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www.realitymacocha.cz
RD Spešov

RD Jedovnice

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

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

Patrový RD 4+kk po zdařilé rekonstrukci v klidné lokalitě.
CP: 202 m2.
mob.: 777 857 738 Cena: 2.990.000 Kč

RD Ráječko

RD Těchov

Byt Blansko

RD 8+2 s garáží a velkou zahradou. CP: 2169 m2.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.700.000 Kč

Novostavba RD 4+1+garáž v žádané lokalitě Blansko-Těchov. Plocha pozemku 530 m2, užitná plocha domu 115 m2.
mob.: 777 857 739
Cena: info v RK

DB 2+1 (56 m2) se dvěma lodžiemi, vyhledávaná část města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.050.000 Kč

e-mail:

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.

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

O prohibici v Česku

Českou republiku v minulých dnech rozhýbal skandál, který v naší historii nemá obdoby. Někdo
pustil do prodeje láhve s jedovatým metanolem. Přes dvacet lidí zabil, na čtyři desítky dalších leží v
kritickém stavu v nemocnicích a je jasné, že to nejsou čísla konečná, protože síť distributorů se závadným alkoholem působí po celé republice. Jeden otrávený pacient už leží i v boskovické nemocnici.

kontakt: Smetanova 8,
tel.:

21. září 2012
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www.velvetblansko.cz

18. ročník

NÁBYTEK HAVLÍK

KUCHYNĚ
úplně jinak
* nižší ceny *
* vyšší záruky *

Situace se stala natolik kritickou, že ministr zdraA to už jsme blízko černému trhu, který v době
votnictví vyhlásil minulý pátek nečekaně prohibici a
prohibice nepochybně rozkvete do větších rozměrů
zakázal prodej tvrdého alkoholu nad 20% ve všech
než před ní, a je docela možné, že i počet otrav se
prodejnách, restauracích, bufetech a stáncích na cezvýší, protože nebude možné zkontrolovat, z jakého
lém území republiky. Bylo to rozhodnutí překvapivé,
zdroje alkohol pochází. Podle ČTK se už tak černý
ale logické. Vždyť lidské životy jsou to nejdůležitější,
trh s alkoholem a padělání kolků rok od roků zvyšuje
co je třeba chránit a přijít trvale o zrak díky několika
a stát tak přichází o miliardy korun. A když jsme už u
panákům jedovaté kořalky je více než kruté. Někdo
těch ztrát, některý ekonom spočítal, že stát přichází
v televizi prohlásil, že vzhledem k rozsahu se dá tato
každý den prohibice zhruba o 30 milionů korun na
kauza nazvat teroristickým činem. Nevěřím tomu, že
DPH a spotřební dani. A to jsou peníze, které v
hlavní distributor nebo dovozce metanolu nevěděl,
rozpočtu budou bezpochyby scházet. Třeba by bylo
jaké svinstvo do prodejní sítě prostřednictvím nic
moudřejší investovat tyto prostředky do posílení
netušících obchodníků šíří. To nemůže být člověk,
policejních vyšetřovatelů, aby co nejdříve vypátrali
ale bezohledný psychopat, kterému zisky z prodeje
hlavního zločince, který se díky jedovaté kořalce
jedu jsou nad lidské životy.
stal nejmasovějším vrahem od založení republiky.
Na druhé straně je mi líto všech malých poctivých
Asi jediní, kdo z prohibice mají radost, jsou vinaři,
výrobců, prodejců a restauratérů, kteří jsou v tom de
kterým velice podstatně vzrostl odbyt. A to není
facto nevinně a teď kvůli sobeckým a bezohledným
špatné, protože z vína se nikdo neotráví a navíc
lidem přijdou o svoje živobytí. Jsou to hlavně provopokud se konzumuje v rozumném množství, má na
zovny, kde se nevaří a jsou specializované právě na
lidský organismus dobré účinky. Vzpomněl jsem si
alkohol. Udělal jsem si takový malý průzkum a zjistil
na jedno staré přísloví, které praví: z piva se spí, z
jsem, že bary, herny a stánky vykazují pokles tržeb
kořalky se blbne, z vína se zpívá. Z toho vyplývá,
od 50 do 80%. Podle nich se situace nedá udržet, a
že přestaneme blbnout, dobře se vyspíme a pak si
pokud prohibice bude trvat delší dobu, budou nuceni
s chutí zazpíváme. I bez kořalky.
své živnosti zrušit.
PM
Taky jsem zjistil, že když si
člověk chce dát panáka, není
to až takový problém. Stačí se
domluvit s majitelem a vypít
si ho někde v kanceláři nebo
kuchyni, zkrátka mimo veřejný
prostor. Tvrdého alkoholu, který
se nekazí, je totiž v prodejní síti
obrovské množství, obchodníci
NABÍDNĚTE BYTY A DOMY V BLANSKU K PRODEJI NEBO NÁJMU.
prý mají na skladech asi 20
- Byt OV 2+kk Blansko – Dvorská, 66 m2, 3. NP, parkov. místo … NC – 1 049.000 Kč
milionů lahví a v nich investované nemalé peníze. Není
- DB 2+kk Blansko – Okružní, 54 m2, 2. NP, zděný, luxusní linka…NC - 1 290.000 Kč
proto divu, že někteří se chopí
- Byt OV 2+1 v RD Adamov – 72 m2, plast.okna, vlast. kotel, krb … NC – 1 199.000 Kč
jakékoliv příležitosti zásoby zpe- Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce, 93 m2, 2.p., volný od II/2013...NC – 1 749.000 Kč
něžit, aby udrželi svoji existenci,
- RD Blansko – Horní Lhota, 120 m2, 2 podlaží, po rekonstrukci ...NC – 2 049.000 Kč
zvláště pokud nenakupovali od
žádných podomních dealerů,
- STP na RD Blansko – Horní Palava, 449 m2, IS jsou k dispozici ...NC – 649.000 Kč
ale v řádných velkoskladech s
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, investice ...NC – 750 Kč/m2
okolkovanými láhvemi.
- Pozemek na rekreační domek - Ráječko, 1647 m2, IS dostupné ...NC – 359 Kč/m2
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www.mikark.cz
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- realizace do 2 dnů
- slevy při předplatném
- zřízení služby od 0,- Kč
- akcelerovaný noční provoz
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FPO s.r.o.
Smetanova 4, 678 01 Blansko
E-mail: fpo@fpobk.cz
Tel.: +420 516 410 850, Fax: +420 516 419 746

Stabilní a rychlý internet za nejlepší ceny

www.fpobk.cz

Poslední volné 2 RD Blansko – Pod
Sanatorkou, stavby na „klíč“, pozemky
264 m2 a 305 m2, montáž dřevodomů
v 10/2012.
NC – od 3,5 mil. Kč

4 STP na RD Blansko – Horní Lhota,
od 473 m2, inženýrské sítě a napojení
jsou v ceně pozemků včetně pozemních
komunikací.
NC - od 1.400 Kč/m2

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

2

21. září 2012

Ze zasedání zastupitelstva
V úterý 4. září se konalo deváté zasedání Zastupitelstva města Blansko. Začínalo v 15.30 hod., projednávalo se 29 bodů programu a za tři hodiny byl konec. Mohu potvrdit, že všechna hlasování proběhla
bez problémů a v drtivé většině bez připomínek či dotazů byla jednohlasně, jako v letech minulých,
odsouhlasena. Co se odsouhlasilo nevím, protože se hlasovalo jen o stručných návrzích Rady města
Blansko. Nikdo ze dvou přítomných novinářů - ostatní už dávno na tato jednání přestali chodit, žádné
materiály neobdržel, takže nevíme a nevědí to ani občané, o čem se rozhodovalo. Tak alespoň o tom co
jsme mohli zjistit.
Zastupitelstvo již aspoň po desáté jednalo o tom, co
několik let zařazuje do programu a odkládá na další
rok - tedy rekonstrukce průtahu a vybudování chodníku
v městské části Lažánky. Takže letos to opět nebude,
další termín je rok 2013. Kdo nevěří, může mít opět
pravdu. V dalším bodě se projednával prodej bytů
zájemcům v pořadí podle výše nabídnuté částky. Ani
zde se příliš překvapení nekonalo, protože stejná jména
zájemců se od zahájení prodejů mnohokráte opakují,
takže nic moc nového jsme se nedověděli.
Podobně bylo odloženo i schválení zakládací
smlouvy o budoucím založení obecně prospěšné společnosti „Dům přírody Moravského krasu“, která měla
být uzavřena do 30. září 2012. O tom něco málo vím,
protože jsem se zúčastnil úvodního jednání zúčastně-

ných budoucích zakladatelů společnosti Dům přírody
Moravského krasu v hotelu Skalní mlýn. Jako v řadě
jiných případů nedošlo v uvažovaném termínu zahájení
stavby k uvolnění finančních prostředků, takže termín
uzavření smlouvy se posouvá do konce roku 2013.
Zastupitelstvo odsouhlasilo i financování nákupu
areálu pro technické služby formou úvěru u některé
z nejmenovaných bank. Úvěrové zatížení města činí
v současné době celkem 135 486 575 Kč. Termíny
splatnosti jsou rozloženy postupně až do roku 2019.
Největší úvěr 90 milionů korun byl poskytnut na rekonstrukci koupaliště a po splátkách činí k dnešnímu dni
48 750 000 Kč. Výše úvěru na zakoupení budovy pro
Technické služby nebyla specifikována.
Jiří Šrámek

Ze zahájení „ UNIVERZITY“
Již potřetí připravila Městská knihovna Blansko pro zájemce z Blanska a blízkého okolí projekt
„Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“.
Ve školním roce 2012/13 je tato pilotní akce
blanenské knihovny věnována výuce základů
anglického jazyka, proto také dostala výstižné
pojmenování KAMARÁDKA ANGLIČTINA.
Nábor frekventantů tohoto jazykového kurzu, jehož lektorování se ujala sympatická
emeritní vyučující anglického jazyka Mgr. Hana
Opatřilová, byl započat. v polovině května a
díky obrovskému zájmu došlo během necelých
třech týdnů k naplnění maximální kapacity
kurzu. V příjemné atmosféře středečního podvečera 12. 9. 2012 ředitel Městské knihovny
Blansko Mgr. Pavel Přikryl „UNIVERZITU“
zahájil. Událost přibližuje fotografie Ladislava
Krále.
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny

Dvorská 32
Blansko

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

NOVÁ KOLEKCE
funkčních větrovek
pro celoroční použití,
ideální pro všechny
sportovní a volnočasové
aktivity.
Široká nabídka sportovní
obuvi zn. Adidas, Reebok,
Viking, Sprandi, Botas,
DAKO - i v dětských
velikostech.
Pokračujeme v akci
PAPUČKY ZDARMA!!!
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Al Capone...

Cenová houpačka
Zboží

Albert

Billa

Kaufland

Vajíčka 10 ks

34,90

34,90

29,90

Mléko v lahvi 1 l

19,90

19,90

12,90

Rama 500 g

39,90

34,90

27,90

Rohlík 1 ks

1,50

1,90

1,50

Kuře chlazené 1 kg

64,90

79,90

74,90

Kuřecí prsní řízek 1 kg

149,90

179,90

179,00

Játra vepřová 1 kg

66,90

114,90

69,90

Rajče keřík 1 kg

24,90

32,90

27,90

Cena celkem Kč

402,80

499,40

423,90

Rozdíl

0

+ 96,40

+ 21,10 Kč

Kaufland po řadě měsíců již po dva měsíce
opouští pověst nejlevnějšího supermarketu a svoje
prvenství daroval Albertu. Minulý měsíc to u stejného
zboží bylo o 13,10 Kč, tentokráte o 21,10 Kč. Ve
srovnání s minulým měsícem nejvíce podražila drahá Billa, kde cena kuřat vzrostla na kile o 10 Kč, kilo
kuřecích prsních řízků o 65 Kč, kilo vepřových jater
má Billa opakovaně ve srovnání s ostatními dražší
o 45 a 48 Kč atd. Ceny minulého měsíce se každým
týdnem nenápadně zvýšily a zřejmě tomuto vývoji
ještě není konec. Pokud sněmovna panu Nečasovi
kývne i na vyšší DPH a sníží se valorizace důchodů,
tak to nejen mnohé důchodce ale i rostoucí počet
nezaměstnaných, pokud jim pan Kalousek neporadí
jak s tou almužnou vyjít, vystěhuje pod mosty (bude-li jich dost) nebo rovnou do nebe.
Ceny byly odečteny ve čtvrtek 13. září 2012 v 8
až 11 hodin.
Další otřes zaznamenali zaměstnanci obchodních
domů, restaurací a dalších provozů v pátek večer.
Když už se chystali, že po skončení směny půjdou

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI

domů ke svým rodinám, rozhodla naše pozoruhodná vláda, že nikam nepůjdou, ale na základě
vládní vyhlášky sdělené prostřednictvím rozhlasu
a televize budou dlouho do noci přenášet lahve
s lihovinami z regálů do skladů a prázdné regály
do rána plnit jiným zbožím. Podobná drzost nemá
obdobu. Jako by vláda podobné opatření, když o
problému s nebezpečnými alkoholickými nápoji ví
již řadu dnů, nemohla sdělit dříve, aby se její pozdě
večer oznámená vyhláška s okamžitou platností dala
realizovat v průběhu pracovní doby a nenutit lidi po
náročné směně dlouho do noci plnit bezohledný příkaz. Vůbec bych se nedivil, kdyby si páni ministři za
tuto službu vlasti vyplatili vysoké prémie a za menší
přísun peněz do státní pokladny zvýšili lidem další
daně.
Dá se dokonce očekávat, že zákaz prodeje více
jak dvacetiprocentních alkoholických nápojů bude
mít právě opačný efekt - přispěje ke zvýšení nezákonného a nekontrolovatelného prodeje lihovin.
- Šr -

Jednoho krásného dne se legislativci v USA
rozhodli jednou pro vždy skoncovat s alkoholem,
pozvednout tím produktivitu práce a z dlouhodobého
hlediska zlepšit zdraví obyvatelstva, které se této
substanci oddávalo více, než je zdrávo. Opatření
trvalo celých 13 let a za tu dobu se hladina alkoholu v
krvích lidí nesnížila nijak rapidně. Efekt nařízení mělo
nicméně obrovské výsledky. Země zaznamenala
téměř čtvrtinový nárůst kriminality a ze zločineckého
podhoubí se vynořily takové postavy, jako Al Capone
a jemu podobní, kteří na pašování a ilegální výrobě
alkoholu ohromným způsobem zbohatli.
Já vím, nejsme již ve 30. letech minulého století,
přesto si dovolím vyslovit názor, že plošný zákaz nabízení alkoholických nápojů neřeší problém se slepnutím a umíráním našich spoluobčanů. Na vyslovení
spravedlivého soudu je ještě poměrně brzy, konečně
plošný zákaz platí teprve pár dní a nikdo neví, zda
bude uplatňován právě jen těch pár dní anebo se
protáhne na týdny, měsíce, či léta. Ale troufám si
vyslovit domněnku, že čím delší ten časový horizont
bude, tím více bude alkohol předmětem nezákonné
činnosti. V konečném důsledku pak vládní nařízení o
částečné prohibici může pomoci k drastickým ziskům
paradoxně i těm, kteří situaci zavinili.
Ostatně, pro další příklad „suchého zákona“ není
třeba chodit zase tak daleko do historie, jen do 80.
let a tehdejšího Sovětského svazu, kde se také zákazem nevyřešilo nic a naopak vzrostla konzumace
„samohonek“ a problémy naopak vzrůstaly.
Přes 20 obětí otravy metylalkoholem je nesporně
tragických. Je na vyšetřovatelích, aby se pokusili
zjistit viníka, a já pevně doufám, že se tak nakonec
i stane. Ale vyhlášení prohibice se mi zdá podobné,
jako chodit s kanónem na vrabce. Myslím, že to je jen
silácké gesto bez dalšího rozmyslu za ním, ostatně
jako mnoho jiných politických rozhodnutí.
Nevynoří se další Al Capone, jak jsem psal, již
nejsme v Chicagu první poloviny 20. století, ale je
docela možné, ne-li téměř jisté, že dopad vyhlášky
naší vlády bude mít zásadní vliv jak na život naší
země, jak přímém, tak v nepřímém smyslu. Ten
přímý a ekonomický je výpadek daní, ten nepřímý je
útokem na svobodu jednotlivce. Ostatně si troufám
tvrdit, že pohled na zasedání našeho „moudrého
sboru“ (poslanecké sněmovny) tak, jak jej občas
vysílá naše televize, dokáže probudit touhu dát si
„panáka“ i v zapřísáhlém abstinentovi. Hezký den.
Freddie (freddiemail@email.cz)

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

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
DLAŽEBNÍ
A OBLADAČSKÉ
PRÁCE

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Přerušení elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Dne 24.09.2012 od 07:00 do 17:30
Blansko - ulice A. Dvořáka od ul. Mahenova po ul.
Nádražní, ulice Mahenova od ul. A. Dvořáka po ul.
Masarykova, ulice Těchovská od ul. A. Dvořáka po
ul. Masarykova, ulice Masarykova od domů č. 16
a 39 po její konec u ul. Na Vyhlídce kromě domu
č.18A, ulice Husova, ulice Hálkova, ulice Nerudova,
ulice Suchá, ulice Na Vyhlídce, ulice Sušilova od ul.
Masarykova po ul. Husova
Dne 24.09.2012 od 07:00 do 17:00
Blansko - ulice Těchovská od ul. Masarykova po
ul. Žižkova, ulice Žižkova od ul. Havlíčkova po ul.
Těchovská a dům č.o. 1 (netýká se domu č.o. 27),
ulice Hybešova od ul. Havlíčkova po ul. Masarykova
kromě Okresního soudu, ulice Lipová, ulice Masarykova od ul. Lipová po ul. Fiignerova strana lichých
čísel a od ul. Fiignerova po ul. Těchovská obě strany
ulice s výjimkou bývalé Metry, ulice Bartošova od ul.
Masarykova po ul. Žižkova, garáže na ul. Havlíčkova
mezi ul. Hybešova a Žižkova
Dne 26.09.2012 od 08:00 do 19:00
Blansko - Dolní Lhota - celá obec Dolní Lhota obyvatelstvo i podnikatelská činnost kromě areálu
pískovny MKZ.
Dne 26.09.2012 od 07:00 do 15:00
Blansko - areály firem M+H Míča a Harašta + Bustec
production napájené z odběratelských trafostanice
Blansko - Agrostav (č. 320388) a Blansko - Bustec (č.
320387), areál čistírny odpad. vod na konci Blanska
směr Šebrov napájený z odběratelské trafostanice
Blansko Kanalizace (č. 320398), areál fy ČKD Paulínka napájený z odběratelské trafostanice Blansko
- Paulínka (č. 320383), areál ČD na konci Blanska
směr Šebrov napájený z odběratelské trafostanice
Blansko - ČD Kiosek (č. 320427)
Dne 04.10.2012 od 07:00 do 19:00
Blansko - Dolní Lhota - zástavba při hl. silnici od
Blanska od žel. přejezdu od domu č. 106 + 98 po
domy č. 137 + 68, ulice od d.č.135 + 99 po d.č. 108
a 104, ulice od d.č. 139, 113 a 134 směr hřiště
E.ON

A TAK ŠEL ČAS...
Pod tímto názvem připravila blanenská Galeriie
Jonáš výstavu dobových pohlednic, knih a tiskovin o Blansku z let 1898 až 1990. Na zajímavých
dokumentech si zavzpomínáte na místa, která jste
důvěrně znali a vrátíte se o několik desítek let zpět.
Cílem výstavy, která potrvá do konce října, je nabídnout návštěvníkovi neobvyklý průřez vývojem a
historií Blanska. Galerie je otevřena vždy v úterý a
čtvrtek od 9 do 12,30 hodin a od 13,30 do 17 hodin.
-ps-

Blanenská radnice v roce 1901

Tréninky paměti pro seniory
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy otevírá podzimní kurz Tréninky paměti pro seniory.
Jedná se o základní tréninkový kurz určený široké
veřejnosti, zaměřený na zkvalitnění paměťových
funkcí.
V kurzu získáte přehled o svých paměťových
schopnostech a naučíte se svou paměť efektivněji
využívat.
Kurz bude probíhat od října 2012 do ledna 2013,
vždy ve středu 1x za 14 dní. První schůzka se uskuteční dne 3. 10. 2012 v 10 h v prostorách Městského
klubu důchodců v Blansku.
Z důvodu omezené kapacity kurzu se hlaste na
tel. čísle 516 413 524 nebo prostřednictvím emailu
na frankova@blansko.cz
-ch-

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

SEKR

Truhlářství

Tel. 731 463 795, 737 106 850
Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
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Klub Ratolest
Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko
678 01, tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, www.blansko.charita.cz

Program na říjen 2012
1.10.2012 od 9,30 MALOVÁNKY SE ŠÁRKOU
- poplatek 40,-Kč za vstup
1.10.,8.10.15.10. 22.10. a 29.10. 2012 od 10,30
hodin Mimináček
- setkávání maminek s kojenci od 2 měsíců s odborníky.
2.10.2012 od 10 hodin S – karty
- základní informace o novém systému vyplácení,
rodičovského příspěvku, sociálních dávek. Nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti (včetně rekvalifikace,
příspěvek na podnikání). Poradenské činnosti úřadu
práce, zajímavé webové odkazy, evidence na úřadu
práce, beseda s diskuzí s pracovníky ÚP Blansko,
vstup zdarma.
4.10.11.10.18.10 a 25.10.2012
CENTRUM PODPORY DĚTÍ A RODIN
- každý čtvrtek možnost odborných konzultací/
výchova, vývoj dítěte, rodinná komunikace, oblast
vzdělávání dětí./ s psychologem Mgr. M. Šamalíkem.
Na osobní konzultace se objednejte na emailu nebo
telefonicky. Zdarma.
4.10.2012 od 16 hodin Sourozenecké vztahy
- jak mohou rodiče zlepšit vztahy mezi svými dětmi.
Odborná přednáška s Mgr. Dagmar Kučerovou v
rámci projektu SPONA - rodinná politika, poplatek
50,- Kč za vstup.
5.10. 2012 od 10 hodin Efektivní rodičovství
- co vlastně efektivní rodičovství je, v čem nám při
výchově dětí může být nápomocné odborná přednáška s Mgr. Dagmar Kučerovou v rámci projektu
SPONA - rodinná politika, poplatek 50,- Kč za vstup.
8.10.15.10. 22.10. a 29.10. 2012 od 9,30 hodin
Šikulky
- tvořivé výtvarné dílny pro rodiče i prarodiče s dětmi
s dobrovolnicemi Klubu Ratolest, poplatek 60,- Kč
na materiál nebo permanentka.
9.10.2012 od 10 hodin Jak zvládat rodinný rozpočet
- bilance příjmů a výdajů, sestavování rodinného
rozpočtu s finanční poradkyní Lucií Opustilovou,
Vstup zdarma.
11. a 18.10. od 9 hodin Kurz baby masáží
- s lektorkou Jitkou Pokornou - 1 lekce 100,- Kč.
11.10. a 18.10.2012 od 10,15 do 12 hodin laktační
poradna
- s laktační poradkyní Jitkou Pokornou.
11.10. a 25.10.2012 od 16 hodin Kurz první pomoci
- s lektorem ČČK Blansko Mojmírem Wágnerem.
Počet lidí na kurz je omezen. Hlaste se na tel.
731428369 do 5.10.2012 – poplatek 70,- Kč za
jednotlivce.
12.10.2012 od 10,15 hodin
Vaříme zdravě - svačinky
- tradiční i netradiční nové recepty s poradkyní na
výživu Jitkou Pokornou, poplatek 50,- Kč.
16.10.2012 od 10 hodin Kompetence mezi generacemi (děti, rodiče,prarodiče)
- odborná beseda s lektorkou Rodinného centra
Blansko Mgr. Vendulou Zachovalovou.
Víkend pro rodiny s dětmi 19. 10. a 20.10. 2012
v rámci projektu „Společně životem“
Pátek 19.10.2012

I. BLOK 9-12 hodin - Láska a výchova, přijímám
a dávám
- během programu si rodiče zjistí, jak může být
účinnost výchovného vedení podpořena nalezením
potřeb dítěte jeho jazyku lásky a odhalí si způsoby,
jak jím mluvit. Společně se také podíváte na oblast
kázně ve výchově s psychoterapeutkou Ing. Marcelou Blažkovou.
II.BLOK 16 –18 hodin - Tvořivá dílna
- vyrábíme z hedvábí s pracovnicemi Kopretiny - centra pro rodiče s dětmi Radešínská Svratka.
Sobota 20.10.2012
III.BLOK - 9-11,30 hodin Efektivní rodičovství
v praxi
- jak používat metody efektivního rodičovství ve své
rodině při výchově dětí nám poradí lektorka Mgr.
Dagmar Kučerová.
IV. BLOK - 14,30-16 hodin - Tvořivá dílna
- vyrábíme draky s Šárkou Jandákovou a dobrovolnicemi Klubu Ratolest.
16,30-18 hodin - Klub tatínků a dětí pořádá:
- drakiádu s tatínky, sraz v Blansku na Zborovcích u
restaurace Zátiší (Rulíšek) - pro nejkrásnější draky
je připravena odměna.
Přihlášky a více informací na :http://blansko.charita.
cz/rodina/problansko/ratolest/
23.10.2012 od 10 hodin Budování vztahu s dítětem
- autorita a partnerský vztah k dětem odborná beseda s diskuzí s Mgr. Hanou Pelčákovou Kubicovou
- Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Blansko.
29.10. od 16 hodin Zahájení kurzu pro těhotné
ženy a jejich partnery „Příprava na život s miminkem"
hlaste se na na emailu nebo na tel. 731 428 369.
Vzdělávací aktivity:
Mimináček - setkávání maminek a miminek od 2 – 6
měsíců: pondělí 10,30-11,30 hod.
Kurzy pro těhotné ženy + partnery - Příprava na
život s miminkem: pondělí 16-18 hodin.
Mimiklubík - pro rodiče s kojenci od 6 měsíců úterý
9 - 10 hodin.
Tvořivé dílny:
Šikulky - pondělí 9-11 hodin
Tréninkové aktivity:
Podpora psychomotorického vývoje dětí – dle
jednotlivých skupin st, čt a pá.
Plavání dětí s rodiči 1 – 6 roků - Panorama, malý a
velký bazén Městské lázně. Informace Bc. Kateřina
Daňková 731646774.
Svépomocné skupiny:
Klub dvojčat - úterý 16-18 hod.
Setkávání rodičů s dětmi - intuitivní rodičovství po,
út, st a pá 12,30-16,00 a pátek 16-18 hod.
Dramaťák s odborníkem s Mgr. Vendulou Zachovalovou - každá středa 16-17 hodin.
Konzultační a informační činnost:
Laktační poradna čt 11. a 18.10. od 10 hodin, lze se
objednat i předem na tel. nebo emailem.
Centrum podpory dětí + rodin - rodinné poradenství s odborníky - čtvrtek 12-15,30 hod.
Psycholog - základní poradenství s možností
domluvy odborníka po, út, st, pá 8,30 -11,30 hodin.
Poradenství pro celiaky a bezlepkovou dietu čtvrtek 11-12 hodin.
-kr-

Zkazí počasí zábavu?
Noví studenti rájeckého gymnázia se v polovině září vydali na tři dny do Jeseníků, aby na adaptačním pobytu dobře poznali jeden druhého a utvořili spolupracující kolektiv. Máme s takovými pobyty
každoročně dobrou zkušenost. Studenti ztratí ostych, sblíží se s třídní učitelkou nebo učitelem,
připraví se pomáhat jeden druhému a chovat se férově.
pokoji, na lezecké stěně, nízkých i vysokých laJezdíme na krásnou chatu se saunou a bazénem,
nových překážkách, při lukostřelbě i bojovce, kde
adrenalinové venkovní zázemí je vynikající, profesise střílí infračerveným paprskem. Když je Žaneta
onální instruktoři výborní, kuchyně chutná. Což o to,
povzbuzena podávat nečekané výkony na bungee
zní to báječně, ale jaká bude nálada, když většinu
trampolíně a salta se podaří i jejich třídní profesorce,
pobytu hustě prší jako letos?
všichni mají obrovskou radost a nevnímají, že prší.
1. ročník působí dojmem báječné party hned od
Vše ukazuje na fajn kolektiv. Kdybyste viděli
začátku. Sotva dojde na rozdělování do pokojů,
spolupráci na úkolu jak obalit syrové vejce tak, aby
studenti odmítnou nabízené 2-4 lůžkové pokoje s
přežilo pád z 12m vysoké věže, měli byste stejný
tím, že chtějí být pohromadě. Tak mají kluci jednu
dojem. Jsme rádi, že máme tyto mladé lidi u nás na
společnou místnost s přistýlkou a holky si tahají
gymnáziu v Rájci-Jestřebí. Už se těšíme, až Kamila
matrace do mezonetového pokoje. V podvečer po
sestříhá filmové záběry, které s chutí natáčela.
programu mastí karty všichni společně.
Všichni včetně učitelek se hned zapojují do herKateřina Pernicová, výchovná poradkyně
ních bloků, temperamentní
Darča strhává svým nadšením ostatní. Studenti
se o sobě hodně dovídají
podáváním informací podle počtu útržků toaletního papíru, vyměňováním
pozic na pivních táccích,
vše se dá využít pro hru.
Nebojí se dotknout jeden
druhého při seřazování
na palisádě podle jmen
či narození, sedání jeden
na druhého podle hozené
kostky, rozplétání rukou
nebo hře „Pepíčku pípni“.
No kdy se zase Marcelovi
dostane šance přikázat
třídní učitelce pípnout?
Výjimečné zážitky přichází ve volném čase na

V Blansku se modernizuje
budova úřadu práce
V květnu 2010 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR schválena žádost o přidělení
finanční podpory z Integrovaného operačního
programu na realizaci projektu týkající se rekonstrukce administrativní budovy Úřadu práce
v Blansku na ulici Vodní 9. Celkové přiznané
finanční prostředky na projekt s názvem „ÚP
ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“ činí 53,6
mil. Kč, z toho částka 33,7 mil. Kč je financována z prostředků Evropské unie a částka 19,9
mil. Kč ze státního rozpočtu ČR.
Stavební práce na rekonstrukci budovy
započaly v září 2011. V rámci rekonstrukce
budou vyměněny okenní a dveřní výplně, bude
zateplena fasáda, čímž dojde k výraznému
zlepšení tepelně technického stavu budovy.
Rekonstrukce rovněž zahrnuje vybudování
nového bezbariérového přístupu do budovy,

na který bude navazovat bezbariérová komunikace včetně výtahu umožňujícího přístup do
všech podlaží. Ve dvorním traktu objektu budou
upraveny zpevněné plochy pro parkování,
obsluhu skladů, spisoven a garáží.
Rekonstrukce vlastní budovy byla zvolena
jako nejvhodnější řešení současného nevyhovujícího stavu, kdy se pracoviště úřadu práce
nacházejí ve třech různých budovách - ve
vlastní budově na ulici Vodní a v prostorách na
Svitavské ulici a na nám. Republiky. Realizací
projektu dojde k soustředění všech agend do
jednoho objektu a k vytvoření odpovídajících
podmínek pro poskytování kvalitních služeb
občanům.
JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
krajské pobočky ÚP ČR v Brně

4

21. září 2012

Dallas 2012 část II.
Už jsem psal, že v Dallasu jsem byl za sportem. Lední hokej je pro stát „osamělé hvězdy“, jak
se Texasu přezdívá trochu netypický, zejména kvůli podnebí, které přeje spíše písku než ledu, ale
přesto má spoustu příznivců.
Místní tým, ve kterém měl letos nastupovat
Rangers Ballpark
i Jaromír Jágr se o své „následovníky“ dobře
stará. Po celém Dallasu jsou rozesety stadiony, do kterých majitelé Dallas Stars spolu
s hlavním sponzorem, limonádou Dr. Pepper
přisypali nějaký ten dolar a ty pak slouží jak pro
přípravu hlavního týmu, tak pro mládežnické
programy nejrůznější úrovně. V podnebí, jaké
v Texasu funguje, bylo příjemné pobývat právě
u ledu, dokonce jsem v místním klubu narazil
na českou (brněnskou) stopu, když na jednom
plakátu byl vyfotografován bývalý hráč Zetoru
Brno a pozdější exulant Ladislav „Laddy“ Trešl.
V klubu už nepůsobí, ale pár pamětníků na něj
se ještě našlo.
Náš hokejový kemp měl v Dallasu premiéru,
pomáhat přišel i budoucí spoluhráč Jaromíra
tisíc lidí. Ostatně, stavba vyšla na téměř půl druhé
Jágra: Trevor Daley a účast byla skvělá. Ne nadarmo je lední hokej v Texasu jedním z nejrychleji
miliardy dolarů.
rostoucích sportovních odvětví mezi mládeží.
Hned kousek od této stavby je stadion jiný, ale
Ale nejen ledním hokejem je živ Texas a Dallas.
neméně populární: Rangers Ballpark, sídlo baseNedaleko od malého zimního stadionu byl stadion
ballového týmu Texas Rangers. Jedním z jeho
obrovský. Stánek místního týmu National Football
dřívějších manažerů a velkých fanoušků, který si
League: Dallas Cowboys. Stavba se zatahovací
nenechá ujít mnoho zápasů je i 43. president USA:
střechou je impozantní a vejde se do ní až 130
George W. Bush. Toho jsem u stadionu nepotkal,
ale velmi hezkou stavbu jsem si alespoň
vyfotografoval.
Cowboys Stadium
No a poslední němou legendu sportovního Texasu jsem si také nemohl nechat
ujít. Přímo v Dallasu, uprostřed Fair Park je
stadion z 30. let minulého století. Za dobu své
existence hostil spoustu slavných zápasů, název má ostatně po legendárním klasickém a
pravidelném fotbalovém utkání: Cotton Bowl.
Stadion byl předchozím domovem Dallas
Cowboys i FC Dallas, hrálo se na něm i několik utkání (včetně čtvrtfinále) MS v kopané
v roce 1994. Stadion dodnes hostí významné
zápasy univerzitní ligy, patří ke krásným dominantám Fair Parku a především je jedním
z nejstarších „aktivních“ stánků svého druhu.
Petr J. Drahovzal

Ohlédnutí za vernisáží
Na čtyři desítky vnímavých návštěvníků společně se starostou města Ing. Lubomírem Toufarem
otevřely v příjemném pátečním podvečeru 7. září
2012 výstavu k nedožitým pětaosmdesátinám nestora blanenské výtvarné scény Antonína Juračky
MALOVANÝ SVĚT.

Tradičně erudovaně a vhodně zasvěceně o Juračkově osobnosti a díle promluvila paní Irma Charvátová. Kromě jiného ocenila především skutečnost, že
prezentovaný soubor maleb, který sestavila malířova
dcera Arna Juračková, nebyl dosud v žádné podobě
veřejnosti představen. Přínosným se pro přítomné
ukázalo zjištění, že Charvátová neohromuje rádoby
vznešenými slovy a opravdu ví, o čem mluví.
Kulturní program mimořádně zaujal hlavně díky
expresivnímu vystoupení zpěváka z okruhu SZUŠ
Blansko.
MALOVANÝ SVĚT je k vidění ve výstavní místnosti
knihovny v její provozní době do 27. září 2012.
Atmosféru přibližují fotografie Ing. Jiřího Trubáka
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

* FOTOREPORTÁŽ ZE ZÁMKU *

V programu první tiskové konference po prázdninách byla návštěva blanenského zámku, kde byla ukončena další etapa rekonstrukcí nádvoří.
Přítomné novináře přivítali a po přestřižení symbolické pásky pozvali k
první návštěvě představitelé města Lubomír Toufar a Jiří Crha.

Po řadě let se zaskvěly budovy důstojnou výzdobou, zaujala renovovaná
kašna a celé nádvoří získalo novou dlažbu. Ta jako jediná neodpovídá
historii a neladí s dobou, ve které zámek vznikl. Změna byla odůvodněna
příznivějším pohybem pro vozíčkáře.

Na rozdíl od zámeckého nádvoří byl důsledně zachován venkovní vzhled
bývalé sýpky, dokonce byly stylově upraveny i vnitřní prostory. Natolik
lákavě, že se zrekonstruovaná Zámecká sýpka stala vyhledávaným
prostředím pro svatby a další slavnostní příležitosti.
Text a foto: - Šr -
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Restaurace U Zámečku
pro vás připravila jedinečnou akci:

Výstava vína
s ochutnávkou

KOZÍCH SÝRŮ

22.září 2012 od 16 do 24 hod.

EXPEDICE KOSTELÍK
nový projekt Gymnázia Blansko
Studenti z tercií, kvart, kvint a II. ročníku, ale i další zájemci se pustili do pátrání po historii unikátní
stavby, kterou mohou pozorovat přímo z oken školy, a vypraví se po jejích stopách až na Zakarpatskou
Ukrajinu. Jedná se o zájezd studentů do oblasti Podkarpatské Rusi, po stopách unikátní historické
stavby – dřevěného kostelíka sv. Paraskivy v Blansku. Na tuto akci získalo blanenské gymnázium
dotaci z programu Jihomoravského kraje Do světa! 2012.
Každý účastník se podle svých zájmů a schopností
podílí na přípravě a realizaci projektu:
historikové - pátrají po historii kostelíka
regionalisté - hledají informace o zemi a oblasti, do
které se chystají
přírodovědci - seznámí ostatní s rostlinami a živočichy, které můžeme potkat v oblasti Východních
Karpat
čtenáři - přečtou si knihu Ivana Olbrachta Nikola
Šuhaj loupežník, jejíž děj se odehrává přímo na místech, kam zavítají, a budou vyprávět o autorovi a díle.
Přes prázdniny dají jednotlivé výzkumné týmy
svým poznatkům podobu prezentací a budou informovat ostatní, aby byli dokonale připraveni na
hlavní dobrodružství - 17. – 21. 9. 2012 na cestu na
Ukrajinu!
V rámci projektových dnů na Gymnáziu Blansko
se v červnu poslední týden školního roku účastníci
EXPEDICE KOSTELÍK podle plánu vypravili pátrat
nejprve do blanenského dřevěného kostelíka a pak
do východních Čech, kde se v Dobříkově u Chocně
a v Jiráskových sadech v Hradci Králové ukrývají
další dva poklady dřevěné rusínské architektury –
kostely Všech svatých a Sv. Mikuláše. V Blansku byla

zasvěcenou průvodkyní paní Ladičová, kazatelka
Církve československé, v Dobříkově se studentů
ujala paní Schejbalová, správkyně kostela, a v Hradci
Králové sám pan pop Milan Augustýn Jareš, hlava
královéhradecké pravoslavné církve.
Naši badatelé viděli a zjistili mnoho nového a
mohli srovnávat všechny tři stavby jak po stránce
velikosti, výzdoby, stáří, tak i z hlediska jejich celkového stylu a pocitů, které v člověku vyvolávají. V
Blansku se cítíme jako v příjemné horské chatě, v
pohodlí a komfortu, v Dobříkově se rázem ocitneme
o 250 let zpátky a vnímáme vůni sluncem prohřátého
prastarého dřeva, Hradec Králové nás přenese do
atmosféry skutečného pravoslaví, s trochou bázně
a náboženské úcty i pro nevěřící.
Jak prožíval poslední dny školního roku jeden z
přímých účastníků nového projektu, Aleš Malach z
kvarty B:
Poslední školní dny se nesly - alespoň tedy pro
studenty přihlášené na projekt EXPEDICE KOSTELÍK - v duchu již odpočinkovém, přesto nadále s
všudypřítomným oparem školní atmosféry.
Naším úkolem bylo zjistit co možná nejvíce informací o dřevěných kostelících, které byly přivezeny
z Podkarpatské Ukrajiny.
První v pořadí jsme navštívili
stavení v Blansku, které je nám
nejznámější a zároveň nejbližší.
Za dalšími stavbami jsme již nemohli po svých dvou končetinách
jménem nohy, ale museli jsme
použít jiný dopravní prostředek - v
tomto případě vlak.
Druhý námi navštívený kostelík
se nacházel v Dobříkově - malá
obec poblíž statutárního města
Pardubic. Na rozdíl od blanenského byl onen dobříkovský ve
větší míře zachován v původní
rusínské architektuře.
Třetí zastávku představoval
kostelík královéhradecký, jehož
kazatelem byl poněkud zvláštní

muž - bez delší přípravy by zvládl roli Hanibala Lectra
v dalším pokračování hollywoodského filmu Mlčení
jehňátek. Naštěstí naše Clarice Starling - coby paní
Fránková- byla neustále nablízku, a tak se žádné
drastické scény nekonaly.
Po opuštění doktora Lectra jsme se vydali na
nedaleké náměstí, kde nám bylo umožněno utratit
naše peníze a občerstvit se. Někteří, jež se nebojí
výšek a při pohledu z vyšší stavby nezažívají den
vlků, mohli také vystoupat do devadesátimetrové
výše náměstní věže, a kochat se tak překrásným
výhledem na lidské mravence.
Následovala už jen velmi pohodlná cesta domů,
již jsme absolvovali jak jinak než vlakem.
Samozřejmě budeme při všech akcích pilně fotografovat i filmovat a po návratu z Ukrajiny pozveme
jednak spolužáky, ale také občany Blanska na prezentace a výstavy!
Kdyby měl někdo, kdo čte tyto stránky, nějaké zajímavé informace, vzpomínky nebo starší fotografie,
kontaktujte nás, byli bychom velmi vděční za každou
pomoc při přípravě tohoto projektu. Co jsme zjistili,
ukazuje následující tabulka.
PhDr. Dana Fránková, koordinátorka projektu
Fotografie: studenti Gymnázia Blansko
Kostelíky

Blansko

Dobříkov

Hradec Králové

Zasvěcen komu

Sv. Paraskieva

Všem svatým

Nejprve sv. Michael, pak sv. Mikuláš

Postaven kde

Nižní Seliště
(Zakarpatská Ukrajina)

Velká Kopaň
(Zakarpatská Ukrajina)

Habura u Medzilaborců
(Východní Slovensko)

Postaven kdy

1601 - 1641

1679

1506

Mezistanoviště

žádné

Cholmovec

Malá Polana

Styl

Rusínská gotika (sedmihradsko-marmarošský typ)

Rusínská gotika

Rusínská pravoslavná
rustikální architektura (?)

Převezen do Čech

1936

1930

1935

Patří komu

Církev Československá
husitská

Církev Československá husitská

Město Hradec Králové,
spravuje ho Pravoslavná církev

Náčrtek

Rozměry (přibližně)

21m x 7m

14,5m x 6 m

18,5m x 8m

Výška věže

27m

19,9m

Cca 15m

Nápisy

„Робях 1641 месяца июля
29“
(Robjach 1641 mesjaca
jula 29, Postaveno 29. července 1641)

Создаса храм сей року ... месяца
марта....“ (Sozdasa chram sej roku….
mesjaca marta…..Tento chrám byl
vytvořen roku… v měsíci březnu…)
-„Roku…моръ был“ (… mor byl)
- jména kněží

kříži: „ИНЦИ“ (Ježíš nazaretský,
car židovský)
- na ikoně: „ИС ХС“ (Ježíš Kristus)

* FOTOREPORTÁŽ O ÚSPĚCHU POLICISTŮ *

I letošní prázdninové neděle pokračovaly seriálem koncertů v parku
na náměstí Svobody. Nejvíce občanů navštívilo koncert letovického
orchestru, který byl opět vynikajícím vyvrcholením letošních prázdninových koncertů.

Stejně příjemné je každým rokem i vystoupení letovických mažoretek.
K úplné pohodě letos chyběla krásná květinová výzdoba, kterou nás v
minulém roce rozmlsal boskovický zahradník pan Lebiš, který k nám letos
ze zdravotních důvodů nemohl se svými květinami zavítat.

Stejně oblíbená blanenskými občany je i skvělá Boskověnka. Na všechny
nedělní koncerty, které se staly příjemnou tradicí, přichází každým rokem
více posluchačů. Škoda, že podobných akcí, na kterých se občané rádi
scházejí, není o prázdninách více.
Text a foto: - Šr -
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Basketbalová mládež zahájila
úspěšně novou sezónu
Úspěchem v podobě vítězství na turnaji patnáctiletých hráčů v Brně zahájila basketbalová mládež
klubu BBK Blansko novou sezónu. Mladí hráči zvítězili v konkurenci týmů BŠM Brno, Interu Bratislava
a Pelhřimova.
Hráče a hráčky ročníku 2001 a
mladší pak zase v sobotu 15. září
čekal turnaj v blanenské hale. Tyto
zápasové prověrky navazují na dvě
čtyřdenní soustředění, zaměřené
nejen na herní dovednosti, ale také
na nabírání fyzické kondice. Oceněním vzrůstající výkonnosti je zájem
extraligových a ligových týmů z Brna
o šest hráčů. Za extraligové JBC
Brno si tak mohou na hostování zahrát Vít Šmerda a Zbyněk Zemánek,
za ligový tým BŠM Brno pak čtveřice
Matěj Tužil, Adam Grünwald, Matěj
Musil a Jan Otisk.
Pokud by je chtěl nějaký chlapec
následovat a má zájem si basketbal
vyzkoušet, tak může každé pondělí
a čtvrtek přijít od 15.30 do 17.00 do
sportovní haly v Mlýnské ulici.
-kaj-

Školáci najdou
útočiště v Ulitě

Noví kamarádi
Na Erbence v hodině výtvarné výchovy
žáci I. A navštívili páťáky, kteří si pro ně připravili malé překvapení. Nachystali papírové
pejsky, prádelní kolíčky a papírovou kost.
Prvňáčci malovali a lepili, páťáci vystřihovali
a seznamovali se s malými kamarády. Za
pěknou hodinu děkujeme nejen žákům páté
třídy, ale i paní učitelce Štěrbáčkové, která s
dětmi všechno připravila. Žákům obou tříd se
hodina moc líbila a už teď se všichni těší na
další společné setkání.
Mgr. Světlana Jakubcová
ZŠ Blansko, Erbenova 13

První pracovní zářijový den na Základní škole TGM bývá pravidelně ve znamení ranního náporu
rodičů na školní družinu. Přestože družina nabízí 120 míst, v posledních letech to s přibývajícím počtem dětí pomalu přestává stačit a na starší děti, třeťáky a čtvrťáky, se už místa nedostávají, i když
by zájem byl.
Rozšířit kapacitu družiny přitom není vůbec snadné.
„Dříve to šlo, družina mohla fungovat i v běžné třídě po
vyučování, ale dnes předpisy vyžadují, aby pro družinu
byla vyčleněna zvláštní místnost,“ vysvětluje František
Alexa z odboru školství Městského úřadu Blansko.
Poptávce rodičů se proto rozhodlo vyjít občanské
sdružení Ulita, respektive jedna z jeho členek. „Sama
mám dcerku na ZŠ TGM, proto jsem začala přemýšlet,
jak situaci konstruktivně řešit, a to nejen pro sebe,
ale i pro další rodiče a školu samotnou,“ říká Klára
Kučerová, které vadila zejména nemožnost plánovat
si věci dopředu. „Když v červnu nevíte, zda bude v
září postaráno o vaše sedmi, osmileté dítě, což je věk
druháků a třeťáků, na klidu vám to nepřidá,“ vysvětluje.
Stačilo se přitom rozhlédnout. Budova, kde sídlí
čajovna Ulita, patřila dříve škole a je od školy doslova
coby kamenem dohodil. Nabízí dvě prostorné místnosti, které se při standardním provozu Ulity začnou plnit
až po čtvrté hodině, a k tomu venkovní hřiště. „Ten
prostor mě okouzlil, okamžitě jsem viděla, co všechno
by se tam dalo podniknout,“ usmívá se Kučerová. „Dů-

ležité pro mě bylo, že mě podpořila škola. Ředitel pan
Nejezchleb mi vyšel maximálně vstříc. S jeho pomocí
jsem v červnu provedla dotazníkové šetření mezi rodiči.
Když se ukázalo, že zájem o odpolední zaměstnání
mezi třeťáky a čtvrťáky přesahuje možnosti školní
družiny, bylo rozhodnuto,“ pokračuje.
Klub tak zahájil činnost 4. září, otevřeno má denně
od 12.30 do 16.00 hodin, a to nejen pro děti ze ZŠ TGM.
Nezanedbatelným plusem je také finanční podpora z
Jihomoravského kraje, díky níž mohl klub nastavit velmi
příjemnou cenu.
„Klub jsme nazvali Šnek, když už jsme se usadili
v Ulitě. Režim je více méně jako v klasické družince,
děti se postupně scházejí a zase rozcházejí podle
svých individuálních potřeb na základě dohody s rodiči.
Vždycky je však k dispozici připravený program. S
dětmi si povídáme, hrajeme hry. To je podle mě hodně
důležité. Sama jsem na dcerce viděla, že jí příležitost
ke hře chybí. Ve školce si děti hrají celý den, ve škole
na ně najednou padnou povinnosti, které pak dál pokračují v kroužcích. Přitom to jsou pořád děti, stále mají
potřebu si hrát bez tlaku na výkon,“
vysvětluje organizátorka. Jak sama
říká, nejvíc si dala záležet na výběru pedagogických pracovníků, kteří
v klubu působí. „Při práci s dětmi je
nejdůležitější osobnost toho, kdo
je s nimi v každodenním kontaktu.
Měla jsem obrovské štěstí, že se
mi podařilo najít dvě paní vychovatelky, které mají pedagogické
vzdělání i úžasný vztah k dětem.
Jedna z nich je typ „maminka“,
sama má ostatně tři děti, druhý typ
„babička“, samozřejmě s vlastními
vnoučaty. Myslím si, že to bude
báječně fungovat,“ uzavírá Klára
Kučerová.
Více informací o klubu je možno
získat na stránkách klubu: klub-snek.webnode.cz
-kkuc-

Závody agility
V neděli 9.9. ožil Sportovní ostrov Ludvíka Daňka opět štěkotem psů. Na tamní kynologické cvičiště
se sjelo 82 závodních týmů z celé České republiky a ze zahraničí. Nechyběli ani účastníci reprezentačního družstva České republiky, kteří budou za měsíc bojovat o tituly na Mistrovství Světa v agility,
které se bude letos konat v Liberci. Našim reprezentantům samozřejmě držíme palce. Ale vraťme se
k našim závodům v Blansku.
Klub Agility – Blansko má s pořádáním závodů a
soutěží bohaté zkušenosti (Tanec se psem, coursing,
výstavy voříšků a podobně). Takže i tyto závody proběhly v celkové pohodě a ke spokojenosti závodníků
i diváků, kteří se přišli podívat a fandit. Sledovali, jak
pejsci bravurně přeskakují překážky, proplétají se
slalomem, probíhají tunely, šplhají na šikmou stěnu,
či proskakují kruhem. Počasí sice
bylo pro tuto psí akci poněkud
teplejší, ale všechny závodní
týmy podaly krásné výkony. O
medaile bojovali psi nejrůznějších
ras a velikostí včetně několika kříženců. Nejpočetněji byly zastoupeny černobílé Border kolie. Toto
plemeno ovládlo v posledních
letech téměř všechny sporty a
v agility prakticky nemá konkurenci. Ale na závody do Blanska
jezdí týmy mnohem pestřejší.
Diváci proto mohli vidět kromě
„borderek“ například německé
a belgické ovčáky, faraónského
chrta, šiperku, čivavu, jagteriéra,
chodského psa, čínské naháče,
šeltie či pudlíky. Agility je prostě

sport pro každého pejska, který rád běhá a skáče.
Na závěr akce proběhlo vyhlášení vítězů a předaly
se ceny věnované KKA-B a hlavním sponzorem
závodů, firmou HUSSE. Vítězům ještě jednou blahopřejeme. Výsledky závodů naleznete na našich
internetových stránkách: www.agility-blansko.net
Hana Rajtšlégrová

* FOTOREPORTÁŽ Z GOLEMA *

Na letošním startu horských kol Blanenský Golem se 8. září sešlo 288
startujících, z nichž 129 zvolilo delší trasu závodu na 61 km a 159 na 36
km. Závod narušili darebáci, kteří ze zlomyslnosti měnili značení trasy
závodu. Klasifikováno nebylo dvacet startujících.

Závod odstartoval místostarosta Ing.Bc. Jiří Crha. Trať 36 km zvládli
nejlépe Adam Sekanina v čase1:15:31, druhý byl Jan Šubrt a třetí David
Martinek z Bořitova. Z žen byla nejrychlejší Adéla Šafářová za 1:34:24,
druhá Eva Šafářová a třetí Lenka Koudelková.

Vítězem závodu na 61 km se stal Radim Kovář, startovní číslo 289 v čase
2:09:20, druhý Pavel Peša 2:10:21 a třetí Michal Beneš za 2:11:09. Z žen
zvítězila Hana Petrůjová v čase 2:42:18, druhá byla Michaela Tůmová
a třetí Radka Haasová z Ráječka.
Text a foto: - Šr -
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč.
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů. Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz

PRODEJ
* RD 3+1 se zahradou na Blanensku, po rekonstrukci.
Cena dohodou. Tel. 608609454.
* Zámečnický svěrák zn. York, málo použitý 100% stav,
cena dohodou. Tel. 732676139.
* Hadicovou vodováhu za poloviční cenu. Tel.
604756094.
* Zahradu s chatou v Blansku Nad žlíbkem, cena
dohodou. Tel. 731235072.
* VARI s přívěsným vozíkem a s náplatkami. Levně.
Tel. 739171942.
* DB 2+kk 56 m2 novostavba, 2 lodžie, část. zař.,
Písečná, cena 1150000, popř. dohoda, bez RK. Tel.
723776839.
* Levně skříňkový šicí stroj Minerva - funkční, zachovalý. Tel. 721935775.
* Fiat Punto, 1.2, 54kW, 5 dveří, centrál, střešní okno,
2x airbag, vyhřívané zadní okno, zadní stěrač. RV
1996, 196 tkm. 17000 Kč. Tel. 607613170.
* Garážové stání, Zborovce - Okružní. Tel. 728082005.
* Dlažba 30x30 univerzální (mrazuvzdorná) šedá barvy
s malou zrnitostí, šířka 9 mm, cena 159 Kč/m2, celkem
40 m2. Tel. 605529478.
* Tmavou předsíňovou stěnu - PC 10.600, nyní 3.600,
bílý kulatý jídelní stůl 105 cm - PC 3.500, nyní 1.900 a
bílou tyčovou garnýž v délce 3m za 350. Foto mailem.
Tel. 737900946.
* Nový smaltovaný buben na pračku značky Tatramat
(Supertatramat 353) - nepoužitý. Blansko a okolí,
případně i dovezu. Cena dohodou. Tel. 604358828.

KOUPĚ
* Garáž na ulici Údolní nebo na Písčené v Blansku.
Tel. 604756094.
* Garáž s přívodem elekřiny v Blansku. Tel. 775333309.
* Lesní pozemek s dospělými stromy. Tel. 605529478.

RŮZNÉ
* Pronajmu 3+1 s garáží v Blansku pod hřbitovem,
volný od 12/12. Tel. 777030523.
* Hledám spolehlivou paní na výpomoc do domácnosti,
pravidelný úklid RD Lažánky. Občas (nepravidelně)
také hlídaní 4letého dítěte. Vše převážně v dopoledních hodinách, nekuřácká domácnost, bez domácích
mazlíčků. Tel. 775252292.
* Pronajmu zařízený byt 1+ kk na Zborovcích. 4000 +
iinkaso. Volný od 1.10.2012. Tel. 733655674.
* Pronajmu/prodám zděnou garáž - Zborovce (u pálenice). Tel. 602724073.
* Velmi naléhavě hledám domov pro opravdu krásného
celobílého kocoura. U majitele se projevila alergie. Tel.
604187150.
* Angličtinu doučím (studentka VŠ s praxí). Tel.
724909966.
* Poradím s výchovou vašeho pejska. Naučím vás,
jak pejskovi rozumět a jak s ním pracovat, aby to dělal
s radostí a s chutí. Ukážu jak s pejskem cvičit a hrát
si. Všechno jen pozitivně! Jakékoliv dotazy s radostí
zodpovím na emailu jenpozitivne@gmail.com
* Dlouhodobě pronajmu samostatný byt v rodinném
domě v Blansku na Havlíčkově ul. - 2+předsíň, jídelna,
kuchyň (zařízená s myčkou), koupelna s WC, malá
zahrádka. 8500+3250 Kč inkaso. Tel. 773639616.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.
* Nabízím ekologická jablka na uskladnění, nestříkaná,
k odběru v říjnu. Větší množství není problém, přivezu.
Tel. 603946573.
* Matka se dvěmi dcerami hledá podnájem v BK a
blízkém okolí 2-3 + 1 do 8 tis. Prosím, pomozte. Tel.
773134233.
* Pronajmu garáž v Blansku nad Sýpkou. Měsíční
nájem 800 Kč včetně elektriky. Tel. 516433370.

Od září seriál OBL pokračuje
Letní měsíce červenec a srpen bývají v každém ročníku Okresní běžecké ligy určitou přestávkou v
jinak nabytém běžeckém programu. Ne jinak tomu je i letos. Vždyť jediný závod proběhl 7. července
v Lomnici. Zde se odehrála poslední etapa 20. ročníku Moravského Ultra Marathonu, tzv. Cimrmanova
etapa. Moravský Ultra Marathon je jistě podnik, který stojí za zmínku. Během sedmi dnů ti nejlepší
absolvují celkem sedmkrát trasu v délce 43 km. Poslední den tak mají v nohách 301 km, což je jistě
pořádná porce. Protože se jedná o délku závodu, kterou na blanensku a boskovicku nemáme, tak velmi
kvitujeme spolupráci, která je s pořadateli MUMu navázána.
Letošního ročníku MUMu se zúčastnilo 69 účastníků
z toho 11 žen. Všech sedm závodů absolvovalo 19
účastníků z toho 5 žen. Absolutním vítězem se stal Dan
Orálek z AC Moravské Slávie Brno. Mezi ženami byla
nejlepší Kristýna Hájková. Bohužel u této závodnice
se nám nepodařilo zjistit, za jaký klub startovala. Jak
již bylo zmíněno, tak poslední etapa, tj. Cimrmanova,
je bodově hodnocena i pro celkové pořadí Okresní běžecké ligy. Z našich žen v této etapě startovala pouze
Zdenka Komárková z Olešnice a Milada Barešová z
Kunštátu. Jelikož obě dosáhly stejného času (4:41:17)
tak obdržely i stejný počet bodů, tj. 40. Mezi muži se
nejlépe umístil Jiří Bezrouk startující za tým BOKI (čas
4:03:25) a patří mu 80 bodů, následoval jej Miloslav
Bayer z Boskovic (čas 4:35:06) a patří mu 76 bodů a
dalším v pořadí byl Oldřich Šperka z Jedovnic (čas
4:44:12), který inkasoval 73 bodů. Nutno podotknout,
že uvedené časy dosahují závodníci v dosti „běžecky“
nepříznivých podmínkách. Vždyť již tři ročníky po sobě
se Cimrmanova etapa odehrála ve dnech, kdy rtuť
teploměru přesáhla hranici 30 °C nebo se pohybovala

jen těsně pod ní. Letos byly podmínky ztížené navíc
o velmi dusné počasí, které ukončila až vydatná letní
bouřka.
Právě vysoké letní teploty mnohdy narušují trénink
jednotlivých běžkyň a běžců a během léta toho tolik
nenaběhají. Září pak někdy může být při čtení výsledkových listin nepříjemným překvapením. Věříme však,
že se to netýká těch, kteří se od počátku letošního roku
začali objevovat na startech závodů Okresní běžecké
ligy. Že jejich forma přes červenec a srpen ještě narostla a že teprve teď začne boj o celkové umístění
v žebříčku Okresní běžecké ligy. Podle pravidel OBL
se letos do celkového pořadí započítává 14 nejlepších
závodů a za sebou jich máme teprve první polovinu.
Uvidíme, jak to bude na konci roku.
Výsledkový servis a aktuální dění při OBL 2012 mohou příznivci běhu sledovat na webu www.oblblansko.
cz. Na vaše případné dotazy a připomínky budeme rádi
reagovat na naší e-mailové adrese obl@oblblansko.
cz
-obl-

Po osmi utkáních
je čelo soutěže srovnané
V minulém týdnu pokračovaly soutěže krajského přeboru v kopané třemi zápasy. V tom prvním
hostilo Blansko v sobotu 8. září poslední tým soutěže FC Kuřim. Mužstvo, které nevyhrálo žádný
ze sedmi do té doby sehraných zápasů a s jedinou remízou bylo velmi nebezpečným soupeřem, se
kterým si blanenští fotbalisté nedokázali poradit ani v závěru loňského přeboru a remízou v Blansku zhatili postup domácího mužstva do divize. A dá se říct, že ani letos k té remize nebylo daleko.
První branka padla díky Jakubu Šplíchalovi ve 44 minutě - jak se říká do šatny a druhou přidal hned
na počátku druhé části hry ve 48 minutě Martin Pokorný. Potom hra upadla do průměru, a jak už to
bývá, deset minut před koncem snížil Kuřim brankou Roberta Bílého na 2:1. Nakonec, když rozhodčí
zápas ukončil, si všichni oddechli, že tři body přece jen zůstanou v Blansku. Ve stejný den podlehly
Boskovice Spartě Brno 3:1 a Ráječko prohrálo doma Rousínovu 1:2. V tabulce Blansko poskočilo na
druhé místo, Boskovice klesly na 9. místo a Ráječko skončilo dvanácté.
K dalším dvěma utkání zajížděli blanenští na hřiště svým soupeřů. Tím prvním byl
ve středu 12. září v předehrávaném utkání
15. kola velmi ambiciózní tým SK Olypia
Ráječko, v jehož týmu nastoupili dva bývalí
hráči Blanska obránce Tomáš Koutný a
Martin Sehnal. A právě ti dva vyrobili porážku Blanska 2:0. Ta první padla v prvním
poločase a druhá od Sehnala v 71 minutě.
V první půli šla na branku Ráječka řada
střel, ale vynikající výkon brankáře ani
jednou blanenské hráče nepotěšil a stejně
to dopadlo i v poločase druhém. Nutno
přiznat, že ráječkovští byli daleko lepší,
rychlejší a jejich vůle po vítězství byla
daleko znatelnější než u jejich soupeřů.
Utkání s FC Kuřim sledovali fandové i z balonu. Ale dlouho nevydrželi
Zásluhu na jejich výkonu mají i fandové a odletěli jinam.
Foto: - Šr kterých přišlo na hřiště 450! A tak Blansko,
které tolik fandů nemá, kleslo na třetí
fotbalisté zajížděli k utkání s mužstvem FK Bosonohy,
místo, Ráječko si upevnilo své 12 místo a Boskovice,
které je nováčkem krajského přeboru a díky dvěma
které porazily Rajhrad 3:2, poskočily na místo sedmé.
vítězstvím a čtyřem remizám bylo na osmém místě
Takže ze tří mužstev na okrese mělo smutnou středu
v tabulce. Dá se říct, že naši fotbalisté toho nováčka
pouze Blansko. A dá se říct, že ani to třetí utkání v
více než potěšili. Už ve 36 minutě se Bosonohy
sobotu 15. září mnoho radosti nepřidalo. Blanenští
ujaly brankou svého nejlepšího střelce
Patrika Holomka vedení 1:0. Naštěstí se
Tomášovi Jarůškovi o pět minut později
podařilo uzavřít skóre prvního poločasu na
1:1. Jenže to už bylo všechno. Bosonohy
si zajistily pátou remízu a Blansko pokles
na páté místo v tabulce krajského přeboru.
Opět překvapilo Ráječko, které si z druhých
Mutěnic přivezlo za vítězství 2:1 tři body
a poskočilo na osmé místo, zatím co Boskovice prohrály v Rousínově 4:1 a jsou
desáté. Takže mezi prvními šesti mužstvy
je rozdíl pouhé dva body a Ráječko se
dotáhlo na dva body za Blansko.
V příštím kole přivítá Blansko v sobotu
I když výsledek s posledním mužstvem soutěže byl pouze 2:1, radost
22. září mužstvo Moravského Krumlova,
v kabině byla veliká. Za vysoké vítězství jsou stejné tři body jako za to
do Boskovic se vypraví FK Mutěnice a v
nepatrné!
Foto: - Šr neděli přivítá Ráječko mužstvo Kuřima.
Jiří Šrámek

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

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

zabývající se převážně
zpracováním nerezových
materiálůpřijme

pracovníka do výroby:
- profese svářeč s praxí
metodou TIG, MIG
- jednosměnný provoz
- nástup ihned
Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Michal je pajdulák, 7.10.2012 v 15 h, Blansko – Dělnický dům, cena 155,- Kč. Dětský program Michala
Nesvadby.
Miloš Pernica a hosté, 9.10.2012 v 19.30 h, Blansko
– Dělnický dům, cena 150,- a 100,- Kč. Hosté Štěpán
Rak a Jan Matěj Rak.
Turné čtyř můstků – Zdeněk Izer a Šárka Vaňková,
22.10.2012 v 19.30 h, Blansko – Dělnický dům,
cena280,- a 240,- Kč.
Travesti show Hvězdy na cestách, 27.10.2012 v
19.30 h, Blansko – Café Bergman, cena bez místenky 150,- Kč.
SUPPORT LESBIENS, 11.11.2012 v 19.30 h, Blansko – Dělnický dům. Cena v předprodeji: 250,- Kč
do 15.10.2012, 290,- Kč do 30.10.2012, 320,- Kč do
9.11.2012, na místě 370,- Kč.
Galakoncert - Věra Špinarová Petra se skupinou
Adama Pavlíka, 8.12.2012 v 19.30 h,
Blansko - Dělnický dům, cena sezení 380,- Kč, 350,Kč a stání 270,- Kč do 30.11. 2012.
Ticketpro:
19.10.2012 Elán – Brno, Kajot Aréna
30.10.2012 Helena Vondráčková, Brno – Boby
centrum
6.11.2012 Michal David, Brno – Boby centrum
Ticketstream:
9.11. 2012 Petra Janů – Brno, KC Stadion
26.11.2012 Karel Gott – Brno, Kajot Aréna
19.12. 2012 Vojtěch Dyk – Brno, Městská hala
míčových sportů
Ticket Art:
29.10.2012 Lord of the dance, Brno – Kajot Aréna
21.11.2012 Pražský výběr, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín,
Praha
Aktuální nabídka:
Výroční turistická známka – Karolina Mekneme. V
rámci edice VTZ Putování za českými osobnostmi
2012. Cena 30,- Kč.
Běžecké triko závodu Půlmaratón Moravským krasem 2012 - funkční triko značky Newline. Cena
350,- Kč.
Poděkování andělům – autor Vlastimil Chládek,
vydalo Econ publishing. V knize najdete jeho úvahy
z blogu i reakce na ně, šachové simultánky, obrazy,
doprovodné fotografie k textům a ilustrace např.
od Milana Knížáka a Zdeňka Makovského. Cena
320,- 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-

Oznámení
Český zahrádkářský svaz ZO Blansko oznamuje,
že z technických důvodů nebude v letoščním roce v
Domě zahrádkářů provádět moštování ovoce.
Omlouváme se všem zájemcům a současně zveřejňujeme sznam míst v blízkém okolí, kde mohou
získat informace o možnostech moštování.
Boskovice – tel. 516 452 280, 511 123 080
Rudice – tel. 602 504 196
Rájec – tel. 515 532 689, 607 582 489
Šebrov – tel. 516 431 721
Děkujeme za pochopení.
Výbor ZO ČZS Blansko

Hledám...

Obchodního zástupce
- poradce pro finanční plánování

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
- kuchyňské linky
- vestavné skříně
- kancelářský nábytek atd.
Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

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

Fix 15000,- Kč + provize
Požadavky:
- SŠ, čistý trestní rejstřík
- praxe výhodou, ne podmínkou
Kontakt:

Michal Černý, tel: 777873069
email:michal-ing@seznam.cz
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Stolní tenis ČKD Blansko
Oddíl stolního tenisu ČKD Blansko byl založen roku 1951 a za dobu své existence dosáhl několika
významných úspěchů a vychoval několik vynikajících hráčů. Prvním významným mezníkem byla
sezona 1969-70, kdy jak ženy, tak muži poprvé postoupili do celostátních týmových soutěží, 2. ligy.
Ženy bohužel hned sestoupily, muži vydrželi ve 2. lize 12 let.
Oporou týmu byl pan Jiří Přikryl, který ve své době
patřil mezi 10 nejlepších hráčů v ČR. Na začátku
80. let se začal v mládežnických kategoriích výrazněji prosazovat Petr Nedoma, člen mládežnických
reprezentačních výběrů. Na začátku 90-tých let se
jak ženám, tak mužům povedl návrat do 2. ligy, ženy
dokonce postoupili do 1. ligy. Největším úspěchem
byla sezona 1995-96, kdy ženy poprvé v historii
hrály nejvyšší soutěž v ČR - extraligu, a to až do
roku 1998. Platnou členkou týmu byla tehdy 14letá
Marie Jirůšková, pozdější účastnice ME juniorů. Muži
svého největšího úspěchu dosáhli v sezoně 200203, kdy postoupili do 1. ligy, ve které vydrželi 3 roky.
Tým tenkrát hodně spoléhal na dalšího odchovance
adamovského a blanenského stolního tenisu, Luboše
Dudíka, rovněž bývalého hráče juniorské reprezentace.
V současné době má oddíl TJ ČKD Blansko 6
družstev dospělých v následujících soutěžích: ženy A
hrají 1. ligu v sestavě Jirůšková, Ševčíková, Suková,
ženy B pak 2. ligu (Němcová, Hrouzová, Slezáková).

Muži A budou druhou sezonu po sobě nastupovat
ve 2. lize v sestavě Dudík, Přikryl Aleš, Kvíčala David
a Čák, muži B hrají nejvyšší krajskou soutěž, divizi
(Mikula, Chajda, Voráč, Přikryl Jiří, Kvíčala Josef,
Kutil Libor). Muži C pak nastupují v KS2 , muži D v
RP2.
Až na Mikulu, Chajdu a Slezákovou jsou všichni
hráči odchovanci blanenského oddílu, což svědčí o
tom, že stolní tenis má v Blansku velkou tradici a že
se stále daří vychovávat nové kvalitní stolní tenisty.
A jelikož se snažíme v této tradici stále pokračovat, zveme mládež rok narození 2004-06, která by
měla o tento sport zájem, do naší herny v Blansku
na Podlesí. Bližší informace podá pan Jiří Přikryl ml.
na jiri.prikryl2@cmss-oz.cz, tel. 603 294 862.
Nejbližší domácí zápasy:
Sobota 6.10.2012:
10:30 ženy B - Sokol Brno I (2. liga)
18:30 muži B - MS Brno D (divize)
-vory-

tel. 606 728 334
www.velvetblansko.cz www.velvetstars.cz

* Hudební skupina z Blanska
* Originální show VelvetStars
* Mnohaleté zkušenosti v oboru
* S námi se nudit nebudete!

SQUASH
Poslední turnaj
Překvapivé výsledky posledního turnaje ze soboty 25. srpna napověděly, ale také zdramatizovaly
boje o konečné pořadí v dlouhodobých soutěžích,
vedených při těchto pravidelných turnajích. Chybí
sehrát poslední bodovaný turnaj ročníku 2011 –
2012 v sobotu 29. září. Listopadový, závěrečný, ve
kterém vyhodnocujeme předešlou sezónu, se bude
tradičně započítávat do nové sezóny 2012 -2013.
V soutěži „Turnajový Mág“, kde započítáváme
všechny odehrané sety v průběhu turnajů, se boj
o 1. místo zúžil na dvojici Urban Jan s 237 sety a
Pelant Václav s 234 sety. Teoreticky se vítězem
může stát i třetí Lenka Czakvaryová s 215 sety,
ale to by oba vedoucí hráči museli v zářijovém turnaji mít absenci. Další hráči jsou již bez možnosti
vítězství. Na čtvrtém místě Luděk Řehoř 202 setů,
pátý Jindřich Čeladín 197 setů. Šestý Nabil Lai 180
setů a sedmý Radovan Štumpa 177 setů. Ostatní
z 37 vedených squashistů již nedisponují takovým
počtem setů, které by stály za zveřejnění.
V druhé soutěži „Turnajový Leader“, kde se boduje umístění prvních 10 hráčů na každém turnaji
je již rozhodnuto. Před posledním turnaji je již jistým
vítězem Jindřich Čeladín, který má 142 bodů a

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

ČAD Blansko, Nádražní 6
po 1430-22, út-pá 630-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

nemůže již být dostižen. Na druhém místě je Nabil
Lai 120 bodů, kterého může ještě ohrozit Radovan
Štumpa 100 bodů. Na dalších místech s určitým
odstupem jsou čtvrtý Jan Urban 76, pátý Jirka
Vybíhal 70, šestý Jaromír Matal 66 a na sedmém
místě dvojice Václav Pelant, Jakub Sedláček 57
bodů. V soutěži bodovalo zatím 26 hráčů.
Přestože, jak se zmiňuji ve výše uvedených
řádcích Vás v této končící sezóně 2011- 2012
čeká již poslední zářijový turnaj a vítězové jsou
téměř známí, Vás to neodradí od účasti na turnaji,
udržíte nestanovenou účastnickou laťku a přijdete
se porvat i o příčky další. Na squashi se na Vás
těšíme a věříme, že i Vám se u nás líbí.
-rl-

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

Již

9m9ě,síčně!

od

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

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

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

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

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

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

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064
PRÁDELNA, MANDL

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

- půjčovna brusek na parkety

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

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

Tel.

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

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

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

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

516 419 555

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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