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Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832

www.velvetblansko.cz

 Připomínky nenechávám spadnout pod stůl a 
tak jsem jel na Olešnou. A vůbec jsem nezjistil, že 
by něco naznačovalo, že se plýtvalo penězi. Právě 

naopak. Silničáři správně a včas vybrousili stře-
dové i boční praskliny a spáry zacelili, aby se jimi 
nedostala pod vrchní vrstvu voda, která by v zimě 
vlivem mrazu vozovku roztrhala a zničila. Na silnici 
vedoucí stínem lesa se pochopitelně praskliny jako 
ve volném terénu nevyskytují, tak tam nebylo co 
opravovat. Navštívil jsem jednoho z podepsaných 
a zjistil, že podpisy jsou fi ngované, žádný z těch tří 
nic nepodepsal, s textem ani nesouhlasí a od nikoho 
neslyšel, že by někdo z občanů měl k opravě vozov-
ky výhrady. Takže jsem ztratil čas, zbytečně projel 
benzin jen proto, že někdo jako v dobách minulých 
jedná jménem občanů, aniž by ho tím někdo pověřil, 
falešně své výmysly podstrkuje druhým, aniž by se 
sám podepsal a otravuje všechny ostatní. Případ je 
zralý pro písmoznalce, kteří podepíší skutečného 
autora. 
 Dojemné jsou i případy, kdy se postižený, patrně 
z obav o své postavení, hádá i s fotografi emi, u 
nichž je pouhých 8 řádek textu s určením, kde byly 
pořízeny. Tak jeden takový starosta rozeslal všem 
starostům a úřadům v okrese i mimo něj (jen auto-
rovi oněch fotografi í ne) celostránkovou výmluvu, i 
když v tom svém dopise uvádí: „Jsem kritice každý 
den vystaven bezpočetně. Tak to v demokratické 
společnosti je a máme za to být rádi.“ (Ale asi jen 
pokud se ta kritika netýká jeho – pak už to zřejmě 
demokratické není). Dokonce přiznal i to, že na 
fotografi ích opravdu je zanedbané dětské hřiště a 
vedle něho nádrž s hnusně špinavou a smradlavou 
vodou. Chyba je asi v tom, že je vidět pouze ten 
nepořádek, ale ten dlouhodobý zápach z fotografi e 
ne a ne ucítit.  

Text a foto: - Šr -

 Často dostávám dopisy od svých čtenářů. Většina upozorňuje na různé nedostatky, jiní žádají o 
vysvětlení nebo o pomoc při nápravě různých nedostatků, jiné jsou i z kategorie: potrefená… atd.
Nejhorší jsou dopisy sice podepsané, ale jmény autorů, kteří nic nepodepsali. Z té poslední je dopis, 
který jsem obdržel „za občany obce Olešná“, stěžující si jak zaměstnanci správy silnic rozřezali 
pěknou(podtrženo) silnici a řezy zalili asfaltem od Blanska až po kraj lesa, přes les ne a opět přes 
celou obec, čímž silnici zničili. Lidé prý jsou rozhořčeni, prý se tak zbytečně vyhazují peníze. Mám 
se přijet podívat, jak se u nás hospodaří. A za občany tři podpisy. 

GARÁŽOVÁ VRATA EVO
Výměna starých vrat bez zednických úprav. Nová vrata již za 3 hodiny !!! 
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Co bývalo špatnéCo bývalo špatné
a je ještě horší a je ještě horší 

Prodej, servisProdej, servis
a programování a programování 

restauračníchrestauračních
a obchodních pokladen a obchodních pokladen 

KANCL, technika Blansko, spol.s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko
Tel. 516 414 943

www.realitymacocha.cz

RD Rájec-Jestřebí

Řadový RD 1+1 se zahradou a dvorem. CP: 440 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.550.000 Kč

RD Lhota Rapotina

RD 2+1 po zdařilé rekonstrukci. Plocha pozemku 
činí 289 m2.
mob.: 776 855 855 Cena:  1.200.000 Kč

Pozemek Blansko

Stavební pozemek na velmi pěkném a  klidném 
místě. CP: 4 519 m2.
mob.: 777 857 740 Cena:  550 Kč/m2

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

Byt Blansko

OV 2+1 s lodžií, v žádané lokalitě města. CP: 52 m2. 
mob.: 777 857 740 Cena: 1.050.000 Kč

Byt Blansko

OV 2+1 s vlastním plynovým topením. CP: 54 m2. 
mob.: 777 857 739 Cena: 1.400.000 Kč

20 let na trhu  – 100% právní záruka a seriozní jednání

* Prodej bytu 1+kk Blansko – Wanklovo nám., 30 m2, 2.p., výtah...NC – 809.000 Kč
* Prodej bytu 1+kk Blansko – Okružní, 45 m2, 2.p., bezbariérový...NC – info v RK
* Prodej DB 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 3.p.,šatna, balkon...NC – 1 149.000 Kč
* Prodej OV 3+1 Blansko – Dvorská, 7.p., výtah, výhled na les...NC – 1 699.000 Kč
* Prodej OV 3+1 Blansko – Zborovce, 3.NP, zděný, vlastní kotel...NC – 1 750.000 Kč
* Prodej RD 5+1 Blansko – Lažánky, klidná část obce, po rekonstrukci...NC – 1 599.000 Kč
* Prodej pozemku na RD Ráječko - pěkný výhled, sítě dostupné...NC – 749 Kč/m2

* Prodej garáže Blansko – centrum, prostorná, poz. města...NC – 150.000 Kč

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

SLEVYSLEVY

- 15 %- 15 %
út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY

masívních postelímasívních postelí
a matracía matrací

od firmy Jelínekod firmy Jelínek

Akce platí do 9.10.Akce platí do 9.10.
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Náš kraj docílil snížení                  
cen za dopravu

 Rada Jihomoravského kraje projednala výběrové 
řízení na autobusové dopravce Integrovaného do-
pravního systému v oblasti Brněnsko. Kraj objedná-
val v tendru dopravu na deset let dopředu, průměrná 
cena za jeden ujetý kilometr bude přibližně 28 korun.
 Třetina všech výkonů autobusových přepravců je 
poskytována právě na Brněnsku. Výběrového řízení 
se účastnilo 15 subjektů. V drtivé většině případů mo-
hou už být v nejbližší době uzavřeny nové smlouvy. 
Díky tomuto výběrovému řízení se podařilo docílit 
jedné z nejnižších cen v ČR, v průměru 28 korun 
za ujetý kilometr. Celostátní průměr činí 31 korun. 
To je důležité, protože to znamená snížení zátěže 
krajského rozpočtu o desítky milionů korun ročně. 
Podobná výběrová řízení proběhnou i v dalších 
částech kraje. Ve výběrových řízeních uspělo devět 
fi rem. Sedm z nich jsou naši stávající dopravci, kteří 
mají sídlo v Jihomoravském kraji. Osmý v kraji sídlo 
nemá a už zde působí, devátý úspěšný účastník 
soutěže rovněž sídlí mimo kraj a bude jihomoravskou 
integrovanou dopravu zajišťovat poprvé. Mělo by 
také dojít i ke zkvalitnění vozového parku. Dopravci 
musejí také garantovat, že určitý počet spojů zajistí 
nízkopodlažními autobusy.  
 Do oblasti Brněnsko, jejíž součástí je i Blansko, 
spadá 83 linek ze 194, které fungují v rámci Integro-
vaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

- Šr - 

Přerušení elektrické energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 30.09.2011 od 08:00 do 16:00. Obec - Blansko. 
Vypnutá oblast: Blansko - ulice Mlýnská- domy č. 4 
ž 16 sudá čísla a domy č. 7 až 13 lichá čísla, ulice 
Divišova - dům č. 1
Dne 04.10.2011 od 07:30 do 12:30.  Obec - Blan-
sko Lažánky. Vypnutá oblast: oblast kolem vodárny, 
domů č.p. 54, 140, 35, 161 - u řeky Punkvy za ČKD 
směr Skalní Mlýn. Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON

Asociace futsalu Blansko

 V sobotu 24.9. 2011 v 10 hodin bude zahájen 
okresní přebor futsalu v Blansku na hřišti ZŠ TGM 
BLANSKO. Zahájení bude předcházet ukázka tré-
ninku prvoligového TANGA BRNO s reprezentanty 
ČR. Zájemci si mohou zatrénovat s nimi. Je třeba 
si vzít sportovní oblečení a brankáři budou trénovat 
s reprezentačním brankářem Václavem Kubíčkem. 
Trénink proběhne od 8.30 do 9.30 hodin. Vážní zá-
jemci o trénink, přihlaste se prosím na emailu afb@
futsalblansko.cz, kdo má zájem o brankářský trénink, 
uvede Brankář.

Lubomír Rek

INZERUJTE
VÝHODNĚ

V MONITORU
Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381

2  

KLUB RATOLEST NA 
„   ZPĚVÁNKÁCH“ V KNIHOVNĚ

 Druhý zářijový týden, konkrétně 7.9. 2011 dopoled-
ne, se sešly v hudebním oddělení Městské knihovny 
Blansko maminky s dětmi z blanenského klubu 
Ratolest na novém pořadu s názvem „Zpěvánky pro 
děti“.
 V příjemné atmosféře se rodiče a jejich ratolesti 
seznámili s provozem hudebního oddělení, jeho 
pestrou nabídkou a způsobem půjčování. Děti 
hravou formou poznaly jednotlivé druhy AV médii, 
zkusily si jednoduchou rytmiku a všichni společně 
si zazpívali a zatancovali při písničkách z dětských 
fi lmů a pohádek. Děti přivítal maskot tohoto pořadu 
skřítek Ratolešták, kterého děti s maminkami vyrobi-
ly. Pohádková postavička se stala průvodcem celého 
pořadu a bude jím i příště. Nový pořad hudebního 
oddělení se totiž bude opakovat v pravidelných 
intervalech tak, jak se střídá čtvero ročních období. 
Tím pádem se tematicky zaměří k jaru, létu, podzimu 
a zimě. 
 Příště se tak děti mohou těšit na „Vánoční zpěván-
ky“. Na konci pořadu si děti s maminkami odnášely 
domů půjčená CD s dětskými pohádkami a písnič-
kami.

H. Juříková

Jak se hraje volejbal

 15. září nás pozvali deváťáci do naší tělocvičny, 
kde jsme se mohli podívat na to, jak se hraje volejbal. 
Nejdříve jen trénovali přihrávky s panem učitelem 
Vránou. Šlo jim to moc dobře a míč létal přes síť 
sem a tam. Taky se nám líbilo, jak si žáci společně 
přihrávali, volali na sebe, radili si. Ani jsme nevěděli, 
komu máme fandit, protože na obou stranách hráli 
šikovní hráči. Až budeme na vyšším stupni, určitě se 
přihlásíme do sportovních her. Abychom uměli hrát 
tak, jako dnešní deváťáci.

Žáci čtvrté třídy, ZŠ Blansko, Erbenova 13

Cenová houpačkaCenová houpačka

Blanskem otřásá panikaBlanskem otřásá panika

Vhodné pro:
 - opravy a údržba veřejného osvětlení
 - kácení a úprava stromů
 - nátěry a opravy fasád
 - montáž, vylepování reklam a billboardů
 - mytí oken a prosklených budov
 - hromosvody, okapy, antény, kamery
 - opravy a nátěry el. osvětlení
 - montáže vzduchotechniky, klimatizace
 - výstavba a opravy objektů
 - konstrukce staveb 
 - fotografování a fi lmování

JEZAT, s.r.o.
Na Hrázi 309
Rájec – Jestřebí

Tel.: 605 24 77 41
  605 24 77 42

Cena dohodou
dle požadované
pracovní výšky.

www.jezat.cz

PracovníPracovní
výška 22 mvýška 22 m

Hmotnost
vozidla do 3,5 t

Pronájem pracovní plošinyPronájem pracovní plošiny

NOVINKA! POHOTOVOSTNÍ
ÚVĚR NA AUTO  
* SCHVÁLENÍ DO 15 MINUT
* BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ
* PENÍZE UŽ DO 2 DNŮ
BLIŽŠÍ INFORMACE na tel. 736736696069696069

 A ne málo. Strach z toho kdo bude po dražbě 27. září majitelem hotelu Dukla se po zkušenostech 
ze severu Čech mění v paniku a zoufalství. 
 Obchodníci z Rožmitálovy ulice zvažují, co s nimi 
bude v případě, že hotel koupí někdo se záměrem 
přestěhovat do Blanska spousty cikánů z brněnského 
Cejlu, případně jiných lokalit a zakoupit za pár korun 
jimi zdevastované domy se záměrem získat cenná 
stavební místa v centru Brna. V tom případě bude 
pro ně výhodnější své prodejny v blízkosti Dukly včas 
zrušit. 
 Všechno dnes záleží na schopnosti představitelů 
města. Vůbec jim nezávidím jejich odpovědnost za 
budoucnost Blanska. Zakoupení hotelu městem je 
prověrkou jejich schopnosti odpovědně rozhodnout 
o budoucnosti Blanska a spokojenosti jeho obyva-
tel. Zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo vstoupit 
do dražby. Jde však o to do jaké výše se nabídka 
vyšplhá.  Na tiskové konferenci jsem doporučil jed-
nat s místními obchodníky a podnikateli o fi nanční 
podpoře, třeba i formou dluhopisu, ale hotel koupit 
za každou cenu. Během neděle jsem obdržel reakci 
občanů, kteří neváhají přispět. Za tak důležité za-

koupení hotelu všichni považují. Chce to však bles-
kovou reakci starosty, radních a třeba i okamžitého 
svolání mimořádného zastupitelstva. Proto jsem o 
této ochotě občanů okamžitě v pondělí ráno pana 
starostu informoval. Jenže do dražby už je jen pár 
dnů a hodin…

Text a foto: Jiří Šrámek

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

Zboží Billa Kaufl and Albert
Kuře chlazené 1 kg 89,90 59,90 59,90
Mléko v lahvi 1 l 17,90 15,90 17,90  
Rama 0,5 kg 39,90 34,90 34,90
Rohlík 1 ks 1,90 1,90 1,90
Vejce 10 ks 19,90 24,90 19,90
Brambory 1 kg 12,90 8,90 9,90
Česnek 1 kg 119,90 64,90 99,90
Rajče keř. 1 kg 19,90 22,90 22,90
Paprika bílá 1 kg 24,90 17,90 13,90
Banány 1 kg 17,90 19,90 19,90
Květák 1 ks 26,90 19,90 19,90
Nákup celkem 391,90 291,90 319,90
Rozdíl + 100.- Kč 0 Kč + 28.- Kč

 Tentokráte se všichni sjednotili pouze v ceně 
rohlíků. Nejvyšší cenu má Billa u všeho kromě 
vajec, rajčat a banánů. Největší, až nepochopitelný 
rozdíl má již tradičně v ceně česneku i přesto, že 
oproti červencové ceně 159.90 Kč slevila na 119,90 
Kč. Vůbec nejvýraznější snížení ceny česneku se 
projevilo v Kaufl andu, i když před pár dny byla jeho 
cena dokonce pod 40 korunami. 
 Jak vidět, supermarkety hrají se zákazníky po-
divnou hru. Zkrátka, zkoušejí, až do jaké míry se 
mohou na zákaznících vydovádět a mezi sebou 
si to pěkně rozdávat. Až se zdá, že ceny přestaly 
vyjadřovat skutečnou hodnotu zboží a staly se hrou 
s trpělivostí, nebo bezmocností kupujících. A nejen 
těch - dokonce i s bezmocností tuzemských výrobců, 
zejména zemědělců. Tak se jim podařilo zlikvidovat 

řadu cukrovarů vyrábějících naše „bílé zlato“ a 
prodávat nám cukr s nižší sladivostí, než jsme byli 
zvyklí, dovážíme spoustu zboží, zejména potravin, 
které jsme sami dříve z naší zemědělské produkce 
vyváželi do řady zemí. Dokonce dovážíme z Číny i 
křen za 119 Kč kilo, který jsme před časem na zahra-
dách likvidovali jako plevel. Stačí se podívat, co roste 
na našich polích kromě fotovoltaických elektráren, 
které nám přispívají tak akorát ke zvyšování ceny 
energií. A naše vláda na to jen, jak je v jedné písni, 
tupě zírá. Jenže ministry a poslance to stravování se 
na úřadě a v parlamentu přijde o hodně levněji než 
to naše (dokonce i na méně než pacienta za den v 
nemocnici) – takže nestačíme zírat také. 
 Uvedené ceny byly odečteny v úterý 13. září 2011.

- Šr -

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

BLESKOVKA
Nakupte ve dnech 29. a 30.9.2011
dětskou obuv v naší prodejně a získejte

Sleva se vztahuje na dětskou celoroční vycházkovou obuv. 
Rozhodněte se rychle a vychytejte tuto nejžhavější akci!!!Rozhodněte se rychle a vychytejte tuto nejžhavější akci!!!
Platí do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými slevami.Platí do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými slevami.

t h j dět k l č í hál t h j dět k l č í há k

slevu
20%

Nevšední živá
HUDBA

pro jakoukoli
vaši akci.

www.velvetblansko.cz

606 728 334



323. září 2011   

Radnice a její společnosti řeší jenRadnice a její společnosti řeší jen
„    má dáti, dal a hlavně dej!  “„    má dáti, dal a hlavně dej!  “

V Blansku byli oceněni prvníV Blansku byli oceněni první
Gentlemani silnicGentlemani silnic

Dynamicky se rozvíjející společnost zabý-
vající se prodejem dřevoobráběcích strojů 
a nástrojů se sídlem v Blansku hledá

OBCHODNĚ - TECHNICKÉHO
ZÁSTUPCE 
* Požadavky - vyučen, příp. SŠ se zaměřením 
na dřevozpracující průmysl, výborná komuni-
kace, orientace na zákazníka, samostatnost, 
fl exibilita, ŘP sk. B, práce s PC 

* Nabízíme - motivující hodnocení závislé 
na dosažených výsledcích, mobilní telefon, 
fi remní vůz, notebook, fi remní benefi ty, záze-
mí silné společnosti,  profesní a kariérní růst.

Kontakt:

safarikova@pilart.cz

Několika fotografi emi přibližujeme atmosféru slavnostního zahájení 2. ročníku projektu „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ ve středu 14. září 2011. Třicítka frekventantů byla přivítána ředitelem knihovny Mgr. 
Pavlem Přikrylem. S krátkým proslovem vystoupil starosta města Ing. Lubomír Toufar, který nad akcí převzal záštitu. Po něm přítomné pozdravil první místostarosta Ing. Jiří Crha. Poté se slova ujala lektorka projektu 
Mgr. Veronika Fabušová s první přednáškou projektového tématu Vybrané kapitoly z psychologie.

FOTOREPORTÁŽ ZE ZAHÁJENÍ 2. ROČNÍKU „   UNIVERZITY   “FOTOREPORTÁŽ ZE ZAHÁJENÍ 2. ROČNÍKU „   UNIVERZITY   “

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.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

 V úterý 6. září se konalo páté zasedání Zastupitelstva města Blansko. Celé jednání se zabývalo 
převážně jen koupí a prodejem pozemků a bytů, fi nancováním dopravy, rozpočtovými opatřeními, 
vše téměř bez problémů schváleno a před osmnáctou hodinou konec. 
 Jednání trvalo něco přes dvě hodiny. Tato doba 
by se měla zapsat do knihy rekordů. Vzpomínám na 
zasedání, která často trvala až do 23. hodiny a něco 
řešila. Dnes prakticky neexistuje opozice, takže co 
Rada města předloží je předem schváleno a jde se 
domů. Teoreticky je rozhodnuto předem. Občané, 
kteří v poslední době na zasedání přišli, tak tam 
byli, jen když se projednávala jejich záležitost a pak 
hned odešli. V řadě případů naštvaní, protože jejich 
připomínka byla shozena ze stolu – viz jejich protest 
proti nevhodné zástavbě v zeleni ulic 9. května a 
Erbenova, atd. Zkrátka, projednává se jen „má dáti 
a dal“, ale že by se řešily problémy občanů - tak to 
už by byl důvod k přípitku. 
 Podobně se chovají i Služby města s.r.o. Nevy-
dařila se letní sezona na koupališti – tak se zdraží o 
deset korun hodina pobytu v sauně, infrasauně, whi-
rlpoolu, v krytých lázních – a vůbec nevadí, že ceny 
vstupů – vody, elektřiny a plynu se nezvýšily. A když 
se od 1. ledna zvedne DPH – tak to opět přisolíme? 
Uvidíme, jak tato kasaopatření ovlivní návštěvnost. 
Srovnávat, že v Brně stojí tyto služby více, nemůže 
obstát. To je, jako bychom chtěli v Blansku prodávat 
jedno pivo za stovku jako v Praze. Ale když už se 
ředitel Služeb hojí na blanenských občanech, proč 
jím spravovaný nový, moderní hotel Aquapark pro-
najímá jedno lůžko na noc za pouhých 310 Kč, když 
podobná zařízení pod osm stovek jsou málo kde. 

Pochopit by se dalo, kdyby se celý hotel pronajímal 
se slevou pro účastníky velké sportovní akce konané 
ve sportovních areálech města Blansko. Ale proč 
pro běžnou hotelovou činnost? To pan ředitel raději 
zatíží ne prvním zvýšením cen občany Blanska, kteří 
navštěvují nikoliv zábavná, ale zdravotně prospěšná 
zařízení? Jak si při tak nízké ceně jím spravovaný 
hotel vytvoří fi nanční rezervu na údržbu, výměnu 
povlečení a další investice nutné pro funkčnost 
zařízení a vybavení hotelového provozu? To potom 
přijde na radnici, řekne „nemám“ a natáhne ruku? 
A radním to zatím nevadí? To budou náklady, které 
ani návštěvníci sauny, lázní a zimního stadionu za 
hosty hotelu a nepříznivé léto neutáhnou. A to už 
neuvádím ani názor těch, kteří ubytování turistům 
rovněž nabízejí, ale podobné hospodaření si dovolit 
nemohou. To proto, že cena 310 Kč za noc jim bere 
zájemce o ubytování, takže Služby města Blansko 
nakonec snižují svému městu i daňové příjmy z jejich 
hotelové činnosti. 
 I vedení města má podivná měřítka v podpoře 
občan a jeho zdraví. Na jedné straně investuje do 
cyklostezek, je to správné a jejich provoz uživatele 
nic nestojí. Ale za všechno ostatní připouští místo 
podpory bezdůvodně rostoucí fi nanční požadavky. A 
mlčí i členové dozorčí rady. Asi proto, že tato zařízení 
služeb nenavštěvují a mnoho o nich nevědí.

Jiří Šrámek

 V roce 2004 vytvořila Česká pojišťovna s Policií ČR společný projekt  motivace řidičů a veřejnosti 
k tomu, aby si vzájemně pomáhali. Od té doby jejich projekt „Gentleman silnic“ ocenil pětašedesát 
motoristů a občanů, kteří se aktivně podíleli na záchraně osob zraněných při dopravních nehodách

 Letos poprvé v historii byl 15. září tento čestný 
titul vedoucím územního odboru Policie ČR Blansko 
Jiřím Dokoupilem a zástupkyní České pojišťovny 
Jiřinou Nejezovou udělen hned dvěma osobám 
– manželům Lence a Janu Kozílkovým, kteří se 
zasloužili o záchranu života řidiče traktoru ze Se-
netářova. Ti se v polovině července při vyjížďce se 
svými dětmi na kolech stali svědky vážné nehody. 
Jak uviděli, na lesní cestě se převrátil traktor a 
dopadl přímo na řidiče. Paní Lenka se ihned vydala 
k postiženému řidiči. Ten byl přitlačen k zemi tak 
silně, že nemohl ani dýchat. Její manžel se proto 
ihned rozběhl za v blízku pracujícími lesními děl-
níky, kteří jej okamžitě následovali k místu nehody 
a pomohli traktor nadzved-
nout natolik, že paní Len-
ka mohla ošetřovat jeho 
zranění. Jak uvedla, měl 
téměř amputovanou nohu 
v oblasti kotníku a silné 
tepenné krvácení. Za této 
situace se snažila krvácení 
maximálně omezit. Mezi 
tím zavolal manžel o po-
moc záchranáře a hasiče, 
kterým se podařilo odstranit 
převrácený traktor. Ten až 
do jejich příjezdu museli 
lesní dělníci s manželem 
držet zvednutý nad zraně-
ným řidičem, protože stroj 
nebylo čím podepřít. Jeho 
štěstím při tom neštěstí 
bylo, že 34letá paní Lenka 
je lékařkou a mohla mu 
zajistit odbornou lékařskou 

pomoc, bez které by sotva přežil. Štěstím bylo i to, 
že manželé jeli na kolech, protože řidiči jedoucích 
aut by jej sotva na lesní cestě spatřili a mohli mu 
včas odborně pomoci. Díky prvnímu kvalifi kova-
nému ošetření se vážně zraněnému podařilo v 
nemocnici zachránit i silně poškozenou nohu a 
zastavit vnitřní krvácení. V současné době již zra-
něný řidič prodělává rehabilitační léčbu a těší se na 
setkání se svými zachránci. Díky jejich pohotovosti 
a odbornosti se v ten den podruhé narodil.
 Dva tituly „Gentleman silnic“ číslo 66 a 67 udě-
lené manželům Kozílkovým za záchranu lidského 
života jsou v těch nejsprávnějších rukou. 

Jiří Šrámek

Slavnostního předání titulu Gentleman silnic se zúčastnili: tisková mluvčí Policie Slavnostního předání titulu Gentleman silnic se zúčastnili: tisková mluvčí Policie 
ČR por. Mgr. Iva Šebková, vedoucí Územního odboru Policie ČR Blansko plk. Ing. ČR por. Mgr. Iva Šebková, vedoucí Územního odboru Policie ČR Blansko plk. Ing. 
Jiří Dokoupil, za oceněné manžele MUDr. Lenka Kozílková a za Českou pojišťovnu Jiří Dokoupil, za oceněné manžele MUDr. Lenka Kozílková a za Českou pojišťovnu 
Jiřina Nejezová.                                                                                         Foto: - Šr -Jiřina Nejezová.                                                                                         Foto: - Šr -
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Týden knihoven v Městské knihovněTýden knihoven v Městské knihovně

V sobotu 10. září oslavili Klepačovští občané sté výročí založení svého Sboru dob-
rovolných hasičů Klepačov. Slavnostního zahájení se zúčastnil i starosta Blanska 
Ing. Lubomír Toufar a místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha.

Jak je v městské části Klepačov tradicí, sváteční den hasičů je událostí všech 
občanů. A nejen těch, přijeli i jejich kolegové z celé řady obcí. S moderní i histo-
rickou technikou a výstrojí.

Pro občany i děti připravili místní hasiči ukázku historického i současného hašení, 
prezentaci Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby, způsob vyprošťování osob z 
havarovaných aut a večer zábavu se skupinou ProRock.

Text a foto:  - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z KLEPAČOVA ** FOTOREPORTÁŽ Z KLEPAČOVA *

Hejtman ocenil práci záchranářůHejtman ocenil práci záchranářů

 „Chtěl bych jako hejtman poděkovat za vaši obě-
tavou práci záchranářů – a to ať už profesionálních 
nebo těch dobrovolných. Velmi si vážím vašeho 
nasazení, jste jedni z mála, kteří jsou v dnešní době 
ochotni nasadit vše, co máte k dispozici, abyste 
zachraňovali lidské životy a ochraňovali zdraví nás 
všech. Za to vám patří velký dík. Já doufám, že 
se vám do budoucna ve spolupráci mezi krajem, 
zdravotnickou záchrannou službou a také Českým 
červeným křížem a dalšími službami podaří zajistit 
postupně lepší materiální zázemí a vybavení. Dou-
fám také, že se jednou dožijeme toho, že záchranáři 
budou prostřednictvím veřejných rozpočtů patřičně 
fi nančně oceněni,“ řekl při předávání medailí hejtman 
Michal Hašek.   
 Zlatou medaili In memoriam obdržela za zavá-
dění nejnovějších výsledků lékařské vědy v oboru 
urgentní medicíny do praxe výjezdových skupin ZZS 
bývalá ředitelka zdravotnické záchranné služby 
v Blansku doktorka Ilona Rybářová. Díky její 
prozíravosti a manažerským schopnostem se 
podařilo vybudovat v areálu výjezdového sta-
noviště v Blansku heliport letecké záchranné 
služby, který slouží potřebám všech složek IZS 
v regionu. Medaili převzal současný vedoucí 
územního oddělení Blansko Petr Hlavinka. 
 MUDr. Ilona Rybářová se narodila 2. června 
1959. Po maturitě na blanenském gymnáziu 
v roce 1978 byla přijata na Lékařskou fakultu 
J.E.Purkyně. Studium ukončila promocí v roce 
1984. Po tříleté praxi praktického lékaře získala 
v roce 1987 svoji první atestaci v oboru všeo-
becného lékařství a byla jmenována vedoucí 
oddělení rychlé lékařské pomoci. V roce 1990 
získala atestaci I. stupně v oboru anestezio-
logie a resuscitace, v roce 1994 atestaci II. 
stupně ve stejném oboru a v roce 1999 atestaci 
v oboru urgentní medicína.  Od března 1990 
do konce roku 1994 byla zaměstnána jako 
lékařka oddělení anesteziologie a resuscitace 
nemocnice v Boskovicích a v době od 1. ledna 
1995 do konce roku 1999 vykonávala funkci 
zástupce primáře tohoto oddělení.  
 V roce 2000 byla po úspěchu ve výběrovém 
řízení jmenována ředitelkou nově vytvořené 
organizace Zdravotnické záchranné služby 
okresu Blansko. Ze dvou pracovišť vybudo-
vala jednotnou organizaci zajišťující na území 
okresu komplexní přednemocniční péči, jak 
neodkladnou, kterou provádějí výjezdové sku-

piny rychlé lékařské pomoci tak standardní, kterou 
zajišťují lékařské služby první pomoci. Vzhledem k 
bohatým zkušenostem a organizačním schopnostem 
byla v únoru 2005 jmenována ředitelkou Nemocnice 
Blansko, kterou během krátké doby dokázala zvele-
bit a vytvořit z ní prosperující zdravotnické zařízení. 
 Byla členkou čtyř lékařských společností, členkou 
Revizní komise České lékařské komory, členkou 
územní znalecké komise pro Jihomoravský kraj a 
kraj Vysočina, místopředsedkyní Okresního sdružení 
České lékařské komory a členkou Zastupitelstva 
Města Blansko.
 Bohužel, zrádná a nevyléčitelná choroba ukončila 
její život 10. července 2007, pár dnů po jejich 48. 
narozeninách. Je milé, že ani po čtyřech letech na ni 
představitelé kraje a Zdravotnické záchranné služby 
Jihomoravského kraje nezapomněli.

Jiří Šrámek

 • 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!

 Dvanáct medailí Jihomoravského kraje předal v úterý 13. září v prostorách brněnského sídla Zdra-
votnické záchranné služby JMK hejtman Michal Hašek. Ocenil tak dlouholeté obětavé úsilí v oblasti 
zabezpečování zdravotnické záchranné služby, vodní záchranné služby a zdravotnické záchranné 
péče v Jihomoravském kraji.

Jedna z posledních fotografi í MUDr. Ilony Rybářové. Foto:  - Šr -Jedna z posledních fotografi í MUDr. Ilony Rybářové. Foto:  - Šr -

 Každý už zcela jistě zaregistroval trend současné 
doby, a to posouvání hranice odchodu do důchodu. 
Vláda o překot plánuje změny, nastavuje nový sys-
tém a jen čas nám ukáže, jak efektivní a spolehlivé 
bude například nové spoření na důchod a vyplácení 
penzí. Na co však už nemusíme čekat, jsou kvalitní 
sociální služby určené lidem v seniorském věku. Ta-
kové služby, kde je člověk rovnocenným partnerem, 
kde jsou dodržovány jeho práva, důstojnost a kla-
den důraz na osob-
ní potřeby a přání, 
fungují v Blansku 
už nyní. Přesvědčit 
se o tom můžete 
sami, a to ve středu 
12. října. V ten den 
otevře své pomysl-
né dveře SENIOR 
centrum Blansko, 
které našlo své 
místo nedaleko bla-
nenské polikliniky 
a letos oslaví už 
devátý rok provozu. 
Pokud se necháte 
zlákat a vydáte se 
na prohlídku tohoto 

zařízení, budou se Vám v čase od 8 do 18 hodin 
věnovat pracovníci domova. Můžete se zde seznámit 
s běžným životem uživatelů, co celý den dělají, jaké 
mají možnosti rehabilitace, jak tráví volný čas atp. 
Také Vám rádi poradíme, co dělat, pokud máte v 
rodině seniora s onemocněním demencí, či jakým 
způsobem lze požádat o umístění. Tak tedy nashle-
danou v říjnu!

Pracovníci domova

 Již popatnácté vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) tradiční akci 
Týden knihoven, která proběhne po celé republice ve dnech 3. - 9. října 2011. Zapojí se do ní 
české knihovny všech velikostí a typů od nejmenších vesnických až po ústřední univerzitní 
a odborné knihovny.

 Letošní motto zní: 15. kraj České republiky – 
kraj knihoven.
 Stranou nezůstane ani Městská knihovna 
Blansko. V centru zájmu blanenské knihovny 
jsou především uživatelé, chceme však přivítat 
i ostatní veřejnost. Myslíme na všechny a pro 
každého se snažíme připravit zajímavý program. 
 Celoroční projekty „Nebojte se počítače“; „Bla-
nenská univerzita (nejen) pro seniory“ a „Štětec, 
křída, pastelka“ se rozběhly již s předstihem v 
průběhu září.
 Pro mateřské, základní, střední školy a ve-

řejnost je celoročně připravena bohatá nabídka 
vzdělávacích programů, např.: Máme rádi pohád-
ky, Co je to ilustrace a kdo je ilustrátor, Nejstarší 
literatura o Blansku, Blanensko a významné 
osobnosti, Vánoce a Velikonoce v lidových tra-
dicích a jiné.
 V samotném Týdnu knihoven Městská knihov-
na Blansko za účasti představitelů města Blanska 
7. října 2011 slavnostně zahájí III. ročník salonu 
blanenských fotografů.
S návrhem ideálního volebního systému pro Čes-
kou republiku seznámí 14. října 2011 všechny 
zájemce na své přednášce Aleš Blaha, student 
Katedry politologie Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Záštitu nad touto akcí převzal 1. místosta-
rosta města Blanska Ing. Jiří Crha.
 Staré knihy o Blansku, dokumenty a pohled-
nice představí v pátek 21. října 2011 knihovník 
Pavel Svoboda na přednášce Blansko historické.
 Konce října proběhne již tradiční pořad z cyklu 
hudebního oddělení Městské knihovny Blansko 
Cesty za poznáním.
 V týdnu od 3. do 9. října 2011 provedeme 
registraci nového čtenáře blanenské knihovny 
zdarma.

Pavel Svoboda
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Restaurace U SLUNCE
*** Nová kuchyně + vzduchotechnika

Restaurace * pivnice * zahrádka ***
Kuchyně:
* denní menu za 69,- Kč a 79,- Kč - bereme STRAVENKY!!!
* pevná nabídka jídel z jídelního lístku + speciality podniku
* TIP! pečená vepřová kolena, žebra, telecí řízek
* každý týden čerstvé škvarky
* klasická česká kuchyně - svíčková, dršťková, tlačenka
Zahrádka:
* dětský koutek se zahrádkou a živými ovečkami
* klobásy z udírny
* pro děti zmrzlina a domácí lívanečky

Možnost pořádání oslav, svateb, večírků...
Na vaše přání vám připravíme prakticky cokoliv...

Otevřeno:
Po - Čt: 10 - 22
Pá - So: 10 - 23
Neděle: 10 - 21

Zveme vás do
nově otevřené

Ve čtvrtek 8. září se v SOŠ a SOU v Blansku konalo u příležitosti ukončení investiční 
akce zateplení budov setkání hostů ředitele učiliště Ing. Pavla Čípka. Slavnosti se 
zúčastnili i zástupci JM kraje náměstek hejtmana Mgr. Ivo Polák spolu se Stanislavem 
Navrkalem a představitelé Města Blansko Ing. Lubomír Toufar a Ing. Bc. Jiří Crha.

Po uvítání, proslovech zainteresovaných osob a seznámení přítomných hostů s postu-
pem prací, které proběhly převážně v době prázdnin, představil ředitel školy účastníky 
oslavy s moderně vybavenými učebnami. Největší úspory energií předpokládá při 
vytápění velkých prostor, jakými je strojní pracoviště a tělocvična.       Text a foto:  - Šr -

A tak se po zateplení všech budov Střední odborné školy i Středního odborného učiliště 
po výměně všech oken, dveří a moderně barevném sladění opláštění zkrášlil celý areál, 
který se stal ozdobou nejen učiliště, ale i Blanska při vjezdu do centra města. Slavnost 
byla ukončena příjemným pohoštěním, které připravili žáci oboru kuchař – číšník.

* FOTOREPORTÁŽ Z UČILIŠTĚ ** FOTOREPORTÁŽ Z UČILIŠTĚ *

Očima občanůOčima občanů
Milá redakce,

 píšu raději hned, než mě mé rozezlení opustí. Jsem 
od přírody líný člověk. Ráda volné večery trávím u 
dobrého jídla a hlavně u televize. A to je důvod, proč 
píšu.
 Páteční večer, sklenka vína a na TV Nova můj 
oblíbený Harry Potter. Nejen že fi lm zásadně začne 
10-20 minut později, ale kdybych děj neznala z knížky 
nebo fi lm neviděla tak po 10té, neměla bych z něj 
vůbec nic. Každou chvilku mi z televize zaburácí 
znělka reklamy, objeví se šílenci ve žlutých trikotech a 
Šmoulové na skateboardu, tlustý kuchař vařící puding 
a následuje reklama za reklamou. Pak přijdou dvě, tři 
až čtyři upoutávky na "zbrusu nové" díly jedinečných 
seriálů, a "žhavé novinky" premiér, které se vysílají 
taktéž asi po 5té. A opět Šmoulové a opět kuchař. 
Sotva dvacet minut fi lmu a kolotoč začíná nanovo.
 Prostě je deset hodin večer, fi lmu uběhla sotva 
půlka a já už nemám sílu dívat se dál. Chápu, že má 

televize ve smlouvách vysílat reklamy, bere za to 
obrovské peníze a je to holt pro ni běžná nutnost. Proč 
ale nemůžou do vysílání zařadit časově omezené 
bloky s názvem reklama? Je tak těžké v programu 
uvést po večerních zprávách "POZOR - TEĎ BUDE 
15 MINUT REKLAMA"? Hned by člověk věděl na čem 
je. A třeba by se jim už konečně povedlo začít včas, 
tj. dle programu ve 20:00.
 Pamatuju si, že před pár lety byl v médiích úděsný 
humbuk s pravidly vysílání reklam. Nevím, jestli se jím 
TV NOVA stále řídí, ale je to čím dál horší. Jsem už 
unavená a znechucená neustále tlumit řvavé znělky 
(bohužel nemám na novou televizi, která má již tuto 
funkci zabudovanou - asi výrobci věděli proč…) a 
čekat dlouhé minuty na pokračování napínavého 
děje, který s oblibou "utnou ve zcela nečekaném 
momentu".
 Třeba mě tímto televize chce donutit večery trávit 
u knihy či mimo domov. Ještě pár takovýchto fi lmů a 
opravdu se jí to podaří.

Eva Mrázková

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

PROGRAM NA ŘÍJEN 2011

4. 10 2011 v 10 hodin
AROMATERAPIE PRO CELOU RODINU
Přijďte na voňavou besedu s paní Vlaďkou Michlovou 
ze společnost Cosmetics ATOK International .Kos-
metika Originál ATOK je vhodná pro ženy, muže a 
děti všech věkových kategorií.
5.10.2011 od 9 do 11 hod. ZÁPIS DO PLAVÁNÍ 
RODIČŮ S DĚTMI OD 1 ROKU DO 4 LET
Plavání rodičů s dětmi ve Wellness hotelu Panorama, 
vybíráme stornopoplatek 100,-Kč – bližší informace 
Bc.Kateřina Daňková na tel. 731646774,nebo na 
emailu: ratolest.blansko@charita.cz 
6.10.2011 v 16 hodin
JAK SE BRÁNIT NACHLAZENÍ A NEMOCEM 
Beseda s Jitkou Pokornou o použití bylinek a preven-
ci nemocí u často nemocných dětí v rámci projektu 
„Čerstvý vítr do plic“ projekt Výboru dobré vůle – 
Nadace O. Havlové - program Sasakawa
8.10. 2010 od 15,30hod. DRAKIÁDA S TATÍNKY
Klub tatínků a dětí zajišťuje letošní drakiádu. Sraz 
na u Restaurace Zátiší - Rulíšek Blansko,Zborovce 
Přemístění se na pole s foukajícím větrem nad 
restaurací. 
11.10. 2011 od 10:00 hodin CO JE DOBRÉ VĚDĚT 
O KOJENECKÉ MLÉČNÉ VÝŽIVĚ
Povídání s laktační poradkyní s Jitkou Pokornou 
v rámci projektu ZDRAVÁ VÝŽIVA KOJENCŮ, ve 
spolupráci s fi rmou Hero, která vyrábí Sunar
13.10. a 27.10.2011 od 16 hodin MALOVÁNKY 
veselé výtvarné tvořeníčko se Šárkou pro batolata od 
1 roku. Poplatek 40,-Kč na materiál za vstup, napište 
1 den předem na email ratolest.blansko@charita.cz, 
abychom si připravili pro vaše děti materiál
14.10. a 21.10. 2011 od 10,15 hodin
VAŘÍME ZDRAVĚ 
Povídání s Jitkou Pokornou odbornicí na výživu dětí 
o sestavování jídelníčku pro děti od 1 roku, výměna 
receptů, používání netradičních potravin
18.10.2011 od 10 hodin
PO DOBRÉM NEBO PO ZLÉM?
Povídání s psychologem Mgr. Miroslavem Šamalí-
kem o výchovných odměnách a trestech 
19.10.2011 od 16 hodin
PRVNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY
- s Mgr.Vendulou Zachovalovou – přijďte s dětmi od 
3 do 7 let seznámit se a zapsat do nového programu.
25.10. od 10 hodin - PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ 
DĚTÍ OD 0 DO 3 LET
Povídání s fyzioterapeutkou Mgr. Pavlou Horáčkovou

Seznámení s masážemi kojenců a batolat
- pátek od 9 do 10 hodin Na nový kurz se můžete hlá-
sit od poloviny října tel.731428369 nebo emailem:ra-
tolest.blansko@charita.cz Kurz začne 4.11.2011

Příprava na život s miminkem
- pondělí 16-18 hodin od 3.10.2011 nový cyklus při-
hlaste se na tel 731428369 nebo emailem ratolest.
blansko@caritas.cz 
   
Cvičení pro děti s rodiči
- dle jednotlivých skupin po,, st,čt a pá,

Plavání dětí s rodiči 1 – 6 roků
- plavání v Městských lázní – ve velkém bazénu, v 
rehabilitačním bazénu Městakých lázní a ve Well-
ness hotelu Panorama. Informace: Bc. Kateřina 
Daňková 731646774

Herna
- dopoledne: st 10 – 11,30 hod., čt 8,30-11,30 hod.
Internetová kavárna pro rodiče v době provozu 
herny pro rodiče a děti, poplatek 20,- Kč (za hodinu 
surfování). Každé sudé úterý a čtvrtek: 16-18 hod. 
Každý pátek 16 -18 hod. 

Mimináček
- setkávání maminek a miminek 2 – 6 měsíců: středa 
8,30 – 9,30 hod.Poplatek 50,-Kč za vstup

Mimiklubík
- pro rodiče s kojenci od 6 měsíců úterý od 8,45 do 
9,45hodin

Laktační poradna
- pátek 9-10 hodin nahlaste se prosím 1 den předem 
na tel.731428369 nebo emailem

Šikulky
- výtvarné tvoření rodičů a dětí – od 8:30 do 10 hodin 
dle jednotlivých skupin poplatek 60,-Kč za vstup

Malí umělci
-  liché úterý od 16 do 17 hodin program pro děti 
3+, jednou v měsíci hudební, výtvarný program, 
jednotlivé vstupné 35,- Kč

Zumba
- cvičení pro ženy každé pondělí od 10 do 11 hodin 
s Ing. Anežkou Štelclovou vstupné 50,-Kč děti je 
možné vzít s sebou.

- kr -
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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
* Přijmeme brigádníky na doručování Mo-
nitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* Nabízím stříhání psů. Objednání pejska 
je možné od října 2011. Budeme se tě-
šit! email: strihanibella@centrum.cz, tel: 
732879309.
* RD 4+1 v Blansku, pěkné místo, 700m2, 
užit. p. 270m2, podsklepený. Cena 4mil, 
dohoda. Tel. 724 432 145.
* Byt 1+1 v Blansku, 47m2, vlastní zahrada, 
garáž, velký sklep, dobré místo v centru 
města. Tel. 724 432 145.
* Byt 1+1 centrum Blanska, dva balkony, 
nový výtah, 45m2. Cena 950tis, dohoda. 
Tel. 724 432 145.
* Hledám ke koupi byt 3+1 s vlastním tope-
ním v Blansku. Předem děkuji za nabídky. 
Mob.: 777 857 740
* Koupím byt 1+1 - Blansko - Sever. RK 
prosím nevolat. Platba hotově. Mob.: 605 
785 653.
* Prodám byt v OV Adamov 2+1 - 990000,- 
Kč, Byt v OV Blansko 2+1 - 1200000,- Kč, 
Chaulupu v Jeseníkách 6+1 1590000,- Kč, 
byt v OV Blansko 1+1 - 849000,- Kč. Tel. 
603722434.

Podnikatelská

Řádková Inzerce

PRODEJ
* Stavební rozvaděč 220/380V. Cena 4000,- Kč. Tel. 
606728334.
* Síťovou kartu Bigfoot Killer 2100 za 1300 Kč (nová 
1950 Kč). Tel. 774648333.
* Učebnice pro SOŠ a SOU: New Matrix Intermediate. 
Odmaturuj z literatury 1, 2. Sbírka úloh z matematiky 
pro SOŠ, SOU a nástavbové studium. Český jazyk 
pro SOŠ a studijní obory SOÚ. Tel. 774648333.
* 19'' monitor Viewsonic 1600x1200. Používaný, plně 
funkční. Tel. 774648333.
* Knížky pro děti, mládež i dospělé. Levně. Tel. 
734381322.
* Učebnice SPŠ a Zdrav. školy. Tel. 777060758.
* Kameninový hrnec na zelí 18l, 1x použit. Tel. 
737565661.
* Vozík dvoukolový, levně. Tel. 732779990.
* Š 105 za směšnou cenu, v pojízdném stavu. R.v. 
1977, technická do 6/2013. Tel. večer 777754984.
* Letiště (dvoulůžko), 2 noční stolky po boku, úlož. 
prostor, čelo. Velmi zachovalé, cena 1500 Kč. Tel. 
604389346.
* DB 1+1 ul. Cihlářská BK, 40 m2, balkón, 3.p/4, 
možnost převodu do OV, vlastní kotel, zděné jádro. 
Tel. 724746996.
* 2ks dřevěná okna s dvojitým sklem, systém Tospur, 
dvojkřídlo. Zvenku tmavě hnědá, zevnitř bílá. Rozměr 
v 145 x š 135 cm. Cena asi 1900 Kč/ks. Střešní světlí-
kové okno 60 x 60 cm, 2 ks. Cena  100,-/ks. Voštinové 
pálené cihle 25 x 12 x 11 cm, asi 70 ks za odvoz. 
Dveře 2x P 70 , L  65  asi 180Kč/ks. Tel. 776026792.
* Byt 2+1. Volný ihned. Tel. 603936689. Ne RK!
* Garáž na Severu. Tel. 603936689.
* Bez RK část. vyb. zrekonstr. 1+1 OV, v přízemí 
bez výtahu. Byt je po revitalizaci (nová okna, balkon, 
zateplení,kuchyně, koupelna atd.) a bez dluhu. Sever. 
Tel 602780198.
* 1+1 v OV, ulice Údolní, cena 640.000 Kč. Tel. 
776117788.
* Tmavěhnědý koberec z IKEA, 133x195cm, jako 
nový.Tel. 723776839.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* Garáž na sídlišti Písečná nebo na Údolní ulici. Tel. 
608620508.
* ŠKODA FAVORIT,  r.v. 1993 -1995, v dobrém stavu, 
bez koroze, najeto do 115 000 km, tel. 604274812.

* Pronajmu pokoj v RD na Klepačově, samost. vchod, 
WC, koupelna a KK. Tel. 778822678.

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

Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
Michalův salát, 23.10.2011 v 15 h, Blansko – 
Dělnický dům, cena 140,- Kč. Dětský program 
Michala Nesvadby.
Tomáš Matonoha – Talk Show, 4.11.2011 v 19.30 
h, Rájec-Jestřebí, Sokolovna, Cena 150,- Kč.
Daniel Landa Tour 2011 – 9.11.2011 ve 20 h, 
Brno – Hala Rondo, cena 470,- Kč a 790,- Kč
Olympic 2011 – 12.11.2011 v 19.30 h, Blansko – 
Dělnický dům, cena stání 350,- Kč do 2.10. 2011, 
400,- Kč od 3.10. 2011
 
Ticketpro:
23.9. 2011 Ewa Farna - Brno, KC Semilasso
24.10. 2011 Caveman - Brno, Divadlo Bolka 
Polívky
22.11. 2011 Karel Gott a hosté - Brno, Boby 
centrum
23.11. 2011 Tom Jones - Brno, Hala Rondo
4.12. 2011 Hana Zagorová - Brno, Boby centrum

Ticketstream:
12.11. 2011 Jean Michel Jarre - Brno, Hala Rondo
25.11. 2011 Apokalypsa 34 – Brno, BVV
27.11. 2011 Louskáček - Brno, Janáčkovo divadlo
27.11. 2011 Šípková Růženka - Brno, Janáčkovo 
divadlo

Ticket Art:
25.10.2011 Lord of the Dance, Olomouc
2.11.2011 Marie Rottrová - Brno, Hala Rondo
19.11.2011 Mrazík – muzikál na ledě, Brno, Hala 
Rondo
25.-27.11. Popelka – muzikál na ledě, Brno, 
Hala Rondo
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Bradway, Praha

Aktuální nabídka:
Paměti Lipovce – Vincenc Průcha, vydala Obec 
Lipovec 2011. Druhé vydání publikace z roku 
1970, které mapuje nejen historii obce, ale i 
seznámí čtenáře i s pověstmi a známými osob-
nostmi Lipovce.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470,
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz * www.blanensko.cz

-MaT-

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

NOVÁ ADRESA:
ROŽMITÁLOVA 40, Blansko
(nad restaurací Punkva)

Soukromé inzeráty s napsaným textem, te-
lefonním číslem a adresou prodejce vhoďte 
do schránky u vchodu do restaurace Punk-
va na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na 
email monitor@monitor-bk.cz.

Sport Club JANY KUNCOVÉ 
Cvičení v tělocvičně na ZŠ Dvorská
PONDĚLÍ
17.30 - 18.30 CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
- kondiční cvičení kombinované s posilováním celého těla.
Vede: Jana Kučerová
19.00 - 20.00 ZUMBA
- kombinace aerobiku a latinskoamerických tanců.
Vede: Marcela Klevetová
 
ÚTERÝ
18.00 - 19.00 ZUMBA
- kombinace aerobiku a latinskoamerických tanců.
19.00 - 20.00 STEP AEROBIK
- kondiční cvičení s posilováním pro začátečníky.
Vede: Marcela Klevetová

STŘEDA
18.30 - 19.30 CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
- kondiční cvičení kombinované s posilováním celého těla.
Vede: Jana Kučerová

ČTVRTEK
18.00 - 19.00 ZUMBA
- kombinace aerobiku a latinsko-amerických tanců. 
19.00 - 20.00 ZUMBA
- kombinace aerobiku a latinsko-amerických tanců. 
Vede: Marcela Klevetová 

PÁTEK
18:30 - 19:30 hod. CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
- kondiční cvičení kombinované s posilováním celého těla.
Vede: Jana Kučerová 

Léto s pohybem:
Cvičení v tělocvičně: 
Úterý a čtvrtek 19 - 20 hod. ZUMBA
- kombinace aerobiku a latinsko-amerických tanců. 
Vede: Marcela Klevetová 
Středa 19-20 hod. CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
- kondiční cvičení kombinované s posilováním celého těla.
Vede: Jana Kučerová 

5.7. - 14.7. Chorvatsko - Pakoštane
- pobyt u moře se cvičením a tancem
  (pilates, fi t dance aerobic, orientalní tanec)
Cvičitelky: Ing. Jitka Pokorná a Mgr. Jana Kuncová

MASÁŽE
- Kondiční, sportovní, klasické
- dle objednávky na tel. 776 140 953
- Provádí: Robin Kunc a Jana Kuncová

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

* Nabízím výuku ruštiny a němčiny, pomohu s do-
učováním či přípravou k maturitě. Tel. 731174236.
* Pronajmu dvoupokoj. byt na Severu. Tel. 777667163.
* Hledám nefunkční kamna, pračky, kovy, alespoń 
100 kg, za odvoz. Tel. 777079911.
* Hledám pronájem 1-2+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu v BK 2+1. Tel. po 14. hod. 731745359.
* Nabízím pronájem garáže na Zborovcích. Tel. 
723828080.
* Hledám pronájem 1+1, 1+kk v Blansku. Tel. 
739436705.
* V RD v Blansku levně pronajmu pokoj pro 1-2 oso-
by. V domě vše k dispozici. Tel. 724799340.

K pronajmutí
OBCHODNÍ PROSTORY

VE STŘEDU MĚSTA
cca 170 m2

Volné od října.

Tel. 603 824 760
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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

,

Podzimní běžecká liga a účastnické rekordyPodzimní běžecká liga a účastnické rekordy

Blanenští gymnazisté přijatiBlanenští gymnazisté přijati
na německé ambasádě v Prazena německé ambasádě v Praze

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

Poslední turnaj

 To, že v sobotu 17. září proběhne v našem 
Squashcentru poslední turnaj 10. sezóny, 
který se započítává do celoročních soutěží, 
jsem psal v minulém článku. Dnes vás proto 
seznámím, jak si přední hráči v jednotlivých 
soutěžích stojí.
 V soutěži „Turnajový mág“, kde započítá-
váme všechny odehrané sety v rámci ofi ci-
álních squashových turnajů, si první místo 
zřejmě pohlídá Václav Pelant, který má 252 
uhraných setů. O první místo ho může při-
pravit jen neúčast v závěrečném turnaji. Na 
dalších místech sice může dojít k minimálním 
změnám, ale 233 setů Nabila Laie a 224 setů 
Luďka Řehoře, oběma zřejmě takzvanou 
bednu zajišťuje. Jen 190 setů Jarka Matala 
a jeho čtvrté místo je ohroženo, protože pátý 
Jindra Čeladín se 184 sety mu šlape na paty. 
V soutěži je vedeno celkem 45 hráčů.
 „Turnajový leader“, kde se bodují jednot-
livá umístění v turnajích a již zde bodovalo 
35 hráčů, je vyrovnanější a žádný z hráčů 
si není jistý svým umístněním. V čele této 
soutěže je Nabil Lai, který po srpnovém tur-
naji se 162 body vystřídal na prvním místě 
Jindřicha Čeladína, který na druhém místě 
má 158 bodů. Minimální rozdíl je také na 3. 
a 4. místě mezi Luďkem Řehořem 92 bodů 
a Jaromírem Matalem 86 bodů. Ohrožen je 
také pátý Václav Pelant 77 bodů pronásle-

dován zatím šestým Jakubem Sedláčkem 
74 bodů.
 VII. ročník „ČAD CUP“ soutěž tříčlenných 
družstev se přes letní měsíce o mnoho nepo-
sunul, bylo sehráno minimální počet utkání 
a tabulka k 11. září 2011 je následující:

 

 Nejvíce uhraných setů v tomto dlouho-
dobém turnaji má zatím Jindra Čeladín 
(PTÁCI) 42, na dalších místech jsou Nabil 
Lai (PTÁCI) 37, Jirka Vybíhal (BOSKOVI-
CE) 35, Luděk Řehoř (BOSKOVICE) a Petr 
Šťastný (KILLERS) 27 a Radovan Štumpa 
(BOSKOVICE) 25 setů.
 Tento turnaj musí být dokončen nejpozději 
v prvním týdnu měsíce října tak, aby mohlo 
být provedeno vyhodnocení na říjnovém 
turnaji nazvaném „Zakončení 10. squashové 
sezóny“.
 Chtěl bych upozornit, že od 1. září 2011 
jsou nově zavedeny slevy a permanentky 
pro studenty hrající squash, a dále pak na 
zvýhodněnou cenu wallyballu, která platí od 
19. 9. 2011 do 19. 10.2011.

-rl-

- denní kavárna s letní terasou, akční nabídky každý den
- skončil pařák, vaříme svařák!!!
- snídaňové menu od 39,- Kč
- zmrzlinové poháry, zákusky, palačinky, grilované panini, plněný wrap
- ideální pro pracovní schůzky - otevřeno již od 8 hodin ráno
- wifi  připojení, denní tisk, dětský koutek
- možnost pořádání akcí (narozeniny, křtiny, večírky)
 včetně zajištění občerstvení  i mimo pracovní dobu
- sobotní provoz kavárny bude opět zahájen na začátku letní sezóny!

tel. 722471582
www.cafi sco.cz

Bezručova 6, Blansko

1. PTÁCI 5 4 1 25:20 8
2. KILLERS 4 3 1 19:17 6
3. BOSKOVICE 5 2 3 23:22 4
4. H.M.M. 4 0 4 14:22 0

 Ještě osm závodů v letošní termínovce čeká běžce a běžkyně z okresu Blansku, ale už nyní můžeme 
hodnotit, že strmý vzestup zájmu o běžecký sport v našem regionu pokračuje. Statistiky zamíchal ze-
jména úspěšný návrat tradičního Půlmaratonu Moravským krasem. Zájem závodníku o obnovený závod 
(s novým pořadatelem občanským sdružením Sportuj s námi) svým zhruba čtyřnásobným nárůstem 
startovního pole překonal veškeré předpovědi. Loňský vítěz OBL Jan Kohút z Blanska zde dal svým 
třetím místem absolutního pořadí vědět, že zůstává s velkým rozdílem nadále výkonnostně nejlepším 
běžcem okresu. Příjemná byla však i skutečnost, že Jan Macura (Horizont Kola Novák) umístěním na 
celkovém 9. místě potvrdil zaslouženost své aktuálně první příčky v tabulce OBL 2011. 

 Rekordní účast zaznamenal také 12. ročník seriálu 
běhu do vrchu Hraběnčino běhání a 47. ročník Běhu 
Moravským krasem ve Sloupě. Nejlepšími vrchaři byli 
vyhlášeni Leoš Svoboda (Osten Blansko) a Zdeňka 
Komárková (Olešnice). Kros 12,2 kolem Macochy pak 
nejrychleji z okresních borců zaběhl Petr Šebánek 
a v ženách i celkově zvítězila Zdeňka Komárková. 
Rájecký běžec Šebánek se vrátil po zhruba dvouleté 
přestávce a naznačil, že jeho současná forma ještě 
výrazně promluví do pořadí tabulek v podzimní části 
OBL. 
 Na sklonku léta bylo již možné konstatovat, že 
okresní liga výrazně překonala loňské údaje v počtu 
účastníků. Toto těší zejména u ženské tabulky, která 
za rok uváděla celkem 43 závodnic a v letošním 
ročníku je jich už nyní o rovnou dvacítku více. Prů-
běžně si první příčku drží Komárková (Olešnice) před 
Žákovskou (Horizont) a Suchou (Letovice).  Loňská 
vítězka Barešová (Bambas Skalice) udržuje sice 
dobrou výkonnost, ale v bodovém zisku zaostává díky 
menšímu počtu startů. Současně jí patří 4. příčka a je 
otázkou, zda-li se jí podaří dohnat ztrátu k úspěšné 
obhajobě titulu. 
 Mužů se letos postavilo na start některého ze 
závodů termínovky OBL dokonce již o 40 více 

(celkem 180). Jasného favorita na vítězství letošní 
ročník nemá. Průběžně vede Macura (Horizont) s 
náskokem pouhého bodu před nejlepším veteránem 
Kejíkem (ASK Blansko).  Ve veteránech nad padesát 
let průběžně vede Zoubek (Vanovice), ale o příčky 
konečného pořadí bude ještě svádět těžké boje s vy-
nikajícími soupeři (Hájek, Svoboda, Matěna, Průdek). 
Tato kategorie má z hlediska výkonnosti zřejmě vůbec 
nejkvalitnější úroveň. Také v kategorii šedesátníků lze 
hovořit o dobré kvalitě i účasti, zde však své prvenství 
s přehledem udržuje blanenský Aleš Stráník. Jedině 
juniorská kategorie se pochlubit nárůstem zájmu stále 
nemůže.  K celkové statistice 21 závodníků je nutné 
zmínit, že pouze šest z nich se zúčastnilo více než 
jednoho ze stávajících závodů. Zde však těší kvalita 
výkonů dvou závodníků z AC Okrouhlá (Konečný, 
Grün), kteří s přehledem vedou tabulky.                                                     
 Dalším závodem bude v pátek 30. září desítka na 
dráze stadionu ASK Blansko a v říjnu se liga vrátí 
zpět do terénu na závodech  v Kunštátě (8.10), Rudici 
(16.10.) a na Hořicích (29.10.).   
Výsledkový servis, propozice závodů a aktuální dění 
při OBL 2011 mohou příznivci běhu sledovat na webu 
www.oblblansko.cz
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 Na výzvu z webových stránek Velvyslanectví Spol-
kové republiky Německo v Praze zareagovali studenti 
Gymnázia v Blansku a oslovili pod vedením Mgr. 
Jany Žilkové jeho tiskové oddělení. Pracovníci vel-
vyslanectví připravili pro 
vybrané zájemce z vyš-
ších ročníků informativní 
setkání se svými zaměst-
nanci v sídle ambasády 
v historických prostorách 
krásného Lobkovického 
paláce na Malé Straně. 
 Po průchodu bezpeč-
nostním rámem a kontrole 
všech zavazadel místní 
ochrankou následovala 
velmi inspirativní diskuse 
o pracovní náplni zaměst-
nanců v diplomatických 
službách. Následně byl 
studentům promítnut do-
kumentární fi lm o událos-
tech v Praze na podzim 
1989.
 Prohlídka krásné a 
cenné zahrady s nezapo-
menutelným symbolem 

bývalé NDR – trabantem (sochu čtyřnohého trabanta 
vytvořil český sochař David Černý) neobvyklý zážitek 
ještě umocnila.

Mgr. Jana Žilková


