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www.realitymacocha.cz
RD Vilémovice

RD Blansko

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

RD 5+1 s garáží, zahradou a dvorem v klidné části obce.
CP: 1 031 m2.
k jednání
mob.: 605 163 333 Cena: 2.800.000 Kč

Polořadová novostavba rodinného domu na lukrativním
místě. CP: 274 m2.
k jednání
mob.: 777 857 740 Cena: 3.390.000 Kč

Chata Blansko

Byt Blansko 2+1

Byt Blansko 2+1

Velmi pěkná chata se zahradou na klidném místě Blansko-Bačina. CP: 418 m2.
mob.: 777 857 740
Cena: 590.000 Kč

DB 2+1 ulice Žalkovského (50 m2) s balkonem. Plastová
okna, nová kuch. linka.
mob.: 777 857 738 Cena: 1.200.000 Kč

Prostorný, cihlový byt 2+1 na ulici Jasanová (79 m2) se
sklepem a lodžií.
mob.: 777 857 738 Cena: 1.550.000 Kč

e-mail:

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.

čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
www.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.cz

O vaření v televizi

V poslední době se staly obrovským šlágrem pořady o vaření. Zatímco před pár lety se u nás tímto
způsobem televizní zábavy šetřilo, z obrazovky na nás zíral jen věčně usměvavý Petr Novotný a Kluci
v akci byli ještě na základní škole, dnes tu máme snad desítky různých pořadů týkajících se vaření,
pečení, grilování a jiných odvětví kulinářského umění. Nevím jak vy, ale já tento boom vítám, ale mezi
pořady si vybírám. Není totiž kuchař jako kuchař.

kontakt: Smetanova 8,
tel.:
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18. ročník

Pohlreich nebo Babica?
Celostátní spor, kterým se
ve velké míře zaobírá tisk,
rozhlas a v neposlední řadě
také lidé, kteří na toto téma
vášnivě diskutují. Světoběžník Zdeněk Pohlreich ukazuje českému národu, jak
se dá vařit jednoduše, čistě
a efektivně, přesně tak, jak
se tomu naučil při svých
zahraničních cestách. V jeho
prospěch rozhodně hovoří
letité zkušenosti v mnoha
restauracích po celém světě,
je to vlastník dvou prosperujících restaurací v centru
Prahy a přiznám se, že i
mně se jeho způsob práce
s potravinami líbí. Bohužel
pro nás používá občas ingredience, které se v našich
končinách dost špatně shánějí, a když už na ně narazíte, jsou nehorázně drahé.
V pořadu Prostřeno každý týden pět odvážlivců
Problémem číslo dvě je jeho slovník, kterým hovoří
soutěží o pěkný ranec peněz. Zde už tedy nejde o
ve svých pořadech – tohle opravdu není pro každého
pořad, ve kterém vás kuchař učí vařit, nýbrž jde o
a osobně si myslím, že v civilním životě se Pohlreich
jakousi sondu do českých domácností. Nestačím se
takhle nechová, pouze hraje svoji roli v reality show,
občas divit nad tím, kolik sebevědomí a troufalosti
může v člověku být. Tento pořad se zájmem sleduji
která mu byla přidělena a dle dohody honorována.
delší dobu. Z některých dílů bývám znechucen, jiné
Kuchař je to ale znamenitý a kouzlo jeho jídla je cítit
mne naopak skvěle pobaví i inspirují. Do této soutěže
už z obrazovky.
bych se nikdy nepřihlásil, a to ani v případě, že by
Kuchař Babica je některými považován za umouněvýhru zdesetinásobili. Nedokážu si totiž představit,
ného břídila, který pořádnému kuchaři nesahá ani po
že bych hostil čtyři amatérské kuchaře, nechal je
kotníky. Věřte nebo ne, Jiří Babica dnes sice vlastní
prolézt celý svůj příbytek a ještě snášel vlnu kritiky
prodejnu a servis lyží, ale v minulosti se vyučil v pražza pokrmy, které léta vařím, chutnají mi a považuji je
ských hotelech Ambassador a Palace a jako velice
za dokonalé. Ale proto je to soutěž – kdo má odvahu,
mladý nastoupil do hotelu Alcron, kde vařil devět let.
ten se přihlásí.
S ruksakem na zádech později procestoval také téměř
celý svět a všude se koukal, co lidé vaří a jedí, aby své
Všechny naše televize vysílají pořady o vaření
zkušenosti mohl potom uplatnit ve vlastních receptech.
a je jen na vás, který si vyberete. Mně ze slavných
Pravda je ale taková, že Babicu odsoudili všichni, co
českých kuchařů nejvíce vyhovuje Zdeněk Pohlreich, i
kdy dělali pořady o vaření, počínaje Petrem Novotným,
když nemohu říct, že se do puntíku řídím jeho radami.
přes Martina Zounara, Kluky v akci až po Pohlreicha. V
Vařím prostě tak, jak mi chutná – a o to jde. Nejlepším
čem tedy tkví jeho oblíbenost mezi normálními lidmi –
soudcem vašeho pokrmu budete v konečné fázi vy a
milion diváků každý týden přeci musí něco znamenat?!
vaše rodina a přátelé, které pozvete na dobrou večeři.
Babica sám tvrdí, že chce lidi především inspirovat
A ať už vás inspiruje český Ital, holohlavý šéfkuchař z
a ukázat jim, že se nemusí přímo držet klasického
Prahy, servisák lyží nebo elektromontér Franta Vocáreceptu, mohou improvizovat a sami přijít na to, že
sek z Chebu, to už je jedno. Důležité je, že si prostě
když zamění citrón za limetu, není to žádná tragédie.
pochutnáte.
Abych pravdu řekl, nad některými jeho výtvory opravdu
-mummazůstává rozum stát a dost dobře
nechápu jeho veliký úspěch. Asi
vítězí u obyčejných lidí tím, že
vaří z levných a dostupných surovin, nikoho nezavazuje přísným
dodržováním receptů a dovolí
tak každému, aby si s klasickými
recepty dělal, co chtěl.
Když se dva hádají, třetí se
HLEDÁME BYTY A RD NA PRODEJ – DOBRÁ CENA = PENÍZE IHNED!
má dobře. Své by o tom mohl
- DB 2+kk Blansko – Okružní, 54 m2, 2. NP, vysoký nadstandard… NC- 1 290.000 Kč
vyprávět Ital Emanuel Ridi, který v televizi připravuje italskou
- Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce, 93 m2, 2.p., volný od I/2013...NC – 1 749.000 Kč
kuchyni. Svým osobitým stylem
- Byt OV 2+1 v RD Adamov, 72 m2, plast.okna, vlastní kotel, krb … NC – 1 199.000 Kč
a v neposlední řadě také šar- RD Blansko – Horní Lhota, 120 m2, 2 podlaží, po rekonstrukci ...NC – 2 050.000 Kč
mem uchvátil statisíce českých
- 4 STP na RD Blansko – Horní Lhota, od 473 m2, IS v ceně ...NC – od 1.500 Kč/m2
diváků. Vaří lehce, navíc italská
kuchyně je po celém světě velice
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, investice ...NC – 750 Kč/m2oblíbená, a tak není divu, že je
- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, voda a elektřina, chatka ...NC – 179.000 Kč
populární.
- Pozemek na zahradní RD - Ráječko, 1647 m2, výhled, IS dostupné ..NC – 350 Kč/m2

NÁBYTEK HAVLÍK

KUCHYNĚ
úplně jinak
* nižší ceny *
* vyšší záruky *
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- realizace do 2 dnů
- slevy při předplatném
- zřízení služby od 0,- Kč
- akcelerovaný noční provoz
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FPO s.r.o.
Smetanova 4, 678 01 Blansko
E-mail: fpo@fpobk.cz
Tel.: +420 516 410 850, Fax: +420 516 419 746

Stabilní a rychlý internet za nejlepší ceny

www.fpobk.cz

STP na RD – Horní Lhota

OV 3+1 Blansko – Pekařská

473 m2, připojovací místa IS a komunikace jsou již v ceně nemovitosti

93 m2, 3.p., zděné jádro, vlastní kotel,
výtah, možná i výměna za byt 1+1

NC - 899.000 Kč

NC - 1 599.000 Kč

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání
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Přípravy na 17. ročník
půlmaratónu vrcholí
Přípravy na letošní Půlmaratón Moravským krasem, který bude odstartován v neděli 2. září,
jsou v plném proudu. Loňský 16. ročník byl velice úspěšný. Startovalo na něm 530 sportovců,
co byla v historii blanenských půlmaratónů rekordní účast a přihlížely mu stovky diváků.
šený zájem blanenských občanů. Nejen při účasti
Mám radost, že se tradice tohoto sportu do
na bohatém kulturním programu, ale i na startu
Blanska vrátila a stala se z něj celostátně vyhleběhů městem, aby tuto akci přijali za svou, těšili
dávaná soutěž. Při zahájení loňského ročníku
se na ni a přišli, třeba i celá rodina absolvovat
jsme slíbili, že chceme založit novou éru tradice
krátký běh pro zdraví.
Půlmaratónu Moravským krasem termínovanou
Zve vás Jiří Crha,
stabilně na první neděli v září, stala se součástí
místostarosta Města Blansko
celostátního programu sportovních akcí a mohli
se jej zúčastnit
nejen aktivní
sportovci, ale
Na startu 16. ročníku Půlmaratónu Moravským krasem v roce 2011 se sešlo revšichni občané z
kordních 530 dálkových běžců. Již potřetí zvítězil M. Serbessa z Týna nad Vltavou,
Blanska a okolí i
který půlmaratónovou trať zaběhl v čase 1:12:55.
Foto: - Šr rodiny s dětmi.
Letošní 17.
ročník zaujal
sportovce natolik, že již v těchto dnech je ke
startu přihlášeno více jak tisíc
dálkových běžců, takže loňský
rekord bude významně překonán a již letos se
zařadí do první
pětice nejpočetněji obsazených
závodů v České
republice. Proto
očekáváme i zvý-

Cenová houpačka
Zboží

Albert

Billa

Kaufland

Vajíčka 10 ks

34,90

34,90

24,90

Mléko v lahvi 1l

19,90

19,90

16,90

Rama 500 gr.

39,90

41,90

39,90

Rohlík 1 ks

1,50

1,90

1,50

Kuře chlazené 1 kg

69,90

69,90

69,90

Kuřecí prsní řízek 1 kg

139,90

114,90

169,00

Játra vepřová 1 kg

66,90

114,90

69,90

Knedlík housk. 600 gr.

19,90

15,90

15,90

Meloun vodní 1 kg

7,90

19,90

5,90

Nákup celkem Kč

400,70

434,10

413,80

Rozdíl Kč

0

+33,40

+13,10

Cenové houpačky se za ty roky, co vychází,
staly zejména pro starší občany vyhledávaným
přehledem cen potravin, v některých případech
i podnětem k jejich přizpůsobení se na úroveň v
jiných prodejnách. Při tvorbě musím vybírat stejné
zboží ve všech prodejnách. Někdy je to problém.
Dříve jsem v houpačce uváděl i ceny zboží v prodejnách Lidl a Penny market, ale tam byl sortiment
nabízeného zboží dost odlišný a proto nesrovnatelný. Porovnávat ceny pro různorodost zboží nelze
kupř. ani u chleba, másla, řady mléčných výrobků,
těstovin atd. I ve zbývajících třech supermarketech
někdy musím o cenách, než je zařadím, jednat se
zaměstnanci. Tak se stalo i při tvorbě dnešní cenové
houpačky. Narazil jsem v Bille na vysoce rozdílnou
cenu vepřových jater, která se blížila dvojnásobku
ceny u ostatních. Oslovil jsem paní, která právě
ukládala masné výrobky do regálu s dotazem, zda
se nejedná o omyl. Byl jsem ujištěn, že ta cena
je správná. Při této debatě šel kolem moudře se
tvářící pán, a ač námi neosloven přispěl do naší

debaty ironickým výrokem, že si vybírám jen takové
zboží, aby byl Kaufland nejlepší. (Pozor - tentokráte je nejlevnější Albert!) Je zajímavé, že stejně
všeznalý člověk mně z naprosté neinformovanosti
před měsícem napadl za mé fotografie paletami
zarovnané prodejny právě v onom Kauflandu, aniž
by byl zaměstnancem této firmy. Jak vidět, stále si
musíme zvykat, že skupina těch, kteří z neznalosti
či do sebe zahleděnosti nedovedou nic lepšího než
vytvářet drby a pomluvy, je nesmrtelná.
Občany a supermarkety, kterým moje cenové
houpačky slouží k porovnávání, občas i případným
změnám cen, dokonce i postupné náhradě - kupř.
čínského česneku (který se za téměř dva roky po
zveřejnění v Monitoru stal celostátním problémem)
dovozem evropské odrůdy za méně peněz ze
Španělska, ale hlavně návratem na trh vysoce
kvalitní české odrůdy, ujišťuji, že o ně, i když jejich
vytvoření zabere hodně času, nepřijdou. Komu se
nelíbí, nemusí je číst.
- Šr -

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

LETNÍ VÝPRODEJ
Akce platí od
VRCHOLÍ 15.8. do 31.8.
- 20%

599,- Kč

480,- Kč

- 30%

990,- Kč

639,- Kč
OPRAVNA OBUVI - d
drobné
b é opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
O Olympiádě,
tentokrát letní
Sportovní svátek v Londýně skončil a já jsem
rád, že jsem se mýlil, když jsem po váhavém
startu našich sportovců věštil sportovní fiasko.
Všem našim sportovcům jsem držel pěsti a
doufal jsem v jejich sportovní úspěch. Někteří jej
dosáhli a někteří nikoliv, takový už je ale sport.
Velmi často zamračené město Londýn dalo
hrám úsměv a radost a bylo svědkem spousty
krásných sportovních příběhů, ať už tím hrdinou
byl Bolt, Phelps anebo Mirka Knapková, či Barbora Špotáková.
Když byla olympiáda zimní, obhajoval jsem na
tomto místě lyžařku Nikolu Sudovou, která s před
OH přetrženým křížovým vazem dokončila závod
na 18. místě. Někteří tvrdili, že jela na výlet, já
jsem naopak viděl v její účasti nezměrnou vůli
a splněný sen.
Olympiáda není jen o vítězstvích, je i o prohrách, o nenaplněných nadějích a v některých
případech sportovních tragédiích. V tomto světle
jsem viděl i účast Romana Šebrleho. Jenže na
rozdíl od naší zimní reprezentantky, Roman Šebrle závod vzdal po první disciplíně. Tam mi tedy
jasně sebeobětování a vůle po vítězství chybí.
Nikdo nezpochybňuje jeho sportovní zásluhy v
jedné z nejtěžších sportovních disciplín vůbec,
ale podle mého názoru starovat vůbec neměl.
Chápu jeho touhu rozloučit se na velkém závodě,
kterým OH pochopitelně jsou, ale rozloučení se
mi zdálo trochu zvláštní a hořké. Z minulých
úspěchů se žít nedá, o tom by mohl vyprávět
fotbalový útočník Baroš a pro příklady z jiných
odvětví jistě není třeba chodit daleko. Rozloučit
se s milovaným sportem je pro každého těžké a
ne každý dokáže vystihnout ten pravý okamžik.
Možná Roman ten okamžik propásnul, možná
mohl opravdu přenechat své místo mladému
Helceletovi. I když k tomu neměl zdánlivě důvod,
účast na Hrách si vybojoval lepším výkonem,
tak co... Nenamítal bych nic, pokud by Šebrle
ten svůj poslední olympijský desetiboj dokončil,
to se však nestalo.
Já vím, nikde není psáno, že mladý desetibojař by disciplínu dokončil, třeba by také musel
po prvních 100 metrech vzdát, to už se však
nedozvíme, protože osud tomu chtěl tak, jak se
stalo.
Romanovi Šebrlemu je třeba za jeho přínos
pro image této země poděkovat, ale v olympijském Londýně mi z jeho strany chyběl zdravý
úsudek a trochu sportovně laděného gesta.
Hezký den.
Freddie
(freddiemail@email.cz)

S - PODLAHY
ODLAHY
PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
DLAŽEBNÍ
A OBLADAČSKÉ
PRÁCE

?!?!?!?!?!?!
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 26.08.2012 od 07:00 do 16:00
Blansko
- areál fy PYROTEK na ul. Pražská 5 napájený
z odběratelské trafostanice Blansko - Pyrotek (č.
702155).
Dne 26.08.2012 od 07:00 do 16:00
Blansko - Dolní Lhota
- areál fy. MS TRADE, Jiřina Konečná napájený z
odběratelské trafostanice Blansko - OSP (č. 320378)
- areál firmy Omos napájený z odběratelské trafostanice Blansko Omos (č. 702171)
- areál firmy KT Progres napájený z odběratelské
trafostanice Blansko - Progres (č. 320576)
- areál firmy ISAN Radiátory napájený z odběratelská
trafostanice Blansko - Univa (č. 320380)
- vodárna MKZ směr Dolní Lhota, domky u trati ČD
napájené z odběratelské trafostanice Blansko - MKZ,
Vodárna (č. 320463)
- fotovoltaická elektrárna fy Newland napojená přes
odběratelskou TS Blansko FVE, Newland (č. 702170)
- areály firem SBD Macocha, TATSUNO BENČ,
garáže na ul. Pražská v sousedství fy SBD Macocha
- ulice Zborovec, restaurace Rulíšek, rekreační
oblast Zborovce.
Dne 26.08.2012 od 07:00 do 16:00
Blansko - Horní Lhota
- areál fy ČKD Blansko Engineering v Horní Lhotě
- průmyslová zóna - objekty na ulici Ericha Roučky
- průmyslová zóna - areál fy ČeMeBo na ulici Poříčí
napájený z odběratelské trafostanice Blansko ČEMEBO (č. 320672)
- průmyslová zóna - areál fy Atona na ulici Poříčí
napájený z odběratelské trafostanice Blansko Atona
(č. 700016)
- průmyslová zóna - areály firem Newland a BMA
na ulici Poříčí napájené z odběratelské trafostanice
Blansko Novatisk (č 701111).
E.ON

Pěkná Modrá září
PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
(centrum duševního zdraví)
Plán aktivit na měsíc září určený i pro veřejnost
4.9. – Úprava zahrady
5.9. – Výlet na Babí lom
18. 9. – Cuketování
19.9. – Výstup na Alexandrovu rozhlednu
25.9. – Pletení z pedigu
26.9. – Sportovní hry
Pro konkrétní časy poskytujeme informace na
telefonu 515 538 565.
-pěm-

Blahopřání
V pátek 17. srpna 2012 oslaví své šedesáté
narozeniny dlouholetý a obětavý funkcionář, místopředseda fotbalového výboru vykonávající současně
i povinnosti služebně nepřítomného předsedy FK
Blansko pan Břetislav Strážnický.
Blahopřejeme a doufáme, že po skončení oslav
se opět s jemu vlastním elánem ujme své doživotní
funkce.
Za přátele kopané - Šr -

- Dětské pokoje, PC stoly
- Postele včetně roštů a matrací
- Montáž do 3 týdnů!

SEKR

Truhlářství

Tel. 731 463 795, 737 106 850
Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
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Revize je když...
„Proč máte letos zavřeno v létě tak dlouho?“ Tuto a další podobné otázky jsme slyšeli často, jakmile jsme oznámili termín uzavření knihovny o prázdninách. Samozřejmě jsme se snažili čtenářům
vysvětlovat důvod dvouměsíčního přerušení provozu.

Jednou za deset let je třeba v knihovně provést
revizi knihovního fondu. Tuto povinnost nám ukládá
knihovnický zákon. Samozřejmě raději bychom
prázdninový čas věnovali našim čtenářům. Už od
konce května jsme naše klienty
informovali o tom, že si mohou
vypůjčit knihy až do září a ve
větším množství. To proto, aby
měl každý dostatečnou zásobu
na celé léto. I přesto, že se půjčil
nebývalý počet dokumentů - celkem 22 127 (v běžném roce je to
počet za čtvrt roku), pořád ještě
v knihovně zůstal velký objem
knihovních jednotek.
A co taková revize znamená
v praxi? Všechny knihy, mapy,
leporela, CD a LP musí projít
našima rukama. Dohromady 107
587 dokumentů se muselo sundat
z regálů v půjčovnách a ve všech
skladech, přemístit je k počítačům, naskenovat, zkontrolovat a
zase pečlivě poskládat zpět. Při

této příležitosti jsme měli možnost
povést větší úklid vyprázdněných
polic.
Přes nepříjemně horké počasí
jsme zrealizovali i další práce.
Byly zpevněny regály v dětském
oddělení, nové police a regály
přibyly v oddělení pro dospělé,
změnilo se uspořádání fondu ve
studovně a čítárně. Důkladnou
očistou prošel i veškerý čalouněný nábytek.
Nakonec jsme vyklidili všechny půjčovny a ostatní prostory
pro každoroční týdenní generální
úklid, který provede specializovaná firma.
Na začátku posledního prázdninového týdne vás rádi přivítáme
v plném lesku.
Zároveň žádáme v tomto termínu o zvýšenou shovívavost.
Odhadujeme, že pohyb vypůjčených knih bude
trojnásobný oproti běžnému provozu.
Bc. P. Gargošová, D. Křivánková, M. Libichová,
Městská knihovna Blansko

Klub Ratolest
Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko
678 01, tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, www.blansko.charita.cz

Program na měsíc září 2012
1.9.2012 od 15 hodin
14. zahradní slavnost aneb Blansko mnoha tváří
- vstup a občerstvení zdarma. Pojďte s námi oslavit
20. výročí založení DCHB a OCH Blansko a 15.
výročí vzniku Klubu Ratolest! Akce se koná pod
záštitou Ing. Jiřího Crhy. Akce je realizována v rámci
projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012 (EIF 2011 - 02). Projekt
je spolufinancován Evropskou unií z Evropského
fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
4.9.2012 od 9,30 do 11,30 hodin
Zápis do programů Klubu Ratolest
- Mimináček, Mimiklubík, pro děti do 1 roku, Cvičeníčko pro děti od 1 roku, tréninkové aktivity a výtvarné
dílny, plavání rodičů s dětmi od 1 roku do 5 let na
hotelu Panorama a v Městských lázních. Dramatického kroužku, masáží kojenců atd. Možnost pohrát si s
dětmi v Klubu Ratolest, káva a občerstvení zdarma.
6.9., 13.9., 20.9. a 27.9. 2012
Centrum podpory dětí a rodin
- rodinné poradenství s psychologem Mgr. Miroslavem Šamalíkem
7.9. 2012 od 16 hodin
Plave celá rodina
- zápis do plavání rodičů s dětmi nebo jen dětí od 3
do 6 let ve velkém bazénu Městských lázní, Blansko,
Mlýnská 18 - vstup pro rodiny s dětmi zdarma - zápisné na 12 týdenní kurz 100,- Kč.
V týdnu od 10. do 14.9. 2012
- zahájení všech programů Klubu Ratolest - plavání,
tréninkové a výtvarné aktivity atd.
10.9. od 9 hodin
Malovánky se Šárkou
- poplatek 40,- Kč za vstup
10.,17., 24.9. v 10,30 - 11,30 hodin
Mimináček
- pohybový program pro rodiče s kojenci od 2 do
měsíců
11.9.2012 od 10 hodin
Zavádění příkrmů

- odborná přednáška s diskuzí s certifikovanou lektorkou na výživu dětí Jitkou Pokornou. Vstup zdarma.
13.9., 20.9.,27.9. v 10.15 - 11.15 hod.
Laktační poradna
- s laktační poradkyní Jitkou Pokornou
15.9.2012
Kostelní Vydří (Jižní Čechy)
- sobota pro rodiny s dětmi v rámci projektu „Společně životem“. Setkání se uskuteční v prostorách
domu sv. Josefa.
Psychomotorický rozvoj u dětí mladšího školního
věku s ukázkou nácviku jemné a hrubé motoriky.
Jaké jsou poruchy školních dovedností u dětí a jak
je zjistíme. Bc. Zdenka Šrámková.
Pauza na oběd, který si zajistí každý sám.
Sobotní odpoledne:
od 14.00 - Efektivní rodičovství
- co vlastně efektivní rodičovství je, v čem nám
při výchově dětí může být nápomocné a jak se jej
naučit praktikovat v rodině nám poradí lektorka Mgr.
Dagmar Kučerová.
Od 16 hodin - Význam plavání pro vývoj dítěte s
lektorkou plavání Petrou Veselou.
17.9.2012 od 16 hodin
Příprava na život s miminkem
- zahájení kurzu pro těhotné ženy a jejich partnery.
Ještě máme volná místa, hlaste se na tel. 731428369
nebo na emailu: ratolest.blansko@charita.cz
18.9.2012 od 10 hodin
Jak přistupovat k chybám, kterých se dopustím
při výchově dítěte?
- beseda s diskuzí s Mgr. Vendulou Zachovalovou v
rámci projektu MPSV - rodina. Vstup zdarma.
20.9. a 27.9. 9-10 hod.
Kurz Baby - masáží s lektorkou Jitkou Pokornou
21.9.2012 od 16,30 hodin
Malovánky se Šárkou
- Centrum sv. Martina Staré Blansko, Komenského
14, poplatek za vstup 40,- Kč.
25.9.2012 od 10 hodin
Bankovní poplatky
- povídání o možných poplatcích ve spolupráci s
Mcentry - vstup zdarma.
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Miloš Pernica: žiju hudbou!
Kytarista Miloš Pernica je pro ty, kteří se zajímají o kulturu v našem městě, známou tváří. Je to pedagog, muzikant, hráč na klasickou i elektrickou kytaru a v neposlední řadě nevšední umělec, který svým nástrojem žije. Na poslední kytarový večer, který se odehrál letos v červnu v Dělnickém domě, přišly téměř dvě stovky diváků. Cesta k posluchačům však byla klikatá, a jelikož se s Milošem léta znám, pozval jsem
jej na kávu a na kus řeči k sobě domů, abych ho trošku vyzpovídal.
Miloši, jak ses vlastně dostal ke kytaře?
Psal se rok 1976, chodil jsem tenkrát do třetí třídy a
léto trávil coby pionýr na táboře, kde mi kytara přímo
učarovala. Tenkrát na ni u ohně hrál jeden z vedoucích – pan Radek Zachoval. Jeho hra vypadala tak
jednoduše… Myslel jsem si, že zahrát písničku musí
umět každý, ale ouha! Kytaru jsem si od něj půjčil a
samozřejmě mi to nešlo (smích). Přemluvil jsem tedy
rodiče, otec mi koupil první kytaru a já začal v Domu
pionýrů a mládeže dělat první krůčky. Hrál jsem jen
písničky – nástroj se zde vyučoval jen jako hobby,
takové to hraní u táboráku, ale hrozně mě to bavilo.
Po pár měsících už jsem občas chodil do kroužku
pokročilých a naučil se desítky písniček. Já chtěl ale
víc.
Proto přišla první hudební škola – tehdejší LŠU?
Ano. V šesté třídě mne otec přihlásil do LŠU v
Blansku k panu učiteli Františku Hlaváčkovi. Zde jsem
poprvé uviděl noty. Byla to sice změna, ale zvládl jsem
ji, prostě jsem chtěl hrát a dařilo se. Jenže zanedlouho
přišla puberta a s ní nechuť cvičit, demotivace a lhostejnost. Tenkrát zasáhl otec – nutil mne cvičit i přes
můj pláč a výtky. Za to jsem mu dodnes moc vděčný,
i když tenkrát jsem to pochopitelně tak necítil.
Tímto si snad musí projít každý… My ale víme,
že to dobře dopadlo?!
Naštěstí ano. V osmé třídě jsem obsadil na krajské
soutěži 2. místo, což mne opět nastartovalo, získal
jsem ztracenou motivaci a chuť jít dál. V této době
jsem poprvé dostal nápad přihlásit se na konzervatoř.
To ale nebyla žádná legrace – zájemců bylo hodně a
studentů brali málo. V osmičce jsem navíc neměl ani
moc dobré známky ve škole. Touha po dalším studiu
kytary však byla silnější, a protože tehdy bylo možné
jít na střední školu z osmé i z deváté třídy, rozhodl
jsem se, že to zkusím z devítky, abych dosáhl svého.
Makal jsem ve škole i na kytaru, dřel jsem a vyplatilo
se - ze 14 uchazečů mne vzali jako jediného studenta
kytary na brněnskou konzervatoř k profesoru Pavlu
Janíčkovi.
Pořád se bavíme o klasické kytaře. Co bigbít a
elektrofonická kytara?
Elektrofonická kytara mě okouzlila ve 2. ročníku
konzervatoře. Bigbít – to bylo něco, chtěl jsem taky
mít svou kapelu; takovou, jakou měli mí o něco málo
starší vrstevníci. Chodívali zkoušet v té době do LŠU,
kam jsem měl možnost chodit cvičit. Hrát v kolektivu
podobných nadšenců se mi také povedlo! V první

skupině Párty rock za raného studia na konzervatoři
se mnou dokonce hráli dnes již dávno známí blanenští
umělci - Karel Fleischlinger, Jiří Boreš a tehdy do Blanska dojíždějící herec Pavel Nečas. Hráli jsme pouze
vlastní tvorbu. Měli jsme velké ambice a chtěli se stát
tehdy takzvanou poloprofesionální kapelou, což bylo o
něčem jiném, než jen hrát na zábavách a odpoledních
čajích. To se však nepovedlo. V době, kdy měl přijít náš
první velký koncert, zemřel jeden z ruských prezidentů
a vystoupení bylo o několik týdnů přesunuto. Já byl
tehdy tak načasován na ten koncert, že další udržování
a zkoušení stále stejného repertoáru mě úplně otrávilo.
V podstatě jsem na bigbít zanevřel a začal se věnovat
zase naplno klasické kytaře (až na krátké působení v
dnes známé skupině Medium, která vystupovala v té
době i pod druhým názvem Stalagmit).
Konzervatoř jsi absolvoval jako průměrný nebo
spíš úspěšný student?
Řekl bych, že se mi celkem dařilo (úsměv). Během
studia na konzervatoři jsem slavil velké úspěchy na
mezinárodní soutěži v Kutné Hoře ve velké konkurenci
kytaristů z celé Evropy (Maďaři, Poláci, Rusové, Bulhaři atd.). První moje účast zde mi vynesla 3. místo
ve II. kategorii do 20 let a zvláštní ocenění poroty za
interpretaci skladby skladatele 20. století. Po druhé
jsem už tutéž soutěž ve stejné kategorii vyhrál.
Takže se zdálo, že tě nemůže nic zastavit.
Možná jsem si to chvilku také myslel, ale osud to
chtěl jinak. Při třetí účasti na festivalu v Kutné Hoře
jsem vypadl hned v prvním kole, navíc jsem ve stejné
době neudělal profesionální přehrávky pro tehdejší
brněnskou uměleckou agenturu. To byla velká rána
a přišlo zklamání. Proto jsem nechtěl jít studovat
dále na vysokou školu a absolvovat zase jen denní
několikahodinovou dřinu, na jakou jsem byl zvyklý z
konzervatoře. Chtěl jsem se zase věnovat bigbítu a mít
vlastní kapelu. V té době ale přišel povolávací rozkaz.
Vojna – tehdejší postrach mladých mužů. Znamenalo to pro tebe dvouleté odloučení od muziky?
Vůbec ne! Vašek Ševčík mne tenkrát chtěl do kapely
Surf, takže ve své pozici vojenského důstojníka dost
výrazně pomohl k tomu, abych vojnu absolvoval ve
folklórním vojenském souboru Jánošík (dnes Ondráš).
Hrál jsem tu na kontrabas, který jsem poprvé držel v
rukou asi týden před vojnou. S Jánošíkem jsem procestoval celé Československo a vzpomínám na tuto
dobu rád, i když jsem si tehdy užil taky něco z té „pravé“
vojny plné rajónů, komandování a pochodování.

Foto: Josef Čmel

Ve skupině MOTOband

Po vojně jsem nastoupil jako učitel ZUŠ v Blansku,
kde učím dodnes. Také mne čekala skupina Surf,
do které jsem skočil s velkým nadšením. Zde jsem
vydržel pouze 8 měsíců a následovala dráha vlastní
kapely. První rocková skupina, která začala hrát za
honorář, převzala název Caravana od slavné kapely
Josefa Petržely. Během krátké doby jsme však změnili
název kapely na Prorock, kde jsem dělal kapelníka
14 let. Skupina dodnes hraje a za téměř 20 let se v ní
vystřídalo několik desítek stálých hudebníků převážně
z našeho okresu. Prorock byla skvělá kapela, zažil jsem
v ní vzestupy i pády, poznal spoustu skvělých lidí, ale
po 14 letech jsem cítil, že už to není pro mne. Už mě
jaksi přestalo bavit hrát písničky pro mlaďochy, víkend
co víkend absolvovat zábavy dlouho do noci. Proto
jsem se po 16 letech vrátil zpět ke klasické kytaře.
Začal jsem znovu tvrdě makat, dokonce jsem si našel
soukromého učitele - Stanislava Juřicu z Pardubic,
kterého považuji za jednoho z nejlepších pedagogů u
nás.
Takže pod jeho vedením začal tvůj nový život
coby klasického kytaristy?
Dá se říct. Uplatnit se v tomto uměleckém směru je
velice těžké, nicméně úspěchy se pomalu dostavují.
Natočil jsem již dvě sólové CD (ZUŠ, Surf) a momentálně natáčím třetí, poprvé v novém studiu blanenského
hudebníka Petra Hurdese - PH Records. Toto CD
bude složeno ze skladeb současných českých autorů
(Štěpán Rak, Milan Tesař, Sylvie Bodorová), jako pocta pro ně a propagace české klasické kytary. Jedno
CD a DVD v jednom jsem rovněž natočil společně s
kytarovým seskupením PF Guitar Quartet (Surf), se
kterým koncertujeme po celé naší republice.
A co tvé Kytarové večery? Vím, že je dokonce
spolupořádáš a těší se stále větší oblibě.
Kytarové koncerty jsme začali dělat roku 2010.
Zprvu bývaly ve spolupráci s Václavem Ševčíkem
v Kotvrdovicích. Vašek byl otcem myšlenky pořádat
kytarové večery a hodně mi pomohl. Dnes spolupracuji
s KSMB a koncerty se odehrávají v Dělnickém domě
zde v Blansku. Většinou zde vystupují také zajímaví
hosté – kytarové kapacity různých žánrů. V minulosti
kytarových večerů to byli třeba Štěpán Rak, Milan
Kašuba, Bohemian Guitar Orchestra, Petr Vít a jiní.
Snažím se oslovovat umělce, kteří nejsou jen z řad
hráčů na klasickou kytaru, ale hrají i jiné žánry – jazz,
flamenco, rock, folk… Cyklus kytarových koncertů
Miloš Pernica a hosté 2012 právě probíhá, letos se
příznivci dobré muziky můžou těšit ještě na dva koncerty – 9. října, kdy se jako host představí Štěpán Rak se
svým synem Janem Matějem Rakem, a 27. listopadu

ve společnosti známého blanenského kytaristy Karla
Fleischlingera hrajícího na historické nástroje.
Mimo tento cyklus tě mohou tví fanoušci ještě
někde v okolí slyšet?
Ano, dokonce ještě teď o prázdninách. Všechny
bych rád pozval na koncert 26. srpna, který se bude
konat v místě mého bydliště – v Horní Lhotě v Blansku,
a to pod širým nebem v areálu restaurace U Kaštánka. Vystoupení začíná v 19 hodin a také zde budou
hosté. Představí se tu několik členů z velice populární
dětské kapely Kaštánci – Filip Souček (kytara), Martin
Štěpánek (klávesy), a Dominik Pernica (bicí), můj syn.
Sponzorem tohoto koncertu je známá skupina VELVET,
která poskytne ozvučení - Martin Štěpánek. Druhý člen
- Martin Müller - si někdy v průběhu koncertu zahraje
společně se všemi hosty a se mnou na basovou kytaru.
Vy jste vůbec muzikantská rodina…
Ano. Manželka Jana učí také na ZUŠ v Blansku, je
kapelnicí Kaštánků a má spoustu dalších hudebních
aktivit jako K Band a jiné. Dcera Zuzana z prvního
manželství vystudovala konzervatoř v Brně a na kytaru
učí v ZUŠ Letovice a Jedovnice, syn Dominik hraje na
bicí a ten nejmladší – Adam – je ještě příliš malý na to,
aby hrál. Jistý hudební talent je ale u něj znát již teď,
takže nepochybuji, že i on bude hudebně talentovaný.
Také jedna z našich babiček je muzikantka, a to harmonikářka Miladka Vymazalová, máma Jany.
A co bigbít, elektrickou kytaru jsi momentálně
odložil někam do kouta?
Tak to vůbec ne! Na svých vystoupeních střídám
občas klasickou i elektrofonickou kytaru, což se líbí
většímu okruhu posluchačů. Do budoucna plánuji i CD
na elektrofonickou kytaru. Nesmím také zapomenout
na své působení v blanenských rockových skupinách
Rosomák Olympic revival a MOTOband, se kterými
brázdíme česká i slovenská města. Jelikož teď muzikantsky trávím mnoho času sám a cvičím na klasickou
kytaru, je pro mne hraní v rockové kapele skvělým
oddechem a odreagováním.
Muzika tě tedy velmi baví. Baví tě i tvá role pedagoga?
Baví mě moc. Podařilo se mi vychovat už hodně
žáků, kteří se věnují kytaře jak amatérsky, tak i profesionálně – například Aleš Petržela, moje dcera Zuzka,
Martin Kovář, Jan Souček, Jan Matuška, Eva Libichová,
mí současní aktivně hrající žáci Filip Münster, Pavel
Dobeš a jiní. Učím jak klasickou kytaru, tak i elektrofonickou. Doufám, že mne učení i muzika budou bavit
i nadále.
Za rozhovor poděkoval
Martin Müller

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Deset prázdninových nedělí, kdy město připravuje pro blanenské občany dopolední koncerty, je náměstí Svobody zaplněno spokojenými
posluchači do posledního místečka, zatím co zbývající 44 neděle je
zde pusto a prázdno.

Na rozdíl od náměstí jsou ulice B. Němcové a Rodkovského po 214 dnů
v roce, kdy není v základní škole TGM vyučování a neparkují zde učitelé,
docela prázdné. Zbývajících 151 dnů školního roku je tu zvýšený provoz
jen půl hodiny před zahájením vyučování.

Naopak, toto bývalé hřiště je dlouhodobě nevyužívané, trvale zarostlé
plevely, které dle stížností v sousedství bydlících občanů zaplevelují celé
okolí. Co kdyby se tato plocha využila na vybudování největšího parkoviště v Blansku? Situaci by to zcela vyřešilo.
Text a foto: - Šr -
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Za Františkem Zouharem
Ve čtvrtek 9. srpna se rodina, přátelé,
představitelé města a novináři rozloučili
v obřadní síni Města Blansko s Františkem Zouharem, který zemřel po těžké
nemoci ve věku 78 let v neděli 5. srpna
2012.
Po absolvování průmyslové školy v
Jedovnicích pracoval v Metře Blansko.
V soukromí se věnoval sportu, učarovala mu voda, lodě, fotoaparát a kamera.
Nezahálel ani v důchodu, kdy své
koníčky povýšil na službu lidem. Františkova kamera zaznamenávala život v
městě, jednání zastupitelstev, později
i tiskových konferencí na blanenské
radnici. Jeho reportáže odvysílané na
internetových stránkách Města Blansko
poskytovaly občanům informace, které
se v řadě případů staly cenným dokumentem historie města.
Františku, děkujeme, moc nám budeš
chybět.
Jiří Šrámek

Investice, které se
městu nejen vyplatí...
...ale v úsporách energií částečně i vrátí

ukázka MENU
Předkrm:

Kachní játra marinovaná
v majoránkovém másle,
dušená a podávaná
s chřestem a zapečeným
bramborem

Restaurace U Zámečku

Kuchyně první republiky
aneb Zavřete oči, odcházím...

24.8. - 26.8. 2012
Rezervace na tel. 516 411 850

Hlavní jídlo:

Telecí líčka na červeném
víně Barolo, hlávkové zelí
dlouho dušené ve vakuu
podávané
s bramborovou plackou

Dezert:

Máslová hruška v doprovodu
skořice a vanilky

Akce, o kterých je i fotoreportáž, mne inspirovaly k návštěvě místostarosty Ing.Bc. Jiřího Crhy.
Toho jsem požádal o komentář k současným a připraveným investičním akcím Města Blansko. Co
jsem se dověděl, předčilo očekávání. Těch akcí je kupodivu tolik, že se ani do jednoho článku nedají
vtěsnat. Tak alespoň heslovitě o těch, které již probíhají nebo jsou k realizaci připravené.
Začnu investicemi do sportovních zařízení, které
byly realizovány v období omezené činnosti tělovýchovných jednot. Na fotbalovém hříšti na Údolní ulici
byl vybudován nový trávník v hodnotě 130 tisíc korun
a v sousední tělocvičně nová časomíra za 150 tisíc
korun, důležité odvlhčení Zimního stadionu za 1,3
milionu korun, oprava kabin na fotbalovém hřišti za
50 tisíc korun a vybudování nových chodníků za 150
tisíc korun, to vše na Sportovním ostrově Ludvíka
Daňka. Do konce roku bude nákladem 1 milionu
korun vybudováno a na jaře otevřeno nové dětské
hřiště ve Zborovcích a v rámci revitalizace sídliště
Sever bude v místě pod dopravním hřištěm vybudována volejbalová stěna, instalovány pingpongové
stoly, cvičiště pro teenagery atd. v celkové hodnotě
4 miliony korun.
Zásadní opravy, údržby a investiční akce probíhají především ve školních budovách. V ZŠ a MŠ
na Dvorské to je oprava a napojení kouřovodů ve
školní kuchyni a oprava atiky v celkové hodnotě
354 tisíce korun, ZŠ Erbenova - dokončení opravy
střechy tělocvičny 1.097000 Kč, ZŠ TGM Rodkovského ul. - vnější a vnitřní sanace budov za 570 tisíc
korun, MŠ Divišova - vybudování skladu, výměna a
doplnění herních prvků na zahradě v hodnotě 318
tisíc korun, MŠ Údolní - oprava střechy 427000 Kč,

MŠ Rodkovského 2a - výměna oken za 477000 korun, MŠ Rodkovského 2b - výměna oken a sanace
zdiva - celkem 468 tisíc korun, MŠ Těchov - oprava
branek, nátěr plotu, výměna a doplnění herních
prvků na zahradě -152 tisíc korun, Obůrka - herní
prvky na dětské hřiště - 146 tisíc korun, Klepačov regenerace hřiště a oprava kapličky - 121 tisíc korun,
Dolní Lhota - vydláždění chodníku kolem pomníku
- 87 tisíc korun, Hořice - oprava pamětní desky L.
Daňka 6000 Kč, Horní Lhota - oprava Boží muky 76
tisíc korun, Blansko - oprava pomníku B. Němcové
52 tisíc korun a rozšíření jídelny v Městském klubu
důchodců 2,6 milionu korun.
V současné době očekává město Blansko vyřízení
žádosti na zateplení budovy a výměnu otvorových
prvků v ZŠ a MŠ Salmova v hodnotě 25 milionů
Kč. Navíc se připravují a probíhají další nákladné
opravy chodníků¸ komunikací, autobusové zastávky,
revitalizace bytových domů, postupná výměna oken
a zateplování dalších budov. O tom po upřesnění
hodnot a dotací v příštím vydání Monitoru.
Za poskytnuté informace o do milionů jdoucích
investic na údržbu a zateplení budov - převážně
škol, sportovních a dalších zařízení města a jeho
městských částí poděkoval
Jiří Šrámek

* FOTOREPORTÁŽ Z BLANENSKÝCH ULIC *

Další akcí ke splnění programového prohlášení Rady města Blansko
je rekonstrukce řady chodníků na území města a jeho městských částí.
Nejen že se opravují ty staré. Nového chodníku se poprvé od vzniku
města konečně dočkají i občané Palavy.

Nový chodník získá i Palackého ulice, nová dlažba se objeví i na Čelakovského a dalších ulicích. Zdá se, že rok 2012 bude vyhodnocen
rokem mimořádné péče o ty, kteří potřebují silnice jen na vyznačených
přechodech.

V Monitoru, který vyšel 30. Června, jsme zveřejnili foto a připomínku
starších občanů, kteří postrádali na vycházkové trase od Palavy k Panoramě lavičku. Prostě zmizela. Nápravu nejen přislíbil, ale obratem zajistil
místostarosta J. Crha. Vyřizujeme poděkování.
Foto a text: - Šr -
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Očima občanů

Přední výrobce
kovoobráběcích strojů
pro pracoviště v Kuřimi,
Blanenská 257 nabízí profese:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta naše písnička česká…?

Frézař - portálový, frézař NC
Brusič na plocho
Horizontkář
Montér obráběcích strojů – servis
Montér obráběcích strojů - strojní zámečník
Technik dálkové diagnostiky
Elektrikář pro elektroúdržbu
Vedoucí montáže
Konstruktér elektro
Konstruktér strojní

Nabízíme:
• zázemí perspektivní společnosti
• dobré platové podmínky
• spolupráci na zajímavých projektech
• možnost vzdělávání a dalšího profesního růstu
• zaměstnanecké beneﬁty
(životní a penzijní pojištění, stabilizační příplatek, týden
dovolené navíc, příspěvek na stravování a další výhody)
Bližší informace o požadavcích:
http://www.tos-kurim.cz/spolecnost/kariera/volna-mista/
Kontakt:
Ing. Jan Gryc, vedoucí oddělení Personalistika
Telefon: 541 103 621, mobil: 734 513 749
e-mail: jan.gryc@tos-kurim.cz

Když jsem v neděli před třináctou hodinou usedal k počítači, zrovna se blížil závěr televizního
Televarieté Vladimíra Dvořáka a Jiřiny Bohdalové z
roku 1992 a po letech se z televize ozvala „Ta naše
písnička česká“. Zmrazila mně slova věštby: „Až se
ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít, všechno s
ní pomine, všechno s ní zahyne, potom už nebudem
žít.“
Jak nečekaně moudrá to byla předpověď. Když
si po dvaceti letech pustíme rozhlas nebo televizi,
málokdy zazní česká píseň, převážně jen cizí rytmus
a cizí řeč. V televizi, zejména na Primě a Nově, se
každý týden promítá víc amerických, pro kulturního
Evropana cizích, vraždami a loupežemi nabitých filmů, než za celý rok těch českých. V našich zprávách
se denně dovídáme, co se už a zase rozkradlo a co
ještě zbylo, o to usiluje církev, co si říká Svatá a chová se jak akciová společnost, jejímž náboženstvím
je bankovní konto a pro nepřátele nová, modernější
hranice než v době Mistra Jana Husa. Podniky a tisk
už patří cizincům, zbytek zemědělské půdy skupují
díky novodobému zákonu další cizinci, takže už se
plní slova písně, že už nic nebudem mít a k dovršení
předpovědi, lépe řečeno kletby, nás čeká už jen to
„potom už nebudem žít“ a z naší hymny nám zůstane
jen její úvodní otázka. Ani prezident není v poslední
době tak často slyšet v rozhlase a vidět v televizi jak
kardinál Dominik Duka, který nám připravuje nová a
nová muka (docela se to rýmuje) a zdůrazňuje, jak
milá je mu koruna česká. Jediné, na co si netroufá,
jsou vynálezy a patenty našich vědců - zvláště léků,
z nichž většina putuje do USA, kde se pak vyrábějí
a prodávají do celého světa.
Zájmy pana kardinála už zdomácňují i v Blansku.
Tak kupříkladu představitel jedné strany prosadil
finanční podporu na opravu kostelní věže pod
záminkou, že se z ní stane rozhledna, odkud bude

výhled na Wanklovo náměstí. Rozhledna, která může
svojí polohou v nejnižším místě údolí aspirovat na
zápis do knihy rarit. Už i proto, že až pan Liška splní
svůj záměr a na západní straně Wanklova náměstí
postaví třípodlažní budovu, tak už se bude možné
z věže podívat jen na most u zastávky a v jeho
sousedství vybudovanou provozovnu pana Riznera.
O co upřímnější je žádost Československé církve
husitské, která požádala o příspěvek na nátěr věže
dřevěného kostelíka, který i když je na podstatně
vyšším místě města, rozhlednou být nehodlá.
Myslím, že bychom si tu naši písničku českou měli
pro její aktuálnost v zájmu o přežití častěji připomenout. Se vší pokorou
Jiří Šrámek

Zrušený bankomat
V pátek 27.7.ráno jsem si jako vždy vyrazila
ráno vybrat peníze do bankomatu na Zborovcích,
abych mohla jít nakoupit na víkend. Jaké bylo ale
moje rozčarování, když po příchodu na místo, kde
až doposud bankomat byl a určitě byl vítán všemi
spolubydlícími na sídlišti Zborovce, jsem zjistila, že
místo bankomatu na mě zírá pouze otevřená díra po
tomto doposud fungujícím zařízení.
Těm z nás, kteří na Zborovcích bydlí, nezbývá
dnes již nic jiného, než se vydat do města. Nejbližší
bankomaty se totiž nacházejí u Kauflandu. Tady však
není bankomat od České spořitelny, který, myslím,
využívá většina Blanenských, tudíž výběr vyjde na
nemalé peníze a nezbývá nám než putovat až do
centra. Bohužel ne všichni z nás disponují automobilem, takže byť na první pohled banalita, se pro
mnoho z nás stává noční můrou.
Ať už byl bankomat na Zborovcích odstraněn z
jakéhokoli důvodu, rozhodně to nebyl krok kupředu,
jako spíš vyvolání zklamání u lidí, kteří na něj byli
zvyklí.
-JM-

* Chybí vám dostatek zákazníků?
* Jste v Blansku noví?
* Potřebujete reklamu?

Reakce - polemiky Inzerujte v MONITORU!
O cestování
Je pravdou, že mnoho našich spoluobčanů raději
cestuje do zahraničí, než aby poznávali naši republiku. Já jsem taky byl v Itálii s celou rodinou, čímž
se nechci chlubit. Je to už asi 15 let. Tehdy to bylo
od Metry Blansko. Jelo se autobusem do Kalábrie,
celkem asi 18 hodin. Jídlo jsme si vezli na celý týden sebou, tak si jistě každý dovede představit, jak
to asi vypadalo. K moři jsme to měli asi 20 minut a
ubytování bylo v patrových domech, kde jsme měli
k dispozici malou kuchyňku spojenou s pokojem
se dvěma patrovými postelemi. Myslím si, že dnes
by to asi mnoho občanů vzdalo a u cestovky by to
reklamovali. Abych pravdu řekl, cizina mě už neláká
a taky ji nikomu nezávidím. Přesvědčil jsem se na
vlastním těle, že moře je opravdu slané a to mi stačí.
Nyní už několik roků raději projíždíme naši krásnou
republiku. Letos jsme poznávali krásu Rychlebských
hor, a chtěl bych se s vámi podělit o nějaké pozoruhodnosti. Ubytováni jsme byli ve Skorošicích ve třípokojovém bytě rodinného domku u velmi příjemných
lidí, kdy nám pani domácí skoro každý den připravila
nějakou dobrůtku. V blízkosti byly dvě restaurace a
obchod, který otvíral v šest hodin ráno (100 m), takže
o zásobování nebyl problém. Nehledě na to, že po
dvou kilometrech se nachází obec Žulová, kde je
obchodů víc.
Krásnou vycházkou je cesta z Bílé vody, kde se
pečou tzv. hostyje pro farnosti v republice na Borůvkovou horu, která je lemována nepřeberným množstvím
borůvek. Po dosažení vrcholu vás čeká rozhledna,
kde vás po 155 schodech, které vystoupáte na
ochoz, čeká krásný rozhled po okolí a do Polska na
Otmuchovské a Nysské jezero. Za pěkného počasí je
možno vidět i Ještěd. Nám se to podařilo. Po sestupu
před rozhlednu je možnost se občerstvit v místním
bufetu za velmi přijatelné ceny. Potom vede cesta
lesem na Bílou skálu, Vysoký a Zaječí vrch, odkud
jsou také pěkné výhledy. Cesta končí v Javorníku, kde
je možnost si prohlédnout zámek Jánský vrch, kde je
vystavena největší sbírka dýmek v naší republice. Z
Javorníku se dá jít přes Jánský vrch ke kapličce Sv.
Antonína a dále na Čertovy kazatelny, odkud jsou
pěkné výhledy do okolní krajiny. Cesta pak vede na
zříceninu hradu Rychleby a pokračuje do Račího
údolí, kde je objekt zvaný Tančírna, kde se před druhou světovou válkou konaly zábavy a nedělní čaje s
hudbou. Hezkou vycházkou je cesta k Nýznerovským
vodopádům. Ze Skorošic se sice jde po silnici, ale

to nic neubírá na kráse, kterou spatříte asi po pěti
kilometrech. Jedná se o kaskádovité vodopády, které
jsou od roku 1965 přírodní památkou. Na zpáteční
cestě se můžete zastavit na Rybářské baště v Nýznerově, kde vám upečou pstruha, který po cestě přijde
vhod. No, a jestli je někdo zdatný turista, může se
vypravit přes Nýznerovské vodopády na Smrk 1125
m. n/m. do samoobslužného Lesního baru, o kterém
se už několikrát psalo. Sami se obsloužíte (pivo, limo,
párky aj.), zaplatíte do kasy cenu, kterou si spočítáte
podle druhu zboží a můžete odejít. Je až s podivem,
že to funguje. Vše je volně přístupné a divím se majiteli, že ještě nezkrachoval, i když ho už několikrát
vykradli, protože jsem byl svědkem toho, že někteří
naši spoluobčané se najedli, napili, zaplatili jen pár
drobných a ještě před odchodem si dali pár štamprlí,
které ovšem nezaplatili a spokojeně odešli. Cesta dál
pokračuje do Horní Lipové. Jednou z náročných tras
je cesta přes Žulovou, zříceninu hradu Kaltenštejn
na Sokolí vrch a Ripperův kámen, kde nám to dalo
opravdu zabrat. Odtud vede cesta do Jeseníku, kde
je po cestě několik pramenů, u kterých se můžete
osvěžit. Trasa končí u Slunečné louky, odkud je to pár
kroků do nově vybudovaného Balneoparku, kde se
můžete projít ve vodě po kamenech, namočit si ruce
nebo si dát Prieznicovy střiky. Je to krásné zakončení
cesty.
A proč jsem vlastně článek napsal? Na našich
túrách jsme nikoho nepotkali, vyjma atraktivních
míst jako Rozhledna na Borůvkové hoře, Lesní bar či
Nýznerovské vodopády. Je to škoda, protože příroda
je zde opravdu krásná a člověk se hezky odreaguje
od všedního života. Doufám, že jsem někomu poskytl
chuť trochu se zamyslet a vydat se na cesty po naší
krásné vlasti.
Vladimír Nesvadba, Blansko

-

Efektivní inzerce
Bezkonkurenční ceny
Individuální přístup
SLEVY AŽ 50%
na opakovanou inzerci
Grafický návrh ZDARMA
PR článek
jako BONUS k inzerci

Monitor je stále nejčtenějším periodikem
v Blansku, tudíž

inzerce u nás se VYPLATÍ!!!
Volejte ještě dnes na tel.

606 728 334
monitor@monitor-bk.cz
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč.
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů. Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, připadně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na
tel. 603722434.
* Stříhání psů BELLA: tel. 732 879 309, www.
strihanibella.webnode.cz
* Nabízíme pronájem velmi zajímavých obchodních (provozních) prostor v blízkosti
centra Blanska. Příjezd, přístup a vlastní
parkoviště přímo z hlavní silnice ul. Svitavská. Naproti supermarket, obchody. Plocha
144 m2 - přízemí. Cena dohodou. Bližší informace: tel. 606734838; 602516928.

PRODEJ
* RD 6+2+Garáž, okr. Blansko, Bořitov, 2.950.000 czk.
Po rekonstrukci z 90% novostavba, nové rozvody vody,
elektřiny, topení (kondenzační kotel) a podlahové topení.
Dispozice: dvě patra 2x150m2, terasa 70m2, částečně
podsklepeno. Tel. 734445563.
* Deskový radiátor Korado typ 11 Klasik, 600x700 - 10 ks (i
jednotlivě). Zánovní - v provozu 2 roky. Cena za kus 600,Kč. Tel.: 733655674
* Elektrický zásobníkový ohřívač vody HAKL VA 136 - beztlakový. V záruce! Cena: 800,- Kč. Tel. 608724856.
* Etiketovací kleště - jednořádkové. Cena: 300,- Kč. Tel.
608724856.
* Televizi Panasonic Quintrix, 72 cm, stříbrná, model TX-28LB1P/S. Cena: 1000,- Kč. Tel. 608724856.
* Fiat 126P/650E, r.v. 1987, najeto 39 350 km, barva: šedomodrá. Původní majitel, vozidlo garážováno bez provozu v
zimním odbobí. Tel. 725930063.
* GARÁŽ v Blansku na Zborovcích, cena dohodou. Tel.
608889821.
* Kočáry Casualplay S4 a Dorjan Danny Sport v černé barvě.
Oba užívané cca 4 měsíce. U obou možné s korbičkami
nebo jen sportovní kočárky. Tel. 724049215.
* Akvárium 220 l, rozměr 110x50x50, cena 1.000,- Kč. Tel.
602786025.
* Motocykl Korádo 48ccm, velmi dobrý stav, najeto asi 200
km. Levně. Tel. 721514882.
* 1+1 Zborovce nejvyšší nabídce. Tel. 606222001.
* Mladé andulky za 50 Kč a korely za 100 Kč. Tel.
737902404.
* Ford Escort r. 95 v dobrém stavu, cena 7000,- Kč. Tel.
731059489.

KOUPĚ
* Garáž s přívodem elekřiny v Blansku. Tel. 775333309.
* Garáž na Písečné. Tel. 608620508.

RŮZNÉ
* Pronajmu RD v Blansku poblíž polikliniky. Dům je částečně
podsklepen a nachází se v něm dvě bytové jednotky - 2+1
podkrovní 4+1. Dvorek s posezením, zahradním krbem,
dílnou a malou zahrádkou. Studna. Parkování před domem.
Dům je částečně zařízený. Tel. 725688348.
* Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt v RD v Rájci-Jestřebí se samostatným vchodem o výměře 75m2. 2 velké
pokoje, šatna, kuchyň, velká koupelna, WC samost. Internet.
Volné ihned. Preferujeme pracující pár. 5000,- Kč + Inkaso
cca 2,500,- Kč. Tel. 605805497.
* Pronajmu garáž u zastávky ČD. Měsíční pronájem 800
Kč. Tel. 777593529.
* V RD v Blansku pronajmeme 1-2 pokoje. V domě je vše k
dispozici. Nabídky na mail: kozojet@seznam.cz.
* Pronájem RD 2 + 1 v Rájci, cena 5500 Kč + energie. I
dlouhodobě. Tel. 604861192.
* Hledám pronájem 1+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu 3+1 ve Skalici nad Svitavou. Tel. 607231294.
* Potřebujete doučit angličtinu? Tel. 724909966.
* Pronajmu garáž Zborovce - Sloupečník. Tel. 602724073.
* Nabízím službu osobní asistentky. Kurz pečovatelky mám.
Tel. 734216988.
* Pronajmu 2+1 v centru, volný. Tel. 608351147.
* Hledám garáž k dlouhod. pronájmu v centru nebo na
Starém Blansku. Platím 4 měsíce předem. Tel. 731059489.

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

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

www.velvetblansko.cz

* Hudební skupina z Blanska
* Originální show
* Mnoholeté zkušenosti
* Vždycky něco navíc!

tel. 606 728 334
Do krajských voleb se přihlásilo
23 stran, hnutí a koalic
Ve volbách do krajského zastupitelstva, které
proběhnou ve dnech 12. a 13. října 2012 se bude o
přízeň voličů ucházet celkem 23 stran, hnutí a koalic.
V závorce počet kandidátů.
1. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (70)
2. Pravý blok (6)
3. Občanská demokratická strana (70)
4. Komunistická strana Čech a Moravy (70)
5. Suverenita - Blok Jany Bobošíkové (70)
6. Strana práv občanů ZEMANOVCI (65)
7. Strana svobodných občanů (66)
8. TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj (62)
9. Česká strana sociálně demokratická (70)
10. Strana zelených (67)
11. Folklor i Společnost (22)
12. NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ (66)
13. Věci veřejné (65)
14. Koruna Česká (Monarchistická strana Čech
Moravy a Slezska) (20)
15. Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska (6)
16. Dělnická strana sociální spravedlnosti (33)
17. Strana soukromníků České republiky (12)
18. Národní socialisté - levice 21. století (70)
19. Konzervativní strana (44)
20. Sdružení nestraníků (69)
21. Česká pirátská strana (15)
22. Moravané (65)
23. NEZÁVISLÍ ( 61)
O zvolení se uchází celkem 1164 kandidátů.
- Šr -

Červencové počasí v Blansku
Začátek prázdnin byl pěkně horký. První červencový den teplota vystoupila až na 33,5°C a na
oficiálních stanicích ČHMÚ v kraji padaly teplotní
rekordy. Ten nejbližší Blansku byl zaznamenán
na meteorologické stanici v Brně-Tuřanech, kde
bylo naměřeno 34,4°C, a tak byl překonán původní
rekord z roku 2003, kdy se rtuť teploměru vyšplhala
na 31,7°C.
Podobné počasí panovalo po dobu dalších dvanácti dnů než od západu dorazila studená fronta,
která měla za následek prudký pokles teplot o více
jak 17°C. Maximální denní teplota pro den 13.7. už
činila pouze 14,8°C. Fronta přinesla také srážky,
které však nebyly nějak silné a spíše byly trvalejšího
charakteru. Silnější srážky se pak vyskytly až ke
konci měsíce. Zbytek prvního prázdninového měsíce
se teploty nijak nevychylovaly od normálu.
Za zmínku stojí silná přeháňka která přišla odpoledne dne 25.7., při které během 15-ti minutového

lijáku napršelo 10 mm srážek. Bouřek se v tomto
měsíci vyskytlo pět, nejsilnější z nich přišla v podvečer 6.7. Při té napršelo 19,5 mm srážek a padaly
kroupy o velikosti 1,5 cm.
Shrnutí měsíce července 2012 v Blansku
Průměrná teplota: 19,8°C
Celkový úhrn srážek: 75,5 mm
Počet slunečných dní: 19
Počet letních dní: 21
Počet dní se srážkami: 11
Maximální teplota: 34,8°C (6.7.)
Maximální průměrná denní teplota: 28,1°C (1.7.)
Minimální průměrná denní teplota: 11,9°C (13.7.)
Lukáš Kubala

NOVÁ RODINA
Město Blansko za podpory Jihomoravského kraje
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
pořádá cyklus besed na téma „NOVÁ“ RODINA.
Nové rodiny jsou rodiny, které vznikají po rozpadu
původní rodiny rozvodem, úmrtím jednoho z rodičů,
případně jde o neúplnou rodinu svobodného rodiče,
kdy rodič starající se o dítě/děti vytvoří nový rodinný
svazek (nemusí být manželský).
Cyklus besed je určen pro všechny rodiče či
partnery, kteří zakládají nebo žijí v nových rodinách.
Záleží jen na Vás, které z besed se budete chtít
zúčastnit, budete vítáni na všech, nebo třeba jen na
jedné.
Besedy proběhnou v pěti setkáních: 2.10.,
16.10., 30.10., 13.11., 27.11. vždy v úterý 17.00
- 18.30 hod. v Poradně pro rodinu, manželství a
mezilidské vztahy, Blansko, Sladkovského 2b (blízko
Nemocnice Blansko), tel: 516 413 524, poradna@
blansko.cz, www.blansko.cz/poradna.
Besedy povedou:
Mgr. Radka Šebelová a Mgr. Hana Kubecová Pelčáková – psycholožky pracující v Poradně. Besedy
jsou bezplatné. Bližší informace najdete na www.
blansko.cz/poradna
Kapacita jednotlivých besed je omezená, je nutné
se přihlásit předem na telefonu: 516 413 524.
-nr-

Nabídka rekondičního pobytu
pro zdravotně postižené
Místní organizace svazu tělesně postižených Blansko č. 2 pořádá ve dnech 1.9 – 8.9. 2012 rekondiční
pobyt pro svoje členy i nečleny v penzionu Tři studně
u Loubů na Českomoravské vysočině.
Zájemci se mohou hlasit u vedoucího pobytu p.
Pavla Vaise na tel. 516414832, mobil 732676842,
který Vám podá potřebné informace.
za OO STP Blansko
Jiří Štěp- sociální pracovník

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Muzika pro Karolínku - Neřež, 22.8.2012 v 19
h, Blansko – Klub Ulita, cena 160,- Kč.
Galakoncert - Věra Špinarová se skupinou
Adama Pavlíka, 8.12.2012 v 19.30 h,
Blansko - Dělnický dům, cena sezení 380,- Kč,
350,- Kč a stání 240,- Kč do 31.8. 2012.
Ticketpro:
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha,
Synot Tip Aréna
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
19.10.2012 Elán, Brno – Kajot Aréna
30.10.2012 Helena Vondráčková, Brno – Boby
centrum
6.11.2012 Michal David, Brno – Boby centrum
Ticketstream:
25.8. 2012 J. Samson Lenk a Hop - Býkovice,
Bejkovická hospoda
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno, Automotodrom
24.8. 2012 Hradologie 2012 – Slavkov u Brna,
Zámek Slavkov
Ticket Art:
29.10.2012 Lord of the dance, Brno – Kajot
Aréna
21.11.2012 Pražský výběr, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo
Karlín, Praha
Aktuální nabídka:
Jízdenka KRASOBUS – speciální turistická
autobusová linka Blansko-Skalní mlýn-Blansko je v letních měsících v provozu každý
den, jízdenky obsahují i slevové kupony na
vstupné do Kateřinské jeskyně, do aquaparku,
blanenského zámku, restaurace U Zámečku,
Wellness Hotelu Panorama a na dopravu v
Moravském krasu. Cena: 30,- Kč, děti do 6
let zdarma.
Poděkování andělům – autor Vlastimil Chládek, vydalo Econ publishing. V knize najdete
jeho úvahy z blogu i reakce na ně, šachové
simultánky, obrazy, doprovodné fotografie k
textům a ilustrace např. od Milana Knížáka a
Zdeňka Makovského. Cena 320,- Kč.
Sakrální stavby ve Vavřinci a okolí – autor
Rostislav Burget a Miloslav Novotný. Kniha
obsahuje mimo fotodokumentace všech stávajících sakrálních objektů ve Vavřinci, Veselici,
Suchdole a Nových Dvorech včetně fotografií
historických, i popis ke všem sakrálním objektům v uvedených obcích. Vedle toho je v
ní uveden i popis sakrálních objektů v Petrovicích. Současně se čtenář dozví i mnoho
dalších informací s duchovní tématikou. Cena
120,- Kč.
Návrat byl nežádoucí (Příběhy pétépáků z
Blanenska) – autor František Voráč, vydalo
nakladatelství Barrister & Principal. Kniha
přináší životní příběhy sto šestnácti bývalých
příslušníků PTP. Je lokalizována společným
bydlištěm - oblastí Blanenska. I tak jde ovšem
o celek s vysokou vypovídací hodnotou, který
své místní určení výrazně přesahuje. Úvodní
text napsal známý publicista Luděk Navara.
Cena 280,- Kč
Blanenská informační kancelář Blanka
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
tel.: 516 410 470
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz
-MaT-
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Patový konec i začátek
soutěže A mužstva kopané
Po prázdninové přestávce se fotbalisté vrátili na svá hřiště, aby zahájili nový ročník krajského přeboru. V Blansku je navíc uvítal nový trávník, nové oplocení, nový vzhled budovy, a aby
toho nebylo najednou příliš, i otřesná kvalita přístupové cesty od brány ke kabinám. Začínám
se obávat, že bude prohlášena za chráněnou historickou památku a zachována v tomto stavu
i pro generace budoucí. Z loňského kádru odešli hostující hráči Jindřich Bednář, Petr Crhák,
Martin Dupal a Jan Janda, kteří byli významnou posilou do konce soutěže. Z nových posil již
nastoupil Martin Marák z FC Kopřivnice, Jan Trtílek a Filip Němec z dorostu a z hostování v
Rájci se vrátil Jan Sedláček. Další posily ještě čekají na vyřízení registrace.
V ročníku 2011-2012 skončili blanenští fotbalisté pouhé dva body od postupu do divize, o který
se připravili především rekordním počtem desíti,
většinou zbytečných, remíz a několika proher převážně s mužstvy z konce tabulky (10. Boskovice,
12. Kuřim, 13. Rajhrad, 14. Podivín, 15. Zbýšov),
zatímco postupující Vracov v Blansku remizoval
2:2 a na svém hřišti prohrál 1:2 - podobně jako
třetí Kyjov v Blansku prohrál 1:0 a na svém hřišti
remizoval 0:0.
A tak byli všichni fandové zvědaví, jak
dopadne první utkání nového ročníku. Hrálo se
v Blansku a soupeřem bylo omlazené mužstvo
Boskovic, za které nastoupilo 8 hráčů ročník 91
až 95 se dvěma náhradníky ročníku 1994. První
branka, o kterou se zasloužil Marek Pernica, padla
již v osmé minutě a Blansko vedlo 1:0. Tímto

stavem skončil i první poločas a nic se nedělo
ani v poločase druhém. Až pět minut před koncem utkání - co je, jak známe z tradice, osudná
chvíle blanenských fotbalistů. To jim připomněl
boskovický kapitán Jiří Janíček, který srovnal na
1:1a stanovil tak konečnou remízu, na kterou jsme
si už zvykli tak, že by mohla být s Jánošíkovým
kloboukem vsazena do klubového znaku.
Remízou minulý ročník skončil a nový začíná.
Doufejme, že v tom novém jich nebude stejně,
nedej fotbalový bože ještě víc, jak v tom minulém.
O tom nás fotbalisté, doufejme, že mile, překvapí
již v nejbližších zápasech - v sobotu 18. srpna se
Spartou Brno, ve středu 22. srpna v 17 hod. s FC
Kyjov v Blansku a v sobotu 25. srpna v 16.30 hod.
s Rousínovem rovněž v Blansku.
Text a foto: - Šr -

SQUASH
Srpnový
turnaj
Po červencovém turnaji, který nám tak trochu
zvedl svým počtem soutěžících náladu a přivítal
tři zbrusu nové a dva dlouhodobě zraněné hráče,
došlo jen k upevnění pozic těch nejvěrnějších.
V soutěži „Turnajový leader“, kde se boduje prvních 10 míst každého turnaje, si dalších 20 bodů
připsal vítěz Jindřich Čeladín, a tak na prvním místě
má již 128 bodů. Druhý Nabil Lai má 100 bodů. Třetí
Radovan Štumpa má 84 bodů, čtvrtý Jan Urban
76 bodů. Všichni čtyři se stále ještě teoreticky mohou stát ve zbývajících turnajích celkovými vítězi.
Ostatní, od pátého po 25. místo bodujících hráčů,
se mohou zařadit již jen na místo následující, tak
jak se budou zúčastňovat a umísťovat na dalších
turnajích.
V druhé soutěži „Turnajový Mág“, kde vedeme
jednotlivým hráčům všechny odehrané sety na
turnajích, stále září Jan Urban, který opět o nějaký
ten setík poodskočil ostatním a na prvním místě
má již 234 setů. Druhý Václav Pelant sice něco na
Urbana ztratil, ale s 215 sety si pozici drží. Lenka
Czakvaryová na třetím místě uhrála 193 setů, čtvrtý

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel
PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ.
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla.
Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

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

Jindřich Čeledín má 180 setů. O vedení v této soutěži se stále ještě mohou porvat pátý Luděk Řehoř
178 setů, šestý Nabil Lai 161 setů a také sedmý
Radovan Štumpa 157 setů. Ostatní již výrazně
ztrácejí. V této soutěži je vedeno již 37 hráčů.
Věřím, že po skončení dovolené jste dostali opět
chuť a nový náboj do squashe a srpnového turnaje,
v sobotu 25. se od 13 hodin v hojném počtu zapojíte
do této rozjeté squashové tour. Na Vaši návštěvu
se těší nejen zaměstnanci squashcentra, ale také
vaši squashoví kamarádi.
-rl-

INTERNET
PRO BLANSKO A OKOLÍ
- profesionální bezdrátový internet 5G
- žádné poplatky za instalaci a aktivaci
- žádné složité tarify ani smlouvy
- nabízíme Vám řešení, které hledáte
- VoIP telefonie

Již

9m9ě,síčně!

od

Informace na tel. 511 119 115
info@ceska-informatika.cz

• www.ceska-informatika.cz • NOVĚ na Sladkovského 2a •

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

Škodní událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o.
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

AKCE! - PVC
Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064
PRÁDELNA, MANDL

PODLAHA řství Slezák
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž

- půjčovna brusek na parkety

Slevy platí
při předložení tohoto kupónu
a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

- nový interiér
- parkování u restaurace
- nové sociální zázemí
- nová zahrádka
- dětský koutek
- nový jídelní lístek
- letní koktejly

Tel.

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

3+1 pizza ZDARMA!
- 3 pizzy, 4. pizza bude zdarma

2+1 Coca-Cola ZDARMA!
- 2 pizzy, litr Coca-Coly bude zdarma

2+ rozvoz ZRARMA!
- 2 pizzy, rozvoz bude zdarma

516 419 555

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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