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NABÍZÍME VÝHRADNĚ

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

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

Kuchyně    - HavlíkKuchyně    - Havlík
ČESKÝ
NÁBYTEK

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

KUCHYŇSKÉKUCHYŇSKÉ
STUDIOSTUDIO Stoly, židleStoly, židle

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

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

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

Prodej bytu OV 1+1 Blansko – Sever, 37 m2, 3.p., lodžie, výhled J-Z...NC –  899.000 Kč
Prodej bytu OV 1+1 Blansko – 9.května, 32 m2, 3.p., zděné jádro...NC –  639.000 Kč
Prodej DB 1+kk Blansko – Okružní, 36 m2, výtah, volný, novostavba...NC –  799.000 Kč
Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Centrum, 54 m2, výtah, plast.okna...NC –  1 299.000 Kč
Prodej DB 2+kk Praha – Bohnice, 4.p., 44 m2, výtah, plně vybavený...NC –  1 599.000 Kč
Prodej DB 3+1 Blansko – Na Pískách, 85 m2, 3.p. výtah, novostavba...NC –  799.000 Kč
Prodej RD 3+1 Blansko – Žižkova, pozemek 458 m2, garáž, zahrada...NC – DOHODOU
Prodej novostavby RD 5+1 s garáží Ráječko – pozemek 454 m2...NC – 2 999.000 Kč
Prodej chaty se zahradou Blansko – Podlesí –  poz. 400 m2, voda...NC – 189.000 Kč
Prodej příz. objektu Blansko – Sladkovského, 500 m2, bez pozemku...NC – 549.000 Kč
Pronájem bytu 1+1 Blansko – Salmova, 36 m2, 4. p., výtah...NC – 7.500 Kč/měs. vč.ink.
Pronájem kanceláře Blansko – Rožmitálova, 1.p., 12 m2...NC – 2.900 Kč/měs. vč.ink.
Hledáme byty v Blansku – kdekoliv, 1+kk až 4+1, odkoupení možné...NC –  DOHODOU

SLUŽBY  KANCELÁŘE  PRODÁVAJÍCÍM  ZDARMASLUŽBY  KANCELÁŘE  PRODÁVAJÍCÍM  ZDARMA

www.velvetblansko.cz

 Docela dobře si vzpomínám na dobu před rokem 
1989, kdy byla terčem kritiky přebujelá administrati-
va. Na jednoho dělníka tehdy příslušel zhruba jeden 
úředník a to bylo moc! Kolik úředníků po dvaceti letech 
připadá na jednoho dělníka? Nevím, ale určitě je to 
několikanásobně víc než tehdy. Namísto toho, aby stát 
a jeho úřady dbal na úspory, stal se opak. Nejprve se 
zrušily krajské úřady, ale vzápětí se obnovily. Pak se 
rušily okresní úřady, nicméně praktický efekt to nemě-
lo. Městům zůstaly na krku úřady plné úředníků a tak 
na okrese Blansko máme namísto jednoho hned tři: 

Blansko, Boskovice a Letovice. Takže žádné úspory. 
A podobné je to i s fi nančním úřadem, zdravotními po-
jišťovnami, sociálním zabezpečením a to si netroufám 
nahléhnout do krajských úřadů, ministerstev, senátu 
nebo parlamentu. Všichni chtějí peníze, ale kde je 
vzít?
 Odboráři státních institucí stávkují, ale neuvědo-
mují si, že když je kapsa prázdná, není kam sáhnout. 
Pobavil mě nedávno jeden politik, který v televizi 
prohlásil, že největší příjmy do státní pokladny od-
vádějí právě státní zaměstnanci. Zapomněl ale na 
to, že na jejich platy musí někdo vydělat. Fabriky, 
obchodníci, drobní živnostníci, z těch jsou úředníci 
živi, ti plní státní pokladnu. Bez nich by úřady a státní 
instituce byly na mizině. A ostatně už jsou. Státní dluh 
rok od roku roste a když se konečně najde několik 
rozumných hlav, které dovedou spočítat kolik a kam 
si může republika dovolit vydat peněz, hned je tady 
stávka. 
 Je k zamyšlení, že právě ti drobní živnostníci a 
obchodníci, kteří plní státní kasu, nestávkují, ačkoliv 
by k tomu měli větší právo než odboráři. Platební 
morálka je mizerná, každý dluží každému, splatnosti 
faktur se díky tvrdým podmínkám zahraničních fi rem 
stále prodlužují, ze zdravotního pojištění vás bez 
varování vyhostí, telefon vám odpojí kvůli faktuře za 
pár korun, která nikdy nepřišla, exekutor znenáhla 
oblepí žlutými nálepkami všechno co máte doma a 
pokud okamžitě nezaplatíte, máte smůlu. Takové jsou 
zkušenosti čtenářů.
 Naproti tomu dobře placený úředník, který se ke 
svému platu dostal díky předvolebním kampaním nej-
různějších stran, se nemá čeho obávat. Svoji výplatu 
dostane každý měsíc za dva úřední dny v týdnu, co 
tam dělají ostatní tři pracovní dny, to je mi záhadou. 
 Šlo ale o tu stávku. Připadá mi totiž, že odboráři 
jsou tak trošku vyděrači. Namísto toho, aby se snažili 
republiku dostat ze sraček, dělají přesný opak. Jak už 
jsem napsal, když je kapsa děravá, není kam sáhnout. 
A stávka? Ta to rozhodně nevyřeší.

PM

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

BYTY
BLANSKO

podrobné informace 
a další širokou nabídku nemovitostí 

naleznete na stránkách

www.realitymacocha.cz

Smetanova 6
678 01 Blansko

tel.: 605 163 333
         777 857 739

RD 
BLANSKO 

A OKOLÍ

RD 5+2 s garáží, dvorem, terasou a zahradou v klidné části města Blanska. CP: 685 m2. 
3.900.000,- Kč
RD 3+1 s garáží a zahradou, Boskovice. Na domě započata rekonstrukce. CP: 420 m2. 
1.500.000,- Kč k jednání
RD 7+1 s garáží, po rekonst. Velmi dobrý stav. Ostrov u Macochy CP: 292 m2. 3.290.000,- Kč
RD 5+1 se zahradou a garáží , v obci Lazinov. CP: 603 m2. 1.250.000,- Kč k jednání
RD 5+1 s udrž. zahradou, v obci Lažany (15 km od Brna). CP: 596 m2. 3.600.000,- Kč

OV 3+1 s lodžií, Blansko. Prostorný, udržovaný byt ve standardu. CP: 76 m2. 
1.545.000,- Kč
OV 2+1, dům po revitalizaci. Blansko. CP: 62 m2. Nutná hotovost. 1.200.000,- Kč
DB 2+kk se dvěma lodžiemi, novostavba. Blansko. CP: 59 m2. 1.350.000,- Kč
DB 1+kk s lodžií v novostavbě bytového domu,  Blansko. CP: 36 m2. 970.000,- Kč
DB 3+1, velmi pěkný byt s lodžií, Blansko. Vlastní plynový kotel. CP: 87 m2. 
1.950.000,- Kč
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 Posledním týdnem hýbá veřejností stávka odborářů, jichž se mají dotknout na platech škrty nové 
vlády ve státním rozpočtu. Do stávky se zapojilo údajně už přes 40.000 zaměstnanců, především z řad 
úřadů, státní správy, školství a jiných státních institucí. Já vím, nikdo nechce, aby se mu snížil plat, 
ale zkusili jste se nad tímto problémem zamyslet z druhé strany?

volejte

800 800 874    

profesionální Garážová vrata

le t z á r u ka

• je přední 
    český výrobce vrat

• nabízí standardní i luxusní      
    provedení vrat

• vyrábí vrata na míru 
    s největší nabídkou 
    designu

• zajišťuje pohodlí 
    a komfort

• montuje vrata od 
    garáže po hangár

• zaručuje dostupný 
    a rychlý servis

www.trido.cz

sledujte akce a soutěže na 

www.vrata-trido.cz

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

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

Vláda kontra odboryVláda kontra odbory
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        Koupili jste novou televizi a máte problémy        Koupili jste novou televizi a máte problémy
        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!

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

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFIPRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

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

Přerušení elektrické energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 11.10.2010 od 07:00 do 16:30 - Blansko, 
Olešná. Vypnutá oblast: V Blansku bude vypnuto: 
areál Klamovka, rekreační oblast Bačina, čistírna 
odpadních vod u rozvodny napájená z odběratelské 
trafostanice Blansko, čistička (č. 320396) a chaty v 
její blízkosti. V Olešné bude vypnuto: dřevozpracující 
závod, TV převaděč.
Dne 07.10.2010 od 07:00 do 15:30 - Blansko - vy-
pnutá oblast: ulice Sadová - jedna strana ulice od 
domu č. 43 po dům č. 35 a stánky na této straně 
ulice před poliklinikou, ulice Zahradní.
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Oblázek vás zve                              
na exkurzi

 DDM Oblázek Blansko, Údolní 2 připravil pro své 
stávající a hlavně nové klienty od 6 let řadu sportov-
ních, hudebních, tanečních a rukodělných kroužků.
Nabídka obsahuje již tradiční aktivity, jako jsou ke-
ramika, lodní modelář, orientální tance, atletiku, ko-
panou, plavání, baseball, hru na kytaru, judo a další.
 Nově se zde můžete setkat s kroužkem karate, 
aikida a dalších bojových sportů, kde se naučíte 
„ovládat svoje tělo i ducha“, dále kroužek tábor-
nických dovedností, fl étnička (pro adepty pískání), 
papírový modelář, break dance a další aktivity. 
Nabídku všech kroužků naleznete na  www.ddm-
blansko.cz, v nabídkovém letáku, který jsme 1. září 
rozdávali před školami v Blansku nebo se můžete 
osobně informovat na DDM Oblázek Blansko na ulici 
Údolní 2. Všechny kroužky zahajují svoji pravidelnou 
činnost od 1. října 2010. Věříme, že si určitě vyberete 
a těšíme se na vás. 
 V sobotu dne 25.září 2010 od 10.00 do 14.00 
hodin pořádáme den otevřených dveří. Dozvíte se 
zde informace o kroužcích DDM, vyzkoušíte si práci 
s hlínou, korálky, malování na sklo a jiné rukodělné 
techniky, street dance, bojové sporty a další námi 
nabízené aktivity

-ddm-

Občané Spešova a Ráječka 
pomáhají zaplaveným  

oblastem

Ve dnech 16. - 19. srpna 2010 se v obcích Ráječko a 
Spešov uskutečnila sbírka na podporu zaplavených 
oblastí. V obci Spešov se organizace ujal Sbor dob-
rovolných hasičů spolu se Sdružením žen Spešov. V 
Ráječku sbírku zaštiťovalo taktéž Sdružení žen, Sbor 
dobrovolných hasičů, Červený kříž a obecní úřad. V 
obou obcích se vybralo téměř 80 000 korun. Sou-
částí pomoci  byla i sbírka materiální, do níž občané 
přispěli stavebním nářadím, úklidovými pomůckami, 
čistícími prostředky aj.
 Sbírka putovala do jedné z povodněmi nejvíce 
zasažených oblastí – do Hrádku nad Nisou, kam její 
materiální část dopravil Sbor dobrovolných hasičů z 
Ráječka. 
 Pořadatelé tímto chtějí poděkovat všem, kteří 
přispěli ať už fi nanční nebo materiální podporou 
postiženým oblastem.

- Šr -

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE

- centrum duševního zdraví -
Plán aktivit na měsíc říjen
určený i pro veřejnost

Výtvarné aktivity
5.10. 9.00 - Podzimní aranžování z přírodního 
materiálu  
12.10. 9.00 - Veselé zápichy do květináče
19.10. 9.00 - Čas draků – dekorace na dveře a okna
26.10. 9.00 - Odlévání svíček
Výlety
7.10. - Dny duševního zdraví v Café - Práh Brno 
13.10. - Výlet do Letovic - bowling
20.10. - Výlet do MŠLZ Velké Opatovice
27.10. - Návštěva solné jeskyně - zdravotní pro-
cházka

-r-
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Kdo do Senátu?Kdo do Senátu?

Mladé a staré „   hokejky“

 Lední hokej je nádherná hra… Do mého srd-
ce se dostala v šesti letech, nezmizela z něj a 
nikdy ani nezmizí… Jen mě trochu trápí její stav 
v současné době, na čemž mají (bohužel) podíl 
pánové, kteří ve své jurisdikci mají jeho rozvoj a 
strategii do budoucna. Jenže namísto pořádné 
koncepce a seberefl exe jsou na svazu lidé vět-
šinou ješitní a ublížení.
 Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale jedna z 
českých TV stanic odvysílala pořad ze zákulisí 
„výchovy“ mládeže v jednom z klubů ELH. Sva-
zový předseda se následně kvůli zmíněnému 
vysílání rozčílil a požadoval okamžité stažení 
pořadu. Zejména proto, že poškozuje zájmy 
ČSLH a hokeje jako takového, má vliv na shánění 
sponzorů atp. Proč vlastně to všechno? V zábě-
rech jsou trenéři i rodičové, kteří nevybíravým 
(sprostým) způsobem kárají nebo hodnotí hráče 
a spousta dalších nechutností… Předseda Král 
to tedy označil za humus… 
 Humus, nebo hnus to opravdu je… Ale upřím-
ně, nejsem si jistý, jestli zrovna zmíněná TV 
stanice za to může. Odvysílala jen dokument, 
který takové chování odhaluje a upozorňuje na 
ně.
 Úroveň našeho hokeje má dlouhodobě sestup-
nou tendenci. Na tom (bohužel) nic nezmění ani 
fakt, že jsme na posledním MS seniorů získali 
zlato. Odraz našeho hokeje a zejména práce s 
mládeží je nejlépe vidět na výsledcích reprezen-
tací do 18 a 20 let. Jedním slovem: katastrofální!
 Následně vyplula na povrch aféra se zniče-
ným pohárem pro mistra ČR v ledním hokeji. Je 
zajímavé, že hoši z města perníku trofej zničili 
již podruhé. Takže napříště bych jim dal diplom 
a medaili ze supermarketu, ať si s nimi naloží, 
jak uznají za vhodné. Jen se mi trochu nezdá 
to načasování. Oslavy proběhly v květnu a celá 
aféra vyplula na povrch až teď? Možná jsem pa-
ranoidní, ale taky mě napadlo, že se jedná spíš o 
pomstu ředitele extraligy vůči Dominiku Haškovi, 
který se ho nebál vloni kritizovat za trest/netrest 
vůči jednomu z brutálně faulujících hráčů. Nutno 
říci, že kritika byla oprávněná.
 No a pak ještě jedna rána do obrazu hokeje. 
Jedna z legend byla legendou druhou obviněna 
z korupčního jednání, protože si měla říct o 50 
tisíc za nominaci jednoho z hráčů na MS do 20 
let. Ctím presumpci neviny, takže se jedná jen 
o podezření. Bohužel však vím, co bylo dlouhá 
léta v pozadí brněnského hokeje, takže si iluze 
nedělám. Jen bych chtěl připomenout, kam se 
díky tomu jedenáctinásobný mistr dostal. Do 
bahna a beznaděje nejdříve druhé a následně i 
třetí nejvyšší soutěže, do opovržení a výsměchu. 
Naštěstí se ale našli lidé, kteří dokázali tvrdou 
prací vytáhnout brněnský hokej zase nahoru a 
nezbývá než doufat, že brněnský dres, v jaké-
koli kategorii, budou oblékat jen hráči, kteří si to 
zaslouží hokejovým uměním a nikoli fi nančním 
injekcím rodičů vůči trenérům nebo manažerům.
 Hezký den.

Freddie
freddiemail@email.cz

Pražská 1, Blansko

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

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064
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ZVĚŘINOVÉ

HODY

pátek 15.10. - neděle 24.10.

 Jediným kandidátem z Blanska je nejdéle 
sloužící blanenský zastupitel, bývalý mís-
tostarosta Města Blansko, člen krajského 
zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru 
Zastupitelstva Jihomoravského kraje Stanislav 
Navrkal.
 Blanenský kandidát se narodil v roce 1949, 
vystudoval Střední školu slévárenskou. Po 
vojenské základní službě pracoval dlouhá léta 
ve slévárenském závodě ČKD Blansko jako 
technolog metalurg, od roku 1990 jako vedoucí 
stavební údržby v blanenském Adastu. Od roku 
1991 je bez přerušení do dnešních dnů členem 
blanenského zastupitelstva, kde po jedno vo-
lební období zastával funkci místostarosty. Od 
roku 2000 je nepřetržitě členem Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje a v roce 2008 byl zvolen 
předsedou jeho Kontrolního výboru. Snahou 
Stanislava Navrkala je podpora rozvoje sportu, 
udržení sítě základního, středního a zejména 
učňovského školství, stejně jako zvyšování 
péče o tělesně hendikepované spoluobčany a 
seniory. Prioritou je i plné využití průmyslové 
zóny se záměrem snížení nezaměstnanosti v 
Blansku a okolí.

 Dalším ze zkušených kandidátů je jeden z 
nejdéle sloužících starostů na našem okrese, 
Ing. Josef Mikulášek, 59letý starosta Sloupu. 
Tuto funkci již ke spokojenosti občanů vy-
konává 20 let. Za jeho působení byl v roce 
2000 Sloup vyhodnocen jako nejlepší obec v 
ČR. Zastává názor, že v Senátu by mělo být 
více zkušených starostů a lidí znalých potřeb 
občanů z malých obcí i velkých měst a ne být 
poslední štací politických důchodců často po  
léta odtržených od života prostých lidí. Lidé 
musí zcela jasně vidět, že jejich zástupci tam 
nahoře jsou slušní lidé tvrdě pracující k jejich 
prospěchu a spokojenosti, ať jsou z té či oné 
politické strany. „Proto jsem s pokorou přijal 
nabídku kandidovat na funkci senátora a tomu 
chci sloužit“, prohlásil zkušený starosta kraso-
vé a poutní obce Sloup.

-Šr -

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Pro vlhké zimní počasíPro vlhké zimní počasí
dětská zimní obuv
* s certifi kátem žirafa

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

AVNA OBUVI drobné opra i na počkání

tská zimní obuvtská zimní obuv
rtifikátem žirafartifi kátem žirafa

Sportovní 604
679 02 Rájec - Jestřebí
tel.: 516 433 886
e- mail: studio@exam.cz
www.exam.cz

* veškeré zboží pro koupelny
* rekonstrukce koupelen
 a bytových jader
* prodej plovoucích podlah
 od 450,- Kč/m2

* obklady a dlažby od 149,- Kč
* španělská sanitární keramika
 ROCA (umyvadla, WC, nábytek,
 bidet) - vysoká kvalita

Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730

so 8 - 11



324. září 2010   

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

Jedna paní povídala...Jedna paní povídala...

Promarněné páteční odpolednePromarněné páteční odpoledne

Česká spořitelna v Blansku nabízíČeská spořitelna v Blansku nabízí
komplexní nabídku produktů a služebkomplexní nabídku produktů a služeb

Účty
Potřebujete mít své fi nance na bezpečném místě, 
a přesto kdykoli na dosah? Chcete platit pomocí 
trvalých příkazů či inkasa, používat platební karty či 
ovládat své peníze prostřednictvím internetu? Chcete 
si vybrat jen ty produkty, které potřebujete?
* Osobní účet České spořitelny
* Běžný účet v cizí měně
* Osobní účet České spořitelny Student nebo Junior
* Telefonní a internetové bankovnictví SERVIS 24
* Debetní karty k osobnímu účtu
* Chytrá karta České spořitelny
* Slevové a věrnostní programy
* Vlastní vzhled karty
* Služby ke kartám

Spoření a investování
Můžete si vybrat mezi klasickým ukládáním peněz, 
výhodným spořením podporovaným státem, investo-
váním se 100% návratností nebo s možností vyšších 
výnosů. Začít se dá i s nečekaně nízkými částkami 
a naši poradci Vám ochotně pomohou.
* Vkladové účty
* Vkladní knížky
* Stavební spoření
* Penzijní připojištění
* Podílové fondy
* Zajištěné fondy
* Nemovitostní fond
* Fondy životního cyklu
* Prémiový vklad 

* Zlatý vklad
* Životní pojištění
* Cenné papíry nebo on-line investování

Úvěry
Chybí Vám potřebná fi nanční hotovost, chcete si půj-
čit na delší období? Nebo jen potřebujete překlenout 
kratší období fi nanční tísně?
* Půjčka
* Úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr
* Hypoteční úvěr 

Podnikatelé a malé fi rmy
Potřebujete výhodný fi remní účet až s miliónovým 
kontokorentem a možností elektronicky vystavovat 
faktury obchodním partnerům? Nebo chcete inves-
tovat do rozvoje své fi rmy či obstarat dostatečný 
kapitál?
* Firemní účet
* Telefonní a internetové bankovnictví SERVIS 24
* Investování
* Pojištění
* Financování podnikatelských záměrů

Ke každé oblasti je vydán podrobný produktový 
leták, který získáte společně se všemi informacemi 
v pobočce České spořitelny  Blansko, Smetanova 3, 
tel. 516 482 311. Otevírací doba: PO – ČT 9.00-1700 
hod., PÁ 9.00-16.00 hod., nebo si můžete sjednat 
schůzku s našim poradcem i mimo otevírací dobu.   

-čs-

 Manažerka pobočky České spořitelny v Blansku Vladimíra Kudláčová nám představila nabídku 
služeb pro občany, podnikatele a malé fi rmy.

Slavnostní otevření pěti AKTIVAČNÍCH CENTER Slavnostní otevření pěti AKTIVAČNÍCH CENTER 
pro děti a mládež s nejtěžšími formami zdravotního postiženípro děti a mládež s nejtěžšími formami zdravotního postižení

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uplatňuje ve své vzdělávací politice princip rovných 
příležitostí pro děti a mládež s různými formami zdravotního postižení. Právě pro tuto skupinu jsou 
možnosti dalšího vzdělávání velmi omezené.
 Situaci se snaží napravit projekt s názvem „Spe-
ciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími 
formami zdravotního postižení prostřednictvím AK-
TIVAČNÍCH CENTER v rámci speciálních škol“ 
spolufi nancovaný z prostředků ESF, operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 Projekt realizuje obecně prospěšná společnost 
Humanitas-Profes, o.p.s. spolu s pěti partnerskými 
speciálními školami: 
- Základní škola speciální, Blansko, Žižkova 27
- Mateřská škola, Speciální základní škola a Prak-
tická škola, Hradec Králové
- Speciální základní škola, Rumburk, Dobrovského 
nám. 378/12, příspěvková organizace
- Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, 
Plánkova 430
- Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, 
Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace
 Cílem projektu je vytvořit modelovou vzdělávací 
instituci, která by prostřednictvím vhodných kurzů na-
bízela aktivity odpovídající schopnostem a potřebám 
mládeže s těžkým mentálním postižením. Připraveny 
jsou 3 typy kurzů: kurz výtvarných a uměleckých čin-
ností, kurz obsluhy multimediálních přístrojů a kurz 
základů přípravy pokrmů. Obsahová nabídka kurzů 
je přizpůsobena potřebám a schopnostem účastníků. 
Kurzy budou provozovány ve speciálních školách po 
skončení vyučování. Využívány budou prostory a 
vybavení školy, z prostředků projektu bylo zakoupeno 
další potřebné vybavení podle zaměření jednotlivých 

kurzů (tkalcovské stavy, hrnčířské kruhy, interaktivní 
tabule, digitální fotoaparáty...). Provozu aktivačních 
center se mohou účastnit i rodiče účastníků, studenti 
a další dobrovolníci. Absolventi kurzů obdrží po jejich 
úspěšném zvládnutí osvědčení o účasti.
 Výstupem tříletého projektu bude praktická me-
todická publikace obsahující vzdělávací program 
aktivačního centra a  instruktážní metodiku pro 
lektory, inspirativní pro další zájemce a potenciální 
uživatele.
 Projekt byl zahájen přípravnou fází, která v sou-
časnosti vrcholí. V období duben – červen 2010 pro-
běhla odborná školení 25 pedagogů z 5 uvedených 
škol - lektorů kurzů aktivačních center, pracoviště 
byla vybavena nezbytnými pomůckami a materiá-
lem, připravena byla pracovní verze vzdělávacího 
programu včetně metodiky. S novým školním rokem 
2010/2011 mohou tedy Aktivační centra slavnostně 
přivítat své první účastníky. Již v současnosti je o 
nabízené aktivity ze strany žáků s těžkým zdravotním 
postižením velký zájem, což svědčí o smysluplnosti 
a účelnosti projektu.
 Aktivační centrum představuje cílenou příležitost 
pro osobnostní rozvoj mládeže s těžkým mentálním 
postižením. Popřejme jim DOBRÝ START!
Kontakt: Humanitas-Profes, o.p.s., U Vinohradské 
nemocnice 3, 130 00 Praha 3. Kancelář: Novotného 
lávka 5, 116 68 Praha 1, mobil: 602 367 667
e-mail: hp@humanitas-profes.cz
http://www.humanitas-profes.cz

 V pátek 17. září navštívil Blansko ministr zemědělství Ivan Fuksa. Novináři byli pozváni na 15. ho-
dinu. Ministr se však dostavil s téměř hodinovým zpožděním, právě ve chvíli, kdy už jsme se chystali 
odejít, protože nikdo z pořadatelů nepodal informaci kdy a zda vůbec přijede.

 Po příjezdu přítomné informoval, že se nemůže 
dlouho zdržet, že ho ještě čeká návštěva Znojma. 
Takže se zdržel kratší dobu, než jakou jsme na něj 
museli čekat. 
 V tom kvaltu se mi podařilo vyslovit dva dotazy. 
„Pane ministře, co hodláte udělat pro záchranu 
hospodářské půdy, která se nachází v prostorách 
kolem zde instalovaných fotovoltaických panelů. 
Jejich provozovatelé likvidují plevely mezi panely 
agresivními chemikáliemi a za dvacet let provozu 
bude chemikáliemi zamořená zemina znehodnocena 
natolik, že po další řadu let bude pro zemědělské 
účely nepoužitelná. Počítá připravovaná novela 
zákona s řešením tohoto problému?“ 
 Ministr: „ Tak na takto detailní dotaz na ošetření 
zamořené zemědělské půdy nemohu znát odpověď. 
Je pravda, že se za poslední dva roky tyto elektrárny 
rozmnožily nevídaným tempem na čem se nejvíce 
podílely zahraniční fi rmy. My se připravujeme, aby 
ten nezdravý růst byl omezen a solární elektrárny 
se nestavěly na úrodných půdách. Je připravena 
nová zákonná norma, aby se nevyplatilo využívat 
zemědělskou půdu a investoři využívali střechy 
budov nebo areály bývalých kasáren. Ten zákon  
vstoupí v platnost od 1. ledna 2011. Co se týče 
jakékoliv údržby pozemku ve stávajících prostorách 
a jak to řešit nevím. Je nebezpečí, že když se ple-
vely nebudou ničit, tak zamoří i sousední pozemky 
a ty by se potom musely také chemicky ošetřovat. 
Rozhodně by se tím měli odborníci zabývat, aby se 
učinila taková opatření, aby to neškodilo.“
 Takže hodně slov a řešení žád-
né. Doporučil jsem holandský 
systém – chovají tam v areálech 
fotovoltaických elektráren ovce, 
ty tu zeleň spasou a dokonce i 
pohnojí zeminu. I když se mini-
str snažil odejít, vnutil jsem se 
s druhou otázkou, která jej pro 
dopad na jeho rozhodnutí ještě 
na chvíli přiměla usednout. 
 „Pane ministře, ve včerejší 
tiskové zprávě hejtmana Ji-
homoravského kraje Michala  
Haška zazněl nesouhlas před-
stavitelů kraje s vašim osobním 
rozhodnutím odvolat z funkce 
člena dozorčí rady Povodí Mo-
ravy náměstka hejtmana JM 
kraje Ivo Poláka, odpovědného 
za řízení a koordinaci rozvoje 
kraje v oblasti životního pro-
středí, vodního hospodářství 

a územního rozvoje, který na tomto úseku spolu-
pracoval s Povodím Moravy už i jako místostarosta 
Blanska na regulaci řeky Svitavy, kterou se podařilo 
eliminovat záplavy na území města. Hejtman se 
ohradil i proti způsobu odvolání, který považuje za 
nevhodný a odporující dobré praxi komunikace mezi 
orgány a vymyká se dosavadní dobré tradici komu-
nikace mezi orgány státní správy a samosprávy.“
 Ministr reagoval, že tak učinil na základě osobní 
návštěvy v zaplavených oblastech a na základě 
získaných informací odvolal ředitele Povodí Moravy, 
atd. atd. ale k položené konkrétní otázce nic a odešel 
s tím, že nám tam nechává svého náměstka. Když 
jsem mu položil další otázku, odpověděl že s touto 
problematikou nemá zkušenosti, že před nástupem 
na ministerstvo zemědělství pracoval pět let jako 
medik. Jeho doznání jsem pochopil, ale jeho jmeno-
vání mi v tom případě zůstalo záhadou. Takže jsem 
prakticky ani na jednu otázku nedostal konkrétní 
odpověď s náznakem možného řešení. 
 Z tiskovky jsem odcházel s rozpaky. Za posledních 
dvacet let jsem se setkal s mnoha ministry. Každý z 
nich se nějak jako ministr prezentoval, ale tentokrát 
jsem se z mnoha slov dověděl všechno jiné, než na 
co jsem se ptal a očekával pro své čtenáře kvalifi ko-
vanou odpověď a od náměstka ministra zemědělství 
kromě toho že je medik už vůbec nic.
 Přišla mně na mysl modlitba: „Svatý Václave, 
vévodo Ty české země, pros za nás hříšné (zejména 
nyní)...

Jiří Šrámek

Ministr zemědělství Ivan Fuksa a jeho náměstek na tiskovceMinistr zemědělství Ivan Fuksa a jeho náměstek na tiskovce
v Blansku.                                                                               Foto: - Šr -v Blansku.                                                                               Foto: - Šr -

 „Tak si představte, už zavřeli prodejnu 
Albert u nádraží a zase tam bude něco 
jinýho!!!“
 Milá drbno, nebude. Prodejna se moder-
nizuje a bude znovu otevřena ve středu 6. 
října v 9.00  hodin a zůstane tam i ta kráva s 
mlékem. Tak si přivstaňte, ať jste tam první.
 „Nikomu to neříkejte, ale mám zaručenou 
informaci že se bude blanenská nemocnice 
privatizovat!!!“
 I vy jedna tajnůstkářko! Zapomněla jste ještě 
dodat datum. Město totiž nemocnici získalo 
bezúplatným převodem od státu s podmínkou, 
že po dobu 25 let s ní nelze nijak majetkově  
manipulovat ani ji zastavit, natož privatizovat. 
 „To je hrozný, slyšela jsem, že jedna ředi-
telka šikanuje svého zaměstnance natolik, 
že aby nedostal výpověď, tak musí pořád 
marodit!!!“
 Jaké štěstí, že i na takovou nemoc se dá 
napsat neschopenka.

 „Tak jsem se dověděl, že na Wanklově 
náměstí byla povolena nová kavárna. Po-
zval jsem sousedku na kafe a ona už zatím  
byla z kavárny herna!!!“
 Nedivte se, žijeme v době, kdy podnikatel-
ské aktivity ve prospěch zákazníků předbíhají 
dobu, někdy i úřednickou byrokracii.

- Šr -

Vinárna Vinárna DuklaDukla Blansko Blansko
www.vinarnadukla.czwww.vinarnadukla.cz

24.9.201024.9.2010
RETRO RETRO MAGICMAGIC VEČER VEČER
se světovým kouzelníkemse světovým kouzelníkem
* 3hodiny kouzel a zábavy* 3hodiny kouzel a zábavy
 přímo u vašich stolů přímo u vašich stolů
* výborný burčáček* výborný burčáček
* retro kofola stan* retro kofola stan
* cibulové a sýrové dobroty* cibulové a sýrové dobroty
* super dárky za kofču* super dárky za kofču
* vínko ze sudu* vínko ze sudu
* fondue (nutné zamluvit stůl)* fondue (nutné zamluvit stůl)
* ex DJ radia Krokodýl a miláček* ex DJ radia Krokodýl a miláček
 hostů naší vinárny Marek hostů naší vinárny Marek
Prostě večer plný zábavy,dobrot a Prostě večer plný zábavy,dobrot a 
překvapení,nazujte taneční střevíce překvapení,nazujte taneční střevíce 
hoďte se do retro gala a vyrazte!hoďte se do retro gala a vyrazte!

INZERUJTEINZERUJTE
V MONITORUV MONITORU
Za skvělé ceny!Za skvělé ceny!
 602 543 381 602 543 381
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V sobotu 11. září uspořádala blanenská nemocnice zábavný i poučný pořad 
pro děti, mládež i rodiče zaměstnanců nemocnice a veřejnost, pro které byla 
připravena řada atrakcí, dětských soutěží, her a ukázky činnosti složek inte-
grovaného záchranného systému.

Tento pohled se i přes vyslovenou nevoli občanů stane historií. Spodní část Wan-
klova náměstí uzavře patrová budova pana Lišky a bude po nejhezčím náměstí 
Blanska. Prý tam bude spořitelna. Jen aby to nakonec dle dosavadních aktivit 
pana Lišky nebyla další herna. 

Tak se chová naše budoucí inteligence z blanenského gymnázia, jehož ředitelem je 
kandidát do senátu RNDr.Pavel Henek. Plnit první bod svého volebního programu: 
„Obnovení slušnosti a morálky v politice a společnosti“ se mu ale zatím na jeho 
pracovišti příliš nedaří.                                                                 Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Prázdninová bilance městské policiePrázdninová bilance městské policie
 I když zásluhou častějších preventivních pochůzek městské i státní policie a dalšího posílení kamerového 
systému na území města v posledních měsících poklesl počet přestupků, nelze usnout na vavřínech, řekl v 
rámci rozhovoru pro Monitor ředitel Městské policie v Blansku Ing. Martin Lepka a uvedl počty přestupků, 
včetně jejich fi nančního ohodnocení za prázdninové měsíce červenec a srpen. 
 "Tak kupř. v úseku dopravní kázně bylo za překroční 
rychlosti zaznamenáno 44 přestupků s blokovým po-
stihem 30 000.-Kč, ostatních přestupků dle § 22/1 bylo 
210 s postihem 59 300.-Kč, nezaplacené parkovné 32 
případů s postihem 4 400 Kč. Mimo to došlo i k dalším 
porušením obecně závazné vyhlášky a záboru veřejného 
prostranství nesprávným parkováním. V oblasti veřej-
ného pořádku  bylo postiženo 21 případů s postihem 
6 500 Kč, 31 případů veřejného pohoršení  a 7 případů 
znečištění veřejného prostranství  s postihem 10 200.- 
Kč. O něco závažnější bylo 31 majetkových přestupků s 
blokovým postihem 16 000.- Kč a povinností úhrady za 
způsobenou škodu. Mimo to zasahovali městští policisté 
u 12 případů porušení občanského soužití, 7 odchytů 
potulujících se psů, odstraňování vraků vozidel atd. 
Dalších 11 závažných přestupků a trestných činů bylo 
předáno k řešení Policii ČR a 25 případů k posouzení 
přestupkové komisi.”
 V posledních týdnech reagovala městská i státní po-
licie na neúnosnou přestupkovost cyklistů, kteří nemají 
kola vybavena dle platných předpisů, pohybují se po 
setmění bez osvětlení, ohrožují chodce jízdou 
po chodnících a dokonce i v protisměru  na 
jednosměrných komunikacích. Zkrátka chovají 
se tak, jako by pro ně neplatily dopravní značky 
a předpisy, byly zjištěny i případy jízdy pod 
vlivem alkoholu. Dokonce se někteří divili, že 
je strážníci zastavují a pokoušeli se ujet. To je 
potom obzvláště drahé. Bez pokut za nespráv-
né a sebeohrožující přecházení vozovky a kolejí 
se neobešla ani řada chodců. Nebezpečně se 
dokonce chovají i na chráněných přechodech, 
kde se nejen nerozhlédnou, zda nejsou ohro-
ženi, přecházejí s plným zaujetím na probíhající 
telefonický rozhovor, dokonce i na vyťukávání 
SMS zpráv. Vůbec nevnímají, že ta zebra ne-
znamená jejich absolutní přednost a riskují své 
zdraví i životy. Nejhorší je, když strážník takové-
ho hazardéra upozorní na riskantní přecházení 
vozovky a on je vůči němu ještě agresivní. Pak 
už nelze na fi nančním ohodnocení viníka šetřit. 
 Nebezpečné situace mohou vzniknout i vinou 
města, které ne dostatečně plní zákonem da-
nou povinnost osvětlení chráněných přechodů, 
zejména na Rožmitálově ulici s odbočkou k 
radnici, kde je několik přechodů a žádné osvět-
lení. Když nejsou osvětleny výlohy drogerie, je 
celá část ulice ve tmě. Zato o kus dál, v pěší 
zóně, i když je to pěkné, je osvětlovacích těles 
nadbytek. 
 Ke snížení dopravních nehod přispěla i řada 
bezpečnostně prospěšných akcí Policie ČR, ale 
i přesto ještě policisté musejí ocenit pár exper-
tů, pro které sto, dokonce i dvěstěkilometrová 
rychlost přes řádně označený průjezd obcí není 
výjimkou. 
 V současné době řeší město, i když vzhle-
dem k jeho poloze to není právě snadné ani 
levné, nedostatek parkovacích míst na Písečné, 
v okolí nemocnice a pošty, která je tak chuďoun-
ká, že si nebyla schopna a nikdo jí to, jako 
jiným fi rmám, nenařídil pořídit si pro své klienty 
vlastní parkovací plochu, pro kterou je zejména 
severním směrem místa dostatek. Problémem 

je i parkování osobních aut a dodávek bez činnosti v 
nebezpečné vzdálenosti od výjezdu z kruhového objezdu 
na Masarykovu ulici, takže některá projíždějící rozměrná 
auta musejí přejíždět dvojitou plnou čáru pár metrů před 
zátočinou. 

Za informace poděkoval Jiří Šrámek

Tak to vypadá u výjezdu z kruhové křižovatky na Tak to vypadá u výjezdu z kruhové křižovatky na 
Masarykovu ulici každý den.                        Foto: - Šr -Masarykovu ulici každý den.                        Foto: - Šr -
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 Dodávka a montáž kazetových stropních podhledů
 Půdní vestavby - příčky - podlahy
 Montáže střešních oken
 Rekonstrukce bytových jader
 Obklady - dlažby
 Malířské a dokončovací práce

605 530 523

STAVEBNÍ PRÁCE

 • www.ceska-informatika.cz • Blansko • prodejna u nemocnice •  

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

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

 „INTERNET OD ČESKÉ“

Již od
 99,-

měsíčně!

Kandidáti ODS do zastupitelstva města Blanska Vás zvou:
• PŘIJĎTE SI S KANDIDÁTY ZAHRÁT SQUASH

Kdy: sobota 2.10.2010 od 13.00 do 17.00 hodin
Místo: Squash Blansko, Nádražní 8,  
  vedle budovy ČAD Blansko pod supermarketem Albert

• VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Kdy: neděle 3. 10. 2010 od 14.00 hodin
Místo: Zímní stadion Blansko, Mlýnská 17

• EXHIBIČNÍ FOTBALOVÝ ZÁPAS ZBROJOVKY BRNO
Kdy: středa 6. 10. 2010, začátek v 16.00 hodin
Místo: fotbalový stadion FK Blansko, Údolní ulice

• S KANDIDÁTY NA BOWLING
Kdy: čtvrtek 7. 10. 2010 od 17.00 do 20.00 hodin
Místo: Bowling Blansko, Dvorská 4, vedle budovy Sýpky

• DĚTSKÝ DEN - VÝLET RODIČŮ S DĚTMI NA SKALNÍ MLÝN
Kdy: neděle 10. 10. 2010, odjezd ve 13.00 z autobusového nádraží Blansko
Místo: Blansko - Skalní Mlýn - Propast Macocha
Program a občerstvení zajištěno

• POJĎTE S KANDIDÁTY NA KUŽELKY
Kdy: úterý 12. 10. 2010 od 17.00 do 20.00 hodin
Místo: Kuželna Blansko, Údolní ulice

• VEŘEJNÉ SETKÁNÍ S KANDIDÁTY ODS BLANSKO
Kdy: středa 13. 10. 2010 od 14.30 hodin
Místo: Rožmitálova ulice, Blansko

K
al

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

všechny ceny 
jsou konečné

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

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

(vedle restaurace U Štěpánků)

Infolinka        
tel.: 607 824 007

Nežiju ve vzduchoprázdnu, Nežiju ve vzduchoprázdnu, 
znám problémy lidíznám problémy lidí

 Ivana Holomková je jedinou ženou, která se na Blanensku pouští do souboje o senátorské křeslo. Pět-
ačtyřicetiletá starostka Spešova přitom říká, že s ženskou kartou v senátní kampani hrát nechce. „Mám 
plnohodnotný program,“ říká. A hned zmiňuje své priority – boj proti hazardu, ekonomickou odpovědnost, 
úctu k tradicím, efektivní propojení vzdělávání a praxe, vytváření skutečné občanské společnosti, marke-
tingovou strategii pro celý region, rozvoj turistického ruchu nebo úřady, jež budou skutečně sloužit lidem.

 Na plakátech říkáte, že za námi budete stát. Jak 
tomu máme rozumět?
Chci tím vzkázat voličům, že bych chtěla být senátor-
kou, která žije s regionem, podporuje jej a otevírá dveře 
aktivním lidem a smysluplným projektům. Ráda bych 
dokázala, že senátor může svému regionu skutečně 
pomoci. Nabízím zkušenosti z komunální politiky, kon-
takty, férové jednání a maximální nasazení.
 Říkáte zkušenosti z komunální politiky. Vím, že 
jste osm let starostkou Spešova. Ten však není tak 
velkou obcí. Myslíte, že by vás nemohla zaskočit 
velká politika?
 Myslím, že ne. Určitě je starostování větší kvalifi -
kací než například sport. Pohybuju se v prostředí, ve 
kterém se shánějí dotace, připravují projekty, schvalují 
opatření, vymýšlejí koncepce a neustále jedná s lidmi. 
Mám možnost mluvit s vysoce postavenými politiky i 
úplně obyčejnými lidmi. Díky tomu nežiju v žádném 
vzduchoprázdnu, ale vím, co lidi prožívají a co je trápí. 

A že jsem starostkou malé obce? Jsem starostkou tam, 
kde žiju – proto ani nemohu být starostkou většího 
města. Ale zároveň jsem členkou předsednictva Spolku 
pro Moravský kras, členkou Místní akční skupiny pro 
udělování dotací nebo členkou předsednictva krajské 
TOP 09. Pokud bychom tedy vaši otázku dohnali do 
absurdna – byli by v politice pouze lidé z Prahy, protože 
Blansko nebo Boskovice jsou proti Praze také malé.
 Na stránkách holomkova.cz jste uveřejnila devět 
vašich programových témat pro rozvoj republiky 
a dalších devět pro rozvoj regionu. Budeme se 
věnovat především těm regionálním. Uvádíte, že 
náš region potřebuje marketingový plán. Jaký?
 Máme štěstí, že žijeme v regionu, který má mimo-
řádný turistický potenciál. Desítky jeskyní, světoznámá 
propast, krásná příroda, kulturní města, hrady, zámky, 
dobrá dopravní infrastruktura. Proto je škoda, že nedo-
kážeme lidi přilákat na delší návštěvu. Když přijedou na 
Macochu, měli by vědět, že druhý den mohou strávit na 
zámku v Lysicích nebo židovském městě v Boskovicích, 
třetí den v blanenském aqvaparku, čtvrtý si udělat výlet 
na Nový hrad. A tak dále. My tohle zatím neděláme, ani 
nemáme dostatečné služby – půjčovny kol, cyklostezky, 
mapky, informační cedule. V tomto můžeme udělat 
mnohem víc. Ale jen za podmínky, že budeme táhnout 
za jeden provaz.
 Říkáte za jeden provaz. Jak to myslíte?
 Mám řadu zkušeností s dotačními projekty. Vím, že 
republika, ale i Evropská unie podobným projektům 
fandí. Jen je potřeba působit jednotně, mít dobrou vizi, 
ucelenou koncepci. Pak máme šanci uspět.
 Ve vašem programu často zmiňujete aktivní lidi. 
Myslíte, že právě oni by mohli Českou republiku 
změnit?
 Ano, cítím, že se změnou politických špiček končí i 
jedna politická éra. Že končí čas siláckých řečí a me-
galomanských vizí, na které není dost peněz. Věřím, 
že šanci budou stále častěji dostávat lidi, kteří mají 
vize, dobré nápady a mají zájem dělat něco navíc. 
Tito aktivní lidé zaslouží maximální podporu, protože 
právě oni dělají z naší země místo ke kulturnímu životu, 
rozvoji zajímavých osobností a vytvářejí náš hodnotový 
žebříček. Ale aktivita začíná už u těch, kdo přemýšlejí 
o světě, není jim jedno, kde a jak žijí, chválí, kritizují, 
bojují za svůj názor, snaží se o něm přesvědčit ostatní. 
Právě za takovými lidmi budu ráda stát. 

-r-
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Masáže třetí generaceMasáže třetí generace
 Od poloviny září je v provozu nové masážní studio Sylva na Dvorské ulici. Nejrůznějších masážníků 
je v Blansku a okolí jako máku, tohle  se od jiných trošku liší. Když jsem tam přišel napsat článek, 
paní Sylva mi ukázala nový přístroj, který je v Blansku jediný, říká se tomu prý masáže třetí generace.

 A tak jsem ulehl na lůžko a masérka mi pozvlolna 
projížděla záda baňkou, která na bázi podtlaku bla-
hodárně působí na znavené údy. Bylo to příjemné 
a odcházel jsem s dobrým pocitem. To jsou ale jen 
moje osobní pocity, co vlastně přístroj Vacupress 
umí a jaké další služby zde nabízí, se dočtete v 
následujících řádcích přímo od provozovatelky.
 Nabízíme - ruční i přístrojovou masáž, profesio-
nální přístrojovou masáž Vacupress, rašelinové zá-
baly, lávové kameny, speciální podpůrné přístroje... 
Masážní studio Sylva Vás zve do své nově otevřené  
provozovny.  Je vybavena ryze českým špičkovým 
profesionálním přístrojem VACUOPRESS NIODÉ 
III. pro odbourávání tukovo - vodnatých usazenin 
v podkoží a je nejspolehlivější v boji s celulitidou. 
Vakuová masáž je speciální nebolestivá masáž 
prováděná přístrojem, který vytváří regulovatelný 
podtlak. Při tradiční masáži se tkáně zatlačují dovnitř 
těla, zatímco vakuem se provádí masáž zevnitř ven. 
Vynikajících výsledků lze ovšem dosáhnout pouze 
profesionálním vacuopressem, kde se  podtlak po-
hybuje na úrovni až 0,8 baru (80 % vakua), zatímco 
tzv. vacupress kosmetický nedokáže vyvinout podtlak 
více než 0,15 - 0,20 baru!
Účinky VACUOPRESSU NIODÉ III.:

- Omlazuje pleť obličeje,-
vyhlazuje vrásky, ome-
zuje váčky pod očima
- Omezuje dvojitou 
bradu, čistí a zpevňuje 
ochablou pleť na krku, 
dekoltu a poprsí
- Odbourává, redukuje 
a odstraňuje celulitidu 
a podkožní tuk, působí i 
jako prevence celulitidy
- Zlepšuje lymfatický tok, 
mikrokapénky tuku jsou 
odděleny ze shluků a 
odváděny lymfatickým 
systémem z lokálních 
skladišť, čímž účinně 
pročistí tělo
- Toxiny jsou vylučovány 
s balastními látkami z 
těla  ven
- Zeštíhluje cca o 1 cm 
za jednu návštěvu
- Vyhlazuje, zpevňuje a 

prokrvuje tělo i po liposukci
- Zpevňuje ochablé bříško, stehna i hýždě
- Odstraňuje příčinu otékání a zavodnění nohou
- Odstraňuje nebo redukuje drobné křečové žilky na 
nohou - tzv. metličky
- Vyhladí pokožku paží při folikulitidě
DETOXIKACE, ZPEVNĚNÍ POKOŽKY
A AKTIVACE LYMFY:
 Detoxikace prováděná VAKUOPRESSEM NIODÉ 
III. je nebolestivá masáž. Nejdříve se oddělí  tukové 
buňky od sebe, zpevní se pokožka a podkožní va-
zivo. Následně se provede aktivace lymfy. Kúra je 
navíc podpořena lokálním použitím kvalitní kosmeti-
ky. Pro očekávaný účinek je nutné absolvovat 5 - 10 
kůr, nejlépe 2 každý týden. Detoxikace vydrží cca 6 
měsíců  a pro udržení stálého efektu doporučujeme 
udržovací kůru jedenkrát měsíčně. V průběhu kůr je 
potřeba zvýšit příjem tekutin. Doporučujeme bylinné 
čaje, např. Lymfodren, neslazené a nesycené vody 
a konzumovat více ovoce a zeleniny, více chodit a 
omezit kouření.   
REDUKCE DROBNÝCH KŘEČOVÝCH
ŽILEK, TZV. METLIČEK: 
 Masáž prováděná VAKUOPRESSEM NIODÉ III. 
je nebolestivá, místa ošetřujeme pulzním podtlakem. 

určené převážně pro ženy. Ve stávající POSILOVNĚ 
zůstanou klasické posilovací stroje, jak tomu bylo 
od začátku.
     V sobotu 2. října bude na squashi otevřeno v době 
od 13 do 17 hodin pro všechny zájemce zdarma! Toto 
otevření se uskuteční v rámci předvolební kampaně 
a pod záštitou Ing. Jiřího Crhy, kandidáta na starostu 
města Blanska. K dispozici jsou všechny čtyři kurty, 
ale je nutné se nahlásit předem a místo si rezervovat, 
jak se říká, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Těšíme se 
na návštěvu. Pro zájemce uvádím telefonní čísla: 
777 887 700, 516 412 100.

-rl-

Nový FIT sál

     Zářijový squashový turnaj v sobotu 11.9. vyhrál 
Tomáš Kryl, který ve fi nále porazil Libora Münstera 
2 : 1 (7:11, 12:10, 15:13). Třetí místo pro sebe získal 
Libor Pelant po vítězství nad Luďkem Řehořem 2 : 0 
(11:7, 11:7). Než jsme se k těmto fi nálovým zápasům 
probojovali, muselo všech 9 turnaje chtivých hráčů 
vybojovat kvalifi kační turnaj o nasazení do pavouka. 
Zde nejlepší připravenost ukázal právě Libor Mün-
ster, který postoupil z prvního místa.
     Další, říjnový squashový turnaj, proběhne v sobotu 
16. října od 13 hodin. Startovné obvyklé 200,- Kč.
     I když, jak již jsem psal v předešlém článku a 
bohužel musím se zmínit znovu, návštěvnost na 
squashových kurtech není nijak oslňující. Nedá se 
to říct o posilovně, tam jsme někdy tak přeplněni, 
že prostě nejsme schopni klientelu uspokojit. Z toho 
důvodu jsme z bývalé masérny vytvořili FIT SÁL. 
Místnost není opět nijak velká, ale stroje jsou tam 
zajímavé. Například veslařský trenažér, spinningové 
kolo, běžecký pás a další menší cvičební pomůcky 

SQUASH SQUASH 
ČAD Blansko, Nádražní 6ČAD Blansko, Nádražní 6
po 14po 143030-22, út-pá 6-22, út-pá 63030-22, so 13-18, ne 10-20-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

Některé metličky nelze odstranit zcela, vždy však 
dochází k jejich výrazné redukci.
ODSTRANĚNÍ CELULITIDY:
 “Pomerančová kůže” vzniká nadměrným a nerov-
noměrným hromaděním tukových buněk v určitých 
partiích těla - u žen jde především o břicho, hýždě a 
stehna. Při proticelulitidové kůře mechanicky oddě-
luje tukové buňky   ze shluků, zároveň se pokožka 
a podkoží prokrvují, tomu napomáhá i kvalitní kos-
metika. Zároveň se aktivují buňky, které vytvoří nová 
elastenová a kolagenová vlákna. Musí však nejprve 
dojít k detoxikaci organismu. První výsledky pocítíte 
zhruba při čtvrté či páté kůře. Pro očekávaný účinek 
je nutné absolvovat 10 - 15 kůr, nejlépe 2 každý 
týden. Pro udržení stálého efektu doporučujeme 
udržovací kůru asi jednou za tři týdny. V průběhu kůr 
je potřeba zvýšit příjem tekutin. Každý den by měl 
klient absolvovat alespoň krátkou procházku a večer 
ošetřit pokožku krémem s anticelulitidními účinky.
ZEŠTÍHLENÍ PARTIÍ - ODBOURÁNÍ
PODKOŽNÍHO TUKU:
 Při proticelulitidové kůře VACUPRESS NIODÉ III. 
oddělí  tukové buňky od sebe tak, aby v nich  mohl 
probíhat přirozený metabolismus. Mechanickou 
cestou a kvalitní kosmetikou se tkáň silně prokrví a 
je důležité, aby v této době mělo tělo menší příjem 
než výdej (jinak si  buňky začnou ukládat tuk právě 
v ošetřovaných partích). Tělo si začne odebírat 
energii ve formě tuku z uvolněných tukových buněk 

„M
ám

e výborné hlem
ýždě, pane.”

„Já vím
,... dokončení v TA

JEN
C

E.“

a to přednostně z ošetřovaných partií. Výsledkem 
bude skutečné zeštíhlení a formování postavy. Místo 
drastických diet je lépe pomalu a postupně měnit 
zažité stravovací návyky. Pro očekávaný účinek je 
nutné absolvovat 10 - 15 kůr, nejlépe 2 každý týden.  
OŠETŘENÍ ZAVODNĚNÝCH
A OTEKLÝCH NOHOU:
 VACUPRESS NIODE III. dokáže odstranit nebo 
zmírnit tzv. “těžké nohy". Ošetří Vaše oteklé a zavod-
nělé končetiny, pročistí a zaktivuje lymfatický systém, 
prokrví pokožku, uleví od bolesti a viditelně zmenší 
otok nohou. Je tu ovšem potřebná spolupráce s kli-
entem, zvýšit příjem tekutin - čistou vodu a bylinkové 
čaje (např. Lymfodren), nahradit černou kávu obilnou 
kávou (CARO, MELTA), omezit sůl, cukr, pšeničnou 
bílou mouku, zbytečné léky, Éčka v potravinách a 
nepřírodní ochucovadla.
VAKUOVÝ LIFTING  OBLIČEJE,
ZPEVNĚNÍ KRKU, DEKOLTU A POPRSÍ:
 Nabízíme Vám jedinečný  bezoperační lifting 
obličeje  a  upevnění a utažení pokožky obličeje, 
krku, dekoltu a poprsí. Výsledek  je viditelný ihned 
po aplikaci. Ošetření VACUOPRESSEM
 NIODÉ III. je velice příjemné a bezbolestné, Vaše 
pleť bude pevnější, vyhladí se jemné vrásky, omezí 
se hluboké vrásky, váčky pod očima a dvojitá brada. 
Zároveň se aktivuje lymfatický systém, odstraní se 
toxické látky a zadržovaná voda z obličeje.

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

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

 Účetnictví, poradenství. 733528882.
 KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ

BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny! 
Tel. 602786025. 

 Rekonstrukce koupelen, bytového jádra, 
obklady i dlažby. Zajistím všechna řemesla. 
Tel. 607937765.

 Montáže staveb, zateplení fasád, sádro-
kartony, bourací práce včetně likvidace. Tel. 
724249530.

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

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

 Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz

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

 Kosmetický salon, nehtové studio, ob-
jednávky pernamentní makeup. Připravu-
jeme kadeřnictví. www.keystudio.cz - tel. 
739516503.

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

 Koupím vaše auto. Tel. 603707132.
 INVESTOR vyplatí dluhy a exekuce na 

nemovitostech. Tel: 541211843, 731231318.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Samsung S5230 Star za 1900 Kč, Ford Fiesta 1.3i rok 
97 za 29 tis. Kč Tel. 739022072.
* Senegalské proso v klasech. Výborná kvalita, velké klasy. 
Cena 70,- Kč/kg. Tel. 739076085.
* Disky na Š Favorit, Forman - 3ks, pneu s disky Š Favo-
rit, Forman - 2ks, startér na Felicii, mražák Whirpool - 6 
šuplíků, v. 141 cm. Tel. 608889821.
* Novou výklopnou válendu s úlož. prostorem, cena 2000,- 
Kč. Tel. 605962194.
* Štěňata labradorského retrívra černé barvy bez PP 
- 6 fenek a 4 psi, odběr od 15.10. Cena 1500 Kč. Tel. 
777263861.
* Vyřazený průtokáč - karmu MORA 371 (na náhradní 
díly). Tel. 602864329.
* Prostorný OV 3+1 72 m2 v 1. patře cihlového domu v 
centru na Sadové. K bytu garáž přímo v domě, cena 2,5 
mil. Tel. 602330488.
* Silniční kolo Bauer road - galusky, 100% stav. Dále psací 
stroj Consul v kufru, 100% stav. Tel. 737565661.
* Kunštátský keram. zelňák 15l s vodní poklicí, téměř nový, 
za 300 Kč. Tel. 728373160.
* Mladé andulky na ochočení za 100 Kč. Tel. 737902404.
* Křeslo v zach. stavu, velmi levně. Tel. 516417473.
* Tmavohnědou leštěnou dvoudvéřovou skříň a BTV úhl. 
55 cm OVP. Tel. 737911873.
* 3+1 na Zborovcích s vl. topením, CP 87 m2. Tel. 
606713760. RK nevolat.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* 2+1, Blansko-Sever. Tel. 724762916.
* Stodolu nebo podobný objekt BK a okolí do 15km. Tel. 
732126201.
* Garáž na Zborovcích nebo přilehlém okolí. Platím hotově. 
Tel. 604275982.

* Ukrajinka s pracovním povolením, pracující slušná neku-
řačka středního věku již bez dětí, hledá levný podnájem do 
max. 3500Kč včetně inkasa. Mohu nabídnout péči o starší 
paní včetně nákupu a úklidu. BK a okolí. Tel. 602882227.
* Daruji hodným pánům malou, krásnou rezavou ko-
čičku. Je zdravá, odčervená a chodí na kočičí WC. Tel. 
721240105.
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 na Zborovcích, bezbarié-
rový, volný od října. Tel. 602759657.
* Pronajmu byt OV 1+1 v Blansku od října 2010. Cena 
6500 Kč vč. inkasa. Tel. 776641800.
* Pronajmu ihned garáž na Mánesové ulici, Blansko. Tel. 
737900946.
* Pronajmu dlouhod. garáž na Zborovcích. Tel. 775223137.

www.rosendorf.cz

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

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

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

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

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

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Pivní pouť  – 25.9.2010 od 11h, Černá Hora, cena dospělí 
140,- Kč a děti 40,- Kč
Účinkují: D. Janda, Kamelot, B. Basiková, G. Partyšová, 
Support Lesbiens, Kryštof a další
Divadlo SEMAFOR - Život je náhoda v obnošený vestě – 
7.10.2010 v 19.30 h, Blansko – Dělnický dům, cena 200, 
250 a 300,- Kč. Hrají: Jitka Molavcová, Jiří Štědroň, Václav 
Kopta a další.
Zdeněk Izer – Ze dvou se to lépe táhne – 19.10.2010 v 19.30 
h, Blansko – Dělnický dům, cena 200 a 250,- Kč. Hudebně 
zábavný pořad. Host pořadu: Šárka Vaňková
Koncert Nezmaři, 13.10.2010 v 19.30 h, Blansko – Kino, 
cena 150,- Kč. 
Michal k snídani, 27.11.2010 v 10 h, Blansko – Dělnický 
dům, cena 140,- Kč. Dětský program Michala Nesvadby.
Ticketpro:
2.10. Vivaldianno 2010 - Brno, Janáčkovo divadlo
7.10. Joe Cocker - Brno, Hala Rondo
8.10. The plastic people of universe - Brno, Klub Mersey
12.10. Chinaski - Brno, Hala Vodova
11.10. Eva Špinarová - Brno, Stadion Kounicova
19.11.Harlem Gospel Choir - Brno, Katedrála Sv. Petra 
a  Pavla
Ticketstream:
22.10. Elán Tour 2010 - Brno, BVV
30.10. Karel Gott a Eva Urbanová - Brno, Hala Rondo
13.-14.11. Festival otevřených sklepů - Kyjov
Aktuální nabídka:
DVD Jóga, cesta ke zdraví – přednáška a záznam z pobytu 
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda v Blansku. Délka 59 
min. Cena 179,- Kč.
Turistické atlasy Aspida – přehled turistických zajímavostí 
jednotlivých krajů ČR, obsahují informace o obcích, městech, 
památkách, užitečná čísla a kontakty na úřady, cyklomapy 
a tipy na ubytování a stravování. Cena: 36,- Kč
Pidifrk Blansko - speciální sběratelská edice pohledů - tzv. 
pidifrků. Kreslené pohledy na sebe vodorovně i svisle na-
vzájem navazují, a dohromady tak tvoří ojedinělou mapu 
zajímavostí České republiky. V současné době nabízíme 
Blansko, Brno a Špilberk. Cena: 15 Kč. 
Plán města Brna -  měřítko 1:20 000, doplněný automapou 
a cyklotrasami v okolí. Cena 49,- Kč
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-

www.guape.cz
S - PODLAHYODLAHY

         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

        

Blansko

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

NEJLEPŠÍ CENY
za pronájem lešení!!!

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

Tel. 736 696 069Tel. 736 696 069

EASY ASY WAYAY
Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

JAZYKOVÁ ŠKOLA
EASYWAY nabízí:

AKCI „LAST MINUTE“

NA VYBRANÉ KURZY

ŠJ, RJ, IJ, FRJ

SLEVA AŽ 10%
Pro více informací nás kontaktujte!

osobně: Blansko, Masarykova 12
  (naproti poště)
te l: 777 899 711, 774 716 151, 516 412 083
mail: info@kurzy-easyway.cz
web: www.kurzy-easyway.cz

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

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

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

Všechny ostatní kontakty zůstávají zachovány.

AFRODITAAFRODITA
STUDIO ŠTÍHLÉ LINIESTUDIO ŠTÍHLÉ LINIE
Blansko, Bezručova 32Blansko, Bezručova 32

tel. 721 066 028tel. 721 066 028
www.studioafrodita.czwww.studioafrodita.cz

Vem kámošku za ruku,
běhejte bok po boku.

Ke každé permanentceKe každé permanentce
do VACU SHAPU od 1. zářído VACU SHAPU od 1. září
hodina Pneuven kalhot ZDARMA!!!hodina Pneuven kalhot ZDARMA!!!

- Při zakoupení dvou nových- Při zakoupení dvou nových
 permanentek zaráz ušetříte každá permanentek zaráz ušetříte každá
 250 Kč a dostáváte navíc každá 250 Kč a dostáváte navíc každá
 60 minut přístrojové lymfodrenáže 60 minut přístrojové lymfodrenáže
 ZDARMA!!! - kterou můžete ZDARMA!!! - kterou můžete
 věnovat i blízké osobě. věnovat i blízké osobě.

Aktuální otázky KubyAktuální otázky Kuby

Očima občanůOčima občanů

 Ostrovní Kuba, označovaná některými lidmi jako skanzen socializmu a druhými zase paradoxně 
jako laboratoř světové levice, je u nás obecně známá především z dovolených na slunných plážích 
Varadera. Světové letovisko však ani zdaleka není obrazem této země.

 Městská knihovna Blansko připravuje pro zájem-
ce o cestování a poznávání exotických míst, historii, 
ekonomiku a politiku zajímavou akci.
 10. listopadu 2010 se v 17 hodin uskuteční v 
sále blanenského zámku přednáška prof. dr. Petra 
Chalupy, CSc. a beseda s Exca. Sra. Bárbarou E. 
Montalvo, Chargé d‘ Affares  Kubánské republiky, 
o této karibské zemi.
 Profesor Chalupa, který na Kubě služebně ka-
ždoročně dlouhodobě pobývá, spolu s kubánskou 
diplomatkou, budou prezentovat reálný obraz sou-
časné Kuby a v diskuzi odpovídat na dotazy, které 
se týkají této země.
 Kdo se tedy chce např. dozvědět nejnovější in-
formace o osudu pěti Kubánců vězněných v USA, 
o vojenské základně na Guantanámu, která již 

před léty měla být americkými vojáky vyklizena, o 
misích kubánských lékařů, které vracejí statisícům 
Latinoameričanů zrak, či o současných integračních 
tendencích Kuby, Venezuely, Bolívie a dalších 
zemí, anebo o důsledcích ekonomického embarga 
a působení kubánského disentu, má jedinečnou 
možnost.
 Kuba, která prošla zcela jiným historickým, spole-
čenským a politickým vývojem, byla u nás známější 
před rokem 1989. Dynamický vývoj za poslední 
období, označované jako „Época especial“, ji kva-
litativně pozměnil.
 Přijďte se dozvědět, jaká Kuba tedy opravdu je. 
Jste srdečně zváni.

Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko 

Úřednická byrokracie

Dne 13.9. 2010 v dopoledních hodinách jsem na-
vštívil pracoviště pro vyřizování řidičských průkazů 
v Blansku, abych si vyřídil potřebné náležitosti sou-
visející s nařízenou výměnou řidičského průkazu. 
Jednalo se o úřední den s úřední dobou pracoviště 
8.00- 17.00. Řádně jsem se při příchodu vybavil 
pořadovým číslem a poslušně čekal, až na mne 
přijde řada. Čekárna byla plná k prasknutí, většina 
lidí čekala právě na přepážku ŘP. Po přibližně dvou 
hodinách čekání, kdy bylo vlažným tempem odba-
veno několik klientů, přesně ve 12.00, pracovnice 
příslušné přepážky zatáhla roletu, podstrčila na 
přepážku lístek „Obědová přestávka 12.00-12.30“ a 
klidně odešla. Připomínám, že úřední doba je uve-
dena 8-17h. Po mém dotazu u vedlejší přepážky mi 
bylo sděleno, že pracovnice na zmíněné přepážce 
je sama a musí na oběd. To mne poněkud popudilo. 
Že je pracovnice na přepážce sama je dle mého 
názoru pouze a jen problém úřadu a ne občanů, 
kteří se musí přizpůsobit úředním hodinám.  Šel jsem 

si tedy na tuto situaci neprodleně stěžovat k panu 
Gajdošíkovi, který je vedoucím celého odboru. Pan 
Gajdošík bohužel nebyl přítomen a nikdo z náhod-
ně kolemjdoucích pracovníků úřadu nevěděl, kde 
právě je. Byl jsem tedy nucen odejít s nepořízenou 
a dál poslušně čekat, až se na mne dostane řada u 
příslušné přepážky.
Tento přístup k občanům se mi zdá poněkud zvláštní 
a dovoluji si konstatovat, že i sprostý. Úřední dny 
jsou pouze dva v týdnu s pevně danou úřední do-
bou a pracovníci si klidně dovolí v tuto dobu nebýt v 
práci! Mě osobně takové jednání urazilo. Co dělají 
konkrétně na této přepážce zbývající tři dny v týdnu 
nevím ani to nehodlám zjišťovat, byť jsou všichni 
tito zaměstnanci placeni z našich daní. O rychlosti a 
efektivitě práce přepážky ŘP by se možná taky dalo 
polemizovat. Stačí jen chvilku pozorovat.

MK 

Redakční poznámka

 V minulém vydaní vyšel v této rubrice článek, 
kritizující zbytečné výdaje na městském koupališti 
za bezplatné půjčování knih a časopisů. Autor uvedl 
celé jméno, adresu a telefon a požádal, aby článek 
byl podepsán jeho přezdívkou Chroust. Bohužel se 
takto jmenuje jeden zaměstnanec městského úřadu, 
který prý tímto článkem utrpěl újmu a dožaduje se 
vysvětlení. Takže abyste byli v obraze, autorem člán-
ku nebyl Vladimír Chroust, řidič vozidla městského 
úřadu, nýbrž úplně někdo jiný a podle tiskového 
zákona nemusí být jmenován. Pan Chroust ale trval 
na tom, aby v Monitoru bylo zveřejněno, že on nebyl 
autorem tohoto článku, tudíž tak činím. Nicméně to 
neberu jako omluvu, nemám za co se omlouvat. 
Spíše mi je smutno z toho, že svoboda slova a tisku 
se už pomalu blíží do komunistických dob a kde kdo 
se dožaduje omluv, soudních procesů, či fi nančních 
odškodných za úplné maličkosti. Vždyť v tomto pří-
padě vlastně o nic nešlo. Pan Chroust mohl každému 
říct, že ten článek nenapsal a byl by klid. Píšu tuhle 
poznámku proto, že podobných případů přibývá a 
mrzí mě, že lidem chybí tolerance a nadhled. Vžyť 
přece defakto šlo jen o malichernost a kdyby se autor 
chtěl podepsat kupříkladu jako Novák, zajímalo by 
mě, kolik Nováků by přišlo do redakce si postěžovat, 
že nejsou autorem zveřejněného článku. Nekráčí ta 
naše demokracie nějakým špatným směrem?

PM
(Pardon, měl bych napsat asi Petr Müller, Sloupečník 
49, Blansko, tel. 602543381, a ještě k tomu rodné 
číslo a možná i výšku, váhu a číslo bot. Pak by to 
bylo správně?)
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☺☺

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

cestovní agentura

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

e-mail: s-tour@iol.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ

!!! LAST MINUTE 24 hodin DENNĚ !!!☺☺ ☺☺
EXOTIKA ZIMA- velký výběr slev pro každého

Oslavte s námi vstup do 20. sezony - VYUŽIJTE SLEVY PRO VĚRNÉ KLIENTYOslavte s námi vstup do 20. sezony - VYUŽIJTE SLEVY PRO VĚRNÉ KLIENTY

 TIP: Jarní prázdniny-  VČASNÉ SLEVY, děti ZDARMA!

     Sella Ronda, Tonale, Marilleva, Monte Bondone,

Aprica, Paganela, Sestriere, Bormio, Val di Fiemme...

    ! Zájezdy se stravou i bez, Francie- busem levně ! 

*** Skupinové slevy, služby pro fi rmy, školy, jízdenky, letenky ***

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

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

TOP AUTOSALON 
BLANSKO 
Svitavská 2329 
678 01  Blansko 

Poznejte sílu, úspornost 

a komfort vozů Škoda Octavia 

Edition CZ s turbomotory 

TSI a TDI CR a zákaznickou 

výhodou až 85 000 Kč. Již 

za 334 900 Kč tak můžete 

mít například model Octavia 

Prima Edition CZ v provedení 

liftback. Potěší Vás nejen 

slevou 39 000 Kč, ale také 

výbavou, v níž nechybí 

klimatizace, el. ovládání oken 

vpředu aj. Informujte se u nás 

ještě dnes!

SIMPLY CLEVER

SÍLA, KTEROU OCENÍTE

NENECHTE SI UJET  

VOZY ŠKODA OCTAVIA  

EDITION

S TURBOMOTORY  

A ZVÝHODNĚNÍM  

AŽ 85 000 KČ!

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu  

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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

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

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

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

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

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

Mimořádnou událostí SOŠ a SOU Blansko bylo dokončení rekonstrukce kuchyně 
a jídelny, které byly vybaveny v souladu s normami Evropské unie. Slavnostní 
předání do provozu provedl náměstek hejtmana JM kraje Ivo Polák a starostka 
Blanska Jaroslava Králová.

V moderně vybavené kuchyni bude probíhat výuka oboru kuchař nejen našich, 
ale v rámci patronátních styků i žáků zahraničních škol. Rekonstrukce kuchyně, 
jídelny a dalších zařízení v hodnotě 5,5 milionu korun byla hrazena dotací Kraj-
ského úřadu JM kraje.  

Po prohlídce nově vybudovaných a vybavených prostor se zástupci JM kraje 
I.Polák, S. Navrkal, představitelé města, fi rmy Vrba, stavebního dozoru, projektant 
a pozvaní hosté sešli, aby poděkovali všem, kdo se na významné modernizaci 
učiliště podíleli.                                                                                   Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z UČILIŠTĚ ** FOTOREPORTÁŽ Z UČILIŠTĚ *

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


