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Čas dovolených

Léto je v plném proudu a každý přemýšlí (pokud už nemá svoji dovolenou za sebou), kam by letos
vyrazil. Nabídek je plno, cestovky se můžou přetrhnout, aby získaly klienty, člověk neví kam dřív
sáhnout. Překvapila mě ale zpráva statistického úřadu, který oznámil, že letos výrazně vzrostl zájem
o tuzemskou dovolenou na úkor zahraničních pobytů. Proč?

KUCHYŇSKÉ
STUDIO
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

Kuchyně

- Havlík

Stoly, židle
Sedačky, konfer. stolky
Postele, matrace, rošty
Obýváky, ložnice
Předsíně, sedačky
Obýváky, ložnice
Dětský nábytek, postele
Student. nábytek, obýváky
Atypický nábytek

- Ton
- Jech
- Jelínek
- Jelínek
- Dřevotvar
- Dřevotvar
- Gazel
- BMB
- Havlík

ČESKÝ
NÁBYTEK
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NABÍZÍME VÝHRADNĚ

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

le

t z uk
ár

• montuje vrata od
garáže po hangár
Může za to celosvětová krize? To určitě ne. Mám
ověřeno, že když si zajedete do nějakého levného
kempu v Chorvatsku nebo Itálii, přijde vás to levněji
než když se budete válet týden u Máchova jezera
nebo na Lipně. Každá firma láká zákazníky a naše
republika už dávno nepatří mezi levné aglomerace.
Přesto si lidi řeknou: „Taťko, je krize, letos nikam
nepojedeme, najdeme si nějakou klidnou dovolenou
u nás doma.“
A to se mi líbí. Víte proč? Když vrcholil turistický
boom do přímořských států, někdo se mě tam zeptal odkud jsem a já řekl, že z Blanska, tam, kde je
Moravský kras, zeptal se většinou: „Kde to je?“
Stejně tak jsem ani já nevěděl kde jsou například

Kopírka
Canon 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.

Vejprty nebo Postoloprty. Všichni jsme přesně věděli,
kde je Bibione, Lignano, Ischia, Neapol, Costa Brava,
Paříž či jiná turisticky atraktivní střediska, po návratu
o nich barvitě líčili, ale když jsem se zeptal někoho z
Blanska: „Kdys byl naposledy v Moravském krasu,
jel na lodičce nebo lanovkou,“ většinou všem zamrzl
úsměv na rtech a řekl: „Na výletě v šesté třídě.“
Čěši prostě začali poznávat Evropu a na vlastní
zemi zapomínají. Já vím, že se nedá srovnávat lyžování v Alpách s Krkonošemi (i když to dnes vyjde
finančně nastejno) a podobně Jedovnický rybník
není Středozemní moře. Nicméně na území republiky jsou stovky krásných historických měst, kam se
sjíždějí zahraniční turisté (a není to jen Praha). V
roce 2000 jsem začal vydávat křížovkářský časopis
o českých městech. Vycházel sedm let, já jsem
během té doby osobně navštívil každé z nich, nafotil
si zdejší pamětihodnosti, koupil si nějakou brožurku
o historii a pak z ní do tajenek vybral zajímavosti.
Byly to krásné cesty a nikdy bych nevěřil, jak krásná
může být třeba nedaleká malá Polička, Nové Město
nad Metují, nebo vzdálenější Znojmo, Kroměříž,
Pelhřimov, Český Krumlov, Písek, Litoměřice, Louny,
zdevastovaný Most a další a další města, celou tu
stovku samozřejmě vyjmenovat nemůžu.
V každém z nich jsem strávil celý cen, v některých
i noc, pokochal se architekturou a koloritem, které
má každé městečko zcela rozdílné, odevšud jsem
si přivezl nějakou blbinku, knížku, pohlednici nebo
nástěnnou keramiku, která mi do smrti bude připomínat místa, kam mě osud zavál. Nikdy jsme nevěděli,
kde budeme spát, ale vždycky se něco našlo a ráno
zase dál, prstem do mapy a hurá kupředu: Jindřichův
Hradec, Rakovník nebo Františkovy Lázně, to je fuk,
všude je krásně.
A tak podporuji vzrůst domácí turistiky, je to mnohem zajímavější, než se nechat odvézt do nějakého
provinčního přímořského městečka, kde vás na
týden vyplknou z letadla nebo autobusu a vy chodíte
po jedné ulici kilometr na jednu a na druhou stranu
a pokud si nepřiplatíte za drahé zájezdy, nevidíte
vlastně nic, než ten kousek pláže, který vám byl
přidělen. Cestujte po vlastech českých a moravských
a uvidíte, že taky nebudete zklamáni.
PM

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

•
•
•
•
•
•
•

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.

a

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

volejte

• zaručuje dostupný
a rychlý servis

800 800 874
www.trido.cz

Reality Macocha s.r.o., Smetanova 6, 678 01 Blansko

Reality
Macocha s.r.o.

mob.: 777 857 739, 605 163 333

podrobné informace a další širokou nabídku nemovitostí naleznete nastránkách www.realitymacocha.cz
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Realitní agentura

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

Prodej:

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

Pronájem:

DByt 2+1 Blansko – Absolonova, 56 m2, 2. NP, nevybavený...NC – 9.000 Kč/měs. vč.ink.
DByt 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 58 m2, 2. NP, vybavený...NC – 9.000 Kč/měs. vč.ink.
DKancelář Blansko – Rožmitálova, 1.p., 12 m2, část. vybavená...NC – 2.900 Kč/měs. vč.ink.

SLUŽBY KANCELÁŘE PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA
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PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI

RESTAURACE U ZÁMEČKU POŘÁDÁ:
SOBOTA
21.8. od 20h

tel./fax: 516 414 488
Dvorská 32
po - pá 8 - 17, so 8 - 11
Blansko

2 1.1. 2 0 0 9 o c h u t n á v k a v í n a M I L O T I C E

Taneční zábava se skupinou
31.1. 2 0 0 9 I I I . R E P R E Z E N T A Č N Í P L E S B A R V I N G R O U P
s tombolou a živou hudbou NETOPÝR

Svěží nabídka

/předprodej místenek v restauraci/

NETOPÝR
t e l . : + 4 2 0 516 411 8 5 0
m o b . : + 4 2 0 7 24 0 0 6 410

www.uzamecku.cz

NABÍZÍME:

dámských a pánských
triček a šortek.
Super kvalita,
dobré ceny...
a ještě něco navíc!

MOŽNOST pořádání soukromých akcí
. A K C E 5ZA
+ 1 KA
p i v ŽDÉHO
o z d a r m a POČASÍ!
O d 1 9 . 1KONAT
AKCE SE BUDE
/akce se vztahuje na pivo KOZEL světlý speciál/

Na obranu české
a evropské kulturnosti...

10% sleva

Jak jsem se ve fotoreportáži zmínil, jsou blanenské prázdniny nejen pro děti, ale i dospělé kulturní nudou.
Kromě nedělních koncertů na nám. Svobody, díky za ně, už se lidé scházejí jen v obchodních domech. A tak
nezbývá, než si pustit televizi. Jenže, co uvidíme na obrazovkách? ČT na obou programech se více zaměřila
na opakování starých filmů, i za ty díky, protože jsou příjemným kulturním zážitkem, osvěženým nesmrtelným
Menšíkovým a Holzmanovým humorem.
rok neodvysílalo tolik ruských filmů, jako nyní amerických
Totéž už, bohužel, nedovedou soukromé televizní
za týden. A z těch ruských nám dokonce až do dnešních
stanice Nova a Prima, které nám nabízejí podřadná
vánoc zůstal nepostradatelný Mrazík s Marfušou, zatím
až nekulturní, zřejmě laciná díla, která jsou na hony
co z těch dnešních budeme mít, jak se říká, tak akorát
vzdálena evropské kultuře. Večer promítané filmy plné
nervy nadranc a morálku nevím kde.
vražd, stresových kriminálek, které je dobře před spaním
Udivuje mně, že žádná komise pro televizní a rozhlasoani nepouštět, protože po celodenním shonu se člověk
vé vysílání počet drastických filmů neomezila, bezmocně
potřebuje odreagovat, pobavit, zasmát a ne se každý
přihlíží narůstajícím agresivitám a dělá, že nechápe, kde
den dorážet nerváky amerického stylu. Připadá mi, že
se to v těch lidech, dokonce už i dětech vzalo. A ostatní
ředitelé těchto televizí buď zapomněli že jsou Češi a plní
mlčí z obavy, že obdrží ohranou odpověď, že ten TV přijíjen záměry nám zatím naštěstí cizí nekulturnosti. Někdy
mač má knoflík na vypnutí. Jsou však už i ti, kteří ignorují
mně tyto pořady připadají jako školení jak vyloupit banku,
knoflík na zapnutí a je jim dobře.
spáchat rafinovanou vraždu a pro nezletilé jak zmlátit
-Šrnebo zabít učitele, či jak bezohledně ujíždět policistům,
kteří když na unikajícího pachatele vystřelí musí dokonce
jít, na rozdíl od amerického policajta, ke zpovědi. A pak se
divíme, když se to, co se z filmu odkouká skutečně stane.
Udělal jsem si v průběhu třicátého týdne rozbor programů těchto TV stanic. TV Nova odvysílala během jediného
týdne 59 amerických a pouze 8 českých filmů. Prima tomu
dala korunu odvysíláním 84 amerických filmů a pouze čtyř
filmů českých. To je za jediný týden vymývání mozků 153
americkými filmy – převážně kriminálkami nejtvrdšího
kalibru osvěženými 2x denně již několikráte opakovaným
seriálem MASCH a nekonečným seriálem „To je vražda,
napsala“ a odvysíláním pouhých 12 filmů českých. Dá se
na tyto stanice pohlížet, jako na stanice české? Kam to
šéfové těchto televizí zase lezou? Často se hovoří o letech
totality, ale ani v době stalinské propagandy se za celý

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

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

Den čerstvě nezaměstnaného
Na rozbor zaměstnanosti v Jihomoravském kraji i Blanska jsem od přítele obdržel zajímavou reakci. Neodolal
jsem a k zamyšlení ji v ryze českých novinách bez cenzury
přepisuji:
„Toho dne se Josef Kovář vzbudil brzy, neboť jeho budík
Made in Japan byl nastaven na šestou hodinu. Zatím co v
konvici Made in China začínala vřít voda, oholil se holícím
strojkem Made in Hongkong, navlékl na sebe košili Made
in Srí Lanka, značkové džíny Made in Singapur a tenisky
Made in Korea. Poté si na své elektrické pánvi Made in
India připravil ke snídani vejce Made in Polland a instantní
kávu Jacobs Made in Great Britanie mírně oslazenou
cukrem Diamant Made in EU. Usedl ke stolu se svou
kalkulačkou Made in Mexico, aby spočítal kolik dnes může
utratit. Když si srovnal čas na svých hodinkách Made in
Tchajwan s časovým signálem rádia, nasedl do vozu Made
in Germany a pokračoval v hledání nějaké dobře placené
práce v České republice. Na konci dalšího promarněného a
neradostného dne se rozhodl trochu si odpočinout. Vklouzl
do sandálů Made in Brasil, nalil si sklenku vína Made in
France a pustil si televizní přijímač Made in Indonesia, kde
se právě promítal film Made in USA. Ten za moc nestál a
tak přemýšlel, čím to je, že se mu nedaří najít si práci...“
- Šr -

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

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

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy
oprav i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Mozaika
našich dnů
Tak nějak jsem si zvyknul na mozaiku
názorů, které kolem mne proplouvají každý
den. Tak nějak jsem si zvyknul na to, že cokoli
napíšu je přijímáno na jedné straně s rozpaky,
na druhé s nepochopením, na třetí s nenávistí
a na čtvrté snad s porozuměním. A protože
jsem si zvyknul, pustím se i do tohoto tématu.
Blanenský krytý bazén stojí na svém místě a
slouží občanům našeho města od roku 1976.
Pamatuji si velmi dobře na svoji první návštěvu
tohoto zařízení, i když se bez mučení přiznám,
že mým životem se na dlouhá léta stala voda
v jiném skupenství než kapalném, a to shodou
okolností hned vedle: na zimním stadionu.
V souvislosti s výstavbou vodního parku se
přistupuje i k nutné modernizaci a úpravám
krytého plaveckého bazénu. To s sebou přináší nemalé investice, které rozpočet města
„bolí“. A z toho důvodu je třeba přemýšlet
ekonomicky, uvážlivě a se starostí dobrého
hospodáře.
V lázních obvykle bývá vlhko, to už tak bývá.
Možná právě z toho důvodu došlo k poškození nástěnné mozaiky, která krášlila stěnu
lázní po dlouhá léta. Zaznamenal jsem již
názory, které tvrdí, že tuto historicko-kulturní
památku je třeba zachovat a obnovit. Při vší
úctě, nemyslím si, že právě tato mozaiková
kresba na stěně veřejného zařízení je kulturním dědictvím, tím méně historickým. Co mne
zaujalo je několik věcí okolo. Krytý bazén má
především sloužit svému účelu, a pokud se
chystají opravy, je třeba aby maximum volných prostředků (které navíc město shání jen
těžko), plynulo do funkčních úprav (zvedací
dno, vzduchotechnika atp.). Výzdoba, jakkoli
někomu z nostalgických pohnutek připadá
historická, by měla přijít až naposled.
Každý jen trochu rozumný hospodář přece
ví, že nejdříve je třeba postavit střechu domu,
než se pustí do úprav fasády. Že je třeba (jako
v případě lázní) zajistit především fungování
zařízení a teprve pak myslet na jejich výzdobu.
Oprava popadané mozaiky v lázních by jistě
stála nemalé prostředky. Je tedy otázkou,
jestli není rozumnější věnovat úsilí tomu, aby
lázně sloužily bezpečně a dobře svému účelu
a nezatěžovat odpovědné lidi tím, jak to bude
dál s opadanou „výzdobou“, na kterou by se
jistě, při dobré vůli dostalo později, a pokud
se skutečně jedná o historickou a kulturní
památku, pak snad i na nějakém vhodnějším
místě, než je vlhké prostředí lázní.
Hezký den.
Freddie
freddiemail@seznam.cz

Řeznictví a uzenářství
F irma Pavlů
Ceny masa za 1kg
Vepřový bok s kostí
Vepřový bok bez kosti
Vepřová kotleta s kostí
Kotleta bez kosti 145,Vepřová krkovice s kostí
Vepřová plec bez kosti
Vepřová kýta bez kosti

při nákupu
dvou a více
kusů.

nám. Míru 5, Blansko
516 418 608

Selata, krůty, kýty
pro letní grilování.
68,88,107,- Hovězí zadní
Hovězí přední
98,- Vepřová, půlky
100,- Mleté maso
109,- Kuřata 69,-

AKCE!

169,144,50,65,-

út - pá 8 - 12, 13 - 1730, so 7 - 11

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Přerušení elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie.
Dne 18.08.2010 od 07:00 do 16:00 - Blansko - vypnutá oblast: ulice Bezručova od kruhového objezdu
po ul. Krátká pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátká
obě strany ulice po dům č. 52 kromě objektu č. 33
(učiliště) ulice Čelakovského dům č. 1 ulice Dobrovského. Ulice Dvorská od kruhového objezdu po
ul. Čelakovského levá strana ulice (lichá čísla), ul.
Jiráskova, Konečná, Krátká dům č. 1, Křížkovského
od ul. Dvorská po domy č. 44 a 47, Mánesova od
ul, Bezručova po č. 23, Pražská dům č. 4 (služebna
plynáren), Příční, Příkrá, Sukova, Tylova.
Dne 19.08.2010 od 07:00 do 15:00 - Blansko - vypnutá oblast: ulice Poříčí - objekty 1569/18, 2026/20,
2137/20a, 1991/22.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

V rájecké galerii Kruh budou
obrazy K. Kaliny
Mimořádnou událostí Galerie Kruh manželů Formánkových v rájeckém zámku bude 8. srpna 2010 v
15 hodin vernisáž obrazů Karla Kaliny. Jeho obrazy
se staly svým, řekl bych až ladovským pohledem
na svět, významným obohacením všech výstav v
českých i zahraničních galeriích a rozhodně patří i
k nejvýznamnějším výstavám rájecké Galerie Kruh.
Výstava potrvá do 19. září a bude v srpnu přístupná
od úterý do neděle v 10 až 16 hodin a v září v sobotu
a neděli od 10 do 15 hodin.
- Šr -

Jedno z charakteristických děl Karla Kaliny
Foto archiv - Šr -

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
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Reakce - polemiky Klub Matýsek
Mgr. Monika Kubová - Klub Matýsek

O neúctě k životu
Musím reagovat na článek „Neúcta k životu se
nevyplácí“, který vyšel v minulém monitoru. Kdyby
z článku vyšel pouze první odstavec, vůbec bych se
psaním tohoto příspěvku nezabýval – ve zbývajících
dvou odstavcích je však domotáno několik věcí dohromady (ještě k tomu nepravdivých), které hraničí
až s hloupostí.
Otázka zatopeného lomu se již několikrát opakuje
pořád dokola a žádné řešení se nenašlo (a vsadím
se, že ani nenajde). V uvedeném článku je napsáno, že pokud se v lomu těžilo, podzemní voda byla
odváděna do řeky a po skončení těžby byl odtok
zřejmě uzavřen nebo poškozen. Pokud vím (ale nemám ověřeno, zda-li je to pravda), v lomu se těžilo,
ale narazilo se na pramen, který byl tak silný, že jíž
nebylo možné takový objem vody čerpat a proto byl
lom zatopen. Voda samozřejmě pramení dodnes a
odtok je zde stále. Kdyby odtok v lomu nebyl, došlo
by k přelití lomu a vytékání vody na koleje… Při
optimalizaci a elektrizaci tratě však byla hladina cca
o metr snížena. Kdyby lom nebyl zatopen, zůstal by
zde hluboký kráter. Je tak jisté, že kdyby k zatopení
nedošlo, určitě by se zde někdo zranil nebo spadl při
zkoumání bývalého lomu a vina by byla svalována jak
jinak než na České dráhy a. s. (dále jen ČD), které
jsou stále chápány za všechno špatné, co se děje na
železnici. Obviňovat tak dnes ČD, že před více jak
100 lety nechaly zatopit lom, je opravdu nemístné.
Problém s koupáním zde existuje odjakživa, ale
nevím, proč by za to měly být odpovědné právě
ČD. Odpovědní za své chování jsou snad ti, co tam
chodí a koupají se. Proč by měl někdo oplocovat
svůj pozemek, kde je přístup pouze přes dráhu a kde
nikdo tedy nemá co dělat? Přecházení přes koleje
a pohyb v obvodu dráhy řeší Zákon č. 266/1994
Sb., o dráhách, v platném znění. Zde je citace z
uvedeného zákona:
Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy
vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují
za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy
na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou
veřejnosti nepřístupná s výjimkou
a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po
pozemní komunikaci,
b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s
pozemní komunikací,
c) prostor určených pro veřejnost, nástupišť a
přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich
poskytovány služby související s drážní dopravou,
d) veřejně přístupných účelových komunikací v
obvodu dráhy,
e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy
krajní koleje dráhy.

pro cestující), avšak zaměstnanci ČD stále provádí
obsluhu zařízení, řídí jízdy vlaků, hlášení rozhlasu
atd. (v Blansku výpravčí), což je ošetřeno smlouvou
mezi ČD a SŽDC. ČD (kromě zmíněné obsluhy,
jejíž zaměstnanci během několika let přejdou také
pod SŽDC jako tzv. Živá dopravní cesta, k čemuž
se zavázala v koaliční smlouvě současná vláda)
jsou primárně jen dopravcem na dráze, stejně jako
například soukromé společnosti RegioJet a. s., UNIPETROL Doprava, a. s., Advanced World Transport
a.s. anebo také ČKD Blansko Holding, a.s., které
občas se svojí lokomotivou zajíždí z podniku až do
stanice.
Pokud v Blansku výtah u podchodu chybí („podchod vybavený pro přechod s kočárkem“ jsem ještě
nikdy neviděl), je to záležitost SŽDC, nikoliv ČD,
RegioJet a. s., UNIPETROL Doprava, a. s., Advanced World Transport a.s. nebo jiných dopravců. Je
faktem, že chybějící výtah v koridorové stanici je
bohužel zdejší „rarita“ (ale například ve Svitavách,
nebo „nekoridorových“ stanicích Kuřim, Brno-Židenice, Tišnov a dalších výtah také chybí). To však
ještě neznamená, že je dovoleno porušovat zákon
o dráhách přecházením přes služební přechod.
V Blansku pro přístup na 3. nástupiště slouží
pouze podchod. Úrovňový přechod před budovou
slouží pro osoby, které mají povolení ke vstupu do
kolejiště, tzn. pro obyčejné cestující nikoliv! Pokud
chce někdo přejít přes služební přechod (například v
článku zmíněná maminka s kočárem), tak pouze pod
dozorem zaměstnance stanice, který je ve službě.
Byl jsem však svědkem, kdy hlášení „Nevstupujte
do kolejiště, použijte výhradně podchodu…“ bylo
opakováno asi 5x za sebou, přičemž mezitím prošlo
cca 30 lidí, samozřejmě bez toho, aby se alespoň
rozhlédli. Jako „bonus“ jsem viděl přecházet i skupinu malých skautů anebo mateřskou školku!!! Je
to normální? Obyčejní cestující snad potřebují pro
chůzi na nástupiště výtah?
Být naivní, že všichni budu přecházet přes koleje
jen tam, kde je to podle zákona dovoleno, je samozřejmě nesmysl. Není však na místě obviňovat ČD
nebo jiné dopravce, kteří za to nemají odpovědnost.
Nechci zlehčovat jakékoliv úmrtí v lomu nebo na
dráze, chtělo by to však od lidí trochu soudnosti
a selského rozumu, neboť z velké části jsou tyto
tragédie způsobeny bohužel vlastní nepozorností a
podceněním nebezpečí, ať se jedná o přecházení,
nebo koupání v lomu.
Radek Čupr

Velvet
nabízí:
- denní menu do 15:30
- stálý jídelní lístek
- diskotéky, party, taneční večery
- možnost uspořádání soukromých
oslav a firemních večírků
i mimo otevírací dobu
- novou letní zahrádku, koncerty
- víkendové grilování,
pečení selat a kýt
Blansko, Okružní 2

736 546 599
516 411 335

tel. 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 finanční příspěvek od Vás, příznivců
našeho centra. Je vás už hodně, co k nám docházíte, a my máme velké finanční problémy s úhradou
nájmu. Moc děkujeme za všechny spokojené rodiče a jejich děti.Číslo účtu najdete na webových
stránkách.DĚKUJEME.

Cenová houpačka

Jestliže je tedy podle toho zákona zakázáno
vstupovat do obvodu dráhy (což v případě lomu
platí, přístup je přes koleje), tak přece není povinnost
majitele lomu, aby ho oplotil!!! Zabránit v přechodu
kolejí může (a měla by) Policie ČR nebo Městská
policie, a nikoliv ČD. Z tohoto také vyplývá, že i pan
Šrámek porušil tento zákon, protože by se jinak
nedostal na místo, odkud fotil přiloženou fotku…
Narážku na maminky s kočárky v souvislosti s
lomem nechápu už vůbec. Jestli je v této souvislosti
míněno i přecházení kolejí cestujícími přes přechod
před nádražní budovou, tak zde krátce na vysvětlenou (i k výše napsanému):
Stanice Blansko (koleje, podchod, nástupiště,
prvky zabezpečovacího zařízení atd.) nepatří ČD,
ale státu, který založil organizaci Správa železniční
dopravní cesty, s. o. (dále SŽDC), jenž tento majetek spravuje. ČD patří pouze budova nádraží (hala

Restaurace a bar

www.klub-matysek.webnode.cz
e-mail: klub-matysek@seznam.cz

S tudio
KRÁSNÉ VLASY
Prodlužování vlasů - MICRO RING

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

Mlýnská 15, Blansko
(budova Městských lázní)

Tel. 607 610 584
www.studiokrasnevlasy.cz

zboží

Kaufland

Billa

Albert

1 kg

Kč

Kč

Kč

rajčata

22,90

24.90

29.90

paprika bílá

39.90

39.90

34.90

mrkev

12.90

14.90

14.90

česnek

99.90

129.90

119.90

cibule

14.90

22.90

9.90

brambory

13.90

17.90

14.90

květák

29.90

29.90

23.90

meloun

6.90

19.90

12.90

nákup celkem

241.90

300.90

261.20

Ceny odečteny v pátek 30.7. a pondělí 2.8.
Nejlevnější je jako
obvykle Kaufland, nejdražší Billa a uprostřed
Albert. Ceny však nevyjadřují vše. Tak kupř.
nejlevnější prodejna se
mění ve skladiště, takže se zákazník někdy
ani ke zboží nedostane
– viz snímek.
Specialitou jsou zde
často sice levné, ale už
nahnilé vážené brambory. Nepochopitelně
zde nejsou v době největšího návalu, většinou v den snížených
cen, obsazeny všechny pokladny, takže se
fronty prodlužují až na
celou délku prodejny.
Kaufland se dokonce
přizpůsobil zvýšením
ceny nejlevněji nakupovaného, aromaticky
druhořadého česne-

ku z Číny kritizované ceně
99.90 Kč v Bille, která mu
však stačila uniknout o celých 30 Kč na 129,90 Kč
za kg a Albert zvýšením na
119.90 Kč za kilo. To jsou
ceny, které už převyšují i
cenu soukromníka prodávajícího kvalitní aromatický
česnek tuzemské odrůdy.
V Bille mě překvapilo i to,
že když dají do prodeje pro
velikost neprodejný meloun
rozkrojený na polovinu, hned
vzroste jeho cena za kilo o
dvě koruny – to je u každé
kupř. tříkilové půlky zvýšení
ceny o 6 Kč, tedy šestikilového melounu celkem o 12
Kč. Ještě že ho nekrájejí na
čtvrtky - to už by se vyplatilo
koupit meloun celý. Kladně
zde lze hodnotit kvalitu masa
a masných výrobků, kde vyšší cena zatím odpovídá vyšší
kvalitě.
- Šr -
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České dožínky v Chorvatsku
Většina Čechů si Chorvatsko spojuje především s nejbližší možností dovolené u moře a skutečně
během léta počet Čechů v této zemi roste o statisíce. V Chorvatsku ale žije i spousta Čechů trvale
už po mnoho generací, našly by se zde vesnice a městské části, které jsou prakticky celé české.

K osídlení Chorvatska Čechy docházelo postupně
od poloviny 19. století především z ekonomických
důvodů, bylo zde příznivé podnebí a „pole neoraná“.
Potomci těchto prvních usedlíků žíjí v Chorvatsku
dodnes, sdružují se v
tzv.českých besedách,
prostřednictvím kterých
udržují české zvyky a
tradice, mají své zastoupení ve státních
orgánech, udržují styky
s rodnou zemí.
Jednou za dva roky
se všechny chorvatské
české besedy scházejí
na velkolepém programu – dožínkách, který
se vždy koná v jiném
městě. Letos se dožínky
konaly ve středochorvatském Daruvaru, daleko
od moře, ale účast českých turistů byla velká,
tato akce má již svou
tradici.
Na chorvatských
českých dožínkách se
letos podíleli i umělci z

našeho regionu. Pro českou
besedu ve vesnici Jazvenik
vytvořila choreografii tanců
Miluše Brůžová, žijící ve Skalici nad Svitavou, skladby pro
jazvenické Čechy nahrála lidová muzika Kolo, která působí
také ve Skalici nad Svitavou a
tvoří ji muzikanti z Blanenska
a Boskovicka. Ve dnech 16.
- 19.7.2010 čeští muzikanti
navštívili Chorvatsko, pásmo
českých tanců Honzíček s Jazvenickými nazkoušeli a předvedli na závěrečném večeru
českých dožínek v Daruvaru,
který se konal pod záštitou
českého velvyslance Karla
Kühnla.
Nezvyklá forma spolupráce,
od jejíhož začátku do dožínkového večera uplynul necelý
měsíc, se české i chorvatské straně líbila. A tak
příští rok zase přijedou chorvatští Češi k nám, do
své původní vlasti, kde si spolupráci zopakujeme.
Mgr.Vladimír Šenkýř

„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 •

MONITOR
až za tři týdny
Další vydání

27.8.2010

Neradostný výsledek
bezpečnostně dopravní akce
Koncem minulého týdne byli novináři pozváni na dopravně bezpečnostní akci, ke které se měli
sejít u benzinky v sousedství Krhova. Jedna mimořádně aktivní brněnská rozhlasová stanice již den
předem informovala řidiče, aby si tam dávali pozor. Řidičům to ale nepomohlo. Akce se odehrávala
o cca 10 km blíže, na státní silnici mezi Lipůvkou a Černou Horou, kam jsme se oklikou vraceli.
Dle informace tiskové mluvčí Policie ČR, preventivně informační skupiny Blansko por. Mgr. I.
Šebkové byla akce zaměřena především na motorkáře, dodržování předepsané rychlosti, předjíždění v
místech kde je to zakázáno a technický stav jejich
strojů. To vše v úseku častých nehod.
Výsledky kontrol však nebyly dle por.Mgr. Šebkové optimistické. Jako by řidiči spoléhali na rozhlasové varování a očekávali kontrolu o několik kilometrů
dále. Z kontrolovaných 153 vozidel a motocyklů
bylo zjištěno 57 přestupků, za které byly uloženy
blokové pokuty ve výši 52 000 Kč a pět přestupků
bude řešeno správním řízením. Nejzávažnějších
přestupků se dopustil motocyklista, který neměl řidičské oprávnění, druhý překročil povolenou rychlost
o 37 km/h a nejhůře dopadl polský motocyklista,

který řídil motocykl pod vlivem alkoholu. Byla mu
zakázána další jízda, odebrán řidičský průkaz a
převzata kauce ve výši 10 000 Kč. Podrobnosti ve
fotoreportáži.
Ve své podstatě lze tuto akci považovat za rozhodně poučnější, než ty, které motoristé nepovažují
za preventivní, ale za čistě výdělečné, jako kupř. v
zátočině na Rožmitálově ulici časté za jízdy sledované použití ochranných pásů, kde vydělávají ti, kteří
mají tmavá okna, nebo měření rychlosti v místech,
kde nikdy nebyly nehody – kupř. pod kinem, nebo
u výjezdu na Pražské ulici, kde je od otevření nové
silnice Ráječko-Rájec tak omezený provoz, že tam i
autobusy pouliční dopravy, když nikoho nepotkávají,
jezdí až osmdesáti kilometrovou rychlostí.
- Šr -

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

V sobotu se na státní silnici v okolí Černé Hory konala bezpečnostně dopravní
akce zaměřená na dodržování povolené rychlosti, dopravních předpisů, technický
stav vozidel a dechovou zkoušku na alkohol.

Hlavní pozornost byla věnována motorkářům, kteří v tomto pro jejich jízdu lákavém
úseku často překračují povolenou 70 km rychlost, co je příčinou častých nehod. I
při sobotní akci nebyla o tyto hazardéry nouze. Rekord 107 km/hod. byl náležitě
oceněn.

Polský motorkář, i když povolenou rychlost nepřekročil, doplatil na kontrolu nejvíce.
Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 0,68 promile alkoholu. Byl mu zadržen
řidičský průkaz a čeká ho řada nemilých a osobně složitých opatření.
Text a foto: - Šr -
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Dlouhé vlasy opět frčí
Zjistil jsem, že v budově plaveckého areálu města Blanska na ulici Mlýnské 15, se během příštího
týdne otevírá nová provozovna specializována na prodlužování vlasů s obchodním jménem STUDIO
KRÁSNÉ VLASY – prodlužování vlasů – Micro ring. Byl jsem se tam podívat, abych zjistil podrobnosti
a k tomu, abych si udělal svůj dojem, jsem si pozval na pár otázek podnikatelku Michaelu Zárubovou.

Proč prodlužování vlasů?
Každá žena potřebuje být krásná a přitažlivá a k
tomu dopomáhají i krásné husté a dlouhé vlasy.
Určitě nejste první studio na Blanensku, které
se zabývá prodlužováním vlasů, proč jste tedy
zvolili právě tohle podnikání?
Ano, na okrese Blansko je několik kadeřnictví, které se zabývají prodlužováním vlasů,
ale podle zjištěných informací jsme jediní na
okrese Blansko, kteří začali s metodou Micro
ring.
Co to znamená a v čem je výhoda Micro
ringu?
Všude, co je nám známo, prodlužují vlasy
keratinem za studena nebo keratinem za
tepla, což znamená zátěž na vlastní vlasy,
protože se při aplikaci používá keratin, který
se odstraňuje za pomocí chemických přípravků. U Micro ringu je postup jiný. Zakoupené
vlasy se aplikují, pomoci Micro ring – malých
plastových kroužků a při posunu stačí kroužek
uvolnit a pomocí nového kroužku aplikovat.
Vše probíhá za sucha a bez chemických
přípravků.
Jedná se tedy v tomto oboru o revoluční
záležitost?
Co se týká zatěžování vlastních vlasů a
chemie, tak rozhodně ano! Cenově je navíc
metoda Micro ring podstatně levnější než
keratin. Pokud zákaznice bere jako prestiž
svoje zdraví a péči o své vlasy, tak rozhodně
ano.
A jaká je cenová dostupnost?
Cena objednaných vlasů je všude téměř
stejná. Záleží, jaké vlasy chcete. Lze objednat vlasy asijské, indické i jiné, ale aby vlasy
splynuly se strukturou vlasů zákaznice, pak
zásadně používáme vlasy středoevropské.
Jsou sice nepatrně dražší, ale jejich kvalita
při správné údržbě je srovnatelná s vlasy zákaznic. Cenově je těžko mluvit o konkrétních

vlasech, stačí se však
podívat na naše stránky
www.studiokrasnevlasy.
cz , kde je ceník všech
nabízených středoevropských vlasů. A co do aplikace a posunu? Oproti
keratinu za 1800,- a víc
každých 4-6 týdnů, tak
u nás pouze 1000,- a k
tomu je možno získat ještě bonusy.
Jaké bonusy?
Každá zákaznice za
každý posun získává 2%
bonus, což znamená, že
během prvního roku docílí
bonusu 20% a tím má na
celý další rok bonus 20%.
Pokud nás v tom roce
navštíví alespoň 10 x tak
jí zůstává bonus 20% na
další rok atd…
Co jste si dala na počátku svého podnikání za
cíl?
Aby holky a dámy dokázaly zdokonalit svůj vzhled
a docílit svého štěstí. A nejen dívky, ale i muži. Pokud
byste chtěl rockerský vzhled, prodloužíme rádi vlasy
i vám. Stačí zavolat na tel. 607610584.
-r-

Cestománie není v Blansku žádným nováčkem
Tuhle cestovní agenturu založila v roce 2000 Kateřina Hrudová a umístila ji do 1.patra nad obuví
Kotas na Bezručově ulici. Kancelář si postupem času budovala své dobré jméno a prosperovala
pod jejím vedením do konce roku 2009, poté však byla nucena se z osobních dúvodů odstěhovat na
trvalo do Švýcarska, protože si tam našla partnera. Podle jejich slov by nebylo šťastné vézt agenturu dlouhodobě na dálku a pravidelné přejíždění mezi Blanskem a Švýcarskem by bylo nákladné a
komplikované. Proto se rozhodla firmu prodat a odstěhovat se do Švýcarska narvalo.

Novým majitelem Cestománie se stal Michal
Kubiš a agentura pokračuje dál v zajetých kolejích,
nadále prodává zájezdy a pobyty do nejrůznějších
koutů světa. A tak jsem se zeptal nového majitele
jaké změny chystá a co nového Cestománie svým
zákazníkům nabízí.
Především chceme klientům poskytovat co
nejkvalitnější služby a proto jsme uvedli do provozu
zcela nové internetové stránky, které svou funkčností
a výběrem konkurují těm největším prodejcům na
internetu. Plně fungují od 1. srpna a zákazníci si
na nich prostřednictvím svého počítače mohou
zamluvit nebo koupit zájezdy do celého světa.
Stačí si najet na www.ca-cestomanie.cz a na
obrazovce naskočí přehledný systém, díky
kterému se můžete probírat tisíci zájezdů a
pobytů, které nabízíme. Na úvodní straně zároveň figurují nejlevnější zájezdy a „lastminutky“
s termímem, doplněné ilustrační fotografií,
možným způsobem dopravy, stravováním,
službami a samozřejmě cenou. Ceny jsou
konečné, bez jakýchkoliv poplatků a doplatků
(letištní, palivové, bezpečnostní taxy či jiné). Co
se vyhledávání týče, tak v menu vám naskočí
kolonky, kde si zadáte požadovaný termín,
způsob dopravy, úroveň ubytování, termín atd.
Poté se vám ukáže jak hotel, apartmán či jiné
zařízení vypadá, určí jeho polohu, vzdálenost
od pláže a výsledná cena.“ ukazuje mi na obrazovce nabídku Michal Kubiš.
Dále jsem se od něj dozvěděl, že pokud se stanete
klientem Cestománie, budou vám podle přání po
celý rok pravidelně zasílány aktuální zájezdy k moři
i do hor. Většinou se bude jednat o cenově výhodné

„lastminutky“ do vybraných oblastí. Zajímalo mě co
atraktivního agentura momentálně nabízí?
V současnosti se specializujeme na Řecko, Egypt,
Turecko a Tunis, vybíráme hotelové komplexy a
apartmány cenově co nejvýhodnější při zachování
dobré kvality. Například Řecko s polopenzí nebo
Tunis s all inclusive letecky se dá s kvalitním ubytováním pořídit od 10.000 korun za dospělou osobu.
To ale samozřejmě není všechno. Máme v nabídce
i zájezdy do exotických zemí. Navíc připravujeme
zajímavé slevy pro stálé zákazníky a také realizujeme
skupinové zájezdy a pobyty pro firmy a větší skupiny.“
A jak se postaráte o ty, kteří nemají internet nebo
upřednostňují osobní kontakt?
To není žádný problém. Stačí když nás navštíví
přímo v kanceláři, kde vybereme dovolenou a doladíme podrobnosti přesně podle potřeb a představ
každého klienta. Otevřeno máme pravidelně od
pondělí do pátku 9 – 11.30 h, odpoledne 13 – 17
hodin. V sobotu a v neděli je možno otevřít po předchozí domluvě na tel. 516 410 011, na info lince
607 824 007, nebo na naší e-mailové adrese info@
ca-cestomanie.cz a samozřejmě i osobně na adrese
Bezručova 4a, Blansko.
PM

Již 10 let pomáháme svým
klientům spokojeně cestovat.
Najdeme vám vhodnou dovolenou
za ceny, které jsou „V POHODĚ“.

ŘECKO letecky
TUNIS letecky
EGYPT letecky
TURECKO letecky

od 8 500 Kč
od 10 000 Kč
od 11 000 Kč
od 12 000 Kč
všechny ceny
jsou konečné

Nabídka volného pracovního místa na pozici

rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník
- Domov pro seniory Černá Hora - jednosměnný provoz, plný úvazek.
Požadavky:
* VŠ vzdělání v oboru * výpis z rejstříku trestů
* znalost práce na PC * strukturovaný životopis
* nástup od 1.10.2010, dohoda možná
Kontakt: ředitelka Mgr. Věra Veselá, tel.: 516 426 442, mob.: 739 478 605,
e-mail: vera.vesela@domovch.cz

Infolinka
tel.: 607 824 007

Bezručova 4a, 678 01 Blansko
(vedle restaurace U Štěpánků)

www.ca-cestomanie.cz

* PRÁZDNINOVÁ FOTOREPORTÁŽ *

I když na návštěvníky parku procházející z obou stran vystrkují hříbata zadek,
přesto se každou neděli hodně občanů přichází potěšit na jedinou víkendovou
akci, kterou jsou dopolední koncerty před blanenskou radnicí.
Text a foto: - Šr -

Minulou neděli, stejně jako každým rokem, potěšil přítomné svým takřka profesionálním výkonem Mládežnický dechový soubor ZUŠ Letovice doprovázený
pohledným vystoupením mažoretek.

A pak už je v našem městě pusto a prázdno. V programu městských zařízení je
kromě akvaparku jen pár historických výstav. V muzeu od 9. dubna dlouhodobá
výstava „Keramické dílny Blanenska“, v knihovně výstava loutek. Navíc už jen plné
parkoviště před Kauflandem.
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Reakce - polemiky
Ještě pár slov ke stavbě
fotovoltaické elektrárny
v Ráječku
Stavba megalomanského projektu Fv elektrárny o
velmi vysokém výkonu na ploše 30 hektarů v těsné
blízkosti zastavěné části Ráječka je především velmi
dobrým byznysem pro investora. Nejlépe je co nejrychleji využít než stát a EU zastaví dotace na toto
téma, což bude k 1.1.2011.
Na každou kWh z těchto zdrojů doplácí velkou
částkou každý spotřebitel elektrické energie,což je
jedním z důvodů jejího zdražování. Investor firma
Papeno se pokoušela v mnoha místech regionu
Blansko získat souhlas k vybudování takového
zařízení, nikde neuspěla i s daleko menší plochou
Ft článků. Někde i přes sliby to zastupitelstvo obcí
odmítlo, někde to občané včas zjistili a postavili se
proti tomu a vyhlásili i referendum.
Jak se postupovalo v Ráječku? Byla zkušenost
fy Papeno s odmítnutím jinde, takže pro stavbu
musela přesvědčit nejdříve starostu a několik dalších
zastupitelů se slibem, jaký to bude přínos pro obecní
rozpočet. Slíbí se i příspěvek pro sportovce, hasiče
a třeba i chovatele králíků, pokud by existovali. V
každé normální společnosti by to až příliš někdy
zavánělo něčím, proti čemu u nás se tak neúspěšně
bojuje.
Je však třeba se vyvarovat přílišnému znepokojení
řadových občanů, kterým to ještě myslí a kteří pokud
se včas něco dozví, určitě se ozvou. Tomu se musí
zabránit. Pro jistotu se jen vypustí uklidňující balónek
že se jen uvažuje, ale příslušné orgány jsou proti atd.,
není nic jistého, na přímý dotaz odpovídat, že je to
fáma atd., a tak tomu bylo v Ráječku. Další krok je
v tichosti získat pozemky.
Za vydatné pomoci vybraných pracovníků OÚ v
Ráječku získat nejdříve ty majitele, kteří s vidinou
nějakých peněz si vyřeší svoje problémy. Část z nich
bydlí úplně někde jinde, pozemek získali dědictvím
tak proč ne. Pak je skupinka těch, co nechtějí prodat,
ty pak ochotné pracovnice úřadu přitlačí systémem:
„Jsi poslední, kdo ještě neprodal, k čemu ti ten pozemek bude, když okolí je již vykoupené.
Posledních několik jedinců se odbude slovy „my
tě obejdeme, však si to rozmyslíš a bude pozdě,
zemědělské družstvo to nebude moci obdělávat, tak
se o to postarej sám."

Pochopitelně nechybí i nabídky výměny za obecní
pozemek, vždyť jde o „dobrou věc“.
V této fázi a dalších je třeba stále mlžit, případně
odpovídat na dotazy zneklidněných občanů „že není
nic hotového a jistého, že se o všem bude teprve
jednat“, což není až tak daleko od pravdy, protože se
bude i nadále jednat bez vědomí občanů.
K tomu určitě přispěje na objednávku „erudovaný
článek“ v místním zpravodaji cituji: „Jak jsou naši
občané proti rozvoji obce, když téměř „bezcennou“
půdu nechtějí dát vědě a pokroku, jak zelená je to
energie, jak se stane prostor dnešní remízky se
stromy a keři o ploše několika hektarů, vklíněná
do 30 hektarové plochy fotovoltaickým panelů,
chráněnou zónou pro vzácné koroptve a křepelky a
jak je výhodné se půdy zbavit než ji dostane zpět v
restituci potomek šlechty.
O tom co se děje, se běžně nikdo nic nedoví,
protože ti, co prodali, mlčí, a ostatní pokud není
jejich koníčkem číst obecní desku, nebo dědové a
babičky kteří zaspali dobu a nepořídili si internet,
nikdo obvykle nečte obecní stránky. Konečně ani to
nehledají. Lidé ve vsi odjakživa zvyklí na systém, že
když přijede podomní prodejce s ponožkami nebo vietnamec s dámským prádlem, ihned vše opakovaně
hlásí v místním rozhlase, a to neprodleně. Ale že se
jedná o zásadní věc na zastupitelstvu, co ovlivní na
několik dalších let občany, o tom se mlčí. Mlčí se v
rozhlase i ve zprávách v místním Zpravodaji, kde se
dovíte jen sport jak bylo před 30 lety, ale prostě nic
důležitého.
K tomu přispěla i uklidňující zpráva ve veřejnoprávním rozhlase, že Životní prostředí zamítlo
uvažovanou stavbu v těsné blízkosti hřbitova. Na
přímé dotazy jednotlivců jsou odpovědi, že se nic
neví, nic není rozhodnuto, nic se neděje, vše jsou
jen předčasné úvahy.
A pak přijde ten hlavní tah, jednání zastupitelstva
k přípravě změny územního plánu, kde se může
vyjádřit veřejnost, která se ovšem nevyjádří (i když
se na veřejnost čekalo 15 minut), veřejnost ovšem
nepřišla, protože si nečte včas úřední desku a internet a do hlášení v místním rozhlase se dávno takové
věci zásadně nedávají.
Schválení změny územního plánu na dalším zasedání již proběhne z pohledu starosty a zastupitelů
bez problémů, protože hlasují jen zastupitelé.
Přišlo jen několik jedinců, kteří přišli vyjádřit nesouhlas a požadavek odložení schválení, s požadavkem
svolat občany seznámit je, řídit se jejich názorem nebo

vyhlásit referendum. To, že přišli pozdě vyjádřit svůj
nesouhlas, je přece důkaz, jakou máme demokracii.
Jenže ono je to mnohem vážnější: Stále rozhodují
jedinci,kteří ač byli zvoleni, vůbec nerespektují názor
těch kteří je zvolili, protože dobře ví, jak by se občané
k tomu stavěli, proto volí minimální informovanost.
Většina lidí i když jsou proti, po straně kritizují a bojí
se vystoupit a veřejně říci svůj názor.
Občané by přístup místních zastupitelů měli takto
zhodnotit i v nastávajících volbách. Kdyby si alespoň
z dob totality zapamatovali, že takováto likvidace
orné půdy v našem regionu kde není lepší, by bylo
zločinem za který měl následovat trest - místo stavby
30 ha Fv elektrárny v Ráječku na tak exponovaném
místě u významné silnice Blansko - Rájec - Boskovice, kde projíždějí i cizinci při vstupu do Moravského
krasu, okresního města Blanska i příjezdu na zámek
v Rájci nenapravitelně zohyzdí krajinu na desítky let.
Ochrana životního prostředí, narušení ekologické
rovnováhy, možná nekontrolovatelná likvidace vznikajícího porostu pod panely chemií, pokud se tráva
bude udržovat sekačkami na 30 ha smrad a hluk v
těsné blízkosti obytné a rekreační zóny. Narušení
hydrologických poměrů při použití chemie na likvidaci trávy pod panely. Vznikající elektromagnetický
smog, přítomnost kamer, ploty které znemožní pohyb
zvěře, které byl zničen prostor velké remízky, kde
byla i vysoká zvěř. Likvidace remízky je už dokonce
provedena i bez souhlasu příslušných orgánů.
Zapomnělo se i na likvidaci panelů stojanů s betonovými patkami po skončení životnosti, možnost
zániku provozující firmy, pokud se jim to nevyplatí
likvidovat, zůstane likvidace na obci nebo majitelích
pozemku. Kdo ponese tyto náklady a co z toho všeho
nakonec obec vlastně bude mít.
V neposlední řadě se razí ze strany EU i státu
ústup od budování dalších Fv elektráren na zemědělské půdě, instalovat jen na střechách hal apod.
Také z důvodů ekonomických, proč takto dotovat
soukromé subjekty a navíc výrazně doplácet na
jejich provoz všemi spotřebiteli el. energie - to jsme
my všichni.
OS Ráječko

Jde opravdu jen
o chyby řidičů?
Vysvětlení pro autora dotazu pod zkratkou
-zd- z minulého vydání Monitoru je prosté: já jsem

vjížděla na železniční přejezd ze směru Staré Blansko. Pokud jste místní, jistě víte, že v protisměru
vede souběžně s tratí ještě místní komunikace ke
garážím a dále k Salmovu mlýnu. Řidič, který stál
v protisměru jako první, tedy zastavil ještě před
vjezdem na tuto komunikaci a několik aut jej také v
době, kdy jsme čekali na přejetí rychlíku, objíždělo
a na uvedenou komunikaci odbočovalo. Logicky
tedy doba mého vjetí do půlky přejezdu (kdy opět
vmžiku spadly závory) odpovídala zhruba době, kdy
první řidič v protisměru dojížděl k závoře, která ale
rychle spadla a on tudíž mohl zareagovat zastavením ještě před přejezdem. Mně již nezbylo, než
přejet druhou část přejezdu ke spadlým závorám.
Dobře si uvědomuji rozsvícené reflektory jeho
auta, kdy jsme stáli šikmo proti sobě. Bohužel, já
na přejezdu. Dál už jsem se starala jen o to, jak se
dostat pryč. Ano, měla jsem veliké štěstí, že v mém
směru jízdy zůstal ještě stejně uvězněný cyklista,
který mně (i sobě) pomohl. Proto se domnívám, že
algoritmus souběhu tří prvků jištění – tedy závory,
zvuk a výstražná světla - není dostatečně vyladěn
tak, aby při určité souhře náhod nezpůsobil právě tento náhodný děj, který přes to, že dodržíte
všechna legislativně stanovená pravidla vjíždění na
takto chráněný železniční přejezd (závory nahoře,
žádná zvuková ani světelná výstraha) Vás uvede
do kritické situace.
Po proběhlé prověrce zařízení, která se za účasti
medií uskutečnila minulý týden, jsem se z reportáže TV NOVA (http://archiv.nova.cz/multimedia/
odpoledni-noviny-29-7-2010.html?s=0) dověděla,
že nic takového nastat nemůže. Přitom alespoň ve
třech případech (příspěvku autora článku v Monitoru ze dne 18.6.2010, vyjádření svědka v uvedené
reportáži a mnou popsaném) k tomu došlo.
ZS
Pozn reakce:
Nevidím důvod, proč by si paní celou věc vymyslela. Drážní síť dnes řídí počítače a ty rovněž
nejsou stoprocentně spolehlivé. Ruku na srdce:
komu z vás ještě nespadl internet nebo banka nebo
se počítač nezasekl. Pan vrchní drážní inspektor
názorně předvedl novinářům, že bezpečnostní
prvky v té chvíli bezchybně fungují. Ale na druhé
straně, co se dělo v době, kdy řidička vjela na
údajně bezpečný přejezd s otevřenými závorami
a bez světelného zařízení, to nemůže vědět ani on.
PM

Luštění pro radost a dlouhou chvíli
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
\ NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
\ Českomoravská stavební spořitelna „LIŠKA“
Kancelář: Smetanova 4 (vedle Café Bergman).
Libor Münster - tel. 777111268
e-mail: libor.munster@cmss-oz.cz
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, sádrokartony, 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 firma s dlouholetou tradicí na gastronomickém trhu hledá vhodné prostory pro
provozování nové stylové restaurace v Blansku.
Tel. 603176637.
\ Hledáme brigádníky, důchodce, studenty,
muže, ženy, na noční hlídání v Boskovicích. Tel.
602529722.
\Topenářství - Vodoinstalatérství Vladimír Kalužík. 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.
\Pro občasnou výpomoc hledám zámečníka
- svářeče do dílny v Blansku. Zn. spolehlivost,
časová flexibilita. Tel. 604550828.

PRODEJ

www.rosendorf.cz

Sdružení JÓGA

V DENNÍM ŽIVOTĚ
zve všechny zájemce na kurzy jógy v novém školním roce 2010/2011.
Systém jógy v denním životě zpracovaný indickým učitelem jógy
Paramhans svámím Mahéšvaránandou je ucelený systém fyzických,
dechových, relaxačních a meditačních technik. Zahrnuje rovněž další
speciální techniky, např. bandhy a mudry.
Jóga v denním životě je vhodná pro člověka každého věku a úrovně
fyzických možností. Vychází z klasické cesty jógy. Jejím cílem je pomoci
člověku získat a zlepšit tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví
a dosáhnout harmonie.
Jóga je věda o těle, mysli, vědomí a duši.

KOUPĚ
* OV 2+1 v BK v dobrém stavu, v klidné lokalitě. Tel.
732756634.
* Garáž na Podlesí. Tel. 722024878.

RŮZNÉ
* Hledám pronájem 1-2+1 v BK. Tel. 773453628.
* Pronajmu garáž na Podlesí, ihned. Tel. 776786833.
* Pronajmu byt 2+1 v klidné části centra. Cena 4000 Kč
+ inkaso. Tel. 516402538, 728923222.
* Pracující solidní paní, nekuřačka středního věku již bez
dětí hledá levný podnájem. Mohu nabídnout péči o starší
paní vč. nákupu a úklidu. BK a okolí. Tel. 602882227.
* Dám za symbolickou cenu (odvoz) kožky z nutrií. Pro
výkup prý už staré, pěkné, cca 20ks. Tel. 737703126.
* Nemá někdo na 2. září větší množství bílých hortenzií?
Koupím je. Tel. 737452965.
* Učitel - speciální pedagog hledá zaměstnání. Tel.
777233667.
* TJ Sokol Lažánky hledá do svého fotbalového týmu
brankáře. Tel. 608707625.
* Nabídnou starší lidé možnost obč. víkendových pobytů
na chatě v okolí BK? Možná výpomoc. Tel. 605836141.
* V Blansku ihned koupím byt o velikosti 2+1. Tel.
731932016.
* V blízkém okolí Blanska hledám ke koupi pěkný RD
se zahrádkou. Tel. 604374975.

Kurzy začnou probíhat od 1.září 2010
den

čas

instruktor

druh kurzu

pondělí

17:15-18:45

Anna Benešová

začátečníci

pondělí

19:00-20:30

Mgr. Gabriela Vašíková

mírně pokročilí

úterý

17.15-18:45

Ivona Kakáčová

mírně pokročilí

úterý

19.00-20:30

Ing.Vladimíra Hudcová

začátečníci

středa

17:15-18:45

Marie Mejzlíková

mírně pokročilí
začátečníci

středa

19:00-20.30

Karla Pernicová

čtvrtek

8:45-10:15

Marie Mejzlíková

začátečníci

čtvrtek

15:00-16:30

Marie Hriviková

začátečníci

čtvrtek

17:00-19:00

Karla Pernicová

satsang

sobota

17:00-19:00

Karla Pernicová

satsang

neděle

16:15-17:45

Martin Sýkora

mírně pokročilí

neděle

18:00-19:30

Anna Benešová

začátečníci

516 432 363, 777 100 103
e-mail: rosendorf@iol.cz
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
13.8.-15.8.2010 – Cardion ab Grand Prix 2010 –
Brno, Automotodrom Brno
Aktuální nabídka:
Turistické atlasy Aspida – přehled turistických zajímavostí jednotlivých krajů ČR, obsahují informace
o obcích, městech, památkách, užitečná čísla a
kontakty na úřady, cyklomapy a tipy na ubytování a
stravování. Cena: 36,- Kč
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.
Plán města Brna - měřítko 1:20 000, doplněný automapou a cyklotrasami v okolí. Cena 49,- Kč
Cyklomapa Brno a okolí – vydala Kartografie Praha,
obsahuje mapu regionu v měřítku 1:70 000, plán Brna
1:30 000, popisy vybraných cyklotras a turistická
známková místa. Cena: 85,- Kč.
Aktuální informace
Otevírací doba naší kanceláře je v letní sezoně rozšířena i na sobotní a nedělní odpoledne: Po–Pá 9–18
h, sobota 9–12 a 13–17 h, neděle a svátky 13–17 h
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-

Doubravice
den

čas

instruktor

druh kurzu

úterý

17:30-19:00

Olga Králová

mírně pokročilí

den

čas

instruktor

druh kurzu

pondělí

18:00-19:30

Věra Szláviková

mírně pokročilí

středa

18:00-19:30

Jana Keprtová

mírně pokročilí

Kotvrdovice
den

čas

instruktor

druh kurzu

středa

18:00-19:30

Vladimír Šebela

začátečníci

Rájec-Jestřebí
den

čas

instruktor

druh kurzu

úterý

17:00-18:30

Ing. Zdeněk Ondroušek

začátečníci
a mírně pokročilí

Ráječko
den

čas

instruktor

druh kurzu

pondělí

18:15-19:45

Karla Pernicová

mírně pokročilí

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

Kontakt:

Blansko, Centrum zdraví - Jóga v denním životě, Městský penzion Písečná:

EASY
ASY WAY
AY
Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

Rozstání
den

čas

instruktor

druh kurzu

úterý

18:30-20:25

Dagmar Janíčková

mírně pokročilí

JAZYKOVÁ ŠKOLA
EASYWAY NA ŠKOLNÍ ROK
2010/2011 nabízí:
* AJ, NJ, IJ, FRJ, ŠJ, RJ, LATINA,

Sloup
den

čas

instruktor

druh kurzu

pondělí

18:00-20:30

Míla Balúchová

mírně pokročilí

PORTUGALŠTINA...
* PŘÍPRAVA K MEZINÁROD. ZKOUŠKÁM
* DOUČOVÁNÍ BĚŽNĚ VYUČOVANÝCH
PŘEDMĚTŮ NA ZŠ, SŠ, VŠ
NOVINKA!!!
* JAZYKOVÉ KURZY 3. VĚKU
- výuka pro klienty od 55 let a výš!

Suchdol
den

čas

instruktor

druh kurzu

úterý

18:30-19:45

Emílie Klímová

začátečníci

den

čas

instruktor

druh kurzu

Pro více informací nás kontaktujte!

pondělí

18:30-19:45

Emílie Klímová

mírně pokročilí

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

Šošůvka

více informací na www.joga.cz

S - PODLAHY
ODLAHY

PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY

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

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

PRODEJ - POKLÁDKA

Seďa Petr

*
*
*
*
*

Jedovnice

* Med přímo od včelaře! Tel. 739546120.
* Zachovalou sedací soupravu - pohovka + 2 křesla,
barva medový plyš. Levně. Tel. 604350812.
* Dodávkový vůz VW LT 28 upravený na obytný za 29 tis.
Vhodné pro osoby s průkazem ZTP, převod bez poplatku.
Tel. 607157828.
* 3pokoj. OV v Adamově na Ptačině 84 m2 - zděné jádro,
plast. okna, plov. podlahy, dům má vl. topení. Lodžie,
sklap, šatna. Tel. 777667163.
* RD se zahradou, udržovaný, Klepačov. RK nekontaktovat. Tel. 604629303.
* Zahradu s chatkou na Starém Blansku. Výměra 400
m2, cena 145 000 Kč. Tel. 739643235.
* Nový byt v OV Zborovce novost. 3+kk+balkon, 62 m2,
cihla. Pl. podlahy a dlažba, plast. okna, vl. kotel. Parkovací stání. Převzetí úvěru. Více info na tel. 608735083.
* Citroen Xantia 1.9D, hatchback, tm. zelený, r. 94, tažné,
bez eko daně, 33 tis. Kč. Tel. 739022072.

Blansko

Nabízíme:

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

s

Tel. 736 696 069

www.guape.cz

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

PRONÁJEM LEŠENÍ
za super ceny!!!
- NOVÁ PRODEJNA STAVEBNIN
- Najdete nás v areálu bývalého Adastu naproti Bille

TEL. 775 765 790, 775 111 911
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BYTY OV 3+1 velice pěkný byt 72 m , Písečná v revitalizovaném domě.
BLANSKO 1.545.000 Kč
Novostavba DB 2+kk se 2 lodžiemi, ulice Na Pískách. 59 m2. 1.050.000,- Kč
DB 1+1 s lodžií ve vyhledávané lokalitě města nedaleko přehrady Palava. 46 m2.
950.000,- Kč
2

Reality
Macocha s.r.o.

SIMPLY CLEVER

OV 3+1 v žádané lokalitě Blansko - Sever. Po celk. rekonstrukci. 78 m2. 1.900.000,- Kč

Smetanova 6
678 01 Blansko

RD 3+kk se zahradou a parkovacím stáním v obci Petrovice.
RD Novostavba
2
BLANSKO CP: 875 m . 2.590.000,- Kč včetně provize RK
A OKOLÍ RD (bývalé selské stavení) 3+1 ve Svitávce, po rekonstrukci. CP: 2075 m2. 2.200.000,- Kč

tel.: 605 163 333
777 857 739

podrobné informace
a další širokou nabídku nemovitostí
naleznete na stránkách

RD 7+1 s garáží, po rekonstrukci. Velmi dobrý stav. Ostrov u Macochy CP: 292 m2.
3.290.000,- Kč

www.realitymacocha.cz

RD 3+1 se zahradou a dvorem, Rájec - Jestřebí. K rekonstrukci. CP: 803 m2. 1.400.000,- Kč

Nová ŠkodaFabia

PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ
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 CO2 modelu Fabia: 4,2–5,7 l/100 km, 109–132 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
Tel.: 516 411 142
678 01 Blansko
Fax: 516 411 143
www.topautosalon.cz
info@topautosalon.cz

!!! POZOR - SRAZ SPOLUŽÁKŮ DVORSKÉ ŠKOLY!!!
Všech tříd s ukončenou školní docházkou
v roce 1975 se blíží!!!
V PÁTEK 24. ZÁŘÍ od 17,00 hod. na Myslivně v Blansku

Kontakt: 602882227

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

Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz
Rožmitálova 14, Blansko, T./F.: 516417035

PowerPlate Studio Blansko
* Chcete se cítit fit?
* Chcete zvýšit svoji
fyzickou výkonnost?
* Trápí vás bolesti zad ?
Přijďte k nám vyzkoušet revoluční
cvičební stroj PowerPlate
pod vedením zkušeného trenéra

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

PRÁDELNA, MANDL

pondělí - pátek 9,00 - 11,30, 13,00 - 17,00 hodin
cestovní agentura

e-mail: s-tour@iol.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
!!! LAST MINUTE 24 hodin DENNĚ !!!

☺

,

PEREME, MANDLUJEME,, ŽEHLÍME!

☺☺

Otevírací doba:
po - čt
8 - 16 hodin
pá
8 - 13 hodin

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností

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

MEGASLEVY * ŘECKO 20% + DÍTĚ jen 1900 Kč!
PRÁZDNINY * Platí 2. osoba jen 50%!
* EXOTIKA * HORY * POZNÁNÍ * POBYTY *
*** CHATY * CHALUPY * PENZIONY * LÁZNĚ * HOTELY * KEMPY ***

Objednávka na telefonu:

516 413 233, mobil 608 319 752

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

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

516 412 533, 606 720 933
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