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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

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

Prodej:
Byt OV 2+kk Blansko – „Na poště“, 80 m2, luxusní vybavení v ceně...NC –  DOHODOU
Byt DB 2+kk Praha – Bohnice, 4.p., 44 m2, výtah, vybavení v ceně...NC –  1 599.000 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 s chatou  Blansko - Podlesí –  poz. 400 m2, užitková.voda...NC – 189.000 Kč
Podnikatelský objekt Blansko – Sladkovského, 500 m2, bez pozemku...NC – 599.000 Kč

Pronájem:
Byt 1+1 Blansko – Salmova, 36 m2, 4. NP, výtah, nevybavený...NC – 9.000 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, včetně inkasa ...NC – 2.900 Kč/měs. vč.ink.

Hledáme:
Byty v Blansku – kdekoliv, 1+kk až 4+1, odkoupení i výměna možná...NC –  DOHODOU

SLUŽBY  KANCELÁŘE  PRODÁVAJÍCÍM  ZDARMASLUŽBY  KANCELÁŘE  PRODÁVAJÍCÍM  ZDARMA

www.velvetblansko.cz

 Nasytit každý den šedesátku hladových krků není 
žádná sranda a stejně jako každý rok není tábor 
vybaven žádnou technikou. Žádná elektřina, žádný 
plyn, svítí se baterkami, petrolejkami nebo loučemi 
a vaří se na dřevě v kamnech, která letos byla velice 
vrtošivá a rozpálit je do patřičné teploty dalo někdy 
velkou práci. Bylo to také tím, že počasí bylo velmi 
proměnlivé, nebylo prakticky dne, kdy by alespoň na 
chvlilku nezapršelo, vlhkost vzduchu zřídka klesla 
pod 90%, prožili jsme prudké bouře a průtrže mra-
čen, celodenní deště, ale také třicetistupňová vedra 
a nádherná rána s modrou oblohou, kterou nekazil 

jediný mráček. Počasí si s 
námi prostě zahrávalo, ale 
dobrou atmosféru tábora 
nezkazilo.
 Letošní rok byl tá-
bor veden v indiánském 
duchu. Děti nebydlely v 
klasických podsadových 
stanech pro dva, nýbrž v 
tzv. teepee stanech ku-
želového tvaru po šesti 
postelích, uprostřed je 
ohniště, takže v chlad-
ných večerech lze upro-
střed prostorného stanu 
založit oheň a zahřát se, 
kouř stoupá do otevře-
ných chlopní, není tam 
žádný čmoud ani smrad. 
Je vidět, že indiáni nebyli 
žádní blbouni a dokáza-
li v těchto důmyslných 
stavbách přežívat i kruté 
zimy a skauti se k jejich 
tradicím rádi vrací.

 Sledovat zpoza plotny deset let tu kopu „indiánů“ 
od šesti let až do věku silně pokročilého bylo velice 
zajímavé a poučné. Když člověk vypadne z civilizace 
a dostane se do prostředí, kde je defakto odsouzen 
starat se sám o sebe, bez rodičů, bez školy, namísto 
vodních WC používá suché lesní latríny, televize 
ani počítače nejsou, chování a přístup účastníků 
tábora (včetně dospělých) se radikálně mění. Děti 
jsou rozděleny do skupin, kde jsou zastoupeny 
všechny věkové generace a tak si musí navzájem 
pomáhat. Počítačové hry nahradí pohybové aktivity, 
stezky odvahy, celotáborová etapová hra, povídání 
u ohníčku, hraní na kytaru, rukodělné práce, ke 
kterým by se nikdy nedostaly a také každodenní 
boje s vlastnoručně vyrobenými, ale bezpečnými, 
molitanem obalenými tomahavky, sekyrkami a 
jinými zbraněmi. Moc se mi líbí, že existují rodiče, 
kteří vypustí své ratolesti do lůna panenské přírody 
namísto exkluzivních zahraničních hotelů někde u 
moře a ještě víc se mi líbí, že se najdou obětavci, 
kteří se o děti z vlastní vůle a zdarma dovedou dobře 
postarat. A věřte, že to někdy není jednoduché.
 Neodpustím si ještě dovětek o houbách, protože 
předpokládám, že všichni víte, že jsem vydavatelem 
houbařského časopisu. Když jsem na tábor odjížděl, 
houby ještě nerostly. Ale pak se s nimi doslova roztrhl 
pytel. Smrkové hřiby nám rostly hned za stany, a 
bylo jich tolik, že jsme si je doslova pěstovali a každý 
houbař, který tudy prošel, měl plný košík. Když jsme 
překročili tisícovku, přestal jsem počítat. K tomu se 
přidaly po stovkách křemenáče, kozáky, ryzce, mu-
chomůrky růžovky, šedivky, červené i královské, ho-
lubinky a spousta dalších hub, jedloých i nejedlých, 
které jsem nikdy neviděl. Pro dospělé jsem každý 
večer připravoval oblíbená houbová jídla, několikrát 
to byly řízky z hřibů, růžovky na kmíně, nechyběla 
ani smaženice, smetanová omáčka a guláš, který z 
čestvé směsi hub prostě nemá chybu. Ať jsem uvařil 
jakoukoliv dávku, ráno bylo vymeteno do posledního 
sousta! Tábor byl prostě fajn a já se těším na další 
vaření, pokud nás vedení tábora opět pozve.

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
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podrobné informace a další širokou nabídku nemovitostí naleznete nastránkách www.realitymacocha.cz
Reality Macocha s.r.o., Smetanova 6, 678 01 Blansko     mob.: 777 857 739, 605 163 333

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

Blansko - Sever
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Blansko - Zborovce
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 Dnešní úvodník bude tak trošku souviset s předchozím. Člověk se ani nenadál a letos už po desáté 
jsme s manželkou místo k moři vyrazili na sedmnáctidenní skautský tábor 10. oddílu pod vedením 
ing. Jana Pořízka, mezi junáky má přezdívku Bobr. A zcela náhodou byl ten desátý tábor na stejném 
místě jako ten první, na palouku zvaném Norbetka uprostřed lesů asi dva kilometry od Vysočan na 
Drahanské vrchovině.

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

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.

Jubilejní táborové vařeníJubilejní táborové vaření



?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte

27. srpna 2010 

        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!

Přerušení dodávek                   
energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací - bude přerušena dodávka 
elektrické energie:

Dne 30.08.2010 od 07:00 do 14:00
Blansko - vypnutá oblast: ulice Sadová od kři-
žovatky s ul. Wolkerova po konec města směr 
Těchov, ulice Nad Žlíbkem + chaty Žlíbek, ulice 
Podlesí, ulice Purkyňova, ulice Východní, ulice 
Větrná, ulice Erbenova, ulice Havlíčkova od ul. 
Erbenova po ul. Wolkerova ulice Chelčického 
domy č. 65, 67 ulice Lesní, ulice L. Janáčka od ul. 
Sadová po ul. Chelčického, ulice Zahradní, ulice 
9. května domy č. 65 + 47, ulice Horní Palava, 
ulice Úvoz, ulice Dolní Palava domy č. 38 - 46 
(jedna strana ulice - sudá čísla), areál nemocnice 
s poliklinikou napájený z odběratelské trafostani-
ce Blansko - OÚNZ (č. 320382), areál SENIOR 
Centrum napájený z odběratelské trafostanice 
Blansko - Domov důchodců (č. 320670)

Dne 07.09.2010 od 06:30 do 16:30
Blansko - vypnutá oblast: rekreační oblast Zbo-
rovce v okolí domů č.p. 2367 a 2339

Dne 08.09.2010 od 07:00 do 15:00
Vypnutá oblast: Obec Rudice - bude vypnuta 
celá - obyvatelstvo i podnikatelská činnost, místní 
část Lažánky - budou vypnuty celé kromě loka-
lity u hájenky Punkva v Blansku - bude vypnut 
areál fy MKZ včetně přilehlých objektů napájený 
z odběratelské trafostanice Lažánky - MKZ (č. 
320530) a areál fy RACOM napájený z odběra-
telské trafostanice Blansko - Racom (č. 320683)

E.ON

Zahrádkáři                             
oznamují

 Český zahrádkářský svaz ZO Blansko ozna-
muje, že i v tomto roce bude provádět v Domě 
zahrádkářů na Křížkovského ulici v Blansku 
moštování ovoce do přinesených nádob. Ob-
jednávky přijímá a informace podává ing. Jiří 
Kopka, Havlíčkova 24, Blansko, tel. 775 438 414 
v pracovní dny mezi 18. až 9. hodinou. Děkuje-
me za dodržování doby na objednávky a dále 
upozorňujeme, že práce budou zahájeny až po 
objednávkách dostatečného množství ovoce na 
zpracování. Zahájení předpokládáme zhruba v 
polovině září 2010.

ZO ČZS Blansko

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,-

Podnikatelé z Bořitova, Podnikatelé z Bořitova, 
Olešnice a Sloupu vítězíOlešnice a Sloupu vítězí

2  

Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

DÁREKDÁREK
pro děti a školákypro děti a školáky

10% sleva10% sleva
na veškerou dětskouna veškerou dětskou

obuv ve dnechobuv ve dnech
30. 8., 31.8. a 1.9. 2010.30. 8., 31.8. a 1.9. 2010.

Slevu nelze kombinovat s jinýmy slevami. Slevu nelze kombinovat s jinýmy slevami. 

Upozornění cyklistůmUpozornění cyklistům

Služby a „   služby“

 Čas od času se nad úrovní některých typů služeb 
rozčílím, čas od času je mi z některých služeb k 
pláči, každopádně však mohu některé aspekty 
života v této zemi srovnávat s životem v zemích 
jiných.
 Slečna, za kterou jsem byl zvyklý chodit se 
nechat ostříhat a na příležitostný melír nebo jiné 
„hitparády na hlavě“ (jak tyto věci nazývá můj kama-
rád), otěhotněla a odstěhovala se pryč. Takže jsem 
před nějakou dobou musel hledat nové „útočiště“. 
Jsem zvyklý dát příležitost více místům, než na 
nějakém zakotvím, a tak jsem zjistil (mimo jiné), 
kam se stříhat chodit budu, kam snad možná zajít 
příležitostně můžu, ale natrefi l jsem i na místo, kam 
by mě příště nedostali ani párem koní. A není to jen 
o kvalitě vlastního „úkonu“. Je to o přístupu, který 
má ten daný živnostník k člověku, který mu přináší 
peníze a žádá za ně nějakou službu. Protože ta 
služba je i o chování a profesionalitě.
 O moje auto se mi téměř výhradně stará můj 
kamarád, a stará se mi o ně dobře. Podotýkám, 
že i kdyby to byl stokrát kamarád, nikdy bych mu 
auto nesvěřil, pokud by se choval neprofesionálně 
a opravy nestály za nic. Pak bych prostě odešel. 
Naštěstí tohle není jeho případ. V souvislosti s 
opravou auta se mi však nedávno stala nepříjem-
nost. Nedávno vyměněný tlumič začal „plakat“ a 
musel jsem jej tedy nechat vyměnit znovu. Můj 
kamarád mi pak řekl, že jeho dodavatel má takovou 
záruční politiku, že tlumič pošle zpět a po určité 
„zkoumací“ lhůtě pak bude reklamace uznána nebo 
zamítnuta… Přiznám se, že mě to trochu šokovalo. 
Kamarádovi jsem pak následně doporučil, aby, je-li 
to jen trochu možné, se poohlédnul po dodavateli 
jiném, protože takový přístup je mi přinejmenším 
divný…
 Měl jsem to štěstí a nějakou část života jsem 
strávil ve velké zemi za Atlantikem… Bývá zvykem 
(a módou) tu zemi kritizovat a „nenávidět“, já se 
přiznám, že ji mám rád. Kvůli svým tamějším přá-
telům, stylu života, ale také kvůli vztahům, které 
tam v naprosté většině panují mezi obchodními 
stranami. Pokud by ke stejné situaci (vadný tlumič) 
došlo tam, bez dalšího by byl okamžitě a s omlu-
vou vyměněn za nový kus. Předpokládá se totiž, 
že zákazník má vždy pravdu a konkurenční boj je 
opravdu krutý. Nedělám si iluze, i tam mohou být 
obchodníci neprofesionální nebo neochotní, ba 
podvodní, tak jako v každé zemi, ale…
 Ale prostě mi připadá, že slušnost, profesionalita 
a ochota je v této zemi pro spotřebitele spíše pře-
kvapením, než základním očekáváním v každém 
spotřebitelském nebo jiném vztahu. A to je chyba, 
která by stála přinejmenším za snahu změnit k 
lepšímu… Dávejme za příklad ty, kteří nemají pro-
blém jít s ochotou za běžnou mez jejich základních 
povinností a pro něž jsou slova „děkuji“, „prosím“ 
„promiňte“ anebo „děkujeme za návštěvu a přeji 
hezký den“ součástí jejich běžného slovníku a ig-
norujme ty, kteří se tváří, jak moc je naší návštěvou 
obtěžujeme a vadíme jim…
 Pak bude každý náš den krásnější…

Freddie
freddiemail@seznam.cz

 Soutěž o Regionální potravinu Jihomoravského kraje, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj ve spolu-
práci s Ministerstvem zemědělství, Mendelovou univerzitou, Veterinární a farmaceutickou univerzitou 
Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Krajskou veterinární správou a Regionální 
agrární komorou Jihomoravského kraje již má své vítěze. Je potěšující, že mezi úspěšné se zařadili 
i podnikatelé našeho okresu. Soutěž má posílit domácí výrobce a podpořit jejich snahu dát na pulty 
kvalitní a chutné výrobky vzniklé v regionu, jejichž kvalita a vlastnosti jsou garantovány. 
  Práce hodnotitelské komise se vedle odborníků 
z vysokých škol a odborných pracovišť zúčastnil 
také člen Rady Jihomoravského kraje, blanenský 
zastupitel Mgr. Ivo Polák. Do soutěže se v termínu 
od 16. 7. do 3.8.2010 přihlásilo 18 výrobců s 54 po-
travinářskými výrobky. Komise je posuzovala v šesti 
kategoriích. Hodnotila originalitu, původ a inovaci 
zpracování, senzorické vlastnosti výrobků, použité 
suroviny, způsob výroby, design výrobků, vliv na 
zdraví zákazníka i dostupnost na trhu. 
 V kategorii Mléko a mléčné výrobky zvítězila Kozí 
brynza Sedlák (Eva Sedláková), na druhém místě se 
umístil Olešnický tvaroh jemný (Mlékárna Olešnice 
RMD) a na třetím Olešnický tvaroh tvrdý (Mlékárna 
Olešnice, RMD).
 V kategorii Ovoce a zelenina zvítězil Česnek z 
Bořitova (Jaroslav Crhák), následovaný Tradiční 
klasickou znojemskou okurkou (družstvo Znojemská 
okurka) a Zelí kysané ve slaném nálevu (Agro Brno-
-Tuřany a.s.). 
 V kategorii Pekařské a cukrářské výrobky zvítězil 
Jogurtový dort (Ing. Václav Labský, Brno), na druhém 
místě se umístil Újezdský dalamánek se škvarkama 
(Largo Brno s.r.o., Újezd u Brna) a třetí místo obsadil 
Koláč svatební (Zemspol a.s. Sloup).

 V kategorii Maso a masné tepelně opracované a 
trvanlivé výrobky získal prvenství Židlochovický pršut 
z kotlety (František Janíček), druhé místo obsadil 
salám Židlochovák (František Janíček) a na třetím 
místě skončila Židlochovická zlatá paštika od téhož 
výrobce. 
 V kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje 
zvítězil Jubiler 1680 (Jihomoravské pivovary a.s.), 
na druhém místě se umístil Alkostop (Jihomoravské 
pivovary a.s.) a na třetím Havran (Jihomoravské 
pivovary a.s.). 
 V kategorii Ostatní výrobky se nejlépe umístilo 
Ovoce s medem – višeň (Vavřinec Turčín), na dru-
hém místě Knedlík s hruškovými povidly a tradiční 
českou pracharandou (Svoboda, výroba domácích 
knedlíků), na třetím pak Med medovicový z Malé 
Hané (Mašek Miroslav). 
 Vítězné výrobky budou prezentovány na čes-
kobudějovické Zemi živitelce a na jihomoravských 
krajských dožínkách. Soutěž dokonce odhalila 
skutečnost, že zatím co supermarkety jsou nacpá-
ny podřadným česnekem z Číny, pouhých deset 
kilometrů od Blanska byl soukromým podnikatelem 
vypěstován vítězný česnek špičkové kvality.

- Šr -

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

t e l . :  + 4 2 0  5 1 6  4 1 1  8 5 0
m o b . :  + 4 2 0  7 2 4  0 0 6  4 1 0

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

M O Ž N O S T  p o ř á d á n í  s o u k r o m ý c h  a k c í
O d  1 9 . 1 .  A K C E  5 + 1 p i v o  z d a r m a

/ a k c e  s e  v z t a h u j e  n a  p i v o  K O Z E L  s v ě t l ý  s p e c i á l /

3 1 . 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  t o m b o l o u  a  ž i v o u  h u d b o u  N E T O P Ý R

/ p ř e d p r o d e j  m í s t e n e k  v  r e s t a u r a c i /

R E S T A U R A C E  U  Z Á M E Č K U  P O Ř Á D Á :

N A B Í Z Í M E :

w w w . u z a m e c k u . c z

*** sobota 28.8.2010 od 19.00 hod.

 CIMBÁLOVÁ MUZIKA  DRAHAN

*** sobota 18.9.2010 od 16.00 hod.

 VINOBRANÍ S KOŠT EM VÍNA

 A CIMBÁLKOU  

 

*** BURČÁK Z JIŽNÍ MORAVY

  je od pátku 27.8.2010 v prodeji v našich

  vinotéká ch na Svitavské a Hybešově ulici.

 Nebezpečnými účastníky silničního provozu na území města se stále více stávají cyklisté, kteří 
nerespektují dopravní  předpisy, jezdí v protisměru, po chodnících a pak se diví, když musejí sáhnout 
hluboko do kapsy, jako na snímku zvěčnění čtyři cyklisté jedoucí v protisměru od radnice k drogerii, 
které ihned zinkasovala městská policie.

 Že těch přestupků mají na svědomí více, kon-
statovala i tisková mluvčí Policie ČR Mgr. por. Iva 
Šebková, která uvedla, že i večerní jízda na kole bez 
světla se cyklistům  může nevyplatit nejen pokutou, 
ale i tím, že je může srazit projíždějící auto, nebo 

se mohou stát příčinou jiné dopravní nehody. Proto 
se policisté připravují na večerní kontroly cyklistů a 
předem upozorňují, že za případný přestupek jim 
hrozí pokuty až do výše 2000 Kč.
 Pro informaci připomíná, že § 58 zákona o provozu 

na pozemních komunikacích stanoví: „Cyklista 
je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy 
rozsvícen světlomet s bílým světlem dopředu 
a zadní svítilnu se světlem červené barvy“. 
To, zda cyklisté ustanovení zákona dodržují, 
budou policisté na silnicích okresu Blansko 
kontrolovat během léta i podzimu. A uvádí 
případ, kdy při jedné z kontrol zastavili neda-
leko Rájce mladíka, který jel v noci v tmavém 
oblečení bez světla a jakékoliv odrazovky, 
takže jej nebylo vůbec vidět a jiný neosvětlený 
cyklista při dechové zkoušce nadýchal více jak 
jedno promile alkoholu. Upozorňuje, že žádný 
přestupek nezůstane bez tučného ocenění.

-Šr-

Jízda v protisměru kolem radnice se skupině čtyř Jízda v protisměru kolem radnice se skupině čtyř 
cyklistů nevyplatila.                                      Foto: - Šr -cyklistů nevyplatila.                                      Foto: - Šr -
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Tenisová škola
 - pro děti od 4 do 8 let-od 1.9. 2010
 - každé úterý od 16 do 17 hod - kurt ZŠ Salmova Blansko

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, pracovnice pro hlídání dětí v rodinách.
* více info na webových stránkách

Mateřské centrum Dětský koutek Matýsek, o.s. Blansko opět zahájilo
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.

24. 8. v úterý od 9 do 10 hod. je ve vestibulu v lázních v Blansku 
zápis do plavání rodičů a dětí (rehabil. bazén v lázních a hotel 
Panorama) a do  plavání dětí od 4 do 10 roků - (velký bazén v 
lázních v Blansku

Chybami se lze poučit,                    
ale ne se předvádět

  V poslední době se v Monitoru objevují materiály 
plné nepravd, kterými se  buď věci neznalí, nebo 
sebe obhajující snaží překvapovat čtenáře svým 
egem. Zarážející je, že vydavatel, věcí znalý, na 
rozdíl všech vydavatelů (mimo bulváru) tyto nesmysly 
do novin zařazuje. 
 Tak kupř. jednomu mladíkovi se dokonce nelíbily 
zveřejněné ofi ciální výsledky voleb. Jiný neunesl kon-
krétní kritiku svých pracovních aktivit vyslovenou na 
tiskové konferenci a následný článek o pokračování 
kritizované skutečnosti natolik, že mi poslal anonym-
ní, na starém typu psacího stroje psaný dopis plný 
chyb a urážek, dokonce i s pohrůžkou: „Jsou místa, 
kam nelez sám a opatrně se dívej kam šlapeš..“ Sice 
se nepodepsal, ale když na obálku vytiskl moji adresu 
z počítačové databáze svého úřadu, podepisovat se 
ani nemusel. 
 Vrcholem byly dva  články v posledním Monitoru. 
Autor prvního, Radek Čupr se dlouze  pustil do krát-
kého  článku: „O neúctě k životu“ o promarněných 
životech v zatopeném lomu u nádraží a hájil České 
dráhy takovým způsobem, že jeho reakce plně od-
povídá titulku článku, který kritizuje. Uvádí, že otázka 
zatopeného lomu se opakuje, ale žádné řešení se 
nenašlo a vsadí se, že k němu ani nedojde. Vrcholem 
totální nevědomosti je jeho věta: „Obviňovat dnes 
ČD, že před více jak 100 lety nechaly zatopit lom 
je opravdu nemístné.“  Pane Čupr, buď opravdu nic 
nevíte, nebo neumíte počítat. Asi oboje, protože, jak 
z ofi cielních dějin vyplývá, cituji: „V oboru stavebních 
hmot podnik až do druhé poloviny 60. let využíval 
k těžbě blanenský lom u nádraží. Vyrobený štěrk 
byl určen pro stavbu a údržbu železničních tratí.“ 
Pan Čupr se tedy spletl jen o více jak půl století. 
Aby vynikl, m.j. napsal: „Podle zákona 
je zakázáno vstupovat do obvodu drá-
hy - přístup k lomu přes koleje. Z toho 
tedy vyplývá, že i pan Šrámek porušil 
zákon, protože jak by se dostal na 
místo, odkud fotil přiloženou fotku ...“ 
Zdá se, že pan Čupr dokonce neumí 
ani číst, protože ta fotka je podepsána: 
„Foto: archiv - Šr -" proto, že je stažená 
ze seriálu fotografi í, zveřejněných jako 
kritika ČD na internetu. Kdybych byl au-
torem, bylo by, jako obvykle, uvedeno: 
„Foto: - Šr-" a to tam nebylo! Každá 
špinavost, pokud se na ni nepřijde, 
je panu Čuprovi zřejmě ke zviditelní 
se dost dobrá. Podobně agresivně a 
obsáhle  reaguje i na jedinou větou 
zveřejněnou připomínku maminek, že 
se nemohou s kočárkem dostat na 
nástupiště, protože do podchodu ve-
dou schody bez nájezdu pro kočárky. 
No, těm to pan Čupr nandal! Českým 
drahám prý patří jen budova, zatím 
co koleje podniku SŽDC. Úrovňový  
přechod na třetí nástupiště slouží jen 
pro osoby mající povolení ke vstupu do 

kolejiště, co znamená, že pro obyčejné cestující (tedy 
obyčejné maminky) nikoliv. Pokud chce maminka s 
kočárkem přejít, má si vyhledat zaměstnance který 
je ve službě, aby ji převedl. Pokud se jí ho nepodaří 
včas najít, musí zřejmě nechat vlak ujet.

 Druhý seriál článků nazvaný „Freddieho sloupek“ 
je již tradičně diskusní a nic neříkající. Asi proto 
se autor nepodepisuje svým jménem a setrvává v 
puberťáckém pseudonymu.  Sám o tom dokonce 
napsal: „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 pak konstatuje, že v 
lázních bývá vlhko a možná proto došlo k poškození 
mozaiky, kterou považuje za zbytečnost, protože 
lázně  mají sloužit svému účelu a výzdoba by měla 
přijít až nakonec. Takže náklady na její opravu je až 
to poslední, co by se mělo fi nancovat.  A poučuje, že 
jen trochu rozumný hospodář ví, že nejdříve je třeba 
postavit střechu domu než se pustí do úprav fasády 
atd. Jenže, k tomu poškození mozaiky došlo právě 
proto, že voda ze střechy zatékala do budovy, proto 
se ze zavlhlé stěny odlepila část mozaiky a hrozilo 
odpadnutí dalších částí. Druhou příčinou je, že v 
budově není v provozu vládní vyhlášce č.135/2004 
Sb. §24. ze 13. března 2004 výkonem odpovídající 
podtlaková klimatizace a uvedení do předpisového 
stavu se odkládá již několik let. Čili, je potřeba řešit 
příčiny a ne až jejich následek. Odstraňovat něco 
pěkného je vandalství a ne řešení. A také je nutné 
psát o tom co vím a ne jen o tom, co si myslím, 
aniž bych si to ověřil. Proto novináři, na rozdíl od 
vševěda Freddieho, chodí na tiskovky, kladou otáz-
ky, navštěvují všechny dostupné akce, zasedání 
zastupitelstva a studují příslušné zákony a vládní 
vyhlášky. K pochybením může dojít i při vší snaze a 
je zbytečné je znásobovat naprostou nevědomostí.

Jiří Šrámek

Vývoj nezaměstnanostiVývoj nezaměstnanosti
v červenci 2010v červenci 2010

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

 Zatím co na celkové pracovní síle  ČR se Jiho-
moravský kraj podílí 10,9 %, na celkové nezaměst-
nanosti dosahuje jeho podíl hodnoty 12,1%. Ze 
čtrnácti krajů je jen v šesti míra nezaměstnanosti 
vyšší než v kraji Jihomoravském. V průběhu roku 
2009 zde úřady práce zaznamenaly výrazný nárůst 
počtu uchazečů - mužů o 46 %, zatímco žen jen 
28%. To bylo způsobeno především charakterem 
odvětvové struktury zaměstnanosti, která působí 
na moderní ekonomiku nepřiměřeně vysokým 
podílem průmyslu na celkovém počtu vytvořených 
pracovních míst. 
 Počet evidovaných volných pracovních míst v 
kraji (k 31.7.2010 jich bylo v evidenci úřadů práce 
registrováno 3 262, z toho více třetina v Brně) 
od počátku roku 2009 poklesl o 60 %, a to opět 
v důsledku zhoršující se ekonomické situace. Na 
celkovém počtu pracovních míst v ČR se kraj nyní 
podílí 9,7 %. Na jedno volné místo připadlo v našem 
kraji v průměru 18,7 nezaměstnaných, co je hodnota 
vyšší, než je celorepublikový průměr (15,1).
 Z jednotlivých okresů Jihomoravského kraje jsou 
nezaměstnaností nejvíce postiženy okresy Hodonín 
a Znojmo. Bez zaměstnání v nich na konci čer-

vence 2010 bylo 13,9 % resp. 10,9 % ekonomicky 
aktivního obyvatelstva. Dlouhodobě nejnižší je 
nezaměstnanost v okrese Brno-venkov (8,1 %) a 
okrese Vyškov (8,2 %). V krajském městě se míra 
nezaměstnanosti pohybuje na nižší úrovni, při 
evidovaných 19 342 uchazečích dosahuje úrovně 
8,6 %. V průběhu července 2010 bylo na úřadech 
práce v Jihomoravském kraji nově zaevidováno 6 
490 osob (tedy o 1 129 osob více než v červnu). 
Evidenci naopak ukončilo 5 930 uchazečů, přičemž 
do nového zaměstnání jich nastoupilo 3 723 (63 
%). Počet nezaměstnaných v kraji se tak zvýšil o 
560 osob. Situace na trhu práce se v JM kraji mírně 
zhoršila a to hlavně s přílivem absolventů vysokých 
škol do evidence. Počet nezaměstnaných je však 
přesto v kraji nyní o 7 % (4 128 osob) vyšší než před 
rokem. Míra nezaměstnanosti v průběhu posledního 
měsíce vzrostla v kraji o 0,1 p.b. V meziročním 
srovnání došlo téměř ve všech okresech kraje k 
nárůstu míry nezaměstnanosti, nejvíce v okrese 
Brno-venkov (o 1,3 p.b.). Míra nezaměstnanosti 
v meziročním srovnání poklesla pouze v okrese 
Blansko (o 1,0 p.b) a okrese Znojmo (o 0,5 p.b.).

- Šr -

SS  tudiotudio
KRÁSNÉ VLASYKRÁSNÉ VLASY

Prodlužování vlasů - MICRO RING

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

Pracovní doba:Pracovní doba:
Po: 10 - 16
Út: 10 - 16
St: zavřeno

Čt: 13 - 19
Pá: 10 - 16
So-Ne:zavřeno

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

V rámci České republiky patří Jihomoravský kraj stále k oblastem s nadprůměrnou nezaměstna-
nosti. Ke dni 31.7.2010 bylo na úřadech práce v kraji evidováno celkem 61 046 nezaměstnaných, 
přičemž míra nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 9,6 % a tedy oproti celostátnímu průměru byla o 
0,9 procentního bodu (p.b.) vyšší.

Struktura nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.7.2010

Území

Počet nezaměstnaných Absolventi
škol a
mladiství

Volná
pracovní
místa

Počet
uchazečů
na 1 volné
místo

Míra
neza-
měst.
(%)

celkem
v tom

muži ženy

Blansko 5 367 2 612 2 755 315 194 27,7 9,7

Brno-město 19 342 9 515 9 827 702 1 278 15,1 8,6

Brno-venkov 8 451 4 177 4 274 538 512 16,5 8,1

Břeclav 6 045 3 100 2 945 412 219 27,6 9,9

Hodonín 11 419 5 975 5 444 641 342 33,4 13,9

Vyškov 3 782 1 856 1 926 223 174 21,7 8,2

Znojmo 6 640 3 186 3 454 370 543 12,2 10,9

Jihomoravský kraj 61 046 30 421 30 625 3 201 3 262 18,7 9,6

Česká republika 505 284 247 065 258 219 24 861 33 479 15,1 8,7
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Další blanenská trafi ka na odpis?  Před časem nechali představitelé města od-
stranit trafi ku na náměstí Míru. Další byla po protestech veřejnosti zachráněna 
na Písečné, ale zato už je vyprázdněna trafi ka u nemocnice. Čeká na nového 
majitele, nebo na další likvidaci?

I přes upozornění zmatečné směrovky kruhové křižovatky u rájecké šamotky zů-
stávají. Podle směrovek by auto, které přijíždí od Černé Hory mělo podle značení 
přijíždět zprava, ale ono podle druhé značky přijíždí od Blanska, takže kdo to 
nezná, nezjistí  odkud kam se dostane.

Před časem jsem zveřejnil žalostný pohled na budovy bývalé fi rmy ČKD. Zatím co s 
majiteli ČKD to nepohnulo, majitel slévárny JUDr. Milan Hlaváč jako jediný nelenil. 
I v době, kdy ostatní naříkají, slévárna ku prospěchu svému i CHKO Moravský 
kras investuje. Smekám!                                                                Text a foto:  - Šr -     

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Vrací se pachatelVrací se pachatel
na místo činu?na místo činu?

 Od poslední informace došlo v činnosti Hospodář-
ské komory k organizační změně, na základě které 
bylo 23.6.2010 Okresní hospodářské komoře okresu 
Blansko vystaveno osvědčení o začlenění do struktur 
Hospodářské komory České republiky, které bylo 
smluvně ošetřeno Rámcovou smlouvou podepsa-
nou prezidentem Hospodářské komory ČR Petrem 
Kuželem a předsedou Okresní hospodářské komory 
Blansko JUDr. Milanem Hlaváčem, který je současně 
místopředsedou Regionální hospodářské komory 
Jihomoravského 
kraje.
 Na základě této 
skutečnosti navští-
vil Milana Hlaváče 
ředitel Krajského 
úřadu JM kraje Ing. 
Jiří Crha k projed-
nání možností 
další spolupráce 
krajského úřadu s 
podnikateli sdru-
ženými v OHK 
Blansko, zlepšení 
podnikatelského 
prostředí v okrese 
Blansko a efektivní 
spolupráci podni-
katelů s veřejnou 
správou. 
  Na závěr setká-
ní informoval Mi-
lan Hlaváč, který 
je majitelem Slé-
várny DSB EURO 

 Stejným způsobem jak v červ-
nu 2007 se zloděj pokusil ukrást 
peníze, které poskytli zákazníci 
blanenské Billy na podporu nevi-
domým spoluobčanům. Rozdíl byl 
v tom, že před třemi roky se zloději 
nepodařilo prorazit skleněnou vý-
plň a balvan, který použil dokonce 
zůstal v poškozeném skle zázračně 
zaklíněn. 
  Letos, ve středu 11. srpna už 
se to povedlo a obsah skleněné 
kasičky zmizel. Jako by to udělal 
poučený zloděj z roku 2007 díky ne-
poučitelným zaměstnancům Billy, 
kteří kasičku zloději nabídli tím, že 
ji naivně  postavili na stejné místo. 
Rozbitím skla vznikla Bille škoda 
přes 10 tisíc korun.

- Šr -

Blansko, ředitele Jiřího Crhu o činnosti své i přes 
současnou krizi prosperující fi rmy a ocenil jeho 
dlouhodobý zájem o činnost Hospodářské komory 
okresu Blansko. Současně pozval ředitele J. Crhu 
na nejbližší společenské akce, které Hospodářská 
komora okresu Blansko pořádá pro své členy. Je 
to podnikatelské setkání v Sudicích, které se bude 
konat 22. září a návštěva fi rmy Škoda Auto a.s. Mladá 
Boleslav, která se uskuteční v říjnu.

- Šr -      

Nabídka volného pracovního místa na pozici
rehabilitační a fyzioterapeutický pracovníkrehabilitační 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

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!

poslední šance...
poslední šance...

OHK oceňuje spolupráciOHK oceňuje spolupráci
s  krajským úřadems  krajským úřadem

Předseda Hospodářské komory okresu Blansko předal řediteli Krajského úřadu Předseda Hospodářské komory okresu Blansko předal řediteli Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje Jiřímu Crhovi informace o činnosti a program okresní Jihomoravského kraje Jiřímu Crhovi informace o činnosti a program okresní 
organizace do konce roku 2010.                                                          Foto:  - Šr -organizace do konce roku 2010.                                                          Foto:  - Šr -
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Tak vypadala táborová kuchyně s jídelnou, jediné místo, kde se za deště 
plnil táborový program.

Kamna občas zlobila, ale stačilili jsme každý den včas hladové krky 
nasytit.

Překrásné hřiby nás provázely takřka na každém kroku, ukrývali jsme 
je pod jehličí a sledovali, jak denně rostou.

PM

* TÁBOROVÁ FOTOREPORTÁŽ ** TÁBOROVÁ FOTOREPORTÁŽ *

Zprávy z OblázkuZprávy z Oblázku
 Prázdniny se zvolna chýlí ke konci, školní aktovky se neklidně vrtí ve 
skříních, děti se přestaly dívat na kalendář. Začne nový školní rok a s ním 
tradičně přichází nabídka zájmových kroužků v DDM Oblázek Blansko. 
Nabízíme, jako každý rok trávení volného času v kroužcích sportovních, 
hudebních, tanečních, jazykových, rukodělných, technických  a dalších 
pro děti a mládež od mateřské školy po střední nejen v Blansku, ale také 
v Rájci – Jestřebí, Doubravici, Černé Hoře, Ráječku, Bořitově, Sloupě a 
Letovicích. 

 Bližší informace najdete 
na stránkách Oblázku, www.
ddmblansko.cz, kde najdete 
kompletní nabídku i přihlášku 
do kroužku.
 Oblázek však nezahálí ani o 
prázdninách! Každý den ráno k 
nám přicházejí děti na příměst-
ské tábory s různým zaměře-
ním. Jejich náplň se skrývá v 
názvech jako je Cesta na ostrov 
pokladů, Piráti z Oblázku, Kluci 
v akci, Doba hliněná, Aerobik a 
další. Prozatím  máme evidová-
no 378 účastníků a věříme, že 
toto číslo není konečné.
 Kontrolní otázka: Co se 
asi skrývá pod názvem tábo-
ra „Doba hliněná“? a) práce 
s hlínou b) práce s papírem. 
Správnou odpověď můžete 
zodpovědět na našem telefon-
ním čísle 516412790 nebo osobně na adrese Údolní 
2,Blansko. Při té příležitosti vám odpovíme na vaše 

dotazy a při osobní návštěvě dostanete letáček s 
nabídkou Oblázku. 

   Absolvovali jsme i tábory pobytové – 
Indiánské léto v Boskovicích, turistický 
tábor v krásném prostředí Vranovské 
přehrady „Klatovka 2010“, tábor na naší 
turistické základně v Karolíně a další 
budou ještě do konce prázdnin. 
   Ostatně pokud máte možnost, podí-
vejte se na naše stránky, kde v sekci 
letní činnost najdete kompletní seznam 
prázdninových aktivit i s postupně aktu-
alizovanou fotogalerií. Několik obrázků 
vám nabízíme hned.   
   Hezký zbytek prázdnin vám přejí: 
Blanka Kostková, Monika Kopecká, Bc. 
Josef Daniel, Bc. Alena Konupčíková, 
Mgr. Tomáš Zachoval, Anna Jelínková, 
Eva Novotná, Aleš Hrubý, Naďa Minxo-
vá a externí pracovníci DDM Oblázek 
Blansko.

-ddm-

ŘECKO letecky od   8 500 Kč
TUNIS letecky od 10 000 Kč
EGYPT letecky od 11 000 Kč
TURECKO letecky od 12 000 Kč

všechny ceny 
jsou konečné

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

www.ca-cestomanie.cz
Bezručova 4a, 678 01 Blansko

(vedle restaurace U Štěpánků)

Infolinka        
tel.: 607 824 007

Blansko regionálnímBlansko regionálním
centrem vzdělanosticentrem vzdělanosti

 Provádíme dodávku a montáž kazetových stropních podhledů
 Půdní vestavby - příčky - předstěny - stropní podhledy – podlahy
 Montáže střešních oken
 Rekonstrukce bytových jader
 Obklady - dlažby
 Malířské a dokončovací práce

INFORMACE

 605 530 523

 „Rozvoj mezinárodní spolupráce je jednou z našich hlavních priorit“, říká  Ing. Bc. Jan Hrnčíř, MBA, 
šéf  blanenského střediska Vysoké školy mezinárodního podnikání.

 Na co se chystáte v nejbližší bu-
doucnosti? 
 Pro akademický rok 2010/2011 při-
pravujeme ve spolupráci s prestižními 
evropskými vzdělávacími institucemi, 
manažerské postgraduální studium v 
programech „Master of Business Admi-
nistration" a v nižším stupni „Bachelor of 
Business Administration". Délka těchto 
kurzů se pohybuje v rozmezí od 2 do 4 
semestrů, podle typu studia. Nutnou pod-
mínkou přijetí je minimálně bakalářské 
vysokoškolské vzdělání nebo  odpoví-
dající praxe. Po úspěšném ukončení je 
absolventu udělen profesní titul „MBA" 
resp. „BBA“, psaný za jménem. 
 Pro koho jsou tyto programy urče-
ny?
 Studijní programy jsou především urče-
ny manažerům obchodních společností, 
vedoucím pracovníkům státní správy či 
představitelům územní samosprávy, pří-
padně lidem, kteří o tyto pozice usilují. O 
studium      u nás již projevili zájem např. 
manažeři z nižších úrovní managementu 
ČEZ nebo Škoda Auto.
 Jak a kde probíhá výuka?
 Výuka vzdělávacích programů probíhá 
ve špičkově vybavených posluchárnách 
blanenské Obchodní akademie a také for-
mou e-learningu. Případní zájemci mohou 
i část svého studia absolvovat v zahraničí 
a zdokonalit si tím své jazykové dovednosti. 
 Nacházíme se v době hospodářské krize, kdy 
řada lidí i fi rem šetří na vzdělávání. Proč by ne-
měli šetřit na manažerském vzdělávání? 
 Z našich i globálních zkušeností jednoznačně 
vyplývá, že investice do lidského potenciálu je jedna 
z nejdůležitějších investic pro fi remní strategii. Jen 
je nutné zvolit vhodnou formu a  načasování vzdě-
lávání, odpovídající aktuálním i budoucím potřebám 
v organizaci.
Kam se mohou obrátit případní zájemci pro infor-
mace?
 Potřebné informace a kontakty jsou k dispozici na 
našich internetových stránkách www.studiumbk.cz.

-r-



6 27. srpna 2010 

Očima občanůOčima občanů

Klub RatolestKlub Ratolest

Doma                                            
je dobře

 Vážená redakce,  reaguji na váš článek v Mo-
nitoru Čas dovolených. Musím s vámi souhlasit, 
že opravdu nejlepší dovolená je u nás. Já s mojí 
rodinou jsme byli jen jednou v Itálii asi před 15 lety 
a co jsem se na vlastní kůži přesvědčil, že moře 
je opravdu slané, jezdíme jen po naší vlasti.
 Chtěl bych vám napsat něco o naší letošní 
dovolené, kterou jsme strávili v Novohradských 
horách, a tím dát podnět ostatním obyvatelům, 
kteří stále váhají kam se jet odreagovat. Ubyto-
vání je na netu celkem dost. My jsme byli v Horní 
Stropnici.
 Když mi někdo na začátku roku řekl Novohrad-
ské hory, tak jsem vůbec nevěděl, kde jsou. Tyto 
hory totiž ve známost přišli nedávno. Za totality 
zde byl vojenský prostor a velmi málo obyvatel 
sem mělo jen omezený přístup. Dle místních se 
teprve v roce 2008 začalo s turistickým značením.
 Kdo stále neví, kde se hory nachází, tak v 
jižních Čechách u Českého Krumlova mezi 
Kaplicí a Novými Hrady. Túry v těchto horách 
nejsou náročné. Trochu náročnější byla cesta z 
Benešova nad Černou přes Zaječí vrch, Cikánský 
vrch, Kuní horu a Kraví horu, kde je rozhledna, 
ze které je krásný výhled na celé Novohradské 
hory a je vidět i jaderná elektrárna Temelín. Z 
Kraví hory sejdete do Hojné vody, kde je velice 
dobrá a relativně levná restaurace. Asi po jednom 
kilometru se přijde do Dobré vody, kde je krásný 
kostel, u kterého jsou dva léčivé prameny s mírně 
radioaktivní vodou, pro kterou si jezdí i obyvatelé 
Rakouska.
 Za zmínku ještě stojí krásná vycházka z obce 
Malonty na Doppler, což je hora vysoká 957 m. 
Cesta je vhodná i pro vozíčkáře, ale posledních 
500 m už ne. Cesta je lesem přes kořeny. Název 
Doppler byl za totality zakázán a byl přejmenován 
na Jelení vrch. Místní obyvatelé, zejména starší, 
tomuto názvu ale stále nepřišli na chuť.
 Poslední zajímavostí, se kterou bych se chtěl 
podělit, je Terezino údolí, do kterého se dostanete 
z Nových Hradů, kde je také pěkný hrad, asi za 
20 minut pěšky. Jinak se dá zaparkovat přímo u 
vchodu, kde je parkoviště. Krásně udržované ůdo-
lí z mnoha lavičkami na odpočinek je příjemnou 
procházkou ve stínu stromů. Cesta je vhodná i 
pro vozíčkáře. Nachází se zde Penzion Hamr s 
příjemným prostředím na občerstvení. Největším 
tahákem Terezina ůdolí je ale sedmnáctimetrový  
umělý vodopád, ke kterému dojdete asi za půl 
hodiny od vstupu.
 Snad to někomu dodá inspiraci, kde strávit buď 
ještě letos nebo příští rok dovolenou.

Vladimír Nesvadba

Domov                                          
Olga

  Uprostřed prázdnin jsem byla pozvaná na ná-
vštěvu do Domova Olga v Blansku. Nahlédnout 
do života unikátního, s láskou, péčí, obětavostí 
a s neutuchajícím elánem budovaného zařízení 
mi dali manželé Kratochvílovi. Vstoupila jsem 
do trochu jiného světa. Přebudovaný, postupně 
se rozšiřující prostor v bytovém domě na ulici 
Leoše Janáčka plní především funkci integrač-
ní. Zdravotně postižení o své místo na slunci 
vždycky bojovali, bojují a bojovat budou. A taky 
s nepochopením, netrpělivostí, neporozuměním. 
Nemají rovné podmínky jako ostatní a zapojit 
se do pracovního procesu, kvalitně využít volný 
čas, objevit, rozvíjet a především uplatnit své 
schopnosti je pro ně mnohem těžší. A že je mají, 
to mi názorně předvedli ve svých dílnách. Žasla 
jsem nad jednotlivými výrobky, obdivovala hbité 
prsty mladých žen a mužů.Najdete je v obchůdku 

"Karitásek", kde mě s úsměvem přivítaly dvě pro-
davačky. Svými dotazy jsem neobtěžovala, ještě 
mi jedna z nich názorně předvedla, jak bravurně 
umí vyšívat. Nejen rukodělnou prací živ je člověk. 
Manželé Kratochvílovi se svým týmem  pečují o 
duševní a tělesné blaho svých klientů. Připravují 
s nimi v pěvecko-tanečně-dramatickém kroužku 
"Zvonek" programy pro nejrůznější slavnostní 
chvíle. Vymýšlejí nejrůznější akce a soutěže 
sportovního charakteru, realizují rekondiční po-
byty. Přesto jsem přesvědčena, že se všichni 
nejradějívracejí do "svého domova", nazvaného 
symbolicky na památku Olgy Havlové. Sami o 
něho pečují, sami v něm uklízí, sami si ho zdobí. 
"Svoji velitelku" a "svého pana doktora" milují, 
obdivují a váží si jich. Ví, že pro ně byl 17. června 
1993 otevřen, pro ně všichni urputně a neúnavně 
bojují a pracují na nelehkém poli integrace, které 
je málo prošlapané, nenápadné, často oplakané 
a není vůbec jednoduché. Vydrží jen opravdu 
silní, odolní, poučení, zkušení a zapálení jedinci. 
Přiznávám, že se mi z "domečku" odcházet ani ne-
chtělo a taky jsem jeho klientům docela záviděla. 
Najít oázu klidu, pochopení, podpory, přátelství a 
solidarity, která si klade za cíl pomáhat, není jen 
tak. Přeji celému kolektivu a především manželům 
Kratochvílovým hodně zdraví a prosím: vydržte!

L.Čepová

Začarovaný                                 
kruh

 V posledních týdnech se stalo nejčastěji slý-
chaným slovem škrtání. Dokonce i ministři nové 
vlády by si mohli změnit svůj titul na škrtači. Škrtají 
investice, mzdy, sociální dávky, důchody, počty 
policistů a dalších důležitých profesí, přesto že 
jsou potřební, ale zatím jsem neslyšel, že by si 
někdo vzpomněl na přes deset let staré organi-
zační změny a přísliby co   přinesou.   
 Zrušily se okresní úřady, nákladně se na ze-
lené louce vytvořily nové krajské úřady s cílem 
omezení počtu zaměstnanců na ministerstvech 
a převedení části jejich úředníků a pravomocí na 
kraje. Vytvořily se obce s rozšířenou působností 
a tím to všechno začalo. 
 Zrušily se okresy, ale budova okresního úřadu 
zůstala nejen plná, ale nacpaná tak, že vznikly 
další úřady v dalších budovách a stejně narostly 
počty úředníků v městech s rozšířenou pravo-
mocí, kde dříve okresy nebyly. Teorie o snížení 
úředníků na ministerstvech  vyzněly právě naopak 
a stejně každým rokem narůstaly i počty zaměst-
naných na krajských a dalších úřadech. 
 Reorganizace státní správy se tak naopak stala 
startem k nevídanému růstu státní byrokracie, s 
nadsázkou označovaná sloganem „Co Čech to 
státní úředník“ která vyčerpává podstatnou část 
státního rozpočtu, bez jakéhokoliv efektu. Ale 
tam nikdo řešení nehledá, snad z obavy, že by 
to mohlo postihnout řadu vlivných osobností a 
státotvorných rodin. Pro poslance dokonce neplatí 
ani to, co pro prezidenta – dvě funkční období a 
dost, ale drží se tam až do senátorského věku a 
pokračují zde dál v usínání ve státních lavicích až 
do pozdního důchodu, který jim fi nančně zajistí 
vysoké odstupné za spoustu parlamentně odse-
zených let. Pak se těžko prosazuje něco nového 
a státní kasa chřadne.  
 U všech těchto a dalších opatření byla řada 
osobností, které dnes škrtají, škrtají, ale nepřizná-
vají, že právě oni byli spolu s vrchním škrtačem 
u zrodu hlavní příčiny dnešní, léta vytvářené ne-
dostatečnosti státní pokladny. Je to začarovaný 
kruh, ze kterého zatím nikdo nenašel cestu ven 
a kromě škrtů pro ty nejnižší výdělečné skupiny, 
protože ti  nejlépe placení si na své miliony ze 
státní pokladny sahat na dlouho nenechají, cestu 
stejně nenajde.

- 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

!!! POZOR - SRAZ SPOLUŽÁKŮ DVORSKÉ ŠKOLY!!!!!! POZOR - SRAZ SPOLUŽÁKŮ DVORSKÉ ŠKOLY!!!
Všech tříd s ukončenou školní docházkou 

v roce 1975 se blíží!!!

V PÁTEK 24. ZÁŘÍV PÁTEK 24. ZÁŘÍ od 17,00 hod. na Myslivně v Blansku

Kontakt: 602882227Kontakt: 602882227

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

PROGRAM NA ZÁŘÍ 2010

4.9.2010 od 15 hodin
- 12. Zahradní slavnost aneb rozloučení s prázd-
ninami - příjemné odpoledne pro rodiny s dětmi, 
prarodiče a uživatele Centra „PRO", ukázka činnosti 
jednotlivých služeb s možností si něco vyrobit, ob-
čerstvení s táborákem.
6.9.2010 od 9,30 hodin do 11,30 hodin
- zápisy do programů rodičů s dětmi: cvičení rodičů 
s dětmi, výtvarné tvoření rodičů s dětmi.
6.9.2010 od 3,30 hodin do 15,30 hodin
- zápis do  plavání rodičů s dětmi - nabízíme: plavání 
ve slané vodě na hotelu Panorama Blansko pro ko-
jence a batolata od 6 měsíců, plavání rodičů s dětmi 
v malém bazénu Městských lázní Blansko od 1 roku 
do 4 let, plavání rodičů s dětmi  ve velkém bazénu 
Městských lázní Blansko od 3 do 6 let.
24.8.,26.8.,31.8.,2.9.,7.9. a 9.9. od 8 do 12 hodin
- projekt Aktivní rodina s agenturou Motiv P Brno 
pro přihlášené rodiče na MD a RD - semináře věno-
vané slaďování rodiny a zaměstnání jsou zdarma 
s hlídáním dětí za poplatek 40,- Kč na den  - ještě 
jsou volná 3 místa.
14.9.2010 od 9,30 hodin
Co dělám pro své tělo?
- povídání s cvičitelkou Mgr. Ivanou Klimešovou o 
zdravém životním stylu - stravování, doporučení 
cvičení.
21.9.2010 od 9 hodin - Těžké ranní loučení?
- povídání s psychologem Mgr. Miroslavem Šama-
líkem o přechodu dětí z rodiny do kolektivu v MŠ 
nebo ZŠ.

Příprava na život s miminkem:
- pondělí 16-18 hod. - příprava pro těhotné ženy                                                     

Cvičení pro děti s rodiči
- dle jednotlivých skupin po, st, čt a pá, zahájení 
í cvičení v týdnu od 13.9. do 17.9..2010.

Klub dvojčat:
- 1x za 14 dní čtvrtek 16-18 hod.

Herna
Dopoledne: po + čt 8,30 - 11,30 hod., út 10,30 - 11,30 
hod., st 10,00 - 11,30 hod. Odpoledne: út, st, čt, pá 
16,00 - 18,00 hod. Internetová kavárna pro rodiče 
v době provozu herny pro rodiče a děti, poplatek  
20,- Kč (za hodinu surfování).

Mimináček
- setkávání maminek a miminek 2 - 6 měsíců: každá 
středa 8,30 - 10,00 hod. od středy 15.9.2010

Šikulky
- výtvarné tvoření rodičů a dětí - středa od 8,30-10 
h. od 15.9.2010

Cvičení pro ženy
- lichý čtvrtek 10-11 hodin s hlídáním dětí od čtvrtka 
16.9.2010

KLUB PRO RODIČE S DĚTMI S ASTMATEM
- seznamování s masážemi v termínech: středa 8.9. 
a 22.9.2010 od 16 do 17 hodin.

Hraní na fl étnu s hudebním programem
- středa 15.9. a 22.9.2010 od 15 do 16 hodin
- dechová cvičení: čtvrtek 9.9.2010, úterý 14.9.2010 
a čtvrtek 30.9.2010 od 15 do 16 hodin.

Výlet do Císařské jeskyně bude  v září - termín 
bude včas oznámen.

-kr-

Slavnostní otevírání                       
pěší stezky Olomučany

 Dne 4. září 2010 bude slavnostně otevřena pěší 
stezka v Olomučanech, kterou pro Vás připravila 
společnost FPO s.r.o. ve stejnojmenném projektu 
předkládaném v 1. výzvě MAS Moravský kras o.s.. 
Projekt je spolufi nancován ze zdrojů EU z Programu 
rozvoje venkova.
 Pěší stezka o délce 3,3 km si klade za cíl prezen-
tovat nejen historii Olomučan a Čertova hrádku i s 
pověstí, ale i studánky, které jsou pro okolí typické.
Zahájení akce bude v 10 hodin před budovou 
obecního úřadu v Olomučanech, následovat bude 
odhalení informačních panelů a posezení na odpo-
činkových místech. Po pochodu stezkou bude na 
výletišti Bahňák hrát pro návštěvníky k poslechu i 
tanci hudba Refl ex rock, budou připraveny soutěže v 
jízdě na koloběžce a ukázky jízdy majitelů Půjčovny 
koloběžek ve Vilémovicích.
 Bližší informace obdržíte ve fi rmě FPO (viz. str. 1).

NÁZEV CVIČENÍ VĚK CVIČITELKA X-TÝDNĚ KDY A KDE
SPORTÍK VE
ŠKOLKÁCH DVORSKÁ

předškoláčci Ivana
Klimešová

1xtýdně Stř., Čtvr. Školka  Dvorská 
(od října)

PŘEDŠKOLÁCI
OD 3 LET (zač, pok.)

předškoláčci Ivana
Klimešová

1xtýdně Po 15:30-16:30 (16:30-
17:30) Těl.Orla

PRVŇÁČCI
A DRUHÁCI

první stupeň Lenka Krátká,
Minářová

1xtýdně Pá 15:30-16:30 tělocvična 
Orla

SPORŤAČKY roč.nar.97-2000 Ivana
Klimešová

3xtýdně Po,stř,pá 17-19 Orel a TGM

STEP AEROBIK
- fi tness soutěže

roč.95 a starší Zuzana
Helánová

3xtýdně Út,stř, pá 16:30-18:00

KALANETIKA posilování
problém. partií

dospělí Květa
Skotáková

2xtýdně Po,čtvr. 18-19 TGM malá 
tělocvična

POWER YOGA
- cvičení nejen pro tělo 

dospělí Klimešová,
Skotáková

2xtýdně Ut, čtvr. 19-20 TGM velká 
a malá těl.

LOW MIX
- směs pomalých forem

dospělí Ivana
Klimešová

2xtýdně Po,stř 18:30-19:30 OREL 
malá těl.

DYNAMICKÝ AEROBIK
+ choreografi e

dospělí Ivana
Klimešová

1xtýdně Stř. 17:30-18:30 Orel malá 
těl.

AEROBIC TEAM OREL BLANSKO PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011
nabízí cvičení pro všechny věkové kategorie.

Přihlašovat se můžete přímo v hodinách začínáme již od 6.9.2010. Podrobné informace naleznete také 
na www.atb.unas.cz, Pište: ivcask@email.cz Volejte: 777649145

OREL BLANSKOOREL BLANSKO
DÁVÁME SPORTU SMYSLDÁVÁME SPORTU SMYSL

* Vyberte si z pestré nabídky
 pohybových aktivit za super ceny
 pro každého
* Pronájem haly, tělocvičny,
 klubovny a hřiště pro různé
 druhy sportů
* Posilovna, indoor cycling,
 ping-pong, fl orbal, aerobik a další

* Otevřeno každý den (kromě soboty)
 od 15:00-21:00 hodin
* sportoviště naproti katol. kostelu

* Podrobnosti naleznete na:

www.orelblansko.czwww.orelblansko.cz
tel.: správce areálu

736 690 230736 690 230
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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.

 Hledáme brigádníky, důchodce, studenty, 
muže, ženy, na noční hlídání v Boskovicích. Tel. 
602529722.

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.
Pro občasnou výpomoc hledám zámečníka 

- svářeče do dílny v Blansku. Zn. spolehlivost, 
časová fl exibilita. Tel. 604550828.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* DB 2+1 na Poříčí, garáž na Údolní, zahradu pěk-
nou, udržovanou, na Hluchově. Tel. 607813210.
* Učebnice 1. - 3. ročníku OA. Tel. 604739587.
* OV 3+1 u vinárny Sýpka. Velká lodžije, prodej se 
spotřebiči. Cena: 1,38 mil. Tel. 733679942.
* Malý dvoukolový vozík nový, nepoužitý, za 1000,- 
Kč. Tel. 516436037.
* Mladé andulky na ochočení, cena 100 Kč. Tel. 
737902404.
* Plynový průtok. ohřívač vody PO 35 s náhr. díly. 
Funkční, levně. Tel. 516419529.
* 2+kk, novostavba, vyhledávaná lokalita, 55 metrů, 
vlastní topení, šatna,  balkon. Cena 1,65 mil. Tel. 
776117788.
* 2 ks peřináčů, BTV Salora, chladničku s mrazničkou 
Zanussi a mikrovlnku Whirpool. Tel. 737900946.
* Citroen Xantia 1.9D, rok 94, tažné zařízení, tm.ze-
lený, za 29 tis. Kč.Tel. 731418967.
* Dětská tříkolka s tyčí, tříkolka, malé jízdní kolo, 
elektrická tříkolka a čtyřkolka. Tel. 608889821.
* DB 3+1 ul. Jasanová, 78 m2, po část. rek., plastová 
okna, kotelna v domě. Možnost do OV (anuita 30 tis. 
Kč). Tel. 607895002, ne RK!
* OV 2+1 Blansko, na ul. Svitavská, panel, CP 55 
m2, lodžie, 7p./7, spěchá! Cena 1.250.000 Kč. Tel. 
775674530.
* Roční dálniční známku 2010, 3,5t za 400,- Kč. Tel. 
606944516.
* Použité plné pálené cihly očištěné, cca 1500 ks. 
Cena 3,- Kč/ks. Tel. 605267629.
* Škoda Octavia II Elegance, 1,6 MPI, r.v. 05, 122 tkm 
v bezvadném stavu, plná výbava, pravidelný servis 
Škoda. Tel. 724422695.
* CALEX komb. chladnička, 275 l (30 l mraz., 245 l 
chlad.), v. 130 cm. Cena: 400,- kč. Tel. 606574060.
* Zahradu s chatkou na Starém Blansku. Celková plo-
cha cca 400m2. Cena 145.000,- Kč Tel. 777686651.
* Dvě kola vč. disků se zimními pneu na FABII. Ma-
rador 165/70 R14-81T, vzorek 5 mm. Cena za kus 
600,- Kč. Tel. 606104411.
* Patrový, podsklepený dům s garáží a se zahradouv 
Blansku. Tel. 602503568.
* Ford Fiesta 1.3 benz., rok 97, naj. 165 tkm, červená, 
nová STK, za 29 tis. Tel. 739022072.
* Učebnice 3. a 4. ročníku ekonomického lycea - 
levně, v dobrém stavu. Tel. 721157788.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* Fabii kombi 1,2 nebo 1,4 od r. 2004 a 1. majitele. 
Tel. 737924068.
* Garáž na Severu. Tel. 737452965.

* Dlouhodobě pronajmu garáž na Podlesí. Tel. 
776786833.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Tel. po 18. hod. 
723659003.
* Hledám pronájem bytu 1-2+1 v BK. Tel. 
773453628.
* Pronajmu dlouhodobě garáž na Zborovcích. Tel. 
775223137.
* Pronajmu krásný, zrekonstruovaný byt 1+1 v 

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:
Div. představení Smím prosit, 15.9.2010 v 19.30 h, 
Blansko – Dělnický dům, cena 200,- Kč. Účinkují: 
Ota Jirák
Miloš Pernica a Štěpán Rak – 8.9.2010 v 19 h, Kot-
vrdovice – Hudební klub Surf, cena 150,- Kč
Ticketpro, Ticketstream:
2.10. Vivaldianno 2010 - Brno, Janáčkovo divadlo
7.10. Joe Cocker - Brno, Hala Rondo
7.10. Caveman - Brno, Divadlo Bolka Polívky
8.10. The plastic people - Brno, Klub Mersey
12.10. Chinaski - Brno, Hala Vodova
11.10. Eva Špinarová - Brno, Stadion Kounicova
22.10. Elán Tour 2010 - Brno, BVV
30.10. Karel Gott a Eva Urbanová - Brno, Hala Rondo
13.-14.11. Festival otevřených sklepů - Kyjov, Vinné 
sklepy Slovácko
Aktuální nabídka:
Turistické atlasy Aspida – přehled turistických zají-
mavostí 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 auto-
mapou a cyklotrasami v okolí. Cena 49,- Kč
Cyklomapa Brno a okolí – vydala Kartografi e Praha, 
obsahuje mapu regionu v měřítku 1:70 000, plán Brna 
1:30 000, popisy vybraných cyklotras a turistická 
známková místa. Cena: 85,- Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 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 NA ŠKOLNÍ ROK 
2010/2011 nabízí:
* AJ, NJ, IJ, FRJ, ŠJ, RJ, LATINA,
 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!

Pro více informací nás kontaktujte!

osobně: Blansko, Masarykova 12
  (naproti poště)
te l: 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

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

        

Blansko

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

Sport Club Sport Club JANY KUNCOVÉJANY KUNCOVÉ
ve školním roce 2010 - 2011ve školním roce 2010 - 2011
pro vás připravil tyto kurzy:pro vás připravil tyto kurzy:
* Plavání dětí od 4 let: 1. Začátečníci 2. Mírně pokročilí - zdokonalování
* Plavání dospělých: 1. Začátečníci 2. Mírně pokročilí 3. Výuka dalších
 stylů, trénink
* Zahájení plaveckých kurzů v pondělí 13.9.2010 v 17 hodin (kryté lázně)

Cvičení v tělocvičně na ZŠ Dvorská
- začínáme od pondělí 6.9.2010
* PONDĚLÍ:
 17,30 - 18,30: STEP Aerobik - kondiční cvičení na bedýnkách pro po-
kročilé. Vede: Jana Kučerová
 18,45 - 19,45: ORIENTÁLNÍ tanec úplně od začátku - uvolňování páteře, 
zlepšení kondice. Vede: Mgr. Jana Kuncová

* ÚTERÝ:
 17,00 - 18,00: TAY CZY s Marií Ševčíkovou
 19,00 - 20,00: STEP Aerobik - posilovací a protahovací cvičení pro 
začátečníky. Vede: Marcela Kopřivová

* STŘEDA:
 18,00 - 19,00: STEP Aerobik pro pokročilé (kondiční). Vede: Jana Ku-
čerová

* ČTVRTEK:
 18,00 - 19,00: ORIENTÁLNÍ tanec pro mírně pokročilé - jednoduché 
choreografi e, zvyšuje kondici, tvaruje postavu, uvolňuje páteř. Vede: 
Mgr. Jana Kuncová
 19,00 - 20,00: STEP Aerobik s posilováním a protahováním pro začá-
tečníky. Vede: Marcela Kopřivová

MASÁŽE:
 - kondiční, sportovní, klasické - dle objednávky na tel. 776140953
 - provádí: Robin Kunc a Jana Kuncová

PŘIPRAVUJEME:
 - jednodenní zájezdy do termálních lázní
 - jarní prázdniny na lyžích v Říčkách
 - jednodenní lyžařské zájezdy do Jeseníků a Orlických hor
 - nový kurz ZUMBA - ZUMBA

Informace o všech uvedených aktivitách:Informace o všech uvedených aktivitách:  
Mgr. Jana Kuncová, tel. 776 140 953Mgr. Jana Kuncová, tel. 776 140 953

centru Blanska s krásným výhledem. K nastěhování 
ihned. Cena 5.500,- + inkaso. Tel. 776117788.
* Hledám domov pro mourovatou půlroční kočičku. 
Je kastrovaná, očkovaná a chodí na kočičí záchod. 
Dále daruji do dobrých rukou malé, bílorezavé 
koťátko. Tel. 737452965.
* Hledám do kapely amaterské muzikanty k občas-
nému hraní (folk,apd.). Tel. 602503568.
* Hledáme paní na hlídaní dětí, popřípadě na běžné 
domácí práce. Blansko. Tel. 606511848.
* Pronajmu 1+1, Blansko Dvorská ul., 44 m2, 3 
700,- Kč + inkaso. Tel. 606722724.
* Pronajmu garáž v centru města. Tel. 728200680.
* Pronajmu 2+1 Chelčického ul., zařízený, cena 
9.000,- vč. ink. Tel. 723939101.
* Pěstujete popínavé jahodníky Mount Everest dle 
inzerátů v různých časopisech? Prosím, sdělte mi 
vaše poznatky. Tel. 516415270.
* Pronajmu 2+1, volný od 10/2010. Tel. 603936689.

Advokátní kancelář JUDr. Vlasty Němcové, advokátky, 
oznamuje, že z důvodů stěhování do nových prostor bude

v době od 20. do 30. září 2010 kancelář UZAVŘENA!
Nové sídlo advokátní kanceláře od 1. října je

BLANSKO, NÁDRAŽNÍ 10
(budova ČAD Blansko, 5. poschodí)

Všechny ostatní kontakty zůstávají zachovány.
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FK Apos Blansko FK Apos Blansko 
výhra, remíza, debaklvýhra, remíza, debakl

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 
www.topautosalon.cz

TOP AUTOSALON 
BLANSKO 
Svitavská 2329 
678 01  Blansko 

Poznejte sílu, úspornost 

a komfort vozů Škoda Octavia 

Edition CZ s turbomotory 

TSI a TDI CR a zákaznickou 

výhodou až 85 000 Kč. Již 

za 334 900 Kč tak můžete 

mít například model Octavia 

Prima Edition CZ v provedení 

liftback. Potěší Vás nejen 

slevou 39 000 Kč, ale také 

výbavou, v níž nechybí 

klimatizace, el. ovládání oken 

vpředu aj. Informujte se u nás 

ještě dnes!

SIMPLY CLEVER

SÍLA, KTEROU OCENÍTE

NENECHTE SI UJET  

VOZY ŠKODA OCTAVIA  

EDITION

S TURBOMOTORY  

A ZVÝHODNĚNÍM  

AŽ 85 000 KČ!

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu  

Octavia: 4,5–7,8 l/100 km, 119–182 g/km

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!!!

,

 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

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

RD 
BLANSKO 

A OKOLÍ

BYTY
BLANSKO

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 5+2 s garáží, dvorem, terasou a zahradou v klidné části města Blanska. CP: 685 m2. 
4.090.000,- Kč k jednání
RD 3+1 (bývalé selské stavení) ve Svitávce, po rekonstrukci. CP: 2075 m2. 2.200.000,- Kč
RD 7+1 s garáží, po rekonstrukci Velmi dobrý stav. Ostrov u Macochy CP: 292 m2. 3.290.000,- Kč
RD 3+1 se zahradou a dvorem, Rájec - Jestřebí. K rekonstrukci. CP: 803 m2. 1.400.000,- Kč
RD 3+kk s parkovacím stáním a zahradou, v obci Petrovice. CP: 875 m2. 2.590.000,- Kč 
včetně provize RK

Novostavba DB 2+kk se dvěma lodžiemi v klidné části Blanska. CP: 59 m2. 
1.350.000,- Kč
OV 2+1, dům po revitalizaci. Blansko. CP: 62 m2. Nutná hotovost. 1.250.000,- Kč
OV 2+1 s lodžií, klidná část Adamova. CP: 62 m2. 1.090.000,- Kč k jednání
OV 1+1 s lodžií, žádaná lokalita Blanska. CP: 34 m2.  1.050.000,- Kč
DB 1+1, prostorný byt v domě s výtahem. Blansko. CP 50 m2. 1.150.000,- Kč

Vzhůru do nové sezóny

 Po dovolené jsme opět rozsvítili squashové 
kurty, zatím však jen na omezený letní režim tak, 
jak to bylo v první polovině července. Zda toto 
omezení bude jen do konce srpna nebo ještě v 
měsíci září rozhodneme podle zájmu veřejnosti o 
naše služby.
 Dlužím Vám také, jak jsem slíbil poslední  vý-
sledky akcí pořádaných v našem centru.
 Červencový squashový turnaj, i když se usku-
tečnil v rámci vyhodnocení výsledků uplynulé 
sezóny, měl 15 soutěžících. Tito byli netradičně 
rozděleni  kvalifi kacemi do výkonnostních „košů“ 
po třech hráčích. V prvním koši zvítězil Otto Lizna, 
ve druhém Jindřich Čeladín, ve třetím Jirka Pánek, 
ve čtvrtém Jaromír Matal a v pátém Aleš Buřík. 
Celé odpoledne vládla přátelská atmosféra a tak 
nebylo divu, že docházelo k zcela nečekaným 
výsledkům. Turnaj se již nezapočítával do vyhlá-
šených soutěží squashcentra 2009 – 2010, které 
právě na této akci byla vyhodnocena.
 Pořadí všech osmi družstev „Čad cupu“ jste si 
jistě přečetli ve 14. čísle Monitoru. Pro všechna 
tato družstva byla připravena odměna, kterou také 

obdrželo pět nejúspěšnějších jednotlivců tohoto 
turnaje.
 Ceny také byly připraveny do soutěže „Tur-
najový Mág“ (nejvíce odehraných setů v rámci 
pravidelných měsíčních turnajů), kde bylo od-
měněno prvních 10 hráčů a nejúspěšnější žena 
na 17. místě z celkového počtu 55 soutěžících 
Lenka Czatvarivá. Vítězové byli tentokráte dva 
Jirka Pánek a Luděk Řehoř se 161 sety, na třetím 
místě pak dvojice Jindřich Čeladín a Nabil Lai se 
158 sety, pátý Jan Urban se 157 sety, dalších pět 
pak docílilo méně jak 150 bodů.
 V rámci měsíčních turnajů bylo také bodováno 
umístění prvních 10 hráčů od 20 do 1 bodu. Zde 
byly ceny přichystány pro 6 nejlepších. Vítězem 
byl Jindřich Čeladín s 99 body, následoval Nabil 
Lai s 91 body. Třetí Jan Zezula měl 70 bodů. Hráči 
na 4. až 6. místě v pořadí Luděk Řehoř, Jaromír 
Matal, Pavel Blažek, měli od 50 do 40 bodů. V celé 
soutěži bodovalo 38 hráčů z 55 zapojených.
 Celá akce v duchu dobré nálady skončila před 
21. hodinou.
 Nová soutěžní sezóna byla znovu vyhlášena a 
začne právě na Srpnovém squashovém turnaji v 
sobotu 21. srpna ve 13 hodin.

-rl-

 Fotbalisté FK Apos Blansko sehráli první tři divizní 
zápasy ročníku 2010 - 2011 - dva na domácím hříšti 
a jeden jako hosté svého soupeře. A využili hned 
všechny tři možnosti: výhru, remízu a krutou porážku.
 Překvapením pro fanoušky bylo, že nejlepší bla-
nenský kanonýr Sehnal nenastoupil. Vedení mužstva 
jej na půl roku zapůjčilo bývalému trenérovi Vašíčkovi 
do Třebíče, aniž by získalo rovnocennou náhradu.
 Prvním soupeřem nového ročníku bylo mužstvo 
FC Velké Meziříčí. První poločas skončil 1:0, když 
první branku udělil soupeři v 37. minutě Bezděk. 
V 57. minutě nařídil rozhodčí Hrůza problematický 
přímý kop z hranice velkého vápna a bylo srovnáno 
na 1:1. O konečné vítězství 2:1 se devět minut před 
koncem postaral pěknou střelou Janíček.
Ke druhému utkání přijelo do Blanska mužstvo Žďáru 
n/S., které se již ve 13. minutě ujalo vedení bran-
kou Malínka na 0:1. Ve 31. minutě se vyznamenal 

Němec, který perfektní střelou z dálky srovnal stav 
na 1:1. Bohužel, o dvě minuty později se žďárští 
ujali brankou Bratršovského vedení 1:2 a ve druhém 
poločase v 55. minutě zvýšil vedení soupeře opět 
Malínek na 1:3. V 62. druhé minutě zavelel Němec 
proměněnou penaltou na 2:3 k útoku na srovnání. 
Podařilo se. V 82. minutě překvapil brankáře hostí 
Bednář a srovnal na 3:3. Posledních 8 minut bylo 
dramatických. Soupeř  přitvrdil natolik, že jeden z 
jeho hráčů uviděl červenou kartu. 
 V sobotu 21. srpna zajížděli blanenští k utkání s 
SF Napajedla a okusili první porážku 4:0 a tomuto 
debaklu odpovídající propad v divizní tabulce. V 
ročníku 2009-2010 jsme toto mužstvo  17. 10. 2009 
doma  porazili 4:0 a v květnu 2010 nám to v Napa-
jedlích oplatili porážkou 3:0.
 V sobotu 28. srpna v 16.30 hod. přivítáme v 
Blansku fotbalisty sousedního Vyškova.          - Šr -


