

- Ton- Ton
- Jech- Jech
- Jelínek- Jelínek
- Jelínek- Jelínek
- Dřevotvar- Dřevotvar
- Dřevotvar- Dřevotvar
- Gazel- Gazel
- BMB- BMB
- Havlík- Havlík VSAĎTE NA KVALITUVSAĎTE NA KVALITU

Cestou zdraví a přírodyCestou zdraví a přírody

BK, Sadová 50 * www.mikark.cz * rk.mika@post.cz
tel.: 516 417 777  *  602 505 303Realitní agentura

Prodej:
Byt OV 1+1 s garáží Blansko – Sloupečník, 34 m2, 2.p.,vlastní kotel...NC –  1 199.000 Kč
Byt OV 2+kk Blansko – „Na poště“, 80 m2, luxusní vybavení v ceně...NC –  DOHODOU
Byt DR 3+1 Blansko – Pod Javory, 73 m2,výtah, lze ořevod do OV...NC –  1 499.000 Kč
Byt DR 2+kk Praha – Bohnice, 4.p., 44 m2, výtah, vybavení v ceně...NC –  1 699.000 Kč
RD 3+1 Blansko – Žižkova, pozemek 458 m2, garáž, zahrada, volný...NC – DOHODOU
RD 3+1 Spešov – blízko centra, poz. 347 m2, obyvatelný, rekonstr...NC – 1 299.000 Kč
Novostavba RD 5+1 s garáží Ráječko – pozemek 454 m2, výhodné...NC – 2 999.000 Kč
Zahrada Blansko - Češkovice –  poz. 1137 m2, zahr.  chatka, studna...NC – DOHODOU
Zahrada s chatou  Blansko - Podlesí – poz. 400 m2, užitková.voda...NC – 189.000 Kč
Podnikatelský objekt Blansko – Sladkovského, 500 m2, bez poizemku...NC – 599.000 Kč

Pronájem:
 Byt v RD 3+1 Blansko – Obůrka, 105 m2, přízemí., volný ihned...NC – 8.500 Kč/měs. vč.ink.
Byt 2+1 s garáží Blansko – Čapkova, 60+20 m2, 2. NP, volný...NC – 8.000 Kč/měs. vč.ink.
Byt 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 58 m2, 2. NP, vybavený...NC – 9.000 Kč/měs. vč.ink.
Kancelář Blansko – Rožmitálova, 1.p., 12 m2, část. vybavená...NC – 2.900 Kč/měs. vč.ink.
SLUŽBY  KANCELÁŘE  PRODÁVAJÍCÍM  ZDARMASLUŽBY  KANCELÁŘE  PRODÁVAJÍCÍM  ZDARMA

ÚVO
DNÍK

ÚVO
DNÍK

www.velvetblansko.cz

 Mléčné automaty zavedla na Blanensku fi r-
ma ZEPO – družstvo Bořitov, která se jako první 
v regionu rozhodla samoobslužné automaty na 
prodej čerstvého syrového kravského mléka 
zavést a já jsem se zeptal místopředsedy Bře-
tislava Macha, co je k tomu vedlo: „Především  
situace v loňském roce, kdy výkupní ceny od 
mlékáren klesly pod 6 korun, což je více než 2 
Kč pod výrobními náklady. Pod nátlakem zahra-
ničních sítí supermarketů cena klesla natolik, že 
některá družstva a chovatelé se rozhodli svoje 
chovy zcela zlikvidovat, jiná hledala alternativní 
řešení. Bořitovské družstvo se rozhodlo tuto 
krizi řešit provozem samoobslužných automa-
tů. Ty se začaly jako první provozovat v Itálii 
a brzy se rozšířily do celé Evropy. Navzdory 
tomu, že jde vlastně o boj proti velkým řetěz-
cům, kupodivu se například ve Francii nebo 
ve Španělsku uplatnily i v některých místních 
supermarketech. Mlékomaty se v Blansku 
provozují od března, jeden v Kuřimi, dva v Blansku. 
První je od počátku instalován s přispěním fi rmy ČAD 
u prodejny Albert u nádraží, druhý byl z Rožmitálovy 
ulice vzhledem k nízkým odběrům přestěhován na 
městský pozemek ke Kaufl andu, kde očekáváme 
díky větší koncentraci lidí i vyšší zájem.“
 Jak jsem se dále dověděl, mléko z automatu 
je absolutně čerstvé, zchlazené na 4°C, takže se 
nemůže zkazit, vyměnuje se maximálně jednou za 
24 hodin, pokud se zásobník vyprázdní, pak ještě 
dříve. Literatura tvrdí, že na rozdíl od krabicového 
mléka, které tepelnými úpravami ztrácí svoje nutriční 
hodnoty, čerstvé zchlazené mléko si udržuje všechny 
výživné prvky od vápníku přes tuky, cukry, vitamíny 
a minerály. Je neodstředěné s obsahem tuku zhuba 
4%. Co z toho vyplývá?
 „Třeba to, že si z takového mléka můžete sami 
vyrobit domácí máslo, tvaroh, sýr, kefír nebo jogurt. 
A poznáte, že tyto výrobky mají úplně jinou chuť než 
ty průmyslově vyráběné. A co se týče obav z nějaké 
nákazy nebo onemocnění po požití syrového mléka, 
pak jsou to fámy, rozšiřované konkurencí. Kvalita a 
nezávadnost mléka se sleduje neustále na někollika 
stupních, od vlastních zvířat, přes dojení až ke ko-

nečnému produktu. Nad vším navíc dohlíží hygienici 
a Státní veterinární správa, musíme dodržovat přísné 
hygienické předpisy, takže nemusíte mít strach, že 
byste po požití čerstvého mléka mohli onemocnět 
nebo si přivodit nějaké zdravotní problémy,“ končí 
naše vyprávění Břetislav Mach.
 Já bych k tomu ještě dodal malý dovětek. Myslím, 
že ještě velká většina dnešních čtenářů Monitoru 
byla „odkojena“ čerstvým kravským mlékem a 
přes pokročilý věk se těší dobrému zdraví. Vidím 
v tom spíše ekonomický boj a politiku. Například 
na Slovensku vláda rozvoj automatů podporuje a 
chovatelům dokonce poskytuje fi nanční pomoc, u 
nás je povolení k provozování mlékomatu mnohem 
složitější záležitostí. Jakoby někde v pozadí někdo 
tahal za nitky a snažil se za cenu co nejnižších 
nákladů dotlačit místní kravíny ke krachu, zřejmě 
ku prospěchu velkých výrobců mléka a hlavně za-
hraničních potravinových řetězců. Ti vydělají velké 
peníze, malým chovatelům zůstanou jen dluhy a oči 
pro pláč. Jsem tedy pro podporu mlékomatů, je to 
jedna z možností, jak nepohřbít jednu část živočišné 
výroby českého zemědělství.

PM

byt Blansko, 2+1 , OV  Dvorská, cena - 1 450 000 Kč
DB 2+1, Blansko, nám. Republiky, sleva na - 1 400 000 Kč
prodej bytů 2+kk, Letovice novostavba - 1 560 481 Kč
prodej RD Letovice, garáží, zahrada, cena - 2 500 000 Kč
prodej pozemku pro RD, Olomučany, sleva na - 520 000 Kč
byt 1+1, Adamov, cena - 850 000 Kč
DB 3+1 v obci Okrouhlá, sleva na - 930 000 Kč

•
•
•
•
•
•
•

Prodávající v naší kanceláři mají ZDARMA znalecký posudek 
nemovitostí včetně zajištění všech právních služeb.

Realitní a znalecká kancelář
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
reality@cireal.cz, tel.: 516 419 570, 606 734 838
kompletní nabídka na:  www.cireal.cz

   Reality
Macocha s.r.o.
   Reality
Macocha s.r.o.

RD 
BLANSKO 

A OKOLÍ

BYTY

podrobné informace 
a další širokou nabídku nemovitostí 

naleznete na stránkách

www.realitymacocha.cz

Smetanova 6
678 01 Blansko

tel.: 605 163 333
         777 857 739

RD 7+1 po celkové rekonstrukci v obci Ostrov u Macochy. Garáž, dvorek. 
3.290.000,- Kč
RD 3+1 se zahradou a garáží v obci Němčice. CP: 905 m2. 1.580.000,- Kč
RD 3+1 se zahradou na klidném místě v obci Ráječko. 1.999.000,- Kč
RD 5+1 ihned obyvatelný, menší zahrádka a garáž. Blansko.  
CP: 195 m2. 2.400.000,- Kč

OV 1+1 (32 m2) po kompletní rekonstrukci, Blansko. 755.000,- Kč
Cihl. byt v OV 1+1 (33 m2), nová k. linka a koup., Salmova ul. 1 090 000,- Kč k jedn.
Nadstandartní DB (možno do OV) 3+1 (86 m2) po celk. rekonstr., vlastní plyn. 
kotel, Zborovce.1 990 000,- Kč

Celor. obyv. chata 1+1 v klid. části obce Rájec-Jestřebí. CP: 543 m2. 690.000,- Kč
Chata se zahradou v klidné části obce Olomučany. CP: 781 m2. 990.000,- Kč
RD 1+1 vhodný na chalupu v obci Sebranice. Pěkná zahrada. 1.090.000,- Kč

CHATY

 Nedávno se v Blansku objevily neznámé budky, podobné automatům na nápoje nebo cigarety. Jejich 
náplň byla ale úplně jiná. Uvniř se skrývalo čerstvě nadojené vychlazené mléko přímo od kraviček.

volejte

800 800 874    

profesionální Garážová vrata

le t z á r u ka

• je přední 
    český výrobce vrat

• nabízí standardní i luxusní      
    provedení vrat

• vyrábí vrata na míru 
    s největší nabídkou 
    designu

• zajišťuje pohodlí 
    a komfort

• montuje vrata od 
    garáže po hangár

• zaručuje dostupný 
    a rychlý servis

www.trido.cz

sledujte akce a soutěže na 

www.vrata-trido.cz
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         Koupili jste novou televizi a máte problémy         Koupili jste novou televizi a máte problémy
         s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!         s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!

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

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFIPRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

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

První kandidáti na zastupitele 
jsou známi

 S blížícím termínem komunálních a senátorských 
voleb narůstá aktivita politických stran, sestavují se 
kandidátky zavedených i nových politických stran a 
představitelé řady z nich s tajemně naladěnou tváří 
odmítají svá esa prozradit a odkazují na dobu až 
bude kandidátka uzavřena a odsouhlasena. 
 Jasno je zatím u tradičních a zavedených stran, 
které již své špičky na kandidátce netají, protože 
jsou to už dávno známá jména různě osvědčených 
politiků. Tak kupř. kandidátku ČSSD vede první 
místostarosta Lubomír Toufar, dlouholetý člen Rady 
města Blansko  Miroslav Starý a stávající zastu-
pitel Michal Souček. Konkurenční ODS postavila 
do čela své kandidátky úspěšného představitele  
blanenského okresního úřadu Jiřího Crhu, který již 
deset let vykonává funkci ředitele Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. Druhým je dlouholetý člen 
Rady města Blansko Zdeněk Grünwald, třetí členka 
zastupitelstva a předsedkyně fi nančního výboru 
Zastupitelstva Města Blansko Lenka Dražilová.  
Překvapením je složení Volby pro město, která má 
v současném zastupitelstvu dvoučlenné zastoupení 
kde z prvních míst zmizel nejzkušenější zastupitel 
Jaromír Roučka a až třetí je lídr Volby a dlouholetý 
místostarosta Blanska Jindřich Král. Na prvních dvou 
místech je Jiří Rydval a blanenský podnikatel Pavel 
Blata, kteří doposud zastupiteli nebyli. 
 Z dalších politických stran je zatím znám jen histo-
rický lídr kandidátky KDU ČSL, tajemník Městského 
úřadu Josef Kupčík, který v každých volbách laškuje 
se svými voliči na prvním místě, aby se po volbách 
mandátu vzdal a usadil se na výhodnějším místě 
tajemníka, řídícího chod celého úřadu s pravomocí 
jmenovat jeho úředníky. Na prvním místě kandidátky 
KSČM je nejdéle sloužící zastupitel Stanislav Navr-
kal, bývalý místostarosta, dvojnásobný krajský za-
stupitel, nyní ve funkci předsedy kontrolního výboru 
Krajského zastupitelstva a patrně bude i kandidátem 
pro Senátní volby. 
 Kandidáti ostatních stran zatím nejsou známi. 
Doufejme, že do uzávěrky příštího vydání Monitoru 
vystoupí ze svého tajemna a budeme mít možnost 
jejich jména zveřejnit.

Jiří Šrámek 

AKCE!AKCE!
út - pá 8 - 12, 13 - 1730, so 7 - 11

Vepřový bok s kostí 68,-
Vepřový bok bez kosti 88,-
Vepřová kotleta s kostí 107,-
Kotleta bez kosti  145,-
Vepřová krkovice s kostí 98,-
Vepřová plec bez kosti 100,-
Vepřová kýta bez kosti  109,-

Řeznictví a uzenářství
F irma Pavlů

nám. Míru 5, Blansko
516 418 608

Selata, krůty, kýtySelata, krůty, kýty
pro letní grilování.pro letní grilování.Ceny masa za 1kg 

Hovězí zadní  169,-
Hovězí přední 144,-
Vepřová, půlky 50,-
Mleté maso 65,-
Kuřata  69,-

Nová koalice dokončila Nová koalice dokončila 
programová jednáníprogramová jednání

Městská knihovnaMěstská knihovna
Blansko v létě nezahálíBlansko v létě nezahálí
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Alergie

 Před několika dny to na mě přišlo, zase je 
tady to roční období, kdy kvete zrovna to, co mě 
nutí kýchat, otírat si nos s takovou frekvencí, 
že pak vypadá, jako by mi omrzl v Karpatech 
a bojím se vycházet víc, než je to bezpodmí-
nečně nutné. Naštěstí se mi nabídnul kamarád, 
že mi uvaří kouzelný lektvar, který mi pomůže. 
A měl pravdu.
 Nezatěžoval bych vás se svými problémy za 
předpokladu, že by mě v souvislosti s mými 
zdravotními problémy něco netrápilo. Trápilo 
mě to, že na mnoha místech čtvrti, kde by-
dlím a tedy se pohybuji nejvíc byla místy až 
půlmetrová tráva na místech, kde by měly být 
udržované travnaté plochy. Jak tomu bylo v 
jiných oblastech města vám neřeknu, protože 
díky internímu „zákazu vycházení“ jsem se tam 
radši nevypravoval.
 Samozřejmě chápu, že nelze sekat trávu 
po celém městě naráz, to asi není schopna 
žádná fi rma, která se touto činností zabývá 
ani slíbit, ale skutečnost, že se s úpravou 
travnatých ploch začalo později, než se začít 
mělo je zřejmá. Já vím, pršelo, podmínky pro 
růst byly příznivé a jeden nemůže myslet na 
všechno. Jenže i můj táta ví, že když se se 
sekáním začne pozdě, tráva přeroste, pak 
se třeba sekačka namáhá víc, obecně je ta 
práce složitější a člověk si u ní s chutí a od 
plic zanadává. Jenže u nás na zahradě je to 
vynadání sama sobě. A v tom spatřuji na rozdíl 
od městské zeleně největší rozdíl.
 O tom, jak kvalitně byla práce (se kterou tedy 
se zpožděním nakonec začali) provedena, o 
tom třeba zase příště.
 V souvislosti s popisovaným neutěšeným 
stavem mě napadly ještě další rizikové aspekty. 
Klíšťata jsou jedním z nich. A kdybych to chtěl 
hodně odlehčit, tak co když se v bujném poros-
tu někomu ztratí pes? Zatím by to snad mohl 
být jen jezevčík nebo nějaké „nízké“ (vzrůstem) 
plemeno. Ale bojím se, že při dlouhodobé ig-
noranci takového problému by se mohli začít 
ztrácet i bernardýni a nebo dogy a to by už byla 
situace každopádně velmi kritická.
 A na závěr ještě jedna legrační příhoda. Sice 
loňská nebo ještě starší, ale pravdivá. V době, 
kdy město skrápěl vytrvalý déšť jsem potkal 
„zahradnické“ auto, ze kterého vystoupil zřejmě 
uvědomělý pracovník a ZAČAL kropit květinový 
záhon. Příroda na to asi nestačila. Nevím, třeba 
to byl nějaký druh postřiku, ale pokud to byla 
opravdu voda, stálo by za zamyšlení, zda při 
své práci používáme zdravý rozum…
…krásný den…

Freddie
freddiemail@seznam.cz

 Vyjednavači jihomoravské ČSSD a KDU-ČSL se sešli na již čtvrtém jednání o budoucí krajské koalici. 
Dokončili projednávání programové části koaliční spolupráce obou stran. „Precizovali jsme jakým 
způsobem dojde k naplnění podmínek, které si stanovili v programové části oba političtí partneři. 
Příslušné materiály projedná 22. července Rada Jihomoravského kraje,“ konstatoval hejtman Michal 
Hašek.
 Představitelé obou stran jednali o budoucím 
rozdělení odpovědnosti v krajské koalici a v příštích 
dnech budou hledat nový model rozdělení kompe-
tencí, novou strukturu výborů zastupitelstva a komisí 
rady. „Zvažujeme zřízení některých nových výborů 
a komisí, ovšem nikoli bez zrušení jiných. 
Praxe ukazuje, že některé problémy kraje 
bude nutno řešit na úrovni výborů zastu-
pitelstva – například v oblasti dopravy a 
územního plánování, případně komisí 
rady.“ řekl hejtman. V obou případech 
koalice hodlá zřetelně uplatnit svůj silný 
mandát od voličů k vedení kraje z hle-
diska početního zastoupení, bude však 
respektovat i zastoupení opozice, tedy 
klubů KSČM a ODS. 
 Vyjednávači ČSSD a KDU-ČSL hovo-
řili také o doplnění témat pro jednání s 
Evropskou investiční bankou, o nových 
projektech, které by nová koalice chtěla 
uskutečnit v příštích dvou letech v oblasti 
kultury, zdravotnictví a v oblasti životního 
prostředí. „I když jsme již hovořili o roz-
dělení kompetencí v novém vedení kraje, 

personální otázky ještě nebyly na pořadu dne. Podle 
dosavadního vývoje očekávám, že jednání bude 
úspěšně dokončeno během července,“ informoval 
hejtman novináře po skončeném  jednání.

- Šr -

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

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

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkáníOPRAVNA OBUVI - drobné oprav

Svěží nabídkaSvěží nabídka
dámských a pánskýchdámských a pánských

triček a šortek.triček a šortek.
Super kvalita,Super kvalita,
dobré ceny...dobré ceny...

a a ještě něco navíc!

10% sleva10% sleva
při nákupupři nákupu
dvou a vícedvou a více

kusů.kusů.Nelze uplatnit na již slevněné zboží.Nelze uplatnit na již slevněné zboží.
Platí do vyprodání zásob.Platí do vyprodání zásob.

 V těchto prázdninových dnech se nabízí letní přemítání. Je totiž zajímavé pozorovat prázdninové chování 
ostatních. Kdo může, utíká z města – místa běžné, převážně pracovní, aktivity , které se oddáváme většinu 
roku – a spěchá do přírody, cizích zemí, k moři...
 Tato dualita, město - příroda, je protikladná. Ve městě 
se věci dějí, v přírodě se očekává klid. Aby se věci 
děly i na podzim, práce Městské knihovny Blansko v 
těchto dnech vrcholí. Mimo běžnou činnost (půjčování 
knihovního fondu) a nově otevřené „letní půjčovny“ v 
blanenském aquaparku  se od  září  rozjíždí několik 
nových a zajímavých projektů. Stojíme na startovní čáře  
„Blanenské univerzity (nejen) pro seniory“ (pod záštitou 
starostky města Blanska PhDr. Jaroslavy Králové). 
Tento projekt s tématem „Evropská unie a my“ začíná 
ve středu 8. září 2010 a  o den později, ve čtvrtek 9. 
září, otevírá  knihovna druhý rozsáhlý projekt zaměřený 
na tvůrčí psaní „Zelená tužka“.
 V oblasti výstavnictví se fi nišuje na přípravě prvního 
„Salonu blanenských výtvarníků“, který představí tvůrčí, 
nápadité , šikovné ruce a hlavy občanů  města Blanska. 
V „tisku“ je druhý počin z projektu „KRÁLIK  aneb Krásná 
Literatura Kraje“. Jedná se o technicky jednoduchou a 
ekonomicky nenáročnou ediční činnost, kterou knihovna 
zahájila 28. května 2010 vydáním knihy básniček pro 
děti autorky Květy Pokorné  Povídání se sluníčkem.
 Druhým titulem tohoto projektu se bude prezentovat 

Městská knihovna Blansko a Základní umělecká škola 
Blansko slavnostním křtem v září.Jde o linoryty žáků 
ZUŠ (pod vedením paní učitelky Evy Juračkové), které 
doprovází texty několika známých pohádek. O jaké 
pohádky jde ? To je překvapení!
 Na podzim se můžete těšit z nabídky vlastivědných 
zájezdů tematicky zaměřených na soukromé statky 
regionu a jejich produkty, nebo do pohádkové země 
Vítězslavy Klimtové...
 Svoji činnost obohatíme komponovaným hudebním 
programem „Písně mého mládí“ věnovaný Rudolfu 
Cortésovi.
 A co běžná práce ? V letním  období stačíme „vy-
čistit“ nešvary v počítačových programech, napastovat 
podlahy, vytřít regály, opravit knižní fond, prostě dát 
správné věci na správné místo. Na to nebyl v průběhu 
půjčovního roku  čas (pro zajímavost:139852  výpůjček 
v hlavní budově knihovny na Rožmitálově ulici).
 Těšíme se nejen na podzimní setkávání a přejeme 
příjemně prožitou dovolenou.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny
Pavel Svoboda, zástupce ředitele

Pražská 1, Blansko

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

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064
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V blanenské nemocniciV blanenské nemocnici
odstraňují pacientkám i dvojité bradyodstraňují pacientkám i dvojité brady

Nekuř! Nemáš proč.proč.

KKlub MMatýsek
 Mgr. Monika Kubová - Klub Matýsek

  www.klub-matysek.webnode.cz
  e-mail: klub-matysek@seznam.cz            tel. 724 761 590tel. 724 761 590

Plavecká škola:
* Intenzivní kurs plavání předškoláků a dětí do 10 let - 9. - 13. 8. 2010  od 9 do 10 hod, a rodičů
 a dětí od 10 do 11 hod - přihlášky do 31.7.2010 a dále pak 16. - 20. 8. 16 - 18 hod.
* Hodiny plavání pro rodiče a děti - vždy v úterý v 9 - 10 hod, velký bazén v lázních,
 nutné se přihlásit den dopředu. Tyto termíny: 27. 7., 3.8., 10.8., 17. 8., a 24. 8.
* Rodiče pozor! Každé dítě absolvující 5 kurzů plavání v našem klubu dostane jako dárek
 veselé tričko. Hlaste se o ně od 1. 9. u bazénku!!!

Letní tenisová škola pro děti od 3 do 8 let- 9.-13.8.2010 v 16:30 - 17:30 hod
* Od 1.9.další kurz tenisu

Příměstské tábory na téma „Dobrodružná cesta za pokladem“ 
* pro děti od 3 do 8 let - s výukou plavání, tenisu a angličtiny (ZŠ Erbenova Blansko)
* 9.-13. 8. 2010 7-16 hod - přihlášky do 10. 7.
* ZŠ 9. Května Boskovice - 19. - 23. 7. 2010

Agentura zajištující hlídání dětí v rodinách
* Máte malé dítě a nechcete ho vodit do cizího prostředí? Využijte našich služeb již od 1.9.2010!!!

Hledáme brigádnice na tyto pozice:
* instruktor(ka) plavání, dozor na příměstské tábory, pracovnice pro hlídání dětí v rodinách.
* více info na webových stránkách

Mateřské centrum Dětský koutek Matýsek, o.s. Blansko opět zahájí
svoji činnost 1.8. 2010. Pro více informací nás kontaktujte.

A co to bude??
* Kurzy cvičení rodičů a dětí * Kurzy babymasáží * Hlídání dětí
* Dětský koutek v prostorách blanenského aquaparku - o vaše děti se postarají zdravotní
 sestřičky a vy si v klidu můžete zaplavat nebo se naobědvat. Při hezkém počasí
 od 11 do 15 hod., červenec a srpen.
* Zájmové kroužky pro děti od 3 do 6 let,včetně výuky anglického jazyka
* Odpolední i dopolední herna pro veřejnost
* Tvořivé dílny a jazykové kurzy pro dospělé 
* Vzdělávací víkendové kurzy pro dospělé - výtvarné, ruční práce, semináře
 na rozvoj osobnosti s cílem uplatnění na trhu práce.

Hledáme maminky i tatínky, kteří se chtějí aktivně zapojit do činnosti našeho mateřského centra, 
ať se určitě přihlásí. Také bereme všechny náměty, co Vám v Blansku chybí, co byste uvítali. Jsme 
tu pro Vás.

A ještě jedna prosba. V současné době jsme rádi za každý fi nanční příspěvek od Vás, příznivců 
našeho centra. Je vás už hodně, co k nám docházíte, a my máme velké fi nanční problémy s úhradou 
nájmu. Moc děkujeme za všechny spokojené rodiče a jejich děti.Číslo účtu najdete na webových 
stránkách.DĚKUJEME.

 V rámci České republiky patří území Jihomoravského kraje stále k oblastem s nadprůměrnou úrovní 
nezaměstnanosti. Ke dni 30.6.2010 bylo na úřadech práce v kraji evidováno celkem 60 486 nezaměst-
naných, přičemž míra nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 9,5% a tedy oproti celostátnímu průměru byla 
o 1,0 procentní bod (p.b.) vyšší. Zatím co na celkové pracovní síle v ČR se Jihomoravský kraj podílí 
10,8 %, na celkové nezaměstnanosti dosahuje jeho podíl hodnoty 12,1  %. Ze čtrnácti krajů ČR je v 
šesti míra nezaměstnanosti vyšší než v kraji Jihomoravském. 

 Estetické zákroky v blanenské nemocnici rozšiřují 
svůj seznam o neinvazivní způsob liposukce, která 
dokáže odstranit tuky nejen v klasických problémo-
vých partiích, ale zároveň pomáhá formovat i méně 
obvyklá místa na těle. Mezi ženami si oblibu našel 
především kosmetický zákrok, při kterém dochází k 
odstranění dvojité brady.
 „Kromě břicha, hýždí a stehen si ženy nechávají 
tvarovat také paže a podbradek. To jsou části těla, 
která jsou po celý rok neustále na očích, a zároveň 
jde o takové partie, které lze jen velice těžko vy-
tvarovat vlastními silami,“ přibližuje stále častější 
přání klientek primář kožního oddělení blanenské 
nemocnice Lubomír Novotný. 
 Kožní oddělení nemocnice v Blansku, pod které 
spadá i estetická medicína, si proto pořídila nejmo-
dernější přístroje. Ty umožňují nabídnout klientům 
kombinaci fi nančně přijatelných metod formování 
postavy. „Nejvhodnější je kombinace všech tří metod 
v pěti až deseti opakováních, podle individuálních 
požadavků na redukci. Na oddělení využíváme ult-
razvukovou a radiofrekvenční lipolýzu s následnou 
manuální a přístrojovou lymfodrenáží,“ doplňuje 
primář Novotný.

Po tiskovce nálada jak po funuse...Po tiskovce nálada jak po funuse...
 Poslední tisková konference před letními prázdninami byla věnována činnosti Služeb města Blansko 
a aktivitám technických služeb v souvislosti s následky červnové kalamity. Ředitel Služeb Blansko s.r.o.
 Ing. R. Snopek informoval o výsledku příprav na 
prázdninové období, zejména na provoz akvaparku, 
opravami omezený provoz krytých lázní a sauny. Co 
mně zarazilo bylo schválené odstranění uměleckého 
díla - mozaiky na západní stěně bazénu, co ředitel 
zdůvodňoval skutečností, že se část této mozaiky 
uvolnila a pádem mohla, naštěstí se to nestalo, ně-
koho zranit. Ničení uměleckého díla jsem označil za 
vandalství, protože existují techniky, kterými lze toto 
již historické a vzhled prostor lázní zkrášlující dílo 
zachránit. Odpovědí byly vysoké náklady, které lázně 
nemají možnost uhradit. Přitom se nikdo  nepokusil 
požádat o dotaci na tak významnou záležitost. Udělal 
jsem to tedy za pana ředitele sám a ejhle, potvrdilo 
se staré přísloví „Líná huba holé neštěstí“. Dotace je 
přislíbena, jen ji vyčíslit. 
 Stejně již několik let se hovoří o nutnosti zásadní 
rekonstrukce vzduchotechniky, která je v havarijním 
stavu a je svým způsobem i příčinou zavlhání budovy 
a je možné, že i proto se mozaika u bazénu uvolnila. 
To zavlhání se zvýšilo po rekonstrukci prosklené jižní 
stěny bazénu. Ta původní byla natolik průchodná, že 
v prostorách bazénu vytvářela přirozenou obměnu 
vzduchu. Dnes je stěna dokonalá, tepelně izolační, 
ale znásobila nedostatečnost  podtlakové ventilace 
a tím stěnám budovy i zaměstnancům škodlivou 
vlhkost. Ani letos a pravděpodobně i další rok na to 
peníze nebudou. Soukromý podnikatel by sotva nechal 
svoji provozovnu, v rozporu s vládní vyhláškou,  takto  
devastovat. 
 Na podobné nedostatky v prostorách sauny, kde 
je u sprch a bazénu  kanalizační jímka na nejvyšším 
místě podlahy, takže zaměstnanci musí pryžovou 
škrabkou honit vodu ke kanálku do kopce, na zemi 
stojící voda vsakuje do zdí, ze kterých opadává omítka, 
v době silných dešťů dokonce zatékala voda stropem 
do potírny, atd. reagoval ředitel Snopek příslibem, že 
tyto závady budou v době prázdninového přerušení 
provozu odstraněny. 
 O něco stručnější byl projev ředitele Technických 
služeb E. Svěráka. Konstatoval, že červnové vichřici 
padlo na území města za oběť 80 vzrostlých stromů 
převážně na ul. 9. května, Písečné, Zborovcích a 
Severu. Dle jeho vyjádření byly „průsery“ odstraněny 
a dřevo odvezeno, údajně za smluvní cenu, na pilu. 
Rozčíleně reagoval na mnou vyslovenou  připomínku 
o častých výpadcích osvětlení v ulicích Rodkovského, 
B. Němcové a v okolí nemocnice. Prý to není tak časté. 
Předcházející výpadek 22.6. odůvodnil pan ředitel 

zásahem hasičů, kteří v sousedství rozvaděče na 
Rodkovského ulici hasili někým zapálený keř. Vyměnili 
relátka a už prý to bude bez závad. A tak jsem to začal 
evidovat. Hned po tiskovce, v pátek 25.6., to vypadlo 
až do pondělka 28.6. poprvé. Podruhé hned v úterý 
29.6., potřetí v pátek 2.7. a nesvítilo plných pět dnů, 
přestože jsem to ihned na radu pana ředitele nahlásil 
službě Městské policie. Technické služby, patrně jako 
jediné zařízení tohoto druhu, nemá pohotovostní 
službu, jak bývalo v Blansku samozřejmostí. Takže 
hned po tiskovce osvětlení vypadlo třikrát a v době 
od 25.6. do 6.7. - za 12 dnů se nesvítilo deset nocí. 
Takže to zase nebylo tak často, jak by řekl pan Svěrák. 
A ejhle, po další stížnosti u paní starostky, nerad bych 
to zakřikl, už to raději svítí, atd. Asi jsem dřív nevolal 
na to správné číslo kde to nikdo nebral a SMS zprávy 
se k řediteli dostaly až ze záznamu po dnech jeho 
volna. A tak jsem zavzpomínal na dobu, kdy Technické 
služby měly jednoho ředitele, který zajišťoval vše, co 
stávající dva ředitelé a navíc i vlastní odvoz domovního 
odpadu, výpěstky okrasných rostlin ve sklenících u ZŠ 
na Erbenově ulici, výsadbu zeleně, provoz hřbitovů, 
organizaci pohřbů, atd. Jak to ten člověk bez počítačů 
stihl ví asi jen on sám. Budiž mu vzpomínka na ty 
nesrovnatelné výkony co nejméně skličující.
 Abych nezapomněl – ten ohořelý keř za oním 
rozvaděčem na Rodkovského ulici tam celý měsíc  
vytvářel  službám  výmluvnou reklamu a zpříjemňoval 
dovolenkovým návštěvníkům výhled na historický 
kostelík z Podkarpadské Rusi. 

- Šr -

Vývoj nezaměstnanostiVývoj nezaměstnanosti
v Jihomoravském krajiv Jihomoravském kraji

 Od počátku roku 2009 se v kraji (ostatně stejně jako 
v celé ČR) výrazným způsobem změnila struktura ne-
zaměstnanosti. Počet nezaměstnaných žen se zvýšil 
o 21 %, počet evidovaných mužů ale rostl intenzivněji 
(nárůst o 30  %). Je to způsobeno především cha-
rakterem odvětvové struktury zaměstnanosti v kraji 
(i v ČR), která se projevuje na moderní ekonomiku 
nepřiměřeně vysokým podílem průmyslu na celkovém 
počtu vytvořených pracovních míst. V podmínkách 
hospodářské krize totiž právě průmyslová odvětví 
jsou nejvíce náchylná k uvolňování pracovní síly. 
Počet evidovaných volných pracovních míst v kraji 
(k 30.6.2010 jich bylo v evidenci úřadů práce regist-
rováno 2 932, z toho téměř třetina v Brně) meziročně 
poklesl o 31 %, a to opět především v důsledku zhor-
šující se situace v ekonomice. Na celkovém počtu 
pracovních míst v ČR se kraj nyní podílí 8,9 %. Na 
jedno volné místo připadlo v Jihomoravském kraji v 
průměru 20,6% nezaměstnaných, což je hodnota 
vyšší, než je celorepublikový průměr 15,2%. 
 Z jednotlivých okresů Jihomoravského kraje jsou 
nezaměstnaností nejvíce postiženy okresy Hodonín a 
Znojmo. Bez zaměstnání v nich na konci června 2010 
bylo 14,0 % resp. 11,3 % ekonomicky aktivního oby-

vatelstva. Dlouhodobě nejnižší je nezaměstnanost v 
okrese Brno-venkov (8,0 %) a okrese Vyškov (8,3 %). 
V krajském městě se míra nezaměstnanosti pohybuje 
na nižší úrovni, při evidovaných 18 795 uchazečích 
dosahuje úrovně 8,4 %.
 V průběhu června 2010 bylo na úřadech práce v 
Jihomoravském kraji nově zaevidováno 5 361 osob 
(tedy o 275 osob více než v květnu). Evidenci na-
opak ukončilo 7 215 uchazečů, přičemž do nového 
zaměstnání jich nastoupilo 4 925 (68 %). Počet neza-
městnaných v kraji tak klesl o 1 854 osob. Situace na 
trhu práce se v Jihomoravském kraji zlepšila a to jak s 
nárůstem sezónních prací (zemědělství), tak návazně 
na zlepšující se situaci v některých průmyslových 
podnicích. Počet nezaměstnaných je však přesto v 
kraji nyní o 11 % (6 104 osob) vyšší než před rokem. 
Míra nezaměstnanosti sice v průběhu posledního 
měsíce klesla v kraji o 0,3 p.b.  (v okrese Znojmo 
došlo k největšímu poklesu míry nezaměstnanosti o 
0,8 p.b.), v meziročním srovnání však  téměř ve všech 
okresech kraje došlo k nárůstu míry nezaměstnanosti, 
nejvíce v okrese Brno-venkov (o 1,5 p.b.); míra neza-
městnanosti v meziročním srovnání poklesla pouze 
v okrese Blansko, a to o 0,6 p.b.                      - Šr -

Území

Počet nezaměstnaných Absolventi 
škol
a mladiství

Volná 
pracov-
ní místa

Počet ucha-
zečů na 1 
volné místo

Míra
nezaměst.
(%)

celkem v tom

muži ženy

Blansko 5 411 2 711 2 700 296 214 25,3 9,6

Brno-město 18 795 9 505 9 290 677 935 20,1 8,4

Brno-venkov 8 301 4 246 4 055 497 464 17,9 8,0

Břeclav 5 970 3 130 2 840 389 213 28,0 9,7

Hodonín 11 428 6 147 5 281 593 303 37,7 14,0

Vyškov 3 819 1 974 1 845 224 118 32,4 8,3

Znojmo 6 762 3 355 3 407 377 685 9,9 11,3

Jihomoravský kraj 60 486 31 068 29 418 3 053 2 932 20,6 9,5

Česká republika 500 500 251 235 249 265 24 005 32 927 15,2 8,5

Struktura nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 30.6.2010:

Obléknout staré džíny je 
nejlepší dárek

 Liposukce totiž už zdaleka nepatří mezi služby, 
které si mohou dovolit pouze lidé s nadprůměrnými 
příjmy. Kombinaci různých forem neinvazivního hub-
nutí si může dnes dovolit prakticky každý. „Procedury 
jsou nebolestivé a nevyžadují žádná předchozí ani 
následná omezení, protože jsou velice šetrné. Je to 
srovnatelné s klasickým kosmetickým ošetřením, na 
které se po určité době ženy znovu vrací,“ popisuje 
revoluční metodu hubnutí v blanenské nemocnici 
primář Novotný.
 Podle průzkumů ženám dopnutí starých džín zved-
ne hladinu endorfi nu rychleji, než hodina v posilovně. 
Proto to jsou především ony, které plní ambulance 
estetických lékařů. Muži si nechávají odstraňovat 
podkožní tuk a tvarovat problémové partie mnohem 
méně často. „Většinou, když k nám přijde muž, tak 
chce udělat radost své ženě nebo partnerce a zákrok 
ji zaplatí. Nebo rovnou koupí poukaz na zkrášlující 
procedury jako dárek,“ zakončuje primář Novotný.

Jana Kodysová

Restaurace a bar

VelvetVelvet
nabízí:
- denní menu do 15:30
- stálý jídelní lístek
- diskotéky, party, taneční večery
- možnost uspořádání soukromých
 oslav a  fi remních večírků
 i mimo otevírací dobu
- novou letní zahrádku, koncerty
- víkendové grilování,
 pečení selat a kýt

 
Blansko, Okružní 2

736 546 599
516 411 335

30.7. od 20 hod. - hraje Velvet
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Ve středu 14. července se v blízkosti křižovatky do Olomučan konalo cvičení 
jednotek Integrované záchranné služby při záchraně posádek dvou aut, která se 
zřítila do koryta Svitavy. Velitel zásahu řídí činnost hasičů, kteří se dostávají do 
prvního z nich.

Prvního, po odstranění střechy havarovaného auta, vyproštěného řidiče  přepra-
vují hasiči spolu se zasahujícím lékařem a posádkou sanitního auta k ošetření a 
přípravě zraněného na přesun do nemocnice.

Text a foto:  - Šr -

Hasiči současně připravují vyproštění řidiče druhého auta k přesunu člunem na 
druhý břeh a jeho odvoz do nemocnice. To se, bohužel, podařilo až po celé hodině 
od zahájení zásahu. Vyprošťování je sice náročné, ale rychlost, která vázla, je pro 
záchranu  života rozhodující.

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Opilý řidič předjížděl v zákazu Opilý řidič předjížděl v zákazu 
a přišel o řidičský průkaza přišel o řidičský průkaz

Jde opravdu o chyby              
železnice i řidičů?

V rubrice Reakce - polemiky Monitoru ze 2. 7. 
2010 píše v článku „Jde opravdu jen o chyby 
řidičů" řidička pod zkratkou -zs- o hrůzostrašné 
chvíli, kterou zažila se svým autem, mezi sta-
ženými závorami na přejezdu Blansko - město. 
Jejími slovy: "Přijížděla jsem k přejezdu Blan-
sko - město, začalo svítit přerušované červe-
né světlo společně se zvukovou výstrahou. 
Zastavila jsem tedy, vypnula motor a světla. 
V protisměru i za mnou se začala tvořit fronta 
dalších aut. Závory se spustily a po chvíli 
čekání přefrčel rychlík. Poté se závory zvedly, 
utichla zvuková výstraha a zhasla červená 
světla. Nastartovala jsem a vjela na přejezd. 
Byla jsem přibližně v půlce, když vtom závory 
opět v mžiku bez předchozího zvukoveho sig-
nálu !!! Spadly dolů a rozezvučela se zvuková 
výstraha. Dojela jsem cyklistu, který přejížděl 
stejným směrem a oba jsme tak zůstali v pasti 
před spadlými závorami."

 Tak tohle bych tedy na vlastní kůži zažít ne-
chtěl. Ale pořád ve mně hlodá otázka: Jak to, 
že se ve stejné pasti neocitnul také první řidič 
přejíždějící v protisměru. Vysvětlujících odpo-
vědí je řada, ale bylo by zavádějící je uvést.
 Nejlepší vysvětlení by mohl podat asi jedině 
tento řidič, pokud byl místní, případně jiný pří-
mý svědek události. Důležité je, že se tentokrát 
nikomu nic nestalo. 

Z.D. Blansko

    Vrtulník Letecké služby Policie České republiky vypomáhal v pátek 16. července v odpoledních 
hodinách kontrolovat na státní silnici I/43 vedoucí z Brna do Svitav, zda se tam řidiči chovají podle 
předpisů a neporušují pravidla silničního provozu.

 V pátek odpoledne, zejména v době prázdnin, 
je tento hlavní tah od Brna směrem na sever velmi 
frekventovanou komunikací, protože tudy směřují 
řidiči jednak na víkend, ale také na dovolenou nebo 
z dovolené. Díky dohledu policistů ze vzduchu 
se podařilo například odhalit řidiče Volkswagenu 
Passat, který nejpr-
ve předjížděl na plné 
čáře v blízkosti Černé 
Hory. Informaci o jeho 
chování okamžitě po-
licisté letecké služby 
předali radiostanicí 
pozemní hlídce. Ta 
při dechové zkoušce 
zjistila, že řidič je 
pod vlivem alkoholu. 
V dechu měl 0,41 pro-
mile alkoholu. Policis-
té mu tedy zakázali 
další jízdu a zadrželi 
řidičský průkaz.
 Během akce po-
licisté zkontrolovali 
celkem 63 vozidel. U 
38 z nich pak zjistili 
přestupky a uloži-
li blokové pokuty v 
celkové výši za víc 
jak 22 tisíc korun. Tři 

přestupky budou dále řešiny správním orgánem. 
Předjíždění na plné čáře zaznamenal vrtulník v pěti 
případech, dalších devět řidičů si vyjelo autem, aniž 
by použilo bezpečnostní pásy, deset vozidel bylo ve 
špatném technickém stavu.

por. Mgr. Iva Šebková

Reakce - polemikyReakce - polemiky • www.ceska-informatika.cz • Blansko • prodejna u nemocnice •  

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

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

 „INTERNET OD ČESKÉ“

Již od
 99,-

měsíčně!

INZERUJTEINZERUJTE
V MONITORUV MONITORU
za super ceny!!!za super ceny!!!

tel. 602543381tel. 602543381

* GO motorů
* Repase - hlav, alternátorů, startérů
* opravy výfuků

OPRAVYOPRAVY
motorových vozidel

Petr Mikulášek, Blansko, Bezručova 52

Tel. 605 242 935Tel. 605 242 935
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Neúcta k životu se nevyplácíNeúcta k životu se nevyplácí

Při nedávné vichřici byly nejvíce poškozeny lesní porosty v okolí městské části 
Hořice. Jako první byla od polámaných a vyvrácených stromů vyklizena tato část 
lesa v sousedství příjezdové silnice. 

Hrozivý je pohled na množství opracovaných kmenů neplánovaně pokácených 
stromů. Ty jsou ukládány v sousedství silnice a připraveny k odvozu pro další 
zpracování a využití.

Práce v dalších vichřicí poškozených lokalitách stále pokračují. Pro tyto práce jsou 
používány těžké mechanizmy, které stahují připravené kmeny na další skladiště. 
Po skončení budou vzniklé mýtiny znovu osázeny.

Fext a foto:  - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z HOŘIC** FOTOREPORTÁŽ Z HOŘIC*

Vodáci na SlovenskuVodáci na Slovensku

 Jak vidět i ze snímku, těch, kteří riskují život nejen 
při koupání, ale i cestou přes koleje a poléhání a 
přecházení v jejich bezprostřední blízkosti. Dosta-
tečným varováním není ani řada těch, kteří zde 
utonuli. Posledním v této řadě je 22letý mladík, který 
ve středu v 16.30 hodin nestačil skupině svých přátel 
s nimiž se snažil přeplavat na druhý břeh. Topícího 
se  mladíka zpozoroval a snažil se zachránit jeden z 
přítomných plavců, ale ten klesal ke dnu hlubokého 
jezera tak rychle, že ho již nestačil zachytit.
 Dokud lom sloužil železničářům ke svému účelu, 
byla podzemní voda odváděna do řeky. Po skončení 

těžby byl zřejmě odtok uzavřen nebo poškozen a vy-
tvořilo se nekontrolované a životům neodpovědných 
„rekreantů“ nebezpečné jezero.
 Majitelem lomu jsou České dráhy, které za několik 
desetiletí ani řada utopených nepřiměla k tomu, aby 
tento svůj pozemek oplotily a zabránily tak riskant-
nímu  přechodu přes koleje a pohybu lidí kolem 
vražedného jezera. Tato fi rma dokonce nedbá ani 
o bezpečnost maminek s kočárky, které nemohou 
použít podchodu k nástupišti na vlak, protože není 
vybaven pro přechod s kočárkem. 

- Šr -

INZERUJTE V MONITORU!INZERUJTE V MONITORU!
Na letošní léto jsme pro vás připravili
několik výhodných akcí:

  pro nové zákazníky akce 2+1 zdarma2+1 zdarma
  a k tomu krátký PR článek
  
  pro stálé inzerenty slevy až  50%50%  ze základní ceny inzerátu
  
  5%5%  sleva při platbě předem

 * Monitor je nejstarším soukromým
  periodikem s šestnáctiletou tradicí
  a nejvyšším nákladem 

 * Záruka solidnosti a důvěryhodnosti

 * Regionální inzerce je jednou z cest z krize

Spojte se s námi:Spojte se s námi:
na tel. 516419816, 602543381
mailujte na monitor@monitor-bk.cz

INZERCE V MONITORU SE VYPLATÍ!INZERCE V MONITORU SE VYPLATÍ!

 Nerespektování všech zákazů a nařízení stálo život dalšího člověka při koupání v zaplaveném lomu 
u blanenského nádraží.

I přes zákaz riskuje nemalé množství neodpovědných lidí, kteří se zřejmě I přes zákaz riskuje nemalé množství neodpovědných lidí, kteří se zřejmě 
snaží i za cenu ohrožení života ušetřit pár korun vstupného za akvapark snaží i za cenu ohrožení života ušetřit pár korun vstupného za akvapark 
a přechází přes nebezpečné koleje ke smrtícímu lomu. Opravdu zajímavý a přechází přes nebezpečné koleje ke smrtícímu lomu. Opravdu zajímavý 
způsob mamonu.                                                                Foto: archiv - Šr -způsob mamonu.                                                                Foto: archiv - Šr -

 V prvním červencovém týd-
nu se blanenští studenti Vyso-
ké školy mezinárodního pod-
nikání a příznivci vodáckého 
sportu, zúčastnili vodáckého 
kurzu na slovenské řece Ora-
va. Splav byl dlouhý 61 km po 
svižné a krásně meandrující 
řece, jedinečnou přírodou 
severozápadního Slovenska. 
Na závěr proběhla prohlídka 
Oravského hradu, který patří 
k nejkrásnějším a nejznáměj-
ším hradům Slovenska. 

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

 Českomoravská stavební spořitelna „LIŠKA“
Kancelář: Smetanova 4 (vedle Café Bergman).
Libor Münster - tel. 777111268
e-mail: libor.munster@cmss-oz.cz
Stavební spoření se státní podporou 3000,- Kč

 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, sádro-
kartony, bourací práce včetně likvidace. Tel. 
724249530.

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

 Pro BAZAR STROJŮ A NÁBYTKU v Dolní Lhotě 
u Blanska přijmeme zboží do komisního prodeje. 
Tel. 602882227.

 Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte 
zdarma služeb na www.mikark.cz

 Zavedená fi rma s dlouholetou tradicí na gas-
tronomickém trhu hledá vhodné prostory pro 
provozování nové stylové restaurace v Blansku. 
Tel. 603176637.

Topenářství - Vodoinstalatérství Vladimír Kalu-
žík. Tel. 774991104.

Kosmetický salon, nehtové studio, objednávky 
pernamentní makeup. Připravujeme kadeřnictví. 
www.keystudio.cz - tel. 739516503.

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

Koupím vaše auto. Tel. 603707132.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* 5 let starou myčku Indesit za 3000. Tel. 734461815.
* DB 1+kk 35m2 v 6 let starém domě za 800 tis. Tel. 
607632096.
* Mladé andulky za 100,- Kč. Tel. 737902404.
* Žací malotraktor John Deere L118 zánovní, za 49 tis. 
Tel. 776141667.
* BTV TEC 52cm za 900, video Aiwa a 40 kazet s fi lmy 
za 500, vše funkční, i jednotl. Tel. 604389346.
* Auto Daihatsu chavade 1.3I, r.v. 93, 165tkm, dobrý stav. 
Tel. 731419754.
* Dám. kolo Olpran Gemini, levně. Tel. 776253578.
* Opel Astra r.v. 99, 67tkm, stříbrný. Tel. 604756094.
* Řadový RD v Rájci po rek. se zahrádkou a uzavřeným 
dvorkem, příp. vyměním za 2+1 v BK. Bez RK. Tel. 
773060424.
* DB 3+1 na Písečné, 78 m2, po část. rek., plastová okna, 
vlastní kotelna v domě. Možnost převodu do OV (anuita 
30 tis. Kč). Tel. 607895002, ne RK.
* Obyvákovou sestavu nábytku - buk (knihovna, skříňka, 
police, komoda, TV stolek, konferenční stolek), stáří 3 
roky, výborný stav, levně. Tel. 739552670.
* Barevnou televizi Salora. Tel. 737900946.
* Štěňata novofundlandského psa bez PP, černá, očkova-
cí průkaz. Fenky a psík. Cena 5500,-Kč. Tel. 728399768.
* DB 3+1 Zborovce, možno odkup do OV. Cena 1.700,000 
Kč. Tel. 603893251.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* 2+1 OV, BK, Sever, Zborovce, tel. 724762916.
* RD nebo pozemek v BK a okolí.Tel. 722659170.

* Pronajmu dlouhodobě garáž na Zborovcích. Tel. 
775223137.
* Pronajmu garáž v Rájci ul. Pionýrská. Tel. 607231294.
* Hledám podnájem v BK 1+1 (kk). Tel. 607699169.
* Pronajmu 2+1 v centru. Tel. 608582050.
* Hledám práci na pozici pomocná síla v kuchyni, úklid 
prostorů či bytů. Zvládám i domácí práce, žehlení a 
podobně. Tel. 737831986.
* Hledám práci v oboru obuvnictví. Opravy obuvi a 
veškeré služby. Tel. 737831986.

www.rosendorf.cz

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

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

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

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

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

Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
Moravské hrady.cz – Letní kulturní festival – 
20.8.2010 v 19 h, Hrad Veveří – účinkují Kryštof, 
Support Lesbians, Aneta Langerová, Gipsy.cz, 
Monkey Business, Horkýže slíže a další...
Ticketpro, Ticketstream:
6.8. Hradhouse 2010 – Boskovice
2.10. Vivaldianno 2010 - Brno, Janáčkovo divadlo
7.10. Joe Cocker - Brno, Hala Rondo
12.10. Chinaski - Brno, Hala Vodova
22.10. Elán - Brno, BVV
30.10. Karel Gott - Brno, Hala Rondo
30.7. - 1.8. 2010 – Benátská noc, Malá Skála
13.8.-15.8.2010 – Cardion ab Grand Prix 2010 – 
Brno, Automotodrom Brno
Aktuální nabídka:
Pidifrk Blansko - speciální sběratelská edice pohledů 
- tzv. pidifrků. Kreslené pohledy na sebe vodorovně 
i svisle navzájem navazují, a dohromady tak tvoří 
ojedinělou mapu zajímavostí České republiky. V 
současné době nabízíme Blansko, Brno a Špilberk. 
Cena: 15 Kč. 
Nové pohlednice Vavřinec a Rozhledny Blanenska
Plán města Brna -  měřítko 1:20 000, doplněný auto-
mapou a cyklotrasami v okolí. Cena 49,- Kč
Cyklomapa Brno a okolí – vydala Kartografi e Praha, 
obsahuje mapu regionu v měřítku 1:70000, plán Brna 
1:30000, popisy vybraných cyklotras a turistická 
známková místa. Cena: 85,- Kč.
Aktuální informace
Otvírací doba naší kanceláře je v letní sezoně roz-
šířena i na sobotní a nedělní odpoledne:
Po–Pá 9–18 h, sobota 9–12 a 13–17 h, neděle a 
svátky 13–17 h
Těšíme se na vás!
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 WAYAY
Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

JAZYKOVÁ ŠKOLA
EASYWAY zahajuje:

REGISTRACI NA ŠKOLNÍ 
ROK 2010/2011

AJ, NJ, IJ, FRJ, ŠJ, RJ,
LATINA, PORTUGALŠTINA...
- od úplných začátečníků po pokročilé
- příprava na FCE
- individuální, skupinové, intenzivní

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

www.guape.cz
S - PODLAHYODLAHY

         PRODEJ - POKLÁDKA

nám. Republiky 1 (hotel Dukla)
Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

        

nám Republ

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

út, čt  14 - 17 hod.út, čt  14 - 17 hod.

PRONÁJEM LEŠENÍ
za super ceny!!!

PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKYPŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY
Specialista na:
$ FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ
$ FINANCOVÁNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV A REKONSTRUKCÍ
$ VYPLACENÍ PODÍLU Z DĚDICTVÍ
$ VYPLACENÍ SPOLUVLASTNICTVÍ
$ REFINANCOVÁNÍ VAŠEHO ÚVĚRU
$ DOTAČNÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM
$ FINANCOVÁNÍ FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

Tel. 736 696 069Tel. 736 696 069

* Hledám pronájem bytu o velikosti 1-2+1 v Blan-
sku. Tel. 736838383.
 
* V Blansku ihned koupím byt o velikosti 2+1, 
spěchá. Tel. 731932016.
 
* Ráda bych koupila domek v blízkém okolí Blan-
ska. Nabídněte prosím. Tel. 604374975.

SS  tudiotudio
KRÁSNÉ VLASYKRÁSNÉ VLASY

Prodlužování vlasů - MICRO RING

NOVĚ V BLANSKU
OD 2.8.2010OD 2.8.2010
Studio zaměřené na prodlužování 
vlasů metodou micro ring a prodej 
vlasové kosmetiky.

Mlýnská 15, Blansko
(budova Městských lázní)

Tel. 607 610 584Tel. 607 610 584
www.studiokrasnevlasy.czwww.studiokrasnevlasy.cz

Sport Club Jany Kuncové pořádá tradiční

LÉTO S POHYBEMLÉTO S POHYBEM
NA SALMOVCENA SALMOVCE
Pro všechny věkové i váhové kategorie s možností snížení hmotnosti a 
tvarování postavy
ZŠ Salmova - vchod zezadu od kurtů. Cvičíme na hřišti nebo v tělocvičně, 
dle počasí a domluvy.

OD 12.7.2010
PONDĚLÍ  19 - 20 hod. - KONDIČNÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ
- s bedýnkou i bez ní s Marcelou Kopřivovou
 

OD 27.7.2010
ÚTERÝ 10 - 11 hod. - REHABILITAČNÍ A KONDIČNÍ CVIČENÍ
 - vhodné po úrazech, operacích kloubů, při nadváze, pro matky na mateřské...
 - "Zkusme to spolu" s Mgr. Janou Kuncovou.
ÚTERÝ 19 - 20 hod. - ORIENTÁLNÍ TANEC ÚPLNĚ OD ZAČÁTKU
 - vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie bez předchozí pohybové průpravy pro 
zlepšení pohyblivosti páteře, odstranění bolesti zad, zvýšení fyzické kondice s Mgr. Janou 
Kuncovou a Monikou Šindelkovou. Cena: 50,- Kč/lekce.
MASÁŽE - dle objednání (tel. 776140953) - využijte letní výhodné nabídky za přijatelnou cenu!

INFORMACE: Mgr. JANA KUNCOVÁ, tel. 776140953
POHYB JE ŽIVOT, POHYB JE RADOST!

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

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

ZEPO Bořitov - družstvo
oznamuje nově otevřenou

PRODEJNU MASAPRODEJNU MASA
v Černé Hoře

(vedle pošty)

Otevřeno:
po - pá 9-17, so 8-11
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Český baseballový pohár Český baseballový pohár 
3. místo pro Black Hill Blansko3. místo pro Black Hill Blansko

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

☺☺

DO SVĚTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS.

cestovní agentura

Rožmitálova 14, Blansko, T./F.: 516417035
pondělí - pátek 9,00 - 11,30, 13,00 - 17,00 hodin

e-mail: s-tour@iol.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ

!!! LAST MINUTE 24 hodin DENNĚ !!!☺☺ ☺☺
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností

MEGASLEVY * ŘECKO 20% + DÍTĚ jen 1900 Kč!MEGASLEVY * ŘECKO 20% + DÍTĚ jen 1900 Kč!

PRÁZDNINY * Platí 2. osoba jen 50%!PRÁZDNINY * Platí 2. osoba jen 50%!

* EXOTIKA * HORY * POZNÁNÍ * POBYTY *

*** CHATY * CHALUPY * PENZIONY * LÁZNĚ * HOTELY * KEMPY ***

*** Služby pro skupiny, f irmy, školy, jízdenky, letenky ***

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Tel.: 516 411 142
Fax: 516 411 143
info@topautosalon.cz 

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
www.topautosalon.cz 

SIMPLY CLEVER

Těšte se na každou přehlednou rovinku, prudké stoupání i chvíle předjíždění. Díky přeplňovaným čtyřválcovým motorům TSI 

s vynikající akcelerací nabízí totiž nová Škoda Fabia dynamickou a úspornou jízdu.

Okouzlí Vás jistě nejen svou vyspělou technikou a dospělejším vzhledem, ale také moderními prvky výbav. Například díky 

nadstandardní navigaci Amundsen s barevným dotykovým displejem vždy najdete tu správnou cestu.

Nová ŠkodaFabia. Nyní může být Vaše již od 199 900 Kč.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu Fabia: 4,2–5,7 l/100 km, 109–132 g/km

Nová ŠkodaFabia

PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Konec sezóny

     Soutěž tříčlenných družstev „ČAD CUP“ skončila. 
Některá družstva však nezvládla závěr a tak jim 
v konečné tabulce nějaké ty bodíky chybí. Letos 
celá soutěž byla uzavřena mimořádně již v měsíci 
červenci, oproti rokům předešlým, kdy závěr a 
hodnocení soutěží probíhalo v měsíci září. Proto 
má tabulka následující podobu (viz. tabulka).
    Soutěž jednotlivců vyhrála dvojice „ HRÁČŮ“ 
Vít Halas a Jan Zezula s 57 vyhranými sety. Do 

soutěže se zapojilo 38 hráčů. Vyhodnocení všech 
soutěží, které byly ukončeny, bude na Červencovém 
squashovém turnaji a s výsledky budete seznámeni 
v následujících číslech Monitoru.
 Je tu doba dovolených. Proto i my Squashové 
centrum uzavřeme, a to v termínu od 19. července 
do 8. srpna. Takže otvíráme v pondělí 9. srpna ve 
14 hodin.
 Příští srpnový squashový turnaj bude v sobotu 
21. srpna od 13 do 18 hodin. Startovné neměnné 
200,- Kč a opět jste zváni.

- rl-

 Chcete optimálně,zdravě a natrvalo
 zredukovat své tukové zásoby? 
 Využijte služeb nutričniho poradce.
 Získáte přehled o energetických
 a nutričních potřebách svého těla.

 Objednávka na telefonu:
516 413 233, mobil 608 319 752 516 413 233, mobil 608 319 752 

PowerPlate Studio BlanskoPowerPlate Studio Blansko
* Chcete se cítit fi t?
* Chcete zvýšit svoji
 fyzickou výkonnost?
* Trápí vás bolesti zad ?

Přijďte k nám vyzkoušet revoluční
cvičební stroj PowerPlate
pod vedením zkušeného trenéra

Telefon: 774 716 719Telefon: 774 716 719
www.powerplate-blansko.cz

OTEVŘENOOTEVŘENO
po - ne 18 - 01 hod.po - ne 18 - 01 hod.

Zveme vás do nově otevřenéhoZveme vás do nově otevřeného

D&D baru ZámečekD&D baru Zámeček
* zaváděcí ceny
* pivo Pardál 11° za 18,- Kč
* možnost přímého vstupu
 do baru ze zahrádky po 23. hodině
* AKCE LÉTOAKCE LÉTO - vodka + juice = 28,- Kč
 (0,04l Jelzin vodka, 0,3l juice pomeranč)

tel. 774 000 055tel. 774 000 055

 Od 25.6. – 27.6. se uskutečnil v Brně Český base-
ballový pohár juniorů pro rok 2010. Za účasti týmů 
Draci Brno, Eagles Praha, Arrows Ostrava, Skokani 
Olomouc, Technika Brno a Black Hill Blansko.
 Naši junioři doslova vydřeli nádherné třetí místo po 
vyřazovacích zápasech ve skupinách, kde prohráli 1. 
zápas s Draky Brno 10:1 a porazili Skokany Olomouc 
8:7. Bez stálých opor, catchera Jakuba Moce a Jardy 
Němce kteří nastoupili v sobotu za tým mužů v zápa-
sech s Chocní(2x vítězství). Na náš tým tak zbyl boj 
o třetí místo proti týmu Arrows Ostrava. Po nesmírně 
vyrovnaném zápase a odhodlaném výkonu všech 
hráčů jsme porazili Ostravu 6:3 po prodloužení.                                                                                                                                     
  V letošním roce končí s Juniorskou kategorií hráči 

ročníku 1991 a právě těmto hráčům, kteří spolu tvořili 
výborných kolektiv již od žáčků, jsme medailové 
umístění moc přáli. Díky hoši. Je jen škoda že s nimi 
nevydržel až do tohoto jejich životního malého fi nále 
jejich veliký vzor a trenér Jara Krejčíř, který od nich 
odešel k doslova k malým „capartům“ v době, kdy 
ho asi nejvíc potřebovali. To je v 17 letech.
 Naštěstí se jich ujal současný trenér Roman 
Kašpárek, který tento ročník 91 a mladší dovedl až 
k mužské kategorii, za což mu hráči jistě poděkují.
 Ono se totiž mohlo klidně stát, že by se junioři úpl-
ně rozpadli a v dalších letech by asi zanikl i mužský 
tým. Ještě jednou děkují hráči i rodiče.

-bb-

1. HRÁČI 7 7 0 51 : 12 14

2. KILLERS 7 5 2 43 : 20 12

3. HUNTÉŘI 7 5 2 41 : 22 11 1 x skreč

4. PTÁCI 7 4 3 31 : 32 11

5. BOSKOVICE 7 3 4 28 : 35 10

6. H. M. M. 7 1 6 18 : 45 6 2 x skreč

7. BOROBOYS 7 0 7  0 : 63 6 1x skreč

8. WALKERS 7 0 7 13 : 40 5 2x skreč

KopírkaKopírka
Canon IR 1020Canon IR 1020
- A4 USB tiskárna
- USB bar. skener
- 20 kopií/min.
- zatížení 5000 kop./měs.

Kopírka
Canon IR 2318
- A3 USB tiskárna
- možnost skenování
  18 kopií/min.
- zatížení 5000 kop./měs.


