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 Penzion Kopeček bude již brzy slavit dvacetileté 
výročí své novodobé historie a s tím souvisí změny 
a vylepšení, kterých se v poslední době dočkává. V 
polovině loňského roku napřed proběhla kompletní 
rekonstrukce celého penzionu, která je vidět i zvenčí. 
Stavba dostala nová dřevěná okna, rapidně se rovněž 
změnila podoba interiérů. Všechny pokoje zazname-
naly ohromnou změnu – nechybí v nich moderní LCD 
televizory, minibary a luxusně vybavené koupelny, kde 
se skutečně nešetřilo. Pokud by vám přijela vzácná 
návštěva nebo důležitý klient a vy je chtěli ubytovat 
v útulném, moderním a reprezentativním prostředí, 
Kopeček by jistě měl všechna tyto kritéria i toho nejná-
ročnějšího nocležníka. Docela mile jsem byl překvapen 
i z ceny, neboť při takové úrovni ubytování bych řekl, 
že budou vyšší. Například prostorné apartmá s balko-
nem tu vyjde na 1250,- Kč za noc a dvoulůžkový pokoj 
kategorie Standard stojí 950,- Kč. Bezdrátové připojení 
k internetu je samozřejmostí, a to po celém objektu.
 Letos v zimě byly renovovány toalety a také dva 
salónky, které jsou hojně využívány na nejrůznější typy 
akcí od malých svateb a narozenin až po fi remní obědy 
a večírky. Největší a zároveň nejnákladnější rekon-
strukce se dočkala kuchyně. Je celá v nerezi, splňuje 
nejnáročnější požadavky a standardy a nemusel by se 
za ni stydět ani Zdeněk Pohlreich. Čistota – o tu zde 
jde především. Nerezové jsou dokonce i stropy, které 
se běžně dávají i na operační sály.
 Na začátku článku jsem zmínil, 
že na Kopeček chodím rád jíst. 
Dobrou restauraci dělájí hlav-
ně dobří kuchaři. Od srpna zde 
kuchyni šéfuje Milan Macháček 
- medailista z prestižních me-
zinárodních i tuzemských kuli-
nářských soutěží. Nedávno se 
vrátil z gastronomického festivalu 
Pattaya City Culinary Cup, který 
se konal v Thajsku a se svým 
týmem AKC ( Asociace kuchařů a 
cukrářů ) tu získali zlatou medaili, 
což je fantastický úspěch pro ce-
lou českou gastronomii. Televizní 
diváci mohli Milana Macháčka 
nedávno zahlédnout v pořadu 
Snídaně s Novou, kde podrobně 
popsal průběh této soutěže. S 

 Penzion Kopeček v Rájci – Jestřebí patří k podnikům, které rád navštěvuji. Ať už je to díky vysoké 
gastronomické úrovni, kterou si penzion již léta udržuje nebo kvůli příjemné rodinné atmosféře, která 
se tu vždy vznáší ve vzduchu. Aby ne – Kopeček je rodinný podnik a jeho majitelé se snaží posunovat 
kvalitu svých služeb stále dopředu, a to jak v oblasti gastronomie, tak ubytování. V posledních měsících 
jsem si i já všimnul několika podstatných změn, které tu nastaly, a proto jsem se rozhodl, že se na tyto 
a další věci zeptám osobně u vedení penzionu – rodiny Frantelových.

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY KUCHYNĚKUCHYNĚ

úplně jinakúplně jinak
* nižší ceny ** nižší ceny *

* vyšší záruky ** vyšší záruky *

www.realitymacocha.cz

RD Vilémovice

RD 5+1 s garáží, zahradou a dvorem v klidné části obce. 
CP: 1031 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 2.800.000 Kč

RD Spešov

Kompletně zrekonstruovaný RD se zahradou v klidné 
části obce. CP: 498 m2.  
mob.: 777 857 740 Cena: 2.590.000 Kč

RD Dolní Lhota

Řadový RD 3+kk k bydlení i rekreaci. CP: 482 m2. 
mob.: 777 857 739 Cena: 1.100.000 Kč

kontakt: Smetanova 8, 
 678 01 Blansko 
tel.: 516 833 833 
e-mail: info@realitymacocha.cz

Byt Blansko 2+1

DB 2+1 (56 m2) Sever, 2× lodžie, plastová okna. Nízké 
náklady na bydlení..   
mob.: 777 857 740 Cena: 1.100.000 Kč

Byt Blansko 2+1

Byt 2+1, ulice Seifertova (52m2) s velkou lodžií a sklepem.

mob.: 777 857 738 Cena: 1.170.000 Kč
Výhodná cena!

k jednání k jednání

k jednání

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

- STP na RD Blansko – Horní Palava, 449 m2, IS jsou k dispozici ...NC – 649.000 Kč
- 4 STP na RD Blansko – Horní Lhota, od 473 m2, IS v ceně ...NC – od  1.400 Kč/m2

- Pozemek na rekreační stavbu - Ráječko, 1647 m2, IS dostupné ...NC – 359 Kč/m2

- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, voda a elektřina, chatka ...NC – 169.000 Kč
- RD Blansko – Horní Lhota, 120 m2, 2 podlaží, po rekonstrukci ...NC – 2 049.000 Kč
- Byt OV 3+1 Blansko – Pekařská, 93 m2, 3.p., i výměna za 1+1...NC – 1 599.000 Kč
- Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce, 93 m2, 2.p., volný od I/2013...NC – 1 749.000 Kč
- Podnájem DB 2+1 Blansko – S+NR, 56 m2, 2. NP, bez nábytku...NC – 8.500 Kč/měs.

2 byty OV 2+kk Blansko – Dvorská, 75 
m2 ve 2. np a 66 m2 ve 3. NP (podkroví), 
parkovací stání v objektu, základní 
vybavení, ihned volné.
                NC – info. v RK

DB 2+kk Blansko – Okružní, 54 m2, 
2. NP, zděný, luxusně vybavený bez 
anuity, vysoký nadstandard, volný od 
IV/2012.

NC - 1 290.000 Kč

www.mikark.cz

jeho účastí v soutěži úzce 
souvisí i akce, která bude 
již příští víkend – 15. a 
16. září, a sice Originální 
thajská kuchyně z vybra-
ných originálních suro-
vin, které si Milan přivezl 
osobně z Thajska. Další 
zářijovou akcí bude 11. 
ročník oblíbených Uru-
guayských steaků 26. – 
30.9. Nový šéfkuchař se 
učil steaky připravovat 
přímo v Texasu, což je 
Mekka grilování steaků. 
Veškeré koření si kuchař 
připravuje a míchá sám 
- bez glutamátů a éček, 
takže se můžete těšit na 
prvotřídní kvalitu jídel, 
která se tu budou podá-

vat. Více o akcích, které na Kopečku budou, najdete na 
jejich stránkách www.kopecek.cz nebo na Facebooku.
 S nástupem nového kuchaře přichází i změna 
jídelníčku s platností od středy 12. září. Těšit se tu 
můžete například na staročeskou kuchyni: předkrmy 
jako Staročeské zadělávané dršťky nebo Terinka z 
uzeného kolínka či jeden z hlavních chodů - Dušené 
hovězí líčko v červeném víně, s vařenou zeleninou 
ve vývaru a šťouchanými bramborami. Gurmáni si 
můžou vychutnat Flank steak z Anguse, což je poctivý, 
vyzrálý, nejméně 900 gramů vážící steak, který vyniká 
svojí luxusní chutí a je zážitkem, který by si žádný mi-
lovník steakového hovězího masa neměl nechat ujít. 
Milovníci salátů ocení výtečný Caesar salát s originální 
caesar zálivkou a grilovaným kuřecím prsem. Kuřecí 
prsa budou na Kopečku čerstvě vykosťována z celých 
kuřat, což kvalitě a chuti masa dodá zcela jiný rozměr. 
Dozvěděl jsem se, že šéfkuchař si bude připravovat 
dokonce i originální italské těstoviny zcela sám, z čehož 
jsem měl upřímnou radost.
 Lidé jsou díky televizním pořadům a cestování po 
světě čím dál kulinářsky vzdělanější, a proto se na 
Kopečku snaží neustále zvyšovat úroveň gastronomie 
a nabídnout stále víc. To, jestli se jim to daří, budete 
už muset posoudit sami. Jisté je ale jedno: Kopeček je 
podnikem, kam se budete určitě rádi vracet za kvalitní 
českou i světovou gastronomií.

-mumma-

HLEDÁME BYTY A RD K PRODEJI – PŘI DOBRÉ CENĚ = PENÍZE IHNED!

Dušené hovězí líčko v červeném víněDušené hovězí líčko v červeném víně



?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte

7. září 2012

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

Dne 10.09.2012 od 07:00 do 14:00
Blansko - Dolní Lhota
- zástavba při hl. silnici od Blanska od žel. přejezdu 
od domuč. 106 po dům č. 137 jedna strana a od 
domu č. 93 po dům č. 68 druhá strana ulice, ulice 
od d.č.135 + 99 po d.č. 108 a č.p. 104, ulice od d.č. 
112 + 148 po d.č. 190, ulice od d.č. 142 + 148 po 
d.č. 111, ulice od d.č. 172 + 160 po d.č. 180 + 175, 
ulice od d.č. 113, 139 směr hřiště.

Dne 12.09.2012 od 07:00 do 14:00
Blansko - Dolní Lhota
- celá obec Dolní Lhota - obyvatelstvo i podnikatelská 
činnost kromě areálu pískovny MKZ.

Dne 14.09.2012 od 07:00 do 13:00
Blansko - Dolní Lhota
- zástavba při hl. silnici od Blanska od žel. přejezdu 
od domuč. 106 po dům č. 137, jedna strana a od 
domu č. 93 po dům č. 68 druhá strana ulice, ulice 
od d.č.135 + 99 po d.č. 108 a č.p. 104, ulice od d.č. 
113, 139 směr hřiště.

Dne 18.09.2012 od 07:00 do 17:00
Blansko - Dolní Lhota
- ulice od d.č. 112 + 148 po d.č. 190, ulice od d.č. 
142 + 148 po d.č. 111, ulice od d.č. 172 + 160 po 
d.č. 180 + 175, zástavba při hl. silnici od Spešova 
od domu č. 173 po domy č. 38 + 62, ulice od d.č. 62 
po d.č. 86, ulice od d.č. 21 + 4 po d.č. 182 + 209 a 
střelnici, ulice od d.č. 38 po d.č. 26, ulice od d.č. 12 
+ 26 po d.č. 133 + Zákl. školu č.p. 87.

Dne 20.09.2012 od 07:00 do 17:00
Blansko - Dolní Lhota
- ulice od d.č. 112 + 148 po d.č. 190, ulice od d.č. 142 
+ 148 po d.č. 111, ulice od d.č. 172 + 160 po d.č. 180 
+ 175, ulice od d.č. 113, 139 směr hřiště
Dne 19.09.2012 od 07:00 do 15:00
Olešná - Svatá Kateřina - Šebrov
- obec Olešná bude vypnuta celá kromě dřevozpra-
cujícího závodu, TV převaděče s přilehlou rekreační 
oblastí, rekreační oblast Mackův Mlýn.
- obec Svatá Kateřina bude vypnuta celá.
- obec Šebrov bude vypnuta celá kromě areálu země-
dělského podniku směr Svinošice a lokality výstavby 
rodinných domů Záhorka směr Vranov.
 Děkujeme za pochopení.

E.ON

Malovaný svět Antonína 
Juračky

 Po prázdninových měsících pokračuje prezentace 
zejména regionálních výtvarníků ve zrekonstruované 
výstavní místnosti Městské knihovny Blansko retro-
spektivní výstavou maleb Antonína Juračky (1927 
– 2005) s příznačným názvem MALOVANÝ SVĚT.
 Převážně dosud neprezentované práce jednoho 
z nejznámějších a nejoblíbenějších blanenských 
umělců z více než regionálním přesahem, který 
by v tomto roce oslavil pětaosmdesátiny, sestavila 
Juračkova dcera Arna.
 Vernisáž s úvodním slovem Irmy Charvátové 
proběhne v pátek 7. 9. 2012 v 18 hodin. V kulturním 
programu vystoupí žáci Soukromé základní umělec-
ké školy Blansko. Výstava bude k vidění v provozní 
době knihovny do 27. 9. 2012.

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Školní rok 2012/2013 v JM krajiŠkolní rok 2012/2013 v JM kraji

S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

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

TruhlářstvíTruhlářství

Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhyKuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
Tel. 731 463 795, 737 106 850Tel. 731 463 795, 737 106 850

SEKRSEKR

Jdeme do semifinále...

 Nikoli do fi nále, ale jen se k němu blížíme. Na 
každém rohu mi připomíná nějaký billboard blížící 
se prezidentské, senátní a krajské volby. Politické 
špičky se předhánějí ve vyjádřeních, kdo že to s naší 
zemí myslí nejlépe a pod jakým vedením se nám tedy 
bude žít krásně a radostněji. 
 Moje předvolební dilema se v posledních měsících 
dá přirovnat k tomu, že si svobodně vyberu, kterou 
z nabízených zbraní si prostřelím hlavu. Přesně tak 
se totiž cítím.
 Zaznamenal jsem názor, že lidé kupodivu by rádi 
volili svého hejtmana přímo. Nechápu důvody údivu. 
Lidé jsou stále více znechuceni zákulisními partaj-
ními tanci a především tím, jak málo mohou ovlivnit 
složení toho kterého zastupitelského sboru. Změna 
volebního systému z poměrného na většinový, kdy 
každý kandidát musí obhajovat svůj post před těmi, 
kteří jej do něj dosadili se tedy mi zdá naprosto 
férová, průhledná a čistá. Odhlédnu-li od toho, že 
14 lokálních „parlamentů“ v naší zemi je skutečně 
luxus, který si vydržujeme, aniž bychom na něj měli 
prostředky, volba celé kandidátky jedné ze stran se 
mi nelíbí, jakkoli bych třeba na místě hejtmana viděl 
právě představitele jedné z nich. 
 Změna metody volby by se pak měla týkat jak 
krajských, tak celostátních voleb. Vždyť byť jsem pro 
něj nehlasoval, Jozef Regec je „mým“ senátorem na 
rozdíl od zástupce strany, kterou jsem volil, a který 
„pracuje“ v Poslanecké sněmovně.
 O kolik víc považuji za „své“ zastupitele města 
Blanska, které mám možnost vybrat i „příčně“.
 A tak u voleb nezbývá doufat, že lidé neskočí na 
populární témata, která ale s krajem nemají nic spo-
lečného. Jen se stačí podívat na to, jak to s krajem 
vypadá. Zda se jeho zadlužení zvýšilo či nikoli, zda 
investice do infrastruktury byly dostatečné. Zda se 
nám tady žije lépe než v předchozích létech nebo ne. 
Já si na otázku odpověděl. Z úcty k mým předkům, 
kteří bojovali za volební právo, z úcty k lidem, kteří 
bojovali za svobodné volby, k volbám půjdu, i když 
je to pro mne rok od roku těžší.
 A pak už budu jen doufat, že ti, kteří získali od 
voličů mandát, budou pro tento kraj, tuto zemi a 
toto město opravdu pracovat. Pro nás, jako pro své 
zaměstnavatele - daňové poplatníky, nikoli pro sebe. 
Ano, možná je to jen zbožný sen, ale snít je přece 
krásné...
 Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz) 

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

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

PAPUČKY ZDARMA!!!

1 pár papuček ZDARMA 
ke každému nákupu nad 1.000,- Kč
Akce platí od 28.8.2012 do vyprodání 
zásob.  Platí pro obě prodejny, jednotlivé 
nákupy z obou prodejen se mohou sčítat.

Postrach motoristů, chatařů Postrach motoristů, chatařů 
a podnikatelů je ve vazbě a podnikatelů je ve vazbě 

 Zanechat v zaparkovaném autě cenné věci, zejména v turisticky atraktivních lokalitách Moravského 
krasu i na dalších místech v okresech Blansko, Vyškov, na Vsetínsku, či v Brně, nebylo od jara do 
současnosti příliš moudré ani bezpečné.
 Po několik měsíců, jak informovala na tiskové 
konferenci Policie ČR por. Mgr. Iva Šebková, vyjížděli 
policisté až nečekaně často k případům, kdy turisté i 
další občané našli svoje auta vykradená. Mnozí přišli 
i o své doklady, peníze, bankovní karty, ale i drahé 
notebooky a další předměty neopatrně ponechané 
v autech. Pachatel si nevybíral, zajímala jej stejně 
auta turistů českých jako zahraničních a místních 
občanů. 
 Aktivit pachatele z Vyškovska, který se dle do-
savadních zjištění od března vloupal do více jak 40 

osobních aut na parkovišti na Horním můstku, v okolí 
Jedovnic, Lipovce, Rudice, Olomučan, Křtin, dokonce 
i v Boskovicích u westernového městečka bylo více 
jak dost. Do aut se většinou dostával po rozbití ně-
kterého z bočních oken, během chvilky vybral věci 
uložené v autě, v jednom případě i zbraň - kulobro-
kovou kozlici. Rád navštěvoval i chatky v autokempu 
a hotelové pokoje v Jedovnicích, v jedné restauraci 
navštívil sklad, ze kterého odnesl 12 kg sýru Eidam, 
12 kg kuřecích řízků a přes 40 kg vepřového masa. 
Při dosud zjištěných vloupáních způsobil občanům od 

března do července škodu za té-
měř 370 tisíc korun. Tento výčet 
ještě nemusí být konečný. Dle 
zjištění policistů má tento 52letý 
muž na svědomí ještě asi dvacet 
dalších případů majetkové trest-
né činnosti na Vsetínsku, v Brně 
a okolí, které jsou v šetření. 
    Muž obviněný ze spáchání 
trestných činů krádeže, poško-
zení cizí věci, neoprávněného 
opatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku a 
nedovoleného ozbrojování je 
v současné době ve vazbě. V 
minulosti již byl za majetkovou 
trestnou činnost odsouzen k 
trestu obecně prospěšných prací 
v trvání 500 hodin, které však 
dosud neodpracoval.

Jiří Šrámek

K takto načatému autu na Rodkovského ulici pozval v neděli 26. srpna ráno K takto načatému autu na Rodkovského ulici pozval v neděli 26. srpna ráno 
překvapený majitel policisty. Pachatel byl patrně vyrušen, protože se z auta nic překvapený majitel policisty. Pachatel byl patrně vyrušen, protože se z auta nic 
neztratilo. Dokonce v autě zanechal i kámen, kterým okno rozbil. Otisky, které na neztratilo. Dokonce v autě zanechal i kámen, kterým okno rozbil. Otisky, které na 
něm zanechal, možná napoví o tomto dalším pachateli více.                Foto: - Šr -něm zanechal, možná napoví o tomto dalším pachateli více.                Foto: - Šr -

Euroklíče pomáhají Euroklíče pomáhají 
zdravotně znevýhodněným zdravotně znevýhodněným 

 „Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou 
schopností pohybu na celém území České republiky 
rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních 
a technických kompenzačních zařízení, jako jsou 
například výtahy, svislé a schodišťové plošiny,“ při-
pomněl význam euroklíče Václav Krása, předseda 
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. „V 
Jihomoravském kraji se konkrétně jedná o odbornou 
instalaci 51 speciálních zámkových systémů do veřej-
ně přístupných objektů a o distribuci 4049 euroklíčů, 
zčásti fi nancovaných Jihomoravským krajem a zčásti 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,“ řekl Václav Krá-
sa.
 „Jihomoravský kraj pro rok 2012 podpořil realizaci 
projektu částkou ve výši jednoho milionu korun - za ni 
bylo nakoupeno téměř 2 000 euroklíčů a v současné 
době se instaluje 30 eurozámků,“ uvedl hejtman 
Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
 „V minulém roce žilo v Jihomoravském kraji cca 

53 000 držitelů průkazek TP, ZTP a ZTP/P. Euroklíč 
v rámci tohoto projektu obdrží zejména ti, kteří vzhle-
dem ke svému handicapu takovou formu pomoci nej-
lépe využijí,“ konstatoval PhDr. Jiří Altman, člen Rady 
Jihomoravského kraje pro sociální oblast. Centrálním 
distribučním místem euroklíčů pro Jihomoravský 
kraj je Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR 
pro JMK, Cejl 892/32, Brno. Dále budou Euroklíče 
distribuovány ve spolupráci se sociálními odbory 
21 obcí s rozšířenou působností, mezi které patří i 
Blansko. K projektu se v České republice připojila i Síť 
mateřských center. „Rodiče s dětmi v kočárcích mají 
přibližně stejné problémy s mobilitou jako vozíčkáři, 
zvláště při delších cestách, proto je většina moderních 
bezbariérových sociálních zařízení osazena také 
přebalovacím pultem. Pro rodiče s malými dětmi tak 
bude cestování o něco důstojnější,“ podotkla Rut 
Kolínská, prezidentka  Sítě mateřských center.

- Šr -

 Evropský projekt Euroklíč, s tradicí trvající již více než čtvrt století, je postupně realizován také v 
Jihomoravském kraji. Celkem 51 eurozámků a 4049 euroklíčů pomůže do konce roku 2012 zlepšit do-
stupnost veřejných služeb osobám se zdravotním postižením, rodičům dětí do tří let a také těm, kteří 
přijedou na návštěvu. Jihomoravský kraj se stává dalším regionem v Evropě, kde je tato jednoduchá, 
ale významná pomůcka samozřejmostí.

Počet MŠ – 627 (samostatné i pod ZŠ)
 Jednotlivé příspěvkové organizace vykonávají čin-
nost mateřských škol na jednom i více pracovištích, 
celkem je tedy činnost mateřských škol v Jihomorav-
ském kraji provozována na 697 místech. Zvyšující se 
počet zájemců o umístění dětí v mateřských školách 
přivedl jejich zřizovatele (v drtivé většině případů obce 
a města) ke snaze najít přijatelné a rychlé řešení. Proto 
v průběhu školního roku 2011/2012 prováděli potřebné 
stavební úpravy, a tak budou moci školy přijmout více 
dětí. Vznikaly nové mateřské školy, byly přistavovány 
celé třídy, nadále se vytvářely i třídy mateřských škol 
v upravených  prostorách základních škol. Ve srovnání 
s minulým školním rokem došlo v MŠ na území JMK k 
nárůstu kapacit o 1100 míst.
Počet ZŠ – 478 
 Počet žáků ZŠ – v uplynulém školním roce (2011/12) 
bylo na ZŠ celkem 85 373 žáků, letos lze předpokládat, 
že se jejich počet bude blížit 86 000 žáků – ve školním 

roce 2011/12 došlo na základních školách poprvé po 
deseti letech klesající tendence k nárůstu počtu žáků (o 
cca 700 žáků ve srovnání se školním rokem 2010/11).
Žáků 1. tříd bylo v uplynulém školním roce 10 987 (rok 
před tím 10 373), předpoklad pro letošní rok je cca 11 
200 (záleží na počtu odkladů povinné školní docházky).
Počet SŠ – 134
 Počet žáků SŠ – v uplynulém školním roce 60 280 
(rok před tím 63 099), letos předpoklad cca 58 000. 
Na střední školy nyní přicházejí nejslabší populační 
ročníky. Lze předpokládat, že počet žáků středních 
škol bude klesat až do školního roku 2017/18, teprve 
potom začne docházet k mírnému nárůstu.
 Ofi ciální výkazy o počtech žáků ve školách se 
vyplňují k 30. září a zpracování údajů trvá bezmála 
celý říjen. Teprve poté bude mít Krajský úřad JMK k 
dispozici přesné údaje o počtech žáků ve školním roce 
2012/13.

Z údajů JM kraje  - Šr - 

ZDARMA!!!ZDARMA!!!
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Knihovna připravilaKnihovna připravila
nový výtvarný cyklusnový výtvarný cyklus

Den pro děti v nemocnici Den pro děti v nemocnici 
nabídne bohatý programnabídne bohatý program

 V sobotu 8.9.2012 pořádá Nemocnice Blansko pod záštitou Města Blansko již třetí ročník Dne pro 
děti. Tato akce je určena pro děti a jejich rodiny a má za cíl právě dětem zpříjemnit první kroky do 
nového školního roku. Datem konání jsme tak trošku netradiční – místo obvyklého přelomu května a 
června, kdy probíhají klasické „Dny dětí“, pořádáme náš Den pro děti vždy druhou sobotu v září. 
 A na co se letos můžete těšit? Chceme pokračovat 
v duchu minulých ročníků a zajistit celodenní program 
pro děti, ale i jejich doprovod. Snažíme se, aby byl 
program co nejpestřejší, nebyl pro děti pasivním a 
samy se aktivně zapojily do řady a soutěží. Každé 
dítko obdrží u vchodu čepičku, na kterou bude v are-
álu nemocnice sbírat razítka různých profesí. Letošní 
ročník se nese v duchu „Ten umí to a ten zas tohle“ 
a právě v tomto ladění bude v areálu nemocnice na-
chystáno celkem devět stanovišť. Zde děti budou plnit 
úkoly související s konkrétním povoláním (kominík, 
zahradník, instalatér, kuchař aj.) a po splnění obdrží 
stvrzující razítko na svou čepičku. Až nasbírají všech 
devět razítek a „ochutnají“ tedy všech devíti profesí, 
budou se moci vydat za Ferdou Mravencem. Ten od-
mění děti za jejich snažení nejen sladkou odměnou, 
ale i výučním listem Ferdy Mravence – práce všeho 
druhu.
 Kromě soutěžních úkolů budou moci děti okusit 
aktivity připravené skauty, a to jednak střelbu ze 
vzduchovky a lukostřelbu, ale také lanové aktivity. 
Nebude chybět několik stanovišť malování na obličej, 
velice oblíbený balónkový klaun a klouzací hrad pro 
děti. Novinkou bude účast vodících psů, kdy se děti 
budou moci seznámit s problematikou života nevi-
domých. A s pejsky, samozřejmě. Také letos poprvé 
přivítáme Rodinné pasy, které si pro děti připravili 
například trampolínu, popcornovač s popcornem pro 
každého, v případě příznivého počasí nebude chybět 
maskot Čenda. 
 Již tradičně bude zlatým 
hřebem dne dynamická 
ukázka zásahu hasičů. Po 
celý den budou jak hasiči z 
Blanska, tak městská bla-
nenská policie a záchran-
ná služba předvádět svoje 
vozy a techniku, od 13:30 
hod. proběhne ukázka dy-
namická, kdy děti uvidí 
opravdové hoření auta a 
zásah hasičů, včetně stří-
hání autovraku. Již druhým 
rokem se představí logo-
pedická poradna Nemoc-
nice Blansko zaměřená 
zejména na předškoláky. 
Na pódiu vystoupí kape-
la Velvet, dětská skupina 
Kaštánci, dvě pohádky 
divadla Koráb, Fit klub 
Blansko a v 16.30 hod. 
hlavní hvězda dětského 
dne – Tereza Kerndlová. 

Té patří obzvlášť velké poděkování, protože na Dni 
pro děti vystoupí bez nároku na honorář.
 Nejen zábava bude součástí dětského dne. Myslíme 
také na charitu, a právě proto jsme již druhým rokem 
přizvali občanské sdružení Malý strom a jejich Pečení 
pro děti. Jedná se o veřejnou sbírku, která prodejem 
pekařských výrobků za dobrovolnou cenu získává 
fi nanční prostředky organizacím, které pomáhají po-
stiženým, nemocným či jinak znevýhodněným dětem. 
Výtěžek z letošní sbírky bude věnován sdružení Dotyk 
II poskytující péči dětem s poruchami artistického 
spektra a sociální rehabilitace pro osoby s chronickým 
duševním onemocněním. Stejně jako loni máme i letos 
pozvané děti z dětského domova v Boskovicích. Jsme 
velice rádi, že naše pozvání přijaly a budeme se snažit, 
aby zde zažily den, na který budou dlouho vzpomínat.
 Program začíná v 10:00 hodin a končí po vy-
stoupení Terezy Kerndlové v 17:00 hodin. Akce se 
koná za každého počasí v celém venkovním areálu 
Nemocnice Blansko. Vstupné činí 40,- Kč pro osobu 
nad 120 cm. Osoby menší mají vstup zdarma. Krom 
občerstvení jsou všechny aktivity, úkoly a atrakce pro 
děti po „projití vstupným“ zcela zdarma! Můžete se 
těšit na pestrý celodenní program pro celou rodinu 
a bohaté občerstvení. Připravujeme také jedno malé 
velké překvapení. Děti velice ocení všelijaké traktory, 
stroje, techniku. Pokud všechno klapne, najdou na 
heliportu nejen traktor, který znají z pole, ale i jeho 
většího bráchu. 

 Bc. Kateřina Ostrá

Den dětí pořádaný v prostorách Nemocnice Blansko připomíná foto z minulého roku.Den dětí pořádaný v prostorách Nemocnice Blansko připomíná foto z minulého roku.
Foto:  - Šr -Foto:  - Šr -

 Městská knihovna Blansko zahajuje od školního roku 2012/13 nový projekt - cyklus výtvarných 
technik pro tvořivé lidi s názvem KOUZLÍME S BARVAMI. Pro první setkání byla vybrána výtvarná 
technika enkaustika (voskové pastely).
 Toto malování horkým voskem přináší mnoho 
překvapení a záleží jen na individuální fanta-
zii, jaký obraz vznikne. Enkaustikou lze vyjádřit 

vnitřní pocity a popustit uzdu fantazii a tvořivosti. 
Enkaustika patří mezi výtvarné postupy, které lidé 
znali již v antické době. V současnosti prožívá svou 

renesanci a řadí se ke znovuobjeveným 
formám malířství. Lze malovat jednoduché 
i složité barevné obrazy a také vytvářet roz-
manité abstrakce. Je to hravý a jednoduchý 
výtvarný postup, který zvládne i absolutní 
začátečník.
 Výtvarná dílna se uskuteční v pondělí 
24. září 2012 od 18 do 20 hodin v dětském 
oddělení knihovny. Předpokladem je však 
přihlášení alespoň 8 zájemců. Lektorování 
se ujala paní Olga Hájková.
 Bližší údaje a přihlášku (nutno odevzdat 
do 18. 9. 2012) získáte ve studovně a na 
webových stránkách www.knihovnablansko.
cz.

Mgr. Jana Trubáková,
garant projektu

 Již potřetí zrealizovala Městská knihovna Blansko 
ve spolupráci se Službami Blansko, s. r. o. během 
prázdninových měsíců v AQUAPARKU BLANSKO 
netradiční službu pro návštěvníky moderního místní-
ho koupaliště z blanenského regionu i vzdálenějšího 
okolí. Opět totiž otevřela svoji LETNÍ PŮJČOVNU. 
Na čtoucí vodomily čekalo několik desítek titulů 
novin a časopisů (včetně čtyř aktuálních periodik) a 
přiměřený výběr oddychové četby.
 Vzhledem k současně probíhající revizi kni-
hovního fondu zvolilo vedení blanenské knihovny 
omezenější výpůjční model. Detašované pracoviště 
Městské knihovny Blansko bylo otevřeno po dobu 
prodloužených víkendů od pátku do neděle. Záleželo 
samozřejmě také na klimatických podmínkách, v 
případě nepříznivého počasí byl aquapark uzavřen. 
Stejně jako loni se lepším počasím mohl pochlubit 
spíš srpen než červenec.

Galerie Jonáš v záříGalerie Jonáš v září
GALERIE JONÁŠ
CENTRUM JEŽEK, SMETANOVA 6, BLANSKO
úterý a čtvrtek 9:00 - 12:30 a 13:30 - 17:00

7. září – 31. října 2012
SERGEJ KULINA / OBRAZY 
 Jak říkal Josef Čapek: „Umění je více nepokoj 
než jistota, vždycky je v něm veliká složka touhy“. 
A touha tvořit tryská z práce akademického malíře 
a sochaře Sergeje Kuliny.
 Na moravské výtvarné scéně vystavuje dvacet 
let. Za tuto dobu se dostal do širšího povědomí 
galeristů, návštěvníkům galerií a široké umělecké 
veřejnosti. Jeho fi gurární obrazy nám zpočátku 
připomínají školu pravoslavného výtvarného umění. 
Postava je umístěna před jednobarevné pozadí. 
Vše je umocněno určitými kompozičními prostředky, 
které navozují tajemnou atmosféru religiózní mal-
by a vedou mysl k tomu, že ve světe, do kterého 
hledíme, nevládnou pouze pozemské zákonitosti. 
Později se věnuje tématu mezilidských vztahů. 
Vztahů člověka k sobě samému, které na obrazech 
vyjadřuje pohybem, nejčastěji ale výrazem očí a 
tváře. V díle jde o dialogy mezi osobami, především 
o dialogy obrazu s divákem. Tvorba Sergeje Kulina 
vyniká vedle myšlenkové hloubky dokonalou techni-
kou zpracování. V kompozici, barevnosti i motivech 
se prolíná historický vývoj lidstva. Jemné, až antické 
dokonalosti oduševnělé lidské tváře, prvky východní 
ikenografi e, tlumené barvy, barokní šerosvit, motivy 
hořících svící a tajemna. To vše umocňuje jeho 
olejomalbu.
Přesvědčit o neopakovatelnosti jeho tvorby se 

můžete přijít již na vernisáž v pátek 7. září v 18 
hodin do galerie Jonáš, Blansko, Centrum Ježek, 
Smetanova 6. Jste srdečně zváni.
8. září 2012, 09:00 h, Galerie Jonáš, Blansko
Setkání sběratelů historických knih a dokumen-
tů v centru Ježek Blansko 
 Galerie Jonáš připravuje „SETKÁNÍ SBĚRATELŮ 
HISTORICKÝCH KNIH, POHLEDNIC, ODZNAKŮ 
A DOKUMENTŮ REGIONU BLANSKO“. Setkání, 
prodejní a výměnná burza se uskuteční v sobotu 
8. září 2012 od 9:00 do 12:00 hodin v prostorách 
obchodního centra Ježek Blansko, Smetanova 6.
Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, p52@post.cz, 
tel. 606 221 772.
9. září 2012, 08:00 h, Blansko
Jednodenní putování – Uherské Hradiště / Slo-
vácké slavnosti 
 Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 
jsou jednou z nejvýznamnějších akcích svého 
druhu, která prezentuje bohatost a rozmanitost 
tradiční lidové kultury na Slovácku. Odjezd autobusu 
v 8:00 hodin od hotelu Dukla. Bližší informace podá 
a přihlášky přijímá Pavel Svoboda, mobil: 606 221 
772, 607 725 579.
 15. září 2012, 18:00 h, restaurace Olberg Olo-
mučany
PÍSNIČKY, KTERÉ POTĚŠÍ
 Komponovaný pořad především písniček Rudolfa 
Cortéze. Pořadem provází Pavel Svoboda. Písničky 
připomenou Eliška Skálová, Zdeněk Krupica, Adam 
Kolář. Aranžmá, piano, klarinet, saxofon Pepino 
Kolář. Vstupné 50 Kč.
28. září – 29. září 2012, 07:00 h, Blansko
Bratislava – Gabčíkovo – Komárno 
 Dvoudenní putování do družebního města Ko-
márna. Prohlídka historického jádra Bratislavy, 
vodní dílo Gabčíkovo, Galerie Danubiana na po-
loostrově ve slovenském moři – vodním díle Gab-
číkovo, Komárno (muzeum, opevnění, lapidárium, 
kostely...).
Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, mobil: 606 221 
772, 607 725 579.

Pavel Svoboda, galerista

 V červenci se půjčovalo celkem pětkrát a největší 
frekvenci výpůjček zaznamenal „nesmrtelný“ Čtyř-
lístek. V těsném závěsu za ním zůstala populární 
periodika MF Dnes a Blesk.
 Klimaticky pohodovější srpen přinesl sedm vý-
půjčních dnů. V těchto dnech se největší popularitě 
opět těšil kreslený komiks Čtyřlístek, jemuž zdárně 
sekundovala lifestylová Tina a dnes už tradiční Květy. 
Oblibu si udržela i MF Dnes a Blesk.
 Role příležitostných knihovnic se zhostily bývalé 
i současné studentky blanenského gymnázia, které 
svou alma mater příkladně reprezentovaly.
 Přínos inspirující akce (k letnímu půjčování na 
koupališti se letos přidala i hodonínská knihovna) 
spočívá nejen v oblasti reklamy a public relations, a 
proto s ním Městská knihovna počítá i v příští letní 
sezóně.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel
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Dallas 2012Dallas 2012

Letošní 17. Půlmaratón Moravským krasem slavil další rekord. Hlavního závodu, který 
odstartoval starosta L. Toufar a místostarosta J. Crha, pod jehož aktivním patronátem se 
závod koná, se zúčastnilo 750 mužů a žen. Stejně vysoká byla i účast občanů, pro které 
pořadatelé připravili rozmanitý program. 

V pondělí 3. září zaplnili, jak bývá zvykem, prostranství před školními budovami nejen 
žáci, ale i rodiče a příbuzní prvňáčků. Ne jinak tomu letos bylo i před Základní školou 
na Erbenově ulici, kde se sešlo 343 žáků spolu se 45 zatím nesmělými prvňáčky, 
které přivítala ředitelka školy Mgr. Simona Poláková a místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha. 

Vítězný čas 1:11.03 byl o téměř dvě minuty lepší než v roce 2011. Přičinila se o to pětice 
závodníků, která byla v čele závodu od prvního okruhu městem až do cíle. Mezi prvním 
a třetím závodníkem byl rozdíl pouhých 19 vteřin. Zvítězil Lukáš Olejníček (1987) před 
Danielem Orálkem (1970) a Janem Kohutem (1985) z Blanska. Čtvrtý doběhl Jiří Čivrný 
(1980) před Radimem Vetchým (1975).

Po uvítání se děti odebraly do svých tříd, kde se jich ihned ujala jejich první 
paní učitelka. Poprvé se usadily do školních lavic, na kterých toho po likvidaci 
„pastelného“ proti minulým letům příliš nebylo. Naštěstí hodné paní učitelky zde 
ještě zůstaly.

Stejně skvělé výkony předvedly na stejné trati i ženy. Vítězná pětice zaběhla rovněž rekordní 
čas a rozdíl mezi vítězkou, která půlmaratón zvládla za 1:23:39 a pátou v cíli byl pouhých 7 
minut. Zvítězila Petra Kamínková (1973) před Pavlou Zahálkovou 1989) a Lucií Kolkovou 
(1982). Čtvrtá doběhla Ivana Martincová (1963) a pátá Hana Burešová 1974). Zajímavostí 
je, že tyto ženy byly rychlejší než drtivá většina mužů.                             Text a foto: - Šr -  

Prvňáčky navštívila ve třídách i paní ředitelka spolu s místostarostou. Na dotaz, zda 
se některý z prvňáčků nechce raději vrátit zpět do školky, bez rozmyšlení všichni 
ihned odpověděli, že ne. Rodiče tedy mohou být spokojeni, jejich dětem se již 
první den ve škole zalíbilo.                                                           Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z BLANENSKÉHO PŮLMARATÓNU ** FOTOREPORTÁŽ Z BLANENSKÉHO PŮLMARATÓNU *

* ŠKOLNÍ FOTOREPORTÁŽ ** ŠKOLNÍ FOTOREPORTÁŽ *

 Pod tímto názvem odvysílala jedna z amerických televizních stanic pokračování kultovního seriálu z konce 
80. let. Znovu pojednává o osudech klanu Ewingů z ranče Southfork v Texasu, tedy navazuje na původní děj 
v současné době, s novými i starými hrdiny. Dallas 2012 by se klidně mohla nazývat i letošní mise Jaromíra 
Jágra, který se týmu Dallas Stars upsal na sezónu 2012-13. Ale nic z toho se mne netýká. Zmiňovaný ranč 
ani nenajdete v Dallasu, nýbrž v jurisdikci Parker, TX, asi 40 minut od Dallasu a Dallas Stars mi, ačkoli se 
stále počítám mezi hokejisty, jen těžko připraví jakoukoli smlouvu.

 Ale za hokejem jsem se do této destinace vydal. 
A ve volném čase se měl možnost porozhlédnout 
kolem mého působiště v Arlingtonu, dostal jsem 
se i do města Dallas, navštívil místní zajímavosti a 
jeden extra dlouhý den se vydal dále, směrem na 
jih, až ke břehům Mexického zálivu. No a říkal jsem 
si, že stejně jako v případě předchozích povídání a 
cest z USA se podělím i o tuto.
 Dallas vstoupil do historie razantním způso-
bem zejména 22. listopadu 1963. Otevřený vůz 
35. prezidenta USA právě zahýbal z Houston na 
Elm Street (Dealey Plaza) a manželka guvernéra 
Texasu směrem ke Kennedymu prohlásila větu v 
tom smyslu, že nemůže říci, že by jej Dallas neměl 
rád. O pár vteřin později byl Kennedy na cestě 
do nemocnice Parkland Memorial, kde zemřel na 
následky střelného zranění. Střílelo se ze skladu 
učebnic a podle toho, co jsem měl možnost vidět, střelec 
měl krásný výhled. Ostatně na fotografi i je to vidět (zde 
se musím přiznat k porušení zákazu fotografování v 
muzeu), na fotografi i je pohled ze sousedního okna, než 
ze kterého střílel Lee Harvey Oswald a na silnici pod ním 
malý křížek, značící místo prezidentova vozu v okamžiku 
zásahu.
    Historie třetího největšího města Texasu, co do počtu 
obyvatel sahá do první poloviny 19. století a jeho význam 
je pochopitelně založen na rozvoji petrolejářského prů-
myslu. Ve městě samotném nebo v jeho bezprostřední 

blízkosti, tedy v aglomeraci Dallas-Fort Worth-Arlington 
sídlí řada prestižních fi rem, jako například Exxon Mobil, 
AT&T nebo American Airlines.
    Bylo brzy ráno, páteční den a než otevřeli Sixth Floor 
Muzeum, tedy památné místo, odkud byl zastřelen JFK, 
vydal jsem se na obchůzku centra města. Jako vždy 
mne zaujala architektura, „historická“ (1943) budova 
Mercantile National Bank, skleněný střep Fountain Place 
nebo nejvyšší budova Dallasu: Bank of America Plaza.
 Všechno v Dallasu se zdálo blízko. Parkoval jsem 
kousek od Historical Plaza, kde najdete zrekonstruova-

ný srub z 19. století, který působí velmi zajímavě v 
obležení vysokých moderních budov. Nedaleko je 
také muzeum kultury a osídlení celé oblasti Dallas 
County: Old Red Museum, každý milovník cestování 
si něco přímo v centru najde.
 Oproti městům typu New York, kde panuje čilý 
ruch téměř celých 24 hodin a 7 dní v týdnu, Dallas 
se zdál velmi klidným velkoměstem. Tedy pokud jste 
zrovna nebyli v autě, bez kterého se po okolí (na 
rozdíl právě od NYC) nikam nedostanete. Ale i tak 
jsem nezaregistroval nějaké divoké zácpy, ať již na 
dálnicích kolem města nebo v uličkách kolem, kudy 
jsem se samozřejmě musel proplést.
 Při tom proplétání jsem samozřejmě narazil i 
na jiná zajímavá místa v Dallas Fort Worth aglome-
raci, ale o nich třeba až příště.

Petr J. Drahovzal

Dealey Plaza: Odtud se střílelo na prezidentaDealey Plaza: Odtud se střílelo na prezidenta

Old Red MuseumOld Red Museum

 Jazyková škola Jazyková škola
 Lingua centrum H.E. Lingua centrum H.E.
 Zahajujeme v září
KURZY ANGLIČTINY TŘÍ ZÁKLADNÍCH ÚROVNÍ  - v různých časech
Intenzivní angličtina – DENNÍ STUDIUM nejen PRO MATURANTY

ITALŠTINA – FRANCOUZŠTINA – NĚMČINA – RUŠTINA
UKRAJINŠTINA – ŠPANĚLŠTINA – ČEŠTINA pro cizince

Individuální výuka vybraného jazyka * Doučování ke zkouškám

Zápisy denně Po-Pá 8 - 16.00, Sladkovského 2a
Tel. 602570149 * www.linguacentrum.cz * blansko@linguacentrum.cz

KVALITNÍ VÝUKA - ZA ROZUMNOU CENU
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Bydlení v novém. Zn. ihned!Bydlení v novém. Zn. ihned!

Na středeční tiskové konferenci měli představitelé Policie ČR - plk. Ing. Jiří Dokoupil, 
npor.Bc. Marek Opatřil a tisková mluvčí por. Mgr. Iva Šebková důvod k dobré náladě. 
Podařilo se jim totiž vypátrat a zajistit velmi aktivního vykrádače zaparkovaných aut. 
A nejen těch. 

Je až zarážející, že přes spoustu zveřejněných varování mu dávala řada motoristů tolik 
příležitostí. Mezi odcizenými věcmi, které byly při domovní prohlídce u zajištěného 52 
letého zloděje z Vyškovska nalezeny i notebooky a řada cenných předmětů, které budou 
navráceny neopatrným, ale nakonec jedněm z mála šťastných, majitelům.

Dopadený pachatel navštívil i chatky v autokempu a hotelové pokoje v Jedovnicích, 
sklad jedné z restaurací, dokonce neodolal ani drahému závodnímu kolu. Jeho teritorium 
bylo nejen v okresech Vyškov, Blansko, na Vsetínsku ale i v Brně. 

Text a foto: - Šr - 

* FOTOREPORTÁŽ O ÚSPĚCHU POLICISTŮ ** FOTOREPORTÁŽ O ÚSPĚCHU POLICISTŮ *

Skútry frčíSkútry frčí
 Když jsem byl letos na zájezdě v Paříži, velmi mne překvapilo, kolik obyvatel této evropské metropole 
využívá k osobní přepravě motocykl. Po ulicích se proháněly skútry jeden za druhým a nikdo neřešil, že 
se teplota pohybuje okolo bodu mrazu. Motoristé se proháněli po pařížských ulicích na nejrůznějších 
strojích, a komu byla zima, měl přes kolena slušivý přehoz. I u nás zažívají skútry velký rozmach. Aby 
ne – jde přece o velice levnou dopravu po městě i mimo něj, nemáte problém s parkováním a hlavně je 
to skvělá zábava. V Blansku jsem narazil na provozovnu, která se na tyto dopravní prostředky speci-
alizuje - prodejna Moto Scooters Hall, která sídlí přímo naproti supermarketu Billa. Sešel jsem se tu s 
jedním z majitelů a zeptal se ho na pár otázek.

 Prodejna je takového 
rozsahu, že by se za ni ne-
museli stydět ani v Praze. 
Proč zrovna Blansko?
 „Jsme blanenští rodáci, 
máme tu fi rmu. Loni jsme 
si pronajali objekt, ve kte-
rém vyrábíme a prodáváme 
trezory do aut a chtěli jsme 
sortiment rozšířit o další za-
jímavé produkty. Skútry a 
motocykly jsou dnes v kurzu 
a v Blansku nebyla žádná 
velká prodejna, kde by si 
zákazník mohl prohlédnout 
třeba 20 modelů. Máme za 
sebou dva měsíce příprav, 
během kterých jsme si vy-
bírali vhodné importéry. Šlo 
nám o to, abychom zákaz-
níkům nabídli širokou škálu 
strojů ve velmi dobré kvalitě. Nakonec jsme se rozhodli 
pro značky SYM a Benelli.“
 Značka SYM je poměrně známá…
 „SYM je neprodávanější značkou roku 2011 v Ně-
mecku. Nabízíme od této fi rmy řadu skútrů od 50 do 
600 ccm za zajímavé ceny, ale tyto stroje jsou hlavně 
ve velmi dobré kvalitě; fi rma má padesátiletou tradici 
na trhu po celém světě, ročně vyrábí přes 300.000 
jednostopých vozidel. Specializuje se i na výrobu 
komponentů pro motocykly a skútry, které dodává 
dalším 15 světovým značkám. Skútry jsou v nabídce 
jak pro mladé, tak pro standardní uživatele; liší se 
designem, doplňky, vybaveností a dalšími detaily. V 
nabídce si najdou krásné modely i slečny a ženy, a 
to nejen díky barevnosti, ale i technickými parametry, 
které jsou přizpůsobeny právě pro ně. Skútry jsou na-
bízeny s dvoutaktními i čtyřtaktními motory. Najdeme 
tu i sportovně laděné modely.“
 Co trošku silnější stroje? Skútry se přece nedě-
lají jen v obsahu 50 ccm.
 „Firma nabízí celou škálu strojů v kubatuře 125 
ccm. Zde je 7 – 10 modelů, které jsou zajímavé 
svým designem i provedením a hlavně - splňují nové 
parametry vyhlášky, která bude platná od 1.1.2013, 
a která umožňuje všem řidičům, kteří vlastní řidičské 
oprávnění skupiny B od tohoto data užívat také vozidla 
s automatickou převodovkou a výkonem do 11 kW, což 
jsou právě námi nabízené skútry. V naší showroom 
je k vidění celá řada těchto kubatur od základních 
provedení za velmi výhodné ceny až po plně vybavené 
cestovní skútry. Od fi rmy SYM nabízíme i motocykly 
125 a 250 ccm, které jsou designově zdařilé, a dopo-

ručujeme je pro mladé motorkáře, aby si na motorku 
zvykli a nešli hned do silných strojů.“
 A co značka Benelli?
 „Abychom uspokojili i zákazníky, kteří jsou zvyklí na 
evropské, především italské stroje, rozhodli jsme se 
nabídku rozšířit o tradiční značku Benelli, která letos 
slaví 101 let a ve svém portfoliu má jak skútry, tak mo-
tocykly. Naše fi rma se zaměřuje pouze na prodej skútrů 
této značky, zákazník zde najde klasické modely jako 
např. Pepe a ti, kteří tíhnou k více sportovnímu designu, 
ostrým rysům a zajímavému zpracování, pro ty máme 
modely New X – tyto stroje jsou nabízeny v 50 ccm, ale 
pro evropský Trh se v současnosti připravuje i nabídka 
125 ccm. Značku Benelli poznáte na první pohled, její 
skútry jsou velmi designově efektní, továrna si potrpí na 
perfektním zpracování detailu a inovativnosti v řešení. 
Pevně věříme, že vás tyto stroje zaujmou.“
 Jaké nabízíte doplňky?
 „Doplňky tvoří také část našeho sortimentu. Zají-
mavé jsou zejména ty, jež rozšiřují možnosti využití 
motorek i v chladnějších měsících od překrytí nohou 
přes vyhřívané rukojeti až po ochranné štíty, návleky 
na řidítka atd. V naší prodejně si také můžete vybrat z 
motooblečení, přileb, bezpečnostních doplňků, maziv 
a podobně. V rámci ucelené nabídky u nás naleznou i 
milovníci čtyřkolek vše potřebné pro stroje TGB, které 
také ofi ciálně zastupujeme, pro ATV nabízíme veškeré 
doplňky, např. kufry, zimní doplňky, vyhřívání, radlice, 
pneumatiky, sněhové řetězy a další.“
 Když si od vás koupím skútr, budu s ním pak 
muset jezdit na servis mimo Blansko?
 „Abychom našim zákazníkům nabídli kompletní zá-

zemí, provádíme i záruční a pozáruční servis 
na značky SYM a Benelli.  Prodáváme 
samostatně i náhradní díly a další doplňky, 
které si uživatelé mohou přiobjednat. Díly 
jsou dodávány přímo od ofi ciálních impor-
térů.“
    Kde vás zákazníci vlastně najdou?
    „Naši provozovnu naleznete naproti 
OD Billa na Svitavské 500, telefon k nám 
je 730 145 264. Na této adrese vám také 
nabídneme náš další produkt, a sice certifi -
kované autotrezory car-safe box. Celou naši 
nabídku naleznete také na internetových 
stránkách www.moto.stesys.cz, ale vřele 
vám doporučuji si motocykly prohlédnout 
osobně.“

Za rozhovor poděkoval
Martin Müller

 Tento týden se v Blansku přestěhovali do nových bytů na náměstí Míru první šťastní majitelé. 
Pokud hledáte krásné nové bydlení v Blansku, rozhodně se na tyto mezonety běžte podívat – jeden 
je totiž ještě volný!

 Byt je to velký – má okolo 90 m2 a stojí lehce přes 
dva miliony korun. Někomu se to může zdát drahé, 
ale po přepočtu na čtvereční metr zjistíte, že za tuto 
cenu takové bydlení v Blansku neseženete, natož 
aby to byla novostavba! Byt je třípokojový s tím, že 
pokud potřebujete pokoje čtyři, lze toho docílit velice 
jednoduchým zákrokem. Ve standardním vybavení 
je plovoucí podlaha, geberitové splachování na 
WC, obložkové dveře atd. O topení se stará vlastní 

plynový kotel. Nezbytnou samozřejmostí je prostorný 
sklep přístupný jak zevnitř, tak zvenčí, u domu jsou 
nová parkovací místa. Budoucí majitel bytu se také 
může těšit na prostornou lodžii takové velikosti, že se 
na ni vleze stůl se čtyřmi židlemi a grilem. Odtud si 
lze nejlépe užít náramný výhled na střechy Blanska 
a zalesněné stráně, které jej obklopují.
 Bydlet v novostavbě s sebou nese v podstatě jen 
samé výhody. Vše je nové, neobouchané, v horizontu 

15 let v podstatě bezúdržbové, 
nemusíte tudíž platit skoro 
žádné fi nanční prostředky 
do fondu oprav. Rekonstruk-
ci bytu pak klidně naplánuje-
te až třeba za dvacet let…
     Pokud na byt nemáte pe-
níze a zvažujete hypotéku, 
potěšující zprávou pro vás 
bude fakt, že byt se prodá-
vá do osobního vlastnictví, 
tudíž se jím dá ručit. 
     Pokud jsem vás alespoň 
trošku navnadil, vytočte te-
lefonní číslo 776117788 a 
domluvte si schůzku přímo 
s investorem (tak alespoň 
ušetříte za provizi, kterou 
byste jinak platili realitní 
kanceláři). Vyřídí za vás 
veškeré nutné formality a 
stěhovat se můžete třeba 
hned…

-mumma-

PROGRAM
14-16 hod. 

HRY a SOUTĚŽE
pro děti všeho věku

16-17 hod.
DISKOTÉKA

pro kluky i holky

Vstupné: 30 Kč ,
v maskách vstupné 

zdarma!!!
NEDĚLE 16.září 2012 16.září 2012
Ve venkovním areálu (naproti OD Billa)

Dětské odpoledneDětské odpoledne
aneb MAŠKARNÍ BÁLMAŠKARNÍ BÁL

Restaurace U Zámečku
a Dětský koutek MATÝSEK pořádají
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* Fotoreportáž z výšin ** Fotoreportáž z výšin *

Srpnové počasí v BlanskuSrpnové počasí v BlanskuPřední výrobce
kovoobráběcích strojů
pro pracoviště v Kuřimi,
Blanenská 257 nabízí profese:

• 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 benefi ty
 (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

 Začátek druhého prázdninového měsíce se vydařil 
podobně jako ten předchozí. Prvních 8 dní bylo let-
ních, to znamená, že maximální denní teplota dosáh-
la nebo překročila 25°C. Z těchto dní bylo nejtepleji 
6.8., kdy se rtuť teploměru vyšplhala až na 34,2°C. V 
noci na úterý 7.8. pak přes celé území přešla zvlněná 
studená fronta která přinesla ochlazení.
 Druhá polovina měsíce začala opět teplým poča-
sím, odpolední teploty dosahovaly ke 30°C, nicméně 
rána byla chladnější. Minimální ranní teplota 15.8. 
činila pouze 8,5°C. Opravdové tropy přišly v pondělí 
20.8. Tento den teplota v Blansku dosáhla hodnoty 
38°C. Byl také ustanoven nový absolutní teplotní re-
kord pro ČR. Na stanici Dobřichovice teplota dosáhla 
hodnoty 40,4°C. Teploty nad 25°C se pak udržely 
téměř po celý zbytek měsíce. Poslední srpnový den 

byl pod vlivem zvlněné studené fronty a maximální 
denní teplota v tento den dosáhla pouhých 16,8°C.
 Bouřek v srpnu bylo méně než v červenci, většina 
jich Blansko obcházela. Jediná silnější bouřka se 
vyskytla večer 6.8. Ta se projevila zejména srážkově, 
napršelo při ní 35mm srážek.
Shrnutí měsíce srpna 2012 v Blansku
Průměrná teplota: 20,1°C
Celkový úhrn srážek: 85mm
Počet slunečných dní: 19
Počet letních dní: 21
Počet dní se srážkami: 8
Maximální teplota: 38°C (20.8.)
Maximální průměrná denní teplota: 29,4°C (20.8.)
Minimální průměrná denní teplota: 15,1°C (27.8.)

Lukáš Kubala

1: Před časem byla vyměněna 
šindelová krytina kostela Čes-
koslovenské církve husitské. O 
zvýšení její životnosti  byla nutná 
impregnace proti zavlhání.Tu mo-
hou provést pouze zkušení lezci. 
Ten první byl na věž vyzvednut za 
přispění autojeřábu.

2: Pro další postup prací je nutné 
pořídit úchyty. Nejaktivnějším 
byl R. Blažek, na jehož perfektní 
práci závisí bezpečnost lezců při 
nástřiku konzervační látky, která 
ochrání šindelovou krytinu před 
poškozením hnilobou.

3: Druhý den, díky spolehlivým 
úchytům, již mohl R. Blažek vy-
stoupit na vrchol kostelní věže 
bez pomoci závěsu na ramenu 
autojeřábu, aby po kontrole sta-
novil systém a postup prací při 
konzervaci šindelového obložení 
věže.

4: Všechno v pořádku, práce 
může být zahájena. Díky fi nanční 
podpoře, kterou obdrželo město 
z ministerstva kultury na fi nanco-
vání ochrany kulturních památek, 
byly během soboty provedeny tři 
ochranné nástřiky kostelní věže.

Text a foto:  - Šr -

1 2
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PRO DĚTI
* AJ pro nejmenší  (3-6 let)
* AJ pro první stupeň ZŠ
* AJ pro druhý stupeň ZŠ
* NJ, IJ, ŠJ, FRJ
* MATEMATIKA pro nejmenší (3-7let)
 (netradiční zábava s čísly, tvary, počítání, hry,...)
* VÝTVARKA
* ANGLICKÁ DRUŽINA
 ANGLICKÁ MINIŠKOLIČKA
* ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI
 a další...

PRO DOSPĚLÉ
* AJ, NJ, ŠJ, IJ, FRJ a další jazyky
 (ráno, odpoledne, večer i víkendy)
* POMATURITNÍ STUDIUM AJ A NJ (poslední 3 volná místa)
* OBCHODNÍ AJ
* LEKTORSKÝ KURZ
 (pro budoucí učitele, pozor! možno zahájit již na SŠ)
* PŘEKLADATELSKÝ KURZ

FIREMNÍ KURZY V RÁMCI CELÉ ČR
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ * STUDIUM V ZAHRANIČÍ

SLAVÍME 9 LET NA TRHU A PRO VŠECHNY přihlášené do 19.9. 
2012 máme dárek, vyberte si jeden z 9 dárků dle své volby

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 
DO NOVĚ OTEVŘENÝCH KURZŮ

MOŽNOSTI SLEV aneb ROZDÁVÁME PENÍZE 
* 300 Kč na ruku pro každého našeho studenta

 (každý, kdo během 9 let u nás studoval jakýkoliv kurz)

* 500 Kč pro všechny, co uhradí kurz do 22.září

* 300 Kč na ruku každému, kdo přivede kamaráda,

 kolegu či příbuzného

Zašlete sms na 608 403 003 s názvem kurzu a emailovou adresou a 
obdržíte informace nebo se k nám přijďte kdykoliv nezávazně podívat, 
poradit, rádi zodpovíme veškeré dotazy.

TĚŠÍME SE NA VÁS!
INVESTICE DO VĚDĚNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK

www.experiencecentrum.cz
Svitavská 1a (3. patro u kruhového objezdu vedle budovy O2)
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské 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: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, 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 Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* OV 1+1 na ul. 9. Května k rekonstrukci, nová plastová okna. Tel. 
776117788. Cena 635.000,- Kč.
* Ocel profi l U 120/55/6  - cena za 1m 75,- Kč v délkách 1050, 
1080, 1260, 1270, 3200 mm. Ocel profi l U 65/40/5 - cena za 1m 
55 Kč v délkách 1380mm, 2660mm. Na Jawu Pionýr kompletní 
kolo vč.pláště a duše za 400,- Kč. Tel.: 723363944, 723777899.
* Levně in. dveře: 80L-plné, 70L - 3/4proskl., 80L - 3/4proskl., 80P 
- 3/4 proskl., 60L plné s větr. otvory. Slonová kost. Tel. 606272543.
* Zachovalé a pěkné chlapecké oblečení 0 - 1,5 roku, po chlapci 
narozeném v říjnu. Tel. 776751287.
* Luxusní dětskou autosedačku Romer King plus po 1 dítěti ,velmi 
zachovalá, 9-18 kg, PC 4700 Kč, nyní 1500 Kč. Tel. 608958869.
* OV 1+1 Blansko-Sever, 46 m2. Bez RK. Tel. 604625207.
* 4 ks plyn. kamen zn. KARMA (500/ks), plynový průt. ohřívač 
QUADRIGA (1500 Kč) a půdní frézu dom. výr. s přívěsem a řadou 
příd. nástrojů (2.000,- Kč). Seno a slámu za odvoz. Tel. 603230688.
* 14 učebnic pro střední školy za 700,- Kč. Jen v celku. Seznam 
nebo foto zašlu mailem. Kontakt: sebela@email.cz.
* 4+1 v OV na Písečné, po revitalizaci, nová kuchyńká linka, nová 
elektroinstalace v jádru. Tel. 775256135.
* 5 ks nepoužitých překladů Porotherm 70x238x1500 mm. Cena 
1100,- Kč. Tel. 724746996.
* Suzuki DR 800 Big, r.v. 1996, najeto 36tkm. Dále Hondu XR 
600, r.v. 97, nová řetěz. sada, nová STK + zánovní obutí. Tel. 
776642667, vitek.cerveny@seznam.cz
* Levně obývací stěnu. Tel. 606272543.
* Časopisy Květy, 12 Kč/ks. Možno stálý odběr. Tel. 604389346.
* Levně různé délky stavebního železa, profi l I, U, L. Tel. 
723484803.
* Plynový kotel Therm 20 LX, stáří 7 roků, ve stoprocentním stavu. 
Pořizovací cena 18500, nyní 4000. Tel. 737565661.
* Obývací stěnu, zachovalá, velmi levně. Tel. 608819909.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Hledám zahradníka na průřez ovocných stomů. Blansko.Cena 
dohodou. Tel. 721358177.
* Právník - důchodce hledá jakoukoliv práci nebo brigádu v Blansku 
a okolí. Tel. 773228170.
* Doučím český jazyk, ZŠ, SŠ, tel. 721330075.
* Nabízím do dobrých rukou malého kocourka. Je velmi hezký, 
téměř bílý. Tel. 602738461.
* Pronajmu byt 3+1 i s garáží  v Blansku (pod hřbitovem) volný od 
prosince 2012. Tel. 777030523.
* Daruji kocourka bílého s černými fl íčky, stáří 11 týdnů. Je hodný 
a přítulný a je očkovaný. Tel. 731537225.
* Garáž pronajmu - prodám, Sloupečník. Tel. 602724073.
* Daruji zachovalý skříňkový šicí stroj ,,Veritas". Tel. 737452965.
* Pronajmu podkrovní byt 1+1 v centru BK, 54 m2, celkově zařízený. 
Pronájem vč. inkasa 8500,- Kč. Požaduji kauci. Tel. 721375773.
* Pronajmu garáž v Blansku za palírnou. Tel. 606239076.
* Pronajmu 1+kk v centru dlouhodobě. Pouze nekuřáci! Nájemné 
7000 Kč vč.ink. + vratná kauce. Tel. 777593529.
* Matka (nekuřačka) s dvěmi dcerami (12 a 17 let) hledá podnájem 
2+1 (3+1) v Bk a blízkém okolí, může být i RD, jsme v těžké bytové 
situaci. Max do 8 tis. včetně inkasa. Tel. 773134233.
* Hledám pronájem 1+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu 1+1 na Písečné. Cena 7 500/měsíc. Tel: 721187004.
* Nabízím ubytování v zařízené garsonce v přízemí RD ve Spešově 
pro 2 osoby od 20. září. Tel. 724362438.
* Pronájem Garáže Blansko pod hřbitovem. Možno i dlouhodobě. 
1000 Kč/měsíc. Tel. 773155484.
* Svobodný 31 let hledá dívku od 25 do 35 let, svobodnou, na trvalý 
vztah. Tel. 723678788.
* Nabízím pronájem bytu 2+1 v přízemí cihlového bytu v Blansku, 
částečně vybavený. Tel. 603374996.
* Nabízím výpomoc v domácnosti - nakoupit, uklidit, doprovod k 
lékaři atd. Kurs peč. služby mám. Tel. 734216988.

* Hledám 1+1 nebo 2+1 v Blansku pro jednu osobu. Tel. 737447630.
* V Blansku hledám ke koupi byt 2+1, fi nance mám připraveny. Za 
nabídky předem děkuji. Tel. 731932016.
 * Koupím stavební pozemek v Blansku nebo okolí do 10 km, 
výměra alespoň 600 m2 a více. Tel. 604374975.
* 2+1 (2+kk) Zborovce. Platba z prodeje domu. 604522898.
* 2+1/2+kk v lokalitě Zbrorovce, Blansko. Družstevní i osobní 
vlastnictví, platba hotově. Tel. 607863264.
* Zahradu v Blansku. Tel. 608819909.

Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
Michal je pajdulák, 7.10.2012 v 15 h, Blansko – Dělnický 
dům, cena 155,- Kč. Dětský program Michala Nesvadby.
Miloš Pernica a hosté, 9.10.2012 v 19.30 h, Blansko 
– Dělnický dům, cena 150,- a 100,- Kč. Hosté Štěpán 
Rak a Jan Matěj Rak.
Galakoncert - Věra Špinarová Petra se skupinou Adama 
Pavlíka, 8.12.2012 v 19.30 h,
Blansko - Dělnický dům, cena sezení 380,- Kč, 350,- Kč 
a stání 270,- Kč do 30.11. 2012. 
Ticketpro:
14.9.-15.9.2012 Znojemské historické vinobraní
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
19.10.2012 Elán – Brno, Kajot Aréna
30.10.2012 Helena Vondráčková, Brno – Boby
6.11.2012 Michal David, Brno – Boby centrum
Ticketstream:
9.11. 2012 Petra Janů – Brno, KC Stadion
26.11.2012 Karel Gott – Brno, Kajot Aréna
19.12. 2012 Vojtěch Dyk – Brno, Městská hala
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
Aktuální nabídka:
Běžecké triko závodu Půlmaratón Moravským krasem 
2012 - funkční triko značky Newline. Cena 350,- Kč.
Poděkování andělům – autor Vlastimil Chládek, vydalo 
Econ publishing. V knize najdete jeho úvahy z blogu i 
reakce na ně, šachové simultánky, obrazy, doprovodné 
fotografi e 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 foto-
dokumentace všech stávajících sakrálních objektů ve 
Vavřinci, Veselici, Suchdole a Nových Dvorech včetně 
fotografi í historických, i popis ke všem sakrálním ob-
jektům 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-

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

PRODEJ, SERVIS A INSTALACEPRODEJ, SERVIS A INSTALACE
TV A SATELITNÍ TECHNIKYTV A SATELITNÍ TECHNIKY
                                    - aktivace placených programů
                    - prodej a servis karet
 - servis společných TV antén v bytových domech

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
 Firma KOCMAN-NEČAS, s.r.o.
Spešov č. p. 46

tel. 516 432 207
obchod@kocman-necas.cz

zabývající se převážně
zpracováním nerezových
materiálůpřijme 

pracovníka do výroby:
- profese svářeč s praxí 
 metodou TIG, MIG
- jednosměnný provoz
- nástup ihned

SPORT CLUB Jany Kuncové ve školním roce 2012 - 2013
Připravili jsme kurzy nejen pro dospělé, ale také 
pro děti. Každý den si mohou vybrat z nabídky:
Kurzy pro děti:
Přihlášky do kurzů plavání - pondělí 10.9. v 17 hodin 
nebo v pátek 14.9. v 10 hod v krytých lázních.
1. plavání dětí od 4 let 10.9. – 24.10.2012 , 2 x týdně, 
pondělí a středa 17 – 18 hod. Cena: 780 Kč, 13 lekcí 
+ 1 zdarma.První lekce je vždy zdarma, představí se 
zde instruktoři a děti budou rozděleny, dle úrovně do-
vedností na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. 
Lektorky: Mgr. Jana Kuncová, Bc. Simona Marková, 
Karolína Vymazalová.
2. plavání dětí od 4 let 14.9. – 14.12.2012, 1x týdně v 
pátek dopoledne. Cena: 780 Kč, 13 lekcí + 1 zdarma. 
Kurz je vhodný především pro začátečníky. Lektorka: 
Mgr. Jana Kuncová.
Výuku v obou kurzech je možno spojit a děti se pak 
budou učit plavat 3x týdně. Přihlášky do cvičení před 
první lekcí u lektorky:
3. Zumba rodičů a dětí od 4.9.2012, 1x týdně v úterý 
17, 30-18, 30 hod. Cena: 850 Kč, 14 lekcí + 1 zdarma. 
Vstup na permanentku, platí pouze dospělí, děti v do-
provodu rodičů neplatí. Lektorka: Marcela Klevetová.
4. Kondiční cvičení rodičů a dětí na trampolínách 
7.9. – 7.12.2012 - 1x týdně v pátek v 16:30 – 17:30 
hod. Cena: 980 Kč, 14 lekcí + 1 zdarma. Počet tram-
polín omezen, nutná rezervace na tel. 723 767 805. 
Vstup na pergamentku, platí pouze dospělí, děti v 
doprovodu rodičů neplatí. Lektorka: Jana Kučerová.
5. „Tančím s mámou orient“ od 6.9.-6.12.2012 - 1x 
týdně ve čtvrtek v 16, 30 – 17, 30 hod. Cena: 850 
Kč, 14 lekcí + 1 zdarma – děvčata od 6 let se učí 
břišnímu tanci spolu s mámou (babičkou, tetou), 
nenásilnou formou zde získávají správné držení těla, 
posilují a protahují problematické zóny. Lektorka: 
Mgr. J. Kuncová

Kurzy pro dospělé:
Body forming - 2x týdně pondělí a čtvrtek 17:30 – 
18:30 hod. - protahovací a posilovací cvičení, velmi 
účinné na formování postavy, snížení hmotnosti a 
zlepšení kondice. Cena: 50 Kč/ 1 lekce, permanentky 
se nevydávají. Lektorky: Kučerová, Klevetová.
Kondiční cvičení na trampolínách - 3x týdně pondělí a 
středa 18:30 – 19:30 hod., pátek 17:30 – 18:30 hod. 
Cena: 70 Kč/ 1 lekce, permanentky se nevydávají. 
Nutná rezervace na tel. 723 767 805. Lektorka: Jana 
Kučerová.
Zumba s Marcelou - 2x týdně úterý a čtvrtek 18:30 
– 19:30 hod. Cena: 50 Kč/ 1 lekce, permanentky se 
nevydávají. Lektorka: Marcela Klevetová.
Upozornění lyžařům:
Tradiční jednodenní povánoční zájezd se uskuteční 
ve čtvrtek 27.12.2012. Pojedeme určitě, i při malém 
počtu přihlášených. Odjezd v 7:00 hod. od Sýpky do 
Orlických hor dle sněhových podmínek. 
LES 2 ALPES 25.1. – 3.2.2013
Věhlasné lyž. Středisko v pohoří Isére v oblasti s le-
dovcem Mont – de – Lans. Lanovkami a podzemním 
metrem se lze dostat do výše 3421 m. 9 km sjezd 
volným terénem „La Grave“ s převýšením 2150 m. 
Možnost návštěvy ledové jeskyně, vyhřívaného 
venk.bazénu a kluziště, sauny, bowling, squash. 
Sjezdovky: 10x černá, 18x červená, 29x modrá, 18x 
zelená – celkem 220 km, 2x snowpark.
Ubytování: v blízkosti sjezdovek v 1800m. Ve 4 – 6 
lůžkových apartmánech. Cena od 7900 Kč, zahrnuje: 
dopravu, ubytování, 6 denní skipas, vstup do bazénu 
a na kluziště. Možnost slev: data přihlášení a počtu 
účastníků. 

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

Pohyb je život – pohyb je radost!

Děti ze SalmovkyDěti ze Salmovky
sportují i o prázdnináchsportují i o prázdninách

 TJ Olympia Blansko a ZŠ Salmova uspořádaly v předposledním prázdninovém týdnu pro děti od 4 do 
15 let již 21. ročník Baseballového campu. Letošní účast byla rekordní. Padesát chlapců a dívek celý týden 
sportovalo v krásném areálu Strawberry Field pod vedením osmi trenérů. Perličkou je, že všichni trenéři 
jsou učitelé nebo bývalí žáci ze ZŠ Salmova. Také většinu baseballistů a softballistek tvořili současní a 
budoucí žáci téže školy.

 Mladí sportovci absolvovali program ušitý na míru 
jejich věku. Kromě baseballu využívali především 
moderní pomůcky pro rozvoj obratnosti a rychlosti. V 
horkém počasí byl v permanenci i bazén, nainstalovaný 
u baseballového hřiště pro osvěžení dětí.
 Spokojené byly nejen děti, které se už chtěly hlásit 
na příští ročník tohoto příměstského tábora, ale i ro-
diče. Děti domů přicházely vysportované, usměvavé, 
plné zážitků. Navazovaly nová přátelství, těšily se na 

každý další den. Pro ty nejstarší byl camp zároveň 
přípravou pro podzimní boje o medaile z mistrovství 
ČR.
 Poděkování za dobrou práci zaslouží pořadatelé, 
trenéři a také partneři campu - fi rmy FPO a Profi krby.
 Vzájemná spolupráce školy a sportovního klubu se 
oboustranně vyplácí. Oddíly baseballu a softballu patří 
díky propojení se ZŠ k nejpočetnějším v Blansku. Děti 
mohou baseball a softball trénovat i ve škole, která 

vytváří pro sportování dětí skvělé pod-
mínky. Prostřednictvím spolupráce s TJ 
má škola pro chlapce a děvčata smys-
luplné využití volného času a pomáhá 
jí to i ve sportovních výsledcích. Vždyť 
v letošním roce, kromě titulu Mistrů 
ČR v softballu, kralovala Salmovka i v 
chlapecké atletice v okrese i v kraji.
 TJ Olympia otevírá i pro začáteč-
níky v letošním školním roce baseba-
llové a softbalové vyžití pro chlapce a 
děvčata v kategoriích od předškoláků 
(Happy ball – 4 – 7 let), přípravky ( 
8- 10 let), žáků (10 – 12 let) až po 
kategorii mladších kadetů (13 – 14 let). 
Letos přibude družstvo dívek (10 – 15 
let) hned se třemi novými trenérkami. 
Více informací na www.olympiablan-
sko.cz

-ms-

Veselý rozveselil               
basketbalové naděje

 Velký zážitek přineslo mladým basketbalistům a 
basketbalistkám BBK Blansko jejich první čtyřdenní 
soustředění. Na jednom z tréninků je totiž navštívil 
hráč Washingtonu Wizards Jan Veselý. V současnos-
ti jediný tuzemský hráč působící stabilně v NBA udělil 
basketbalovým nadějím několik rad a odpověděl na 
jejich dotazy. Nejlepší basketbalista České republiky 
v uplynulé sezóně se pak s dětmi ochotně fotil a 
rozdal desítky podpisů. Návštěva Jana Veselého v 
Blansku se pro všechny přítomné děti stala velkou 
motivací, aby se basketbalu věnovali ještě s větší 
chutí a úsilím. 

-kaj-
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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

EXPRES do 24 hodin

,

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

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:

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

- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064Tel. 606 263 064

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

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

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

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

Po špatném začátku Po špatném začátku 
skvělé pokračovánískvělé pokračování

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

Po dovolené...
 Znovuotevření squashového centra po zaslou-
žené dovolené v sobotu 25. srpna jsme na pra-
videlném měsíčním turnaji přivítali 14 vyznavačů 
squashe. Turnaj se nesl v atmosféře narození 
nového budoucího squashisty 3,5 kg vážícího a 
50 cm vysokého Honzíka. Z tohoto důvodu byla 
atmosféra vynikající a výkony některých hráčů 
překvapující. Velmi dobré výkony podala dvojice 
znovunavrátilých mladíků Bartoň, Hudec, ale také 
vystoupení Jarka Pánka. Vítězstvím v turnaji velmi 
mile překvapil Nabil Lai.
 Turnaj se hrál ve dvou základních skupinách po 
7 hráčích na dva sety. Z těchto základních skupin 
se postupovalo na základě umístnění do fi nálového 
vyřazovacího pavouka. Přičemž vítězové obou sku-
pin postupovali přímo do čtvrtfi nále, ostatní museli 
však absolvovat osmifi nále.
 Poražení osmifi nalisté pak utvořili skupinu bojující 
o 9. – 14. místo. Vítězové postupovali pavoukem 
nahoru nebo dolů, podle toho zda vyhráli nebo pro-
hráli. Všechny zápasy v nadstavbové části se hráli 
na dva vítězné sety. Vítězem srpnového turnaje, tak 
jak se v předešlých řádcích zmiňuji, se stal Nabil 
Lai, který v semifi nále celkem nečekaně porazil 

mnohonásobného vítěze těchto turnajů Jindřicha 
Čeladína 2:0 (11:6, 11:7) a ve fi nále si poradil s Ra-
dovanem Štumpou také 2:0 (11:7, 11:4). Třetí místo 
pak vybojoval, právě Jindřich Čeladín po vítězství 
nad nestorem squashe Ladislavem Musilem 2:1 
(11:4, 10:12, 11:4). Pátý skončil Jaroslav Pánek, 
šestý Matěj Bartoň, sedmý Karel Hudec.
 Lze si jen přát, aby zářijový squashový turnaj v 
sobotu 29. září od 13 hodin se nesl v podobném 
duchu a s takovým počtem hráčů. Startovné je 
neměnné 200,- Kč. Ceny do turnaje věnovala pro 
všechny hráče ČAD Blansko a.s.

-rl-

PODLAHA PODLAHA řstvířství  SlezákSlezák
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž* Prodej - montáž

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

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

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

Slevy platí
při předložení tohoto kupónu

a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

Tel. 516 419 555 516 419 555

 Od posledního vydání Monitoru, ve kterém byl popsán úvodní zápas krajského přeboru s FC Boskovice, 
ve kterém Blansko na vlastním hřišti smolně remizovalo 1:1, byla sehrána další čtyři utkání. V sobotu 18. 
srpna si odvezli z Brna porážku 2:0 a propadli se až na 14. místo v tabulce přeboru. V dalších dvou zápasech 
na domácím hřišti však blanenští fotbalisté úvodní neúspěchy důraznou hrou napravili.

 Jako první to ve středu 22. srpna odnesl FC Kyjov, nad 
kterým blanenští fotbalisté zvítězili zásluhou úspěšných 
střelců Michala Šenka a Jana Doležela 2:0 a poskočili 
na osmé místo v tabulce. Tím dalším soupeřem, který v 
Blansku v sobotu 25. srpna neuspěl, byl Famoz Rousí-
nov. A to už byla kanonáda, jaká se často nevidí. Jako 
první se do zápisu utkání prezentoval již v sedmé minutě 
Tomáš Zouhar 1:0. Jenže za čtyři minuty vyrovnal na 1:1 
rousínovský Tomáš Krejčíř. A potom už míč nacházel 
cestu jen za záda rousínovského brankáře. V 17. minutě 
jej tam poslal Jan Doležel a těsně před odchodem do 
kabin uzavřel pěknou střelou první poločas Petr Šíp 
na 3:1. Kanonýrem druhého poločasu se stal mladičký 
Jenda Trtílek, který v 76 a 87 minutě zvýšil na konečný 
stav 5:1. Po čtvrtém kole poskočili blanenští na čtvrté 
místo za prvními Mutěnicemi, druhým Znojmem a třetím 
Bzencem. Je třeba poděkovat sousedům z Rá-
ječka, kteří zvítězili nad Boskovicemi 5:3 (když 
v poločase vedli 4:0) a dokonce i Kyjovu, který 
zastavil Spartu Brno vítězstvím 3:1. Jak vidět, 
čtvrté kolo přivodilo řadu zajímavých výsledků 
a zvratů. A o ty nebyla nouze ani v pátém kole 
soutěže. V sobotních utkáních opět překvapilo 
Ráječko, které dokázalo přesvědčivě zvítězit 
na Spartě Brno 3:0. Jak vidět, s kým si bla-
nenští nevěděli rady, ty Ráječko jednoznačně 
i zásluhou Martina Sehnala poráží.
 V neděli čekal na blanenské fotbalisty 
soupeř nejtěžší - vedoucí mužstvo krajského 
přeboru FK Mutěnice. A s novým trenérem Kar-
lem Jarůškem slavilo hned potěšující úspěch. 
Tím je vítězství na soupeřově hřišti, kde navíc 
za zraněného brankáře musel v Mutěnicích 
zaskočit dorostenec Filip Němec, který dokázal 

krýt i nařízenou penaltu a vychytat nulu. O vítězství 2:0 se 
již ve čtvrté minutě postaral prvním gólem po přihrávce 
od J. Doležela M. Šenk a ve druhém poločase proměnil 
pokutový kop R. Bubeníček. Úspěch znamená třetí místo 
pouhé dva body za vedoucími Mutěnicemi. Abych to 
nepřehnal, pomohlo nám opět i Ráječko, které zvítězilo 
nad Spartou Brno 3:0, zatím co blanenští fotbalisté s ní 
v Brně prohráli 2:0. Aby příznivým překvapením nebyl 
konec, tak FC Boskovice byly úspěšné i ve Znojmě, nad 
kterým zvítězily 1:0. 
 Dalším soupeřem na domácím trávníku bude v sobotu 
8. září poslední mužstvo v tabulce - FC Kuřim. Tak pozor, 
jsou s ním špatné zkušenosti! Květnovou remizou 1:1 
připravili Blansko o dva body, které nakonec chyběly k 
návratu do divize.

- Šr - 

V utkání s Kyjovem podržel mužstvo David Juran, který nedovolil V utkání s Kyjovem podržel mužstvo David Juran, který nedovolil 
kyjovským útočníkům ani jediný úspěch a podílel se tak nemalým kyjovským útočníkům ani jediný úspěch a podílel se tak nemalým 
dílem na vítězství svého mužstva 2:0.                                  Foto: - Šr -dílem na vítězství svého mužstva 2:0.                                  Foto: - Šr -
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