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Na Václava bez václavek

KANCL, technika Blansko, spol.s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko

Tel. 516 414 943

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

DB 3+1 (76 m2) s možností převodu do OV. Udržovaný
byt s velkou lodžií.
mob.: 776 855 855 Cena: 1.549.000 Kč

Byt Blansko

Byt Blansko

Byt Blansko

DB 1+1 (38 m2) s možností převodu do OV. Vyhledávaná
lokalita města.
mob.: 777 857 739
Cena: 720.000 Kč

OV 2+1 (52 m2) s lodžií v panelovém domě po
revitalizaci.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.340.000 Kč

DB 3+1 (67 m2) s lodžií ve vyhledávané části města
Sever.
k jednání
mob.: 777 857 740 Cena: 1.490.000 Kč

tel.:

V
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e-mail:

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

žij

restauračních
a obchodních pokladen

OV 2+1 (63 m2) v cihlovém domě nedaleko centra
města. Vlastní plynový kotel.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.340.000 Kč

kontakt: Smetanova 8,

LE

Prodej, servis
a programování

Byt Blansko
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Když se ohlédnete zpět, zjistíte, že od Velikonoc,
kdy bylo neobvykle teplo a slunečno, nebyl ani jediný
víkend teplý a slunečný až do 9. července, pak už
zase nic. Naopak tropických dnů s teplotami nad
30°C bylo hned několik, všechny ovšem jako naschvál uprostřed týdne, takže rekreace jsme si moc
neužili. Počasí jako na houpačce, sluníčko střídají
mraky, ale srážek moc nebylo.
Červenec skončil povodněmi a to je na jedné
straně věc mrzutá, vzhledem k napáchaným škodám,
na straně druhé se do země dostalo konečně tolik
vody, že jsme se dočkali růstové vlny hřibů, jakou
už léta nepamatujeme. Kdo vyrazil do lesa, nevrátil
se s prázdnou. Pak ale přišla vlna tropických veder

a bylo po houbách.
Ne, že bychom si po
letošním vrtkavém
létě plném teplotních
obratů nezasloužili na
konci prázdnin několik opravdu horkých
slunečných dnů, ale
jak známo, houbám
tohle počasí nesvědčí, doslova je zabíjí.
Zvláště když po těch
tropických vedrech
nepřišel žádný spásný vytrvalý deštík, ale
spíše přívalové lijáky,
které protečou mezi
kmeny stromů tak
rychle, že druhý den
v lese ani nepoznáte,
že pršelo.
Září bylo tak suché, že houby opravdu přestaly růst na
většině území republiky. Udělal jsem si malý průzkum mezi kolegy a zjistil,
že úplně suchá je celá Morava od jihu až k severu,
Beskydy jsou prý přímo vyprahlé a v lesích nenajdete
vůbec nic, v Jeseníkách sporadicky, z posledních
mám nějaké nálezy hřibů hlášeny z Vysočiny poblíž
Nedvědice a ze Šumavy.
Pokud se pamatuji, pak na Blanensku pršelo v září
jen dvakrát. První déšť prošuměl při prudké bouři a
rozvodnil potoky, nicméně houbařské úrody jsme se
po něm nedočkali. Druhý deštík byl vytrvalejší, ale
ani po něm se žádná růstová vlna nezvedla. Našel
jsem pár bedel, nějaké holubinky, strmělku anýzku
a za zmínku stojí snad jen skupina šestadvaceti
pěkných klouzků zrnitých, které vyrostly na ploše
necelých tří metrů čtverečných, vše v trávě na okraji
lesa, uvnitř pusto.
Podle meteorologů bylo letošní září nejsušším měsícem za posledních 80 let. Svatý Václav je státním
svátkem a tak jsem se v tento den vydal do lesních
porostů v dobré víře, že najdu alespoň jediný trs
oblíbených houbiček, pojmenovaných po známém
světci. Václavky ale nerostou. V lese je sucho jako
na Sahaře, houby se stáhly do podhoubí a kdo ví,
jak to s nimi dopadne.
Nicméně takové „babí léto“, jakého jsme si letos
užili, meteorologové rovněž nepamatují. Padla řada
teplotních rekordů na mnoha místech republiky,
Blansko nevyjímaje. Krásný konec září a začátek
října s teplotami kolem 25°C, to je sice hezká, ale
slabá náplast nad nepodařenou sezónou. Nad výdělkem zaplakali všichni majitelé letních zahrádek,
sezónních stánků s občerstvením a vůbec všichni,
kdo jsou živi z letní turistické sezóny. „Byla to nejhorší
sezóna za dvacet let naší existence,“ říká majitelka
jednoho takového stánku, nechce být jmenována.
Ani se jí nedivím.
„Poručíme větru dešti,“ to bylo heslo politiků
minulého století. Ale neporučili. Počasí se s politiky
nekamarádí, byť by chtěli. A houby taky ne. Rostou
si, kdy chtějí a jak chtějí. A tak jsme díky rozmarnému
počasí letos zůstali bez václavek. Ale kdo ví, když
se ochladí a zaprší, václavky možná vyrostou letos
později. Třeba na počest vzniku samostatného státu
České republiky.
PM

Byt Blansko

V

Čas od času mi to nedá a musím se v úvodníku věnovat počasí. „Tento způsob léta zdá se mi
poněkud nešťastný.“ Ta slova napsal kdysi spisovatel Vladislav Vančura na úvod svého románu
Rozmarné léto, a jako kdyby viděl do budoucnosti a věděl, jakými překvapeními nás v letošním roce
příroda počastuje. Sleduji počasí pravidelně už mnoho let, zvláště v souvislosti s houbami, ale to,
co se dělo letos, nemá obdoby.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

GA R Á Ž OVÁ V R ATA E VO
Výměna starých vrat bez zednických úprav.

Nová vrata již za 3 hodiny !!!

NÁBYTEK HAVLÍK

SLEVY
jídelních stolů
a vybraných židlí
od firmy TON

- 20 %

20 let na trhu – 100% právní záruka a seriozní jednání
* Prodej DB 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 3.p.,šatna, balkon...NC – 1 099.000 Kč
* Prodej OV 1+kk Blansko – Wanklovo nám., 30 m2, 2.p., výtah...NC – 809.000 Kč
* Prodej DB 1+kk Blansko – Okružní, 45 m2, 2.p., bezbariérový...NC – info v RK
* Prodej OV 3+1 Blansko – Dvorská, 7.p., výtah, výhled na les...NC – 1 699.000 Kč
* Prodej 3 bytů 1+kk Blansko – Dvorská, 2.p., + auto-stání, terasa ...NC – do 15.000 Kč/m2
* Prodej RD 5+1 Blansko – Lažánky, klidná čás, rekonstrukce...NC – 1 599.000 Kč
* Pronájem bytů 2 a 3+1 Blansko - Písečná, volné, nevybavené...NC – 4.000 Kč + inkaso
* Prodej 4 x STP na RD Blansko – H.Lhota, inž.sítě na pozemku...NC – info v RK
Další nabídku nemovitostí najdete na - www.mikark.cz

2

7. října 2011

Důležitý problém je vyřešen,
druhý je za dveřmi
Hotel Dukla, jehož získání do majetku města se stalo, v souvislosti s obavami aby z něj po dražbě
nebyla cikánská ubytovna, přáním nejen všech občanů města ale bylo i jedním z bodů programu
blanenské ODS. Dnes už obavy pominuly. Úder kladívka zazněl po 95 příhozech čtyř uchazečů, z
nichž poslední následoval po vyslovení částky 30 500 000 Kč nabídnuté Městem Blansko. Dojemné
po skončení dražby bylo v Jihomoravském večerníku odvysílané oznámení místostarosty Ing. Jiřího
Crhy, který prohlásil: „Já jsem ještě plnej emocí, já jsem stejně jako většina občanů Blanska šťastnej,
ale byl jsem do poslední chvíle hodně nervózní.“

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

NOVÁ ZIMNÍ KOLEKCE
JIŽ V PRODEJI!!!
Kvalitní
litní obuv za dobré ceny !

Dětská, dámská
i pánská obuv
Celokožená
C
l k ž á zateplená
l á ovčím
č rounem, obuv s texovou
membránou, sněhule, turistická obuv, zimní bundy.

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Rasismus...
Do jaké výše může město jít, nikdo z radních
do poslední chvíle neprozradil. Poprvé tato částka
zazněla ve vystoupení J. Crhy v televizi. Bylo to sto
milionů korun! Tak silná byla vůle splnit vůli občanů,
z nichž někteří dokonce nabízeli finanční příspěvek.
Až druhý den jsem se dověděl, že o této částce
rozhodli radní na schůzce před odjezdem na dražbu
do Brna. Kladně se k této výši vyjádřili radní ODS,
Volby pro město a KDU ČSL - která tuto částku jako
první spolu s ODS navrhla. Návrh tedy prošel čtyřmi
hlasy proti třem.
Po této informaci jsem se sešel s místostarostou
Jiřím Crhou a požádal jej o potvrzení této informace.
K detailům se nevyjádřil, potvrdil jen, že částka byla
schválena těsnou nadpoloviční většinou. Na tiskové
konferenci jsem se ptal i starosty Ing. L. Toufara, dokonce dvakrát, ale ani od něj jsem odpověď nedostal
a na internetu zápis z jednání rady do uzávěrky nebyl
zveřejněn. Nepovažuji to za záměr, protože dodnes
není zveřejněn ani zápis ze zasedání 5. jednání
Zastupitelstva města Blansko, které se konalo 6.
září - takže je to jen díky liknavosti odpovědného
pracovníka úřadu.
Na dotaz, jak probíhala dražba místostarosta Ing.
Bc Jiří Crha odpověděl: „Pravdou je, že ten limit jsme
si stanovili ráno před odjezdem na dražbu. Před
zahájením dražby jsme se spolu se starostou ještě

Škola TGM v minulosti

Škola TGM dnes

snažili komunikovat s dalšími účastníky dražby o
výši dražební částky, ale ti nebyli ochotni k žádné
dohodě. Že o získání hotelu měli všichni nemalý
zájem, svědčí, že až po 95. příhozu bylo rozhodnuto.
I když se zdá částka 30,5 milionu korun vysoká,
jsem toho názoru, že bylo nutné hotel vydražit, aby
se na náměstí nevytvořilo ghetto nepřizpůsobivých
občanů z celého Brna. Občané od nás očekávali,
že se za ně postavíme a my jsme jejich přání byli
připravení splnit za každou cenu. I když to nebylo
levné, nepovažuji to za špatnou investici, protože to
byla historická příležitost, jak to nejcennější místo
ve městě mít pod kontrolou a případné splnění dlouhodobého záměru propojení všech tří blanenských
náměstí. Věřím, že všichni občané to přijmou jako
správný krok.“
Jak město tuto částku, se kterou nebylo počítáno v rozpočtu města, bude schopno v zákonné
lhůtě uhradit?
„Město má na účtech finanční prostředky z prodeje akcií, které se zhodnocují, takže akce, které jsou
zahrnuty v rozpočtu, nebudou muset být omezeny.
Našim úkolem v následujícím období bude nalézt
pro město a jeho občany nejvhodnější řešení na
využití zakoupené budovy, případně její odstranění. Velice si vážím nabídek občanů přispět na
zakoupení Dukly, ale jak jsem již uvedl, město má
dostatek možností, aby to zvládlo
a nemuselo obtěžovat občany.“
Na závěr mám ještě jeden
dotaz, který se netýká hotelu
Dukla, ale Základní školy TGM.
Při zahájení školního roku jste
se od pana ředitele dověděl o
havarijním stavu nevzhledné a
krásnou budovu školy hyzdící
přístavby jídelny a kuchyně.
Nemáte dojem, že by si škola,
už za první republiky nesoucí
jméno prezidenta T.G.Masaryka, zasloužila návrat k původní
kráse?
„Naprosto s vámi souhlasím a
přikláním se rovněž k radikálnějšímu řešení. Přístavba je opravdu
ve velmi špatném stavu a než
investovat do nákladné opravy,
jejíž výsledek by byl krátkodobý,
nevidím problém se zrušením této
přístavby i s tím, že by se jídlo
mohlo dovážet z jiného zařízení, třeba i organizací v majetku
města. Nutné v tom případě bude
vymezit prostory pro jídelnu. Viděl
jsem historické fotografie této
školy, byla to opravdu, jak uvádíte, nádherná budova a rozhodně
by si zasloužila návrat k původní
podobě. Nechci jen bourat vše,
na co přijdu, ale tato přístavba je
natolik ohavná, že je velká škoda,
jak s touto školou bylo v minulosti
zacházeno.“
Za rozhovor poděkoval
Jiří Šrámek

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

736696069
736
696069

Je to někde v nás. Hluboko. A čeká to jen
na spouštěč nebo načasování, aby to vypuklo.
Rasismus. Bohužel je ale pravda, že rasistou se
člověk stává, nerodí se jím.
Když jsem pobýval za velkou louží, měl jsem
kolem sebe celou řadu lidí, kteří měli tmavou
barvu pleti. Občas s nimi byl malý problém, ale
nikdy bych to nepřičítal mému rasismu, když jsem
jim vytknul nějakou chybičku. Jenže na okolí to
jako rasistické působit mohlo, zvlášť v 90. létech
minulého století v jižanské Alabamě, kde se
právě ve velkém uplatňovalo pravidlo pozitivní
diskriminace.
Od té doby již uteklo pár let, nicméně stejná
věc se uplatňuje dnes u nás doma. Tak dlouho,
až to pak vyústí v sociální neklid, rvačky a nesnášenlivost.
Měříme každému jiným metrem. Útok na
minoritu, jakkoli byl zákeřný, odsouzeníhodný a
nechutný je vždy hodnocen jako rasově motivovaný. Útok minority na majoritu pak je výstřelkem,
který pramení z něčeho jiného, než rasového
problému. I pokud útočník řve „Bílá svině“.
Za rasismus je dokonce některými „liberálními
intelektuály“ označováno to, když si někdo v
tramvaji, do které právě nastoupili příslušníci
nejmenovaného etnika, svoji peněženku přesune
na chráněné místo. Trpí totiž rasistickým předsudkem.
Mám za to, že jsme všichni příslušníky tohoto státu. Pro každého tedy musí platit stejná
pravidla. Bez výjimky. Pokud tomu tak nebude,
spláčeme nad výdělkem tak, jak se teď začíná
ukazovat na Šluknovsku. Dozvíme se, že za
problémy nejmenovaného etnika můžeme my,
jako majorita, protože sociální dávky, které hojně
využívají je nenutí pracovat a tím za jejich nepřizpůsobivost můžeme my.
Nejsem rasista. Je mi úplně jedno, jestli je
někdo bílý, žlutý, černý nebo puntíkovaný. Ale
pravidla společného soužití jsou jasně daná a
musíme je dodržovat všichni. Pokud tomu tak
nebude, z některých z nás se mohou rasisté
snadno stát.
Freddie
freddiemail@email.cz

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

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

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Mladý politolog v knihovně
Po loňském úspěchu, kdy vystoupil s přednáškou o
napjaté situaci v Čečensku, se do Městské knihovny
Blansko vrací student Katedry politologie Univerzity
Palackého v Olomouci Aleš Blaha. V pátek 14.10.
2011 v 18 hodin bude absolvent blanenského gymnázia přednášet a následně se zájemci besedovat
na téma Návrh ideálního volebního systému pro
českou republiku. Záštitu nad akcí převzal první
místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha.

BLANSKO HISTORICKÉ
Blansko historické je název přednášky spojené
s besedou, kterou pro veřejnost uspořádá Městská
knihovna Blansko v pátek 21. října 2011 v 18 hodin.
Lektor a zároveň knihovník Pavel Svoboda představí
Blansko od roku 1136 až do současnosti. Nejen
slovem, ale především v historických knihách, na
starých pohlednicích a pomocí fotografií přiblíží
architektonický vývoj Blanska, historické události
i obyvatele. Zajímavé, známé i zapomenuté, kteří
se ve městě narodili, působili zde, popřípadě mají k
Blansku nějaký vztah. Lektor představí obraz města
co možná nejživěji, pestře a přitažlivě s využitím
moderní audiovizuální techniky.
Přednáška a beseda se stejným názvem „Blansko
historické“ se uskuteční také ve středu 5. října 2011
ve 14 hodin v blanenském Senior centru.
Pavel Svoboda, Městská knihovna Blansko

Salon blanenských
fotografů
Každé dva roky organizuje Městská knihovna
Blansko Salon blanenských fotografů. Letošní zájem
o vystavování fotografických úlovků byl opravdu
mimořádný. U mnohých tato akce vyvolala „chuť jít
fotografovat“, což lze považovat za vůbec největší
pozitivum salonu. Tentokrát se představí dvacet tři
fotografů, jejichž zálibou či profesí je pokus o zachycení světa kolem nás přes objektiv fotoaparátu. Autoři
nebyli tematicky nijak omezováni a výstava bude
žánrově i obsahově velmi rozmanitá. Díky zastoupení fotografů všech věkových skupin se představí
zajímavý průřez fotografickými náměty, technikami i
trendy. Snímky diváka zavedou nejen do exotických
zemí nebo české krajiny, ale i do říše zvířat a rostlin.
Chybět nebudou ani portrétní fotografie, záběry z
folklórních slavností či pohledy na umělecká řemesla.
Třetí ročník Salonu blanenských fotografů slavnostně zahájí v pátek 7. října 2011 v 18 hodin v dětském oddělení Městské knihovny Blansko starosta
města Ing. Lubomír Toufar. K prohlédnutí je do 30.
října 2011 v provozní době knihovny.
Pavel Svoboda, kurátor výstavy

Galerie Ve Věži
GALERIE VE VĚŽI VÁS ZVE NA VÝSTAVU OBRAZŮ REGIONÁLNÍ AUTORKY JITKY KORČÁKOVÉ
Z BENEŠOVA.
Autorka vystudovala Výtvarnou školu grafickou v
Brně. Nejen Drahanská vrchovina se odráží v jejích obrazech, ale na výstavě naleznete i půvabná
květinová zátiší. Vernisáž se uskuteční v neděli 2.
října 2011 v 15 hodin před Galerií Ve Věži Blansko.
Výstava je otevřena ve středu, pátek a neděli od
13 do 17 hodin do konce října 2011. Vstup zdarma.
Srdečně zve
autorka Jitka Korčáková
a galerista Pavel Svoboda

BĚŽECKÁ ŠKOLA V BLANSKU
aneb Půlmaratonem to nekončí
Bylo velkým překvapením, kolik občanů města
běželo 1/2maratonskou trať a to přesto, že neběhají.
Proto vznikl nápad upořádat běžeckou školu a na již
17ročním Půlmaratonu Moravským krasem ji připravit
a nebo jen dát správný směr těm, kteří rádi běhají
nebo teprve chtějí začít. Běh je úžasná volnočasová
aktivita, kterou může dělat každý bez ohledu na věk a
pohlaví. Během udržujete dobrou kondici vašeho těla,
snižujete přebytečné tuky, zbavujete se každodenního
stresu. Běžecká škola je tu, aby běh byl zábavou a
každý, kdo se ho účastní, měl z této činnosti dobrý
pocit. Běh není finančně ani časově náročný. Běžecká
škola začíná 20. října 2011. Více informací o programu
naleznete na blansko.sportujsnami.cz
Tomáš Mokrý, Sportuj s námi, o. s.

INZERUJTE
VÝHODNĚ
V MONITORU
Tel. 602 543 381
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Salmovy dcery bojují
o čest svého otce
Brněnský soud začal v pátek řešit spor potomků v roce 1946 zesnulého starohraběte Hugo Mikuláše
Salma Reifferscheidta, devadesátileté Idy Schoellerové osmdesátileté Marie Salm Reifferscheidtové-Raitzové s ředitelkou blanenského muzea Evou Nečasovou, po které se dožadují písemné omluvy
za její rozporuplné výroky o jejich otci uvedené ve dvou knihách nazvaných Cui bono restituce I a II.
Soudce Krajského soudu v Brně Michal Ryška
řeší otázku, zda Hugo Salm přijal říšské občanství
a dle tvrzení Nečasové jeho údajné členství v nacistických spolcích. České soudy až po Ústavní soud
už se střídavými výsledky tuto záležitost řeší dvacet
let. Nečasová tvrdí že potomci nemají na restituci
nárok, protože zesnulý Hugo Salm by musel nabýt
zpět české občanství, co se mu bohužel nepodařilo.
Lépe řečeno - nedožil se ho, protože v březnu 1946
zemřel. To, co Nečasová vytrvale tvrdí, jeho dcery
neuznávají, protože otec české občanství měl a s
nacisty nespolupracoval. Proto se stal jediným ze
šlechtických rodů v Protektorátu Čechy a Morava,
kterému pro jeho nepříznivé postoje k Velkoněmecké
říši krátce po roku 1939 Němci nasadili na zámek jimi
jmenovaného správce. Ve válečných letech již
byl Hugo Salm těžce nemocen, od roku 1943
už dokonce nemohl ani chodit, takže na svatbu
své dcery Idy už jej na obřad do zámecké
kaple museli donést posazeného v křesle. Po
několik let měl co dělat sám se sebou, než aby
se mohl zabývat nějakou činností, ze které je
osočován.
Zajímavé postoje projevili oponenti prohlášením o ztrátě jedné ze dvou kronik Rájce,
která se údajně ztratila proto, že mohla obsahovat svědectví proti Hugo Salmovi. Dle zveřejněného vyjádření starosty Rájce-Jestřebí
uvedená kronika nebyla dle protokolárního
převodu obci předána. Konec smyšleným
dohadům bylo učiněno, když se postrádaná kniha objevila. Jak uvedl starosta, byla
anonymně doručena poštou a udělala konec
spekulacím, protože v ní žádné neznámé
informace nejsou. Jedinou záhadou je, kde se
kniha po celou dobu nacházela a proč se ji její
držitel v této době rozhodl do Rájce odeslat.
Je zajímavé, jak se muzeum, jehož je
paní Nečasová ředitelkou, chlubí historií a
významem rodu Salmů pro rozvoj průmyslu,
zemědělství, podporu vědy a pokroku natolik,
že v Blansku máme ulici a školu s jménem
Salmů a na druhé straně se k nim někteří lidé
z neznámých důvodů chovají, jak si nezasluhují. Přitom hlavní odpůrci Hugo Salma jsou

lidé, kteří ho nepoznali, protože se narodili různou
řadu let po jeho smrti a vydávají o něm „zasvěcené“
názory. Jako by šlo o závist, že by se měl dědicům
vrátit majetek, který svojí pílí vytvořilo několik generací, byl jim zabaven Němci, po roce 1948 se jeho
majitelem stal stát, který 30.4.1959 v nepřítomnosti
odsoudil manželku Hugo Salma Leopoldinu za
opuštění republiky k odnětí svobody na 2 a půl roku
nepodmíněně a k propadnutí celého jmění. Po sametové revoluci se dcery Hugo Salma s ideály vrátily
z emigrace do své vlasti, aby se dočkaly ponižování
třetím režimem po sobě?
Pokračování zahájeného soudního jednání je
stanoveno na 21. října 2011.
Jiří Šrámek

Logopedická ambulance
Nemocnice Blansko v novém
Od 20. září 2011 je logopedická ambulance Nemocnice Blansko přemístěna do 4. podlaží budovy
polikliniky. Nové prostory jsou na rozdíl od původních v přízemí nemocnice mimo dosah „nemocných
pacientů“ docházejících k praktickým lékařům a jsou vybaveny moderním zařízením s ohledem na
dětskou i dospělou klientelu.

Zveme vás do nové prodejny

* KERAMIKY
* medu, včelích produktů
* kosmetiky z medu, medoviny
* suvenýrů z Blanska
* DÁRKŮ PRO RADOST
- vše regionální produkty
- užitková keramika

Po - Pá
So

Součástí práce logopeda budou konzultace pro rodiny hospitalizovaných pacientů, běžná logopedická
vyšetření a terapie všech druhů a stupňů narušené
komunikační schopnosti u dětí i dospělých. Zůstává i nadále možnost využití komerčních programů
KUPOZ (kurz pozornosti) a KUPREV (kurz prevence), které jsou doporučovány především dětem s
odkladem školní docházky a dětem s hyperkinetickým syndromem či specifickými poruchami učení. V
návaznosti na přestěhování logopedické ambulance
a zvýšení počtu dětí ve 4. patře polikliniky (kde jsou
také zubní ambulance), rozhodlo vedení nemocnice
o zřízení zázemí pro dětské pacienty.
„Jsme sice nemocnice, která nemá dětské oddělení, ale vnímáme skutečnost, že naší nemocnicí
dětští pacienti prochází (doprovod rodičů, pacienti
LSPP, rentgenu, pacienti jednodenní péče nebo
klienti logopedie). Proto jsme se rozhodli vybudovat
dva dětské koutky, jeden ve 4. patře polikliniky u
nově přestěhované logopedie a druhý v prostorech
u motýla. Tyto koutky nabízí zázemí pro děti i rodiče
malých klientů. Děti mohou čekat v prostředí, které
je jim přizpůsobené, využít dobu čekání zábavně,
a to čtením dětských časopisů, malováním nebo

skládáním kostek. Dále jsme pořídili dětskou židličku
na krmení nejmenších do naší kantýny. Doufáme, že
nejen rodiče, ale zejména děti, budou mít z nových
prostor k trávení doby čekání v nemocnici radost“,
řekla Kateřina Ostrá, tisková mluvčí nemocnice.
Nové prostory logopedie si veřejnost bude moci
prohlédnout na konci října 2011, kdy je plánován
Den otevřených dveří logopedické ambulance. Oba
dětské koutky i provoz logopedické ambulance jsou
již v provozu.
Objednávání do logopedické ambulance je možné
telefonicky či osobně.
Kontakty: tel.: 516 838 391, logopedie@nemobk.cz,
www.nemobk.cz
Ordinační doba logopedické ambulance:
Pondělí: 7:00 – 14:30 hod.
Úterý:
7:00 – 18:00 hod.
Středa: 7:00 – 16:30 hod.
Čtvrtek: 7:00 – 14:30 hod.
Pátek: 7:00 – 12:00 hod.
(pouze vstupní vyšetření a konsilia)
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

9 - 1730
9 - 1100

Najdete nás:
žlutá prodejna u kruháče v Blansku na Svitavské ul.

FOTOREPORTÁŽ ZE ZAHÁJENÍ PROJEKTU „ ŠTĚTEC, KŘÍDA, PASTELKA“

V příjemném podvečeru 21. září 2011 byl v Městské knihovně Blansko neformálním způsobem zahájen premiérový projekt „ŠTĚTEC, KŘÍDA, PASTELKA“. Frekventanty tohoto kurzu základů a rozvoje výtvarných technik
a činností přivítal ředitel knihovny Mgr. Pavel Přikryl. Po něm se první lekce s šarmem a erudicí sobě vlastní ujala lektorka paní Eva Juračková. Atmosféru přibližuje několik přiložených fotografií.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko
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Prevence cévních
mozkových příhod
Na neurologickém oddělení Nemocnice Blansko proběhl ve dnech 12. a 21. 9. 2011 v rámci celorepublikové kampaně 30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ IKTOVÉ JEDNOTKY NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ.
Více jak 50 zájemcům byl změřen krevní tlak,
hmotnost, výška, vypočtena hodnota BMI, provedeno ultrazvukové vyšetření krkavic na RDG
oddělení. Samozřejmostí byl dostatek edukačních
materiálů. Návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení a prostředí specializovaného pracoviště – iktové
jednotky neurologického oddělení a nechyběla
konzultace s lékařem na téma rizika cévní mozkové
příhody.
Po oba dny otevřených dveří byl přítomen i
logoped. K dispozici byla ukázka terapeutického
materiálu logopedie, stejně tak nové logopedické
brožury sloužící k edukaci pacientů po CMP – jak
komunikovat s člověkem, který má potíže s vyjadřováním, porozuměním, psaním nebo čtením.
Porucha řeči je totiž často prvotním signálem
cévní mozkové příhody!

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní stav,
který vyžaduje neodkladnou lékařskou péči.
Hlavní příznaky CMP jsou pokles ústního koutku, slabost horní nebo dolní končetiny na jedné
polovině těla, ztráta citlivosti tváře nebo končetin,
zmatenost, dezorientace, porucha mluvení a rozumění, potíže s chůzí, rovnováhou, pocit závratě,
náhlé rozmazané vidění, náhlá silná bolest hlavy.
Při podezření na CMP nečekejte! Při rozeznání
některého z příznaků volejte okamžitě 155!
Poděkování patří všem, kteří si váží svého zdraví
a přišli se dozvědět zase o něco víc o onemocnění,
které je 2.nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých
zemích (v ČR je četnost asi 250 příhod/ 100 tisíc
obyvatel a rok).
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

Mendelova univerzita se otevřela dětem
Hned dvě vysoké školy stály za uskutečněním výletu dětí ze ZŠ Salmova na Hrátky s vědou v
Brně. První z nich, Mendelova univerzita, tuto akci pořádala, druhá VUT financovala dětem v rámci
projektu Naturtech dopravu do Brna.
V pátek 23. září prožili tedy žáci čtvrtých ročníků
krásné dopoledne na Mendelově univerzitě v Brně.
Cílem exkurze bylo seznámit žáky se zajímavými
poznatky z oblasti informačních technologií. IT specialista dětem předvedl, jak se jedna z velmi oblíbených hraček může
pomocí vhodného
programu proměnit
v robota.
Děvčata zase
nadchla prohlídka
skleníků. Uvnitř
roste na 4 tisíce
druhů orchidejí z
různých koutů světa. A ta vůně! Děti
odcházely z Botanické zahrady,
která se nachází
hned vedle Masarykovy univerzity,

jako omámení. „Tady budu chodit do školy!“ znělo
opakovaně z hloučků.
A my dospělí držíme dětem pěsti, aby jejich zájem
o vědu a výzkum přetrval.
Mgr. E. Kadrmasová, Mgr. L. Přikrylová

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
až 5O OOO Kč
měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

774 42O OO5
k03-132x100_personal_CMYK.indd 1

Postřehy z USA #10
Ve městě (a okolí, tedy i v New
Jersey) jsou k vidění profesionální
sporty ze všech odvětví. O NHL
byla zmínka, NBA zde „zasadila“
dva týmy (zmiňovaní Knicks a NY
Nets), stejně tak jako Major League Baseball (MLB): NY Yankees
a NY Mets nebo National Football
league (NFL): NY Giants a NY
Jets.
Za zmínku stojí především
baseballoví Yankees. Se svými
27 tituly v této hře jsou nejúspěšnějším týmem MLB vůbec, v NYC
sídlí od roku 1903 a své jméno používají od roku 1913. V roce 2009
se přestěhovali na nový stadion,
který se, stejně jako ten starý,
jmenuje The Yankee Stadium a
Madison Sqare Garden
najdete jej v Bronxu. Té čtvrti se
nebojte, říkají se o ní „zločinecké“
legendy, ale obecně je teď NYC daleko bezpečnější,
New York City popáté
než tomu bývalo dřív. Konkurenční Mets své zápasy
hrají ve čtvrti Queens.
Yankees jsou stejně kontroverzní jako třeba naše
Sport
fotbalová Sparta. Buď je milujete, nebo nesnášíte,
O National Hockey League se rozepíšu v příštím
nic mezi tím neexistuje. Ale i skalní odpůrci týmu
pokračování těchto „cestopisů“. Ale o sportovních
atrakcích se zmíním již dnes.
V New York City sídlí celá řada
sportovních profesionálních týmů,
v National Hockey League (NHL)
hrají rivalští Rangers a Islanders,
v prestižní National Basketball
Association (NBA) platí za legendy New York Nicks, kteří se s
Rangers „dělí“ o svoji halu: Madison Square Garden, již čtvrtou
halu toho jména, ta současná
slouží svému účelu už od roku
1968, což z ní dělá veteránku
jak v NHL, tak v NBA. Navíc se v
ní organizuje spousta koncertů,
vystoupení, exhibicí nebo boxerských, či tenisových zápasů.
Je velmi snadno přístupná, stojí
přímo nad jednou z hlavních
železničních stanic v New YorNassau Veterans Memorial Coliseum
ku: Pennsylvania (Penn) Station,
odkud se můžete jak vlakem, tak
metrem dostat téměř kamkoli. I na
musí uznat jeho úspěchy. V jeho dresu bojovaly
Long Island, kde sídlí v neméně „historické“ (1972)
legendy jako Babe Ruth, Joe DiMaggio, Lou Gehring
Nassau Veterans Memorial Coliseum již zmiňovaní
nebo Jackie Robinson, přičemž podle pěkné tradice
NY Islanders. Zatímco Rangers jsou tradičním týjiž jejich čísla nemůže nikdo v Yankees obléknout.
mem v NHL, patřící do původní šestice zakladatelů
(„Original Six“), Islanders získali licenci na tým až v
Babe Ruth je asi nejvíce opěvovaná legenda a
roce 1972, kdy ligu rozšiřovali. Oba týmy pak mají
před stadionem má památeční Babe Ruth Plaza
stejný počet vítězství ve Stanleyově poháru: 4.
s fotografiemi a připomínkami jeho sportovního
umění.
Za sportovní zmínku stojí
Yankee Stadium
jistě i ostatní týmy: Liberty, hrající Women National
Basketball Association,
Red Bull v Major League
Soccer nebo New Jersey
Devils v NHL (o těch podrobněji opět příště). Není
prostor na vše, takže jsem
nezmiňoval třeba US Open,
které se v NYC hraje každý
rok také, jako jeden z prestižních tenisových Grand
Slam turnajů.
New York je prostě sportovní město. Aktivně i pasivně se sportu můžete oddávat doslova každou minutu, ať již prostřednictvím
vlastního pohybu, nebo při
„gaučování“ u mnoha TV
programů, které nabízí přenosy, či naživo.
Petr J. Drahovzal

4.10.2011 10:47:40

* FOTOREPORTÁŽ O STÁTNÍM SVÁTKU *

Náměstí Svobody, Den české státnosti, sluníčko svítí a v naší „Bráně do Moravského krasu“ je to jako po vymření. Nikde ani človíčka. Že by se něco odehrávalo na
jiném náměstí?

Náměstí Republiky samá květina, ale žádný program, žádní lidé, kam kamera
dohlédne. Ano pusto a prázdno je i na Wankelově náměstí. Dokonce ani v sídle
kultury nejsou žádné trhy! Tak kde se slaví? Kde je ten lid České země?

Tak třeba zabere program na internetových stránkách Města Blansko. Nezabral. Tři
již delší čas známé výstavy, knihovna zavřená a co je na sportovním ostrově zjistím
až doma ve slovníku. A Svatý Václav přemýšlí, kde jsou ti hříšní, za které má prosit…
I radnice je prázdná.
Text a foto: - Šr -
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Chraňte si své finance!
Mládí je pryč a do důchodu daleko! To je věta, kterou slýchávám stalé častěji a vlastně se není čemu
divit. Naše vláda od zasedání k zasedání posunuje důchodovou hranici výš a výš, ale co bude potom?
Jaký důchod člověk, který poctivě pracoval celý život, od státu obdrží, jak bude o něj postaráno? A co
se mnou bude, když budu mít úraz?
Ve srovnání s dobou předrevoluční je dnes situace
podstatně složitější. Řada z vás má sjednány pojistky,
které ve své době byly aktuální, ale dnes už ztrácí na
ceně. Mohu uvést příklad pojištěnce, který přišel o
oko a na základě zastaralé pojistky dostal jen 15.000
korun. To je trošku málo, nemyslíte?
Měli byste tedy zapátrat ve svých starých pojistkách
a poptat se, zda poplatky, které pravidelně platíte, jsou
přiměřené ve vztahu k dnešním poměrům. Prostě
platíte, a nevíte za co. A to je chyba.
Můžete se obrátit na firmu, která se specializuje
na ochranu financí svých klientů. Benefit je investiční
a zprostředkovatelská společnost, která se zabývá
především zabezpečení svých klientů před životními
riziky.
„Naším cílem je, aby klienti byli zabezpečeni do
budoucna po všech stránkách. Jedná se o kombinaci
různých pojištění – životních, neživotních, motoristických, úrazových a
dalších. Princip je v tom,
že není třeba mít několik
nevýhodných pojistek s
několika pojišťovnami.
Benefit s vámi sjedná jen
jednu komplexní smlouvu, která vám zaručí
nejvýhodnější sazby za
pojištění a nejvýhodnější
produkty, které na trhu
jsou. Můžeme zaručit, že
cena bude nejvýhodnější,“ říká jednatel blanenské pobočky Benefitu
Leoš Tretter.
Mě ale zajímalo, jaké
benefity, přeloženo do
češtiny dárky, mohou
klienti získat.
„Naši klienti při uzavření
pojistné smlouvy dostanou hned několik dárků.
1. energie: Nejsme podomní prodejci žádné
konkrétní energetické
společnosti, ale na základě aktuálních informací
zvolíme nejvhodnějšího
dodavatele. Domácnost,

která se na nás obrátí, tak může ušetřit za spotřebu
elektřiny a plynu ročně až několik tisíc korun.
2. mobilní komunikace: volbou nejvýhodnějších tarifů
se můžete dostat až na 1 Kč za minutu hovoru do kterékoliv sítě, internetové připojení získáte za nejnižší
ceny.
3. pohonné hmoty: u smluvních partnerů při čerpání
s Benefit kartou můžete ušetřit až 0,84 Kč za jeden
litr.
Tolik mi během rozhovoru prozradil Leoš Tretter,
zástupce firmy Benefit. Sídlí na Smetanově ulici v
budově FPO, konkrétně ve druhém patře nad restaurací Bergmann. Prozradil mi taky, že klasické penzijní
fondy mají velmi malé zhodnocení, vesměs do 2%,
ale s pomocí Benefitu můžete dosáhnout výnosu až
6%. Jak? To už vám vysvětlí osobně Leoš Tretter,
Smetanova 4, Blansko, tel. 607292194.
-r-

Zveme vás do
nově otevřené

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

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

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

* FOTOREPORTÁŽ O TVRDOHLAVOSTI *

Rada moudrých rozhodla zrychlit dopravu, desítkami dopravních značek a emisemi zamořila čtyři ulice no a děj se vůle Páně. Nikoho z mocných se to netýká a tak připomínky
občanů smetla ze stolu. Zrychlení je úžasné. Jak přijedou popeláři, nákladní auto nebo
autobus pro děti, vytvoří se fronta a za 20 minut jedeme dál.
Text a foto: - Šr -

Kontejnery byly přivezeny, vysypány, vráceny na své místo a jsme u další štace. Popeláři
sjedou o pár metrů níže, z mateřské školy přenesou popelnice, zbaví je obsahu, odnesou
zpět na chodník a konečně mizí. Když jsem na to upozornil, bylo ihned vyřešeno. Jak?
Přibyla nám tam jednadvacátá značka, kde se parkovalo, neparkovat!

U mateřské školy z druhé strany máme dvě prapodivné značky B29 – zákaz stání s
dodatkovou tabulkou oznamující, že značka platí v určité dny a hodiny, nejdéle 20
minut. Pak už asi neplatí. Ta první je napůl zarostlá ve větvích, a druhá ve vzdálenosti
3, 30 m od silnice. To je vzdálenost pro reklamy, ale sotva pro dopravní značku.
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Kam za němčinou?
Přece do Německa!
V rámci výuky německého jazyka na Gymnáziu Blansko jsme dostali skvělou příležitost navštívit
Německo, konkrétně pro turisty nejlákavější spolkovou zemi Bavorsko. Jednalo se o naučně-poznávací
projekt - dopoledne jsme se vzdělávali v němčině v Německém institutu DID a odpoledne podnikali
výlety po okolí.
Na projekt, který jsme nazvali Za
němčinou do Německa 2011!, nám
přispěl i Jihomoravský kraj z dotačního programu "Do světa! 2011", takže
konečná cena byla pro nás velmi
příznivá. Spolu s námi se do Německa vypravily paní profesorky Dana
Fránková a Klára Pernicová. Ještě
před odjezdem jsme dostali za úkol
zpracovat ve skupinkách informace
o jednotlivých cílech našich výletů a
vytvořit prezentace. Termín odjezdu byl
stanoven na neděli 18. září 2011 brzy
ráno. Hned v neděli odpoledne jsme
si prohlédli historickou část Mnichova,
zhlédli jsme například orloj na Nové
radnici. Velká část se už ale těšila na
další, páteční návštěvu Mnichova,
tentokrát na Oktoberfest.
Naším domovem na téměř celý týden
se stal Augsburg, krásné historické a univerzitní město. Po dvojicích jsme byli ubytováni v hostitelských
rodinách po celém Augsburgu. V rodinách jsme
snídali, večeřeli, konverzovali německy se členy
rodiny a spali. Zbytek dne jsme trávili v institutu, kde
probíhala výuka, nebo na výletě.
S novým pracovním týdnem začala i výuka
němčiny. Nejdříve jsme všichni napsali test, podle
kterého nás rozdělili do dvou skupin. Každá skupina
se zaměřovala na něco jiného, podle schopností a
zájmů studentů. Začátek vyučování býval zpravidla
v 8.30 a konec ve 12.45. Do institutu jsme se ve
dvojicích dopravovali sami městskou hromadnou
dopravou. Někteří bydleli blízko centra a stačila jim
jízda tramvají, jiní si k tramvaji museli přidat ještě
autobus.
Hned v pondělí po vyučování jsme si prohlédli
Augsburg. Prohlídka to byla pěkná, časově ne příliš
náročná, takže jsme měli po zbytek odpoledne volno,
které každý strávil jinak. Skoro všichni si za tento

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

* 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

- obvodových lišt /koberec,lamino/

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730
so 8 - 11

Tel. 606 263 064
týden stihli v Augsburgu vyzkoušet typické bavorské
kroje, které prodávali v místních obchodech.
V následujících dnech jsme navštívili nádherný zámek Neuschwanstein, který vypadá jako z pohádky
a který nechal postavit Ludvík II. Bavorský.
Další den jsme vyjeli po ozubené dráze až na
nejvyšší horu Německa, Zugspitze. Po víkendové
sněhové nadílce jsme si zde na bobech mohli sjet
menší kopec. To byl pro některé asi největší zážitek
ze všech. Navíc svítilo sluníčko, nebe bylo bez
mráčků, takže jsme z nejvyššího vrcholku Německa
mohli vidět až do Rakouska.
Příští den nám do smíchu nebylo. Místem naší
návštěvy se stal koncentrační tábor Dachau. Místnosti, kde vězni spali a vykonávali hygienu, byly dech
beroucí v negativním slova smyslu.
V pátek nás už opět čekala návštěva Mnichova,
tentokrát BMW Welt s krásnými vystavenými auty a
motorkami a tak dlouho očekávaný Oktoberfest plný
atrakcí, stánků s občerstvením a se suvenýry.
Na konci kurzu, po absolvování 20 hodin němčiny,
jsme získali certifikát o dosažené
jazykové úrovni. Troufám si říci, že
všichni byli s výukou a vyučujícími
spokojeni, protože celý týden probíhal v příjemné atmosféře.
V sobotu náš pobyt v Augsburgu končil. Při zpáteční cestě do
České republiky jsme se zastavili v
nádherném starobylém městě Regensburgu (město je známé u nás
spíše pod názvem Řezno), které
hrálo roli i v české historii.
Domů jsme dorazili v sobotu
večer všichni zdraví, spokojení,
zdokonaleni v německém jazyce a
s příjemnými vzpomínkami nejen na
krásy Bavorska.
Veronika Jelínková,
studentka sexty B

Ekologický a seznamovací
pobyt ve Švýcárně
Ve dnech 8.- 9. 9. 2011 se žáci naší nové třídy, prvního ročníku oboru obchodní akademie OA a SZdŠ
v Blansku, zúčastnili ekologického a seznamovacího pobytu ve Švýcárně u Adamova. Akce je hrazena
z projektu „Svět kolem nás a my v něm“, do kterého je škola zapojena.
Konečně jsme se dočkali a sešli se ráno na hlavním
nádraží v Blansku s naší třídní učitelkou Ing. Olgou
Hotovou a paní učitelkou Ing. Hanou Horákovou.
Hned po příjezdu do Adamova jsme se přesunuli ke
kostelu sv. Barbory, kde jsme si prohlédli unikátní
národní památku krásně vyřezávaný Světelský oltář.
Vyslechli jsme zajímavý výklad a vydali se Josefským
údolím do Švýcárny, která dříve sloužila jako železité
lázně. Dnes je to ekologické volnočasové centrum,
které se zabývá nejrůznějšími aktivitami. Samozřejmě
jsme si nenechali ujít Starou huť, která je hned naproti
Švýcárně. Nachází se zde expozice železářství. Poté
už nás čekal naučný program o vodě. Zpracovávali
jsme ve skupinách projekty o nedostatku vody na naší
planetě, počítali, kolik litrů vody
za den spotřebuje každý z nás.
Uvědomili jsme si, že ne všichni
se mají tak dobře jako my a že je
potřeba s vodou šetřit.
Po večeři jsme hráli nejrůznější
hry, při kterých jsme se náramně
bavili a hlavně jsme měli možnost
vzájemně se poznat. Počasí nám
moc nepřálo, protože pršelo celé
odpoledne, a tak jsme museli zrušit plánovaný táborák a opékání
špekáčků. O ty jsme však nepřišli,
s chutí jsme je snědli, i když byly
jen ohřáté.
Ráno po snídani pro nás Robby
a Leňa, zaměstnanci Švýcárny,
připravili zajímavou ekologickou
hru v krásném prostředí Staré huti.
Plnili jsme různé úkoly, procvičili
paměť a vylepšili kondičku. Čekala

Pražská 1, Blansko

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

náš ještě naučná stezka k Býčí skále. Začínala u
studánky za Švýcárnou. Ti odvážnější se podívali s
baterkami do jeskyně, kde nás nadchl spící netopýr.
Vyslechli jsme spoustu zajímavostí o okolní přírodě,
z historie a vydali se na cestu zpátky. Se spokojenými
výrazy jsme nasedli na autobus do Adamova a odtud
vlakem hurá domů.
Pobyt se nám líbil, poznali jsme mnoho nového a
hlavně sebe navzájem. Už teď se těšíme na druhou
část našeho ekologického pobytu, která nás čeká
koncem října v Hostětíně. Děkujeme všem, kteří pro
nás tuto akci připravili.
Michaela Vitouchová a Eliška Sedláková
OA SZdŠ Blansko

Strážnicko 2011
S nástupem na střední školu přicházejí i noví spolužáci. Abychom se lépe a rychleji poznali,
uspořádala OA a SZdŠ Blansko seznamovací a adaptační pobyt na jižní Moravě u obce Radějov.
Ekologický a stmelovací kurz, který se konal ve dnech 12. – 16. září 2011 a zúčastnily se ho současně třídy E1 a Z1, byl hrazen z projektu „Svět kolem nás a my v něm“.
Za účasti čtyř učitelů, našeho nového třídního
učitele Mgr. Michala Martocha, třídní učitelky Z1,
Mgr. Evy Tiché, a učitelů PaedDr. Romana Gregora
a Mgr. Jana Pařízka, jsme prožili týden plný zábavy, sportu a hlavně jsme se všichni mnohem lépe
poznali.
V den odjezdu měli všichni naspěch. Rychlé
kontroly, zda má každý vše potřebné, a hlavně
nekonečné loučení s rodiči všem připadalo, jako
kdybychom se už neměli nikdy vrátit. Hned půl
hodiny nato jsme stáli nachystaní na místě, kde
jsme se měli všichni setkat. Někteří sice dorazili
na poslední chvíli, ale dorazili. Než jsme se nadáli,
byli jsme ve dvoupatrovém autobuse a ten se řítil
přímo do Radějova. V dobré společnosti nám cesta
utekla rychleji, než jsme čekali. Naším dočasným
domovem se stalo rekreační středisko Hutník.
Areál, ve kterém jsme byli ubytováni, se nachází
v rekreační oblasti Lučina u obce Radějov. Ta leží
na okraji lesního horského pásma Bílých Karpat a je
vstupní branou do biosférické rezervace UNESCO.
Po ubytování jsme vyrazili do Tvarožné Lhoty
do Muzea oskeruší a na nedalekou rozhlednu
Travičná, která se tyčila nad okolními vesnicemi
a vedla k ní oskerušová stezka. Z rozhledny byl
krásný výhled na okolí. Po návratu nás čekali různé
seznamovací hry na jména.
Dalšího rána byly pro nás připraveny rozmanité
aktivity, jako třeba živé pexeso nebo orientační běh,
při kterém jsme měli za úkol najít pět slov, jež tvořila
hádanku. Následovala „malá“ procházka dokonce i
s průvodcem na zdejší chráněnou louku, kde jsme
se dozvěděli různé informace o tamější přírodě.
Součástí denního koloritu byly také hry, sportovní
a kolektivní soutěže. Hrál se například volejbal,
fotbal a někteří si házeli s míčem.
Ve středu jsme jeli autobusem do strážnického
skanzenu, kde nás čekala nejprve koupě suvenýrů
a následně dvoukilometrový okruh. Ten nás měl
poučit o tom, jak lidé v dřívějších dobách žili a jaké
měli zvyky a tradice. Poté jsme vypluli menší výletní
lodí na naučnou jízdu po Baťově kanále.
V tento den jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které se nám hodily při vyplňování
pracovních listů o ekologii a bydlení, jež pro nás
připravili učitelé.

Cestu zpátky do rekreačního střediska jsme si
užili zhruba desetikilometrovým pochodem pěšky, i
když nám chvílemi pršelo. Ač pršelo, jsme i přesto
rádi, že jsme si takovou procházku udělali. Sblížili
jsme se o to víc a to nám jako kolektivu hodně
pomohlo.
Čtvrtý den byl spíše odpočinkový. Dostali jsme
za úkol ve skupinkách navrhnout EKO domy, které
by měly chránit životní prostředí. Poté přišlo na
řadu hraní divadla. Úkolem bylo připravit si krátkou
scénku na určité téma. První skupina měla zahrát
život rodiny před 100 lety, druhá v současnosti a
třetí znázornit, jak se bude žít za 100 let. Nebyl
nikdo, kdo by se nezasmál.
Po obědě nás čekalo překvapení. Tím byla
nedaleká „salaš“, kde jsme měli možnost si vyzkoušet různé atrakce, jako například vyšplhat
na horolezeckou stěnu nebo přejít po kládě přes
rybník. Našli se i tací, kteří kládu nepřešli celou a
spadli do ne moc zrovna čisté vody. Počasí nám
přálo, a proto se cestou zpátky šli někteří osvěžit do
zdejší přehrady. Pěkně strávený den jsme zakončili
táborákem s opékáním párků a zpíváním písniček
u ohně.
A přišel pátek a s ním i konec pobytu. Nikomu
se ale nechtělo domů. Všichni si na sebe tolik
zvykli, že jsme byli smutní, když jsme balili věci a
připravovali se na odjezd.
V autobuse na cestě domů jsme si mezi sebou
říkali, jak by bylo super, kdybychom tam mohli
zůstat ještě o týden déle. Ale byl konec a museli
jsme se s tím smířit. Po návratu do školy většina
lidí vzpomínala na celý týden, co se prožilo a jak
jsme se všichni bavili.
Závěrem můžeme říci, že se nám na pobytu
v Radějově moc líbilo. Myslíme si, že adaptační
kurz splnil svůj účel. Všichni jsme se seznámili,
dozvěděli se mnoho nových informací a prožili
spoustu zážitků. Domníváme se, že i učitelé se
během pobytu dobře bavili a užívali si ho.
Doufáme, že budeme jako třída dobrým kolektivem, na který nikdy nezapomeneme.
Děkujeme všem učitelům (i za jejich trpělivost)
a vedení školy za bezvadný seznamovací pobyt.
Eva Ducháčková, Kristýna Němcová,
Petra Matušková a David Kvíčala, studenti E1

High Temperature Material Technology Since 1956
Významná zahraniční společnost působící v oblasti výroby žáruvzdorných materiálů pro slévárenství
hledá vhodného kandidáta na pozici:

Mísič v keramické výrobě
Požadujeme:
- středoškolské vzdělání
- ochota pracovat v nepřetržitém provozu (ranní, odpolední, noční)
- zkušenost na obdobné pozici vítána
- bezúhonnost, reference z předchozího zaměstnání
Nabízíme:
- pracovní pozici v dynamicky se rozvíjející společnosti
- motivující finanční ohodnocení
- 4 týdny dovolené, možnost závodního stravování
- příjemný pracovní kolektiv
- možnost profesního růstu

Kontakt:
Ing. Tomáš Opálka
tel.: 606 053 904
tomopa@pyrotek-inc.com
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč.
bourání. Tel. 724249530
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* Nabízím stříhání psů. Objednání pejska je
možné od října 2011. Budeme se těšit! email:
strihanibella@centrum.cz, tel: 732879309.
* RÁMOVÁNÍ, PASPARTOVÁNÍ - příjem zakázek v prodejně Aliquis, Centrum Ježek,
Smetanova 6, Blansko, www.aliquis.cz.
* Prodám byt v OV Adamov 2+1 - 990000,Kč, Byt v OV Blansko 2+1 - 1200000,- Kč,
Chalupu v Jeseníkách 6+1 1590000,- Kč, byt
v OV Blansko 1+1 - 849000,- Kč, RD Horní
Lhota 1690000,- Kč. Tel. 603722434.
* V Blansku nebo okolí do 15-ti km hledám
ke koupi stavební pozemek. Předem děkuji
za nabídky. Mob.: 604 374 975
* Koupím nejlépe cihlový byt 2-3 + 1 v centru
Blanska. Cenu respektuji, mám hotovost rychlé jednání. Tel.: 731 932 016

PRODEJ
* Stavební rozvaděč - plně funkční, za 3500,- Kč. Tel. 606728334.
* Kameninový hrnec na zelí 18l, 1 rok použitý, dále hrnec na zelí
25 l, nový. Tel. 737565661.
* Řadový RD s uzavřeným dvorkem a zahrádkou v Rájci - Jestřebí.
Tel. 731619885.
* Pěkný stavební pozemek v Kulířově 1500 m2. Tel. 608236109.
* Fabii 1.4 tdi 55 kW, r.v. 05, 152 tkm, kompletní servis, dobrá
výbava, kola. Cena 120 tis. Tel. 775643783.
* Konfer. stolek tm. dub, rok v provozu. Cestovní dětská postýlka
(500,- Kč), dřevěná poloh. postýlka s matrací (500,- Kč), posil.
přístroj (PC 3000,- Kč, nyní 500,- Kč). Tel. 603374996.
* Zimní kola na Fabii 185/60/14 vč ráfků. Cena 2800 Kč. Tel.
728059493.
* 2+1 s garáží ve Velkých Opatovicích po kompl. rek., 60 m2, balkon,
2 x sklep, cena 950 tis. Tel. 608831689.
* Pálené tašky 3 Kč/ks - použité, dále smrkové dřevo jako palivo,
500kč za metr (celkem 20 metrů). Tel. 739022072.
* Ford Fiesta 1,1 ic GFJ r.v. 91, 37 kW, 3dv. Garážovaná, velmi
dobrý stav. Tel. 776323311.
* 2+1, volný ihned. Tel. 603936689. Ne RK!
* Garáž na Severu. Tel. 603936689.
* Modřínové vchodové dveře L80 včetně zárubně - 1500,-, 2ks okno
dvojkřídlé dřevěné, š-135x v-145, a 2ks zdvojené okno š-120 x
v-145, cena za kus asi 2200,- Kč. Tel. 776026792.
* Subwoofer do auta Hertz DS 250 za 1000,- Kč. Dále 4ks plechových disků Opel 6Jx15 ,rozteč 5x110 + poklice. Cena 1500,- Kč.
Tel. 723033012.
* Piano WEINBACH. Tel. 606279387.
* Skleněný demižon 5l opletený 50Kč, 1ks 15l neopletený 120
Kč. Tel. 776026792.
* 2 + 1 v OV na Podlesí. Slunný, dva balkony, po kompletní rekon.
Cena 1,59 mil. Kč. Tel. 602580983.
* Dětskou postel SNIGLAR (IKEA), masivní buk, včetně roštu a
matrace 160x70 cm. Cena 990 Kč. Tel. 602541129.
* DB 2+1 Blansko - Sever po rekon., bez RK. Cena 1,375.000,- Kč.
Tel. 777642353.
* Ford Mondeo, r.v. 98, 1,8TD, STK 5/13, zimní pneu.Cena: 29500
Kč. Tel. 605059792.
* Dětskou postýlku HENSVIK z Ikea, bílá, nepoužitá, vč. matrace.
Cena 1500,- Kč. Bez matrace 1200,- Kč. Tel. 777964213.
* 4 ks zimních pneu na plechových discích - fiat Marea, Bravo,
Brava. Cena 2000 Kč. Tel. 724568537.
* Dětskou autosedačku, polohovací, hrací deku pro dítě do 1 roku.
Cena za set 1000 Kč. Tel. 606720572.
* DB 3+1 na ul. Dvorská, 6. p., 2 šatny, lodžie, nová pl. okna, radiátory, stoupačky. Parkety, dům zateplen, 2 výtahy. Tel. 607679142.
* Nerezový dřez, odkládací plocha nalevo, zachovalý, cena 500,Kč, okr.Blansko. Tel. 737884996.

RŮZNÉ
* Žena hledá kamarádku na občasné cestování. Tel. 605141817.
* Pronajmu garáž na Písečné. Tel. 731670781.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Blansku u Sýpky. Tel. 775223137.
* Pronajmu garáž ve Sloupečníku. Tel. 602724073.
* Pronajmu garáž na Severu. Cena 1000,-/měsíc. Tel. 724031732.
* Pronajmu byt 1+1 v Blansku na Zborovcích prostorný 47m2 volný
ihned. Přízemí, vl. topení, cena 5.000,- Kč+ inkaso. Tel. 777150851.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Tel. 723828080.
* Za odvoz funkční televizor THOMSON, 72 cm. Tel. 776223858.
* Hledám pronájem nejlépe 1+1 do konce roku. Tel. 739462460.

Sport Club JANY KUNCOVÉ 2011/2012
Pozor změna!!!
Vzhledem ke zranění instruktorky Zumby M. Klevetové došlo v rozvrhu k některým změnám. Kurzy
Zumby budou dále pokračovat pod vedením instruktorek Centra tance Brno. Poznáte s nimi nové
styly Zumby a můžete si vybrat ten,který Vám nejvíce vyhovuje. Zkuste to s námi!

Pondělí:
17:00-18:00 hod. Pilates - cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo, svaly jako základ správného držení těla. Tvaruje postavu, snižuje hmotnost. Lektorka: Ing. Pokorná J.
18:00-19:00 hod. Power jóga je zaměřena na protažení svalů celého těla, jejich posílení a udržení
tělesné schránky ve fyzické i duševní harmonie. Lektorka: Ing.Pokorná J.
19:00-20:00 hod. Kondiční cvičení s trampolínami – cvičební program v tempu, přizpůsobený
všem věkovým kategoriím, s posilováním a redukcí problémových partií. Lektorka: Kučerová J.
Úterý:
18:00-19:00 hod ZUMBA – ZUMBA - pohybová aktivita, kterou zvládnete i bez předchozí pohybové průpravy. Obsahuje prvky aerobiku, lat.amerických tanců i posilování a protahování, zábavnou
formou zde snadno snížíte svoji hmotnost. Lektorka: Erika CT Brno
Středa:
18:00-19:00 Kondiční cvičení s trampolínami. Lektorka: Kučerová M.
Čtvrtek:
18:00-19:00 hod ZUMBA – ZUMBA. Lektorka: Jana CT Brno

Připravujeme
Čtvrtek:
18:00-19:00 hod ZUMBA – ZUMBA. Lektorka: Jana CT Brno
Neděle:
17:00-18:00 hod ZUMBA – ZUMBA. Lektorka: Jana CT Brno

1. začátečníci od 4 let „Hvězdičky“ – učí se orientaci ve vodě, potápět se,skákat a splývat. Lektorka:
A. Vymazalová
2. mírně pokročilí „ Žabky“ – osvojují si základní plavecké pohyby 2 stylů, startovní skok. Lektorka:
S. Marková, J. Kuncová
3. pokročilí „Rybičky“ – zdokonalují oba plavecké způsoby a učí se dalším stylům. Lektor: L. Molek

Připravujeme:
* Zumba GOLD s Mgr. Janou Kuncovou * Zumba Maraton * Nedělní odpoledne pro ženy i muže s
Jitkou, Janou, Erikou a dalšími hosty * Tradiční jednodenní lyžařské zájezdy do nových atraktivních
středisek (Červená Voda, Kouty, Přemyslovice atd.), ale také do rakouských Alp dle sněhových podmínek od 26.12.2011 * Lyžařskou školičku pro děti od 6 let (leden 2012) * Jarní prázdniny na lyžích v
Říčkách * Léto s pohybem u moře *

Masáže
- rozcvičování po úrazech, mozkových příhodách apod., nejen v našich prostorách, ale dle dohody i
u Vás doma. Provádí Jana Kuncová, tel. 776 140 953.

Slevy
Každý člen našeho klubu obdrží 5-7% na sportovní obuv dle vlastního výběru.

Informace o všech uvedených aktivitách:
Mgr. Jana Kuncová, tel. 776 140 953
Mateřské centrum Dětský koutek Matýsek,o.s.
pořádá tyto pravidelné aktivity na K. J. Mašky 2 Blansko:
pondělí 9 hod. - cvičení rodičů a dětí 1-2 roky
pondělí 10 hod. - Matla patla pro mrňata - tvořeníčko pro nejmenší
pondělí 10 hod. - Angličtina pro rodiče s hlídáním dětí
úterý 9 hod. - cvičení rodičů a dětí 4 - 12 měsíců
úterý 10 hod. - angličtina pro rodiče s dětmi
od 2 do 4 roků
úterý 16 hod. - angličtina pro děti od 4 do 6 roků
čtvrtek 9 hod. - cvičení rodičů a dětí 1 - 2 roky
čtvrtek 10 hod. - cvičení rodičů a dětí 4 - 12
měsíců
čtvrtek 17 hod. - Tvořílek II - rukodělné dílničky
pro děti nebo rodiče s dětmi od 3 do 6 roků
pátek 10 hod. - Zpívánky - pro rodiče s dětmi,
zpívání, tanečky, rytmika
Na všechny kurzy i jednorázové akce je nutno
se přihlásit, máme omezený počet míst. Tvořeníčka se platí jednotlivé vstupy, ostatní probíhají formou kurzů. Ceny najdete na webových
stránkách v sekci "Ceník". Ceny již od 30,- Kč
na hodinu!
Změny v cenách za hlídání dětí od 1.10.2011:
cena bude závislá na počtu hlídaných dětí takto:
1 dítě 70,-Kč * 2 děti 60,- Kč * 3 děti 50,- Kč * 4
děti 40,- Kč * 5 dětí 30,- Kč za každou započa-

*
*
*
*
*

vodoinstalační práce
topenářské práce
plynoinstalace
stavební práce
OPRAVY vodoinstalace,
odpadů, kanalizace

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

Plavání dětí od 4 let v 17 hod. - kryté lázně

tou hodinu. Je třeba se den předem domluvit
telefonicky nebo e-mailem.
Kurz TIMEMANAGEMENTU
Máte moc práce? Nestíháte děti, rodinu, domácnost, práci? Nemáte čas na sebe? Tento kurz
je vhodný právě pro vás. 8 hod. za 500,- Kč,
hlídání dětí 200,- Kč. Předpokládaný termín
sobota 5.11.2011.
Kurz BABYMASÁŽÍ - pro těhotné, maminky a
tatínky s dětmi. 14.10., 21.10. a 4.11. od 9 do
10 hod.
3.11.2011 v 17 hod - beseda na téma "Éčka v
potravinách. Máme se jich bát?" - hlídání dětí
zajištěno
HLEDÁME LEKTORKU NĚMČINY PRO POKROČILÉ (pro dospěláky).

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 400,- Kč
Ticketpro:
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,
Praha
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Bradway, Praha
Aktuální nabídka:
Kalendář Zpřístupněné jeskyně ČR 2012 – vydala
Správa jeskyní České republiky, formát A3, obsahuje fotografie všech 14 přístupných jeskyní ČR.
Cena: 110,- Kč
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 osobnostmi Lipovce.
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-

Několik poslední volných míst pro plavání rodičů a dětí a dětí od 4 do 6 roků!!!
Zájemci o tenisovou miniškoličku se mohou
hlásit na zimní část, která začne od 1. 11.2011 a
bude probíhat na ZŠ Salmova Blansko každou
středu odpoledne. Podzimní tenis. školička je
momentálně naplněná.

Přihlášky a info na tel. 724761590 u Mgr. Moniky Kubové
nebo na www.klub-matysek.webnode.cz, e-mail: klub-matysek@seznam.cz

PRODEJ - POKLÁDKA

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

Nabízíme:

Rozvrh pro malou tělocvičnu

S - PODLAHY
ODLAHY

Blansko

www.rosendorf.cz

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

www.guape.cz

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

NOVÁ ADRESA:
ROŽMITÁLOVA 40, Blansko
(nad restaurací Punkva)
TEL. 775 765 790, 775 111 911
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Bilance první desítky zápasů
FK Apos Blansko
V krajském přeboru odehráli
blanenští fotbalisté prvních deVedoucímu mužstvu krajského přeboru FC Vracov se podařilo v Blansku remiset utkání podzimní části. Ve
zovat 2:2 jen díky výbornému brankáři, který dokázal v závěru utkání zneškodnit
třech zvítězili – porazili Bzenec
nařízenou penaltu.
Foto: - Šr 3:2, Novosedly 3:0 a Ivančice
2:1. Z Krumlova si odvezli
porážku 4:2 i přesto, že v poločase vedli 2:0. Slabší závěry
utkání přinesly rekord v pěti
nerozhodných zápasech – se
Znojmem 0:0, s Boskovicemi
3:3, Podivínem 1:1, Vracovem
2:2, a Rajhradem 1:1. Zajímavé je, že body neztráceli
s mužstvy, která se střídají v
čele tabulky – Bzenec, Vracov,
Znojmo, Novosedly a body
ztrácejí s mužstvy, která jsou v
tabulce i daleko za nimi - kupř.
Krumlov, Rajhrad a Podivín.
Do konce podzimu čeká
blanenské fotbalisty ještě sedm utkání. Všechna se sou„INTERNET OD ČESKÉ“
peři, kteří jsou až na Znojmo ve druhé polovině tabulky.
Jsou to v pořadí Zbýšov, Kuřim, Ráječko, Rousínov,
- profesionální bezdrátový internet
Kyjov, a již druhé utkání se Znojmem. Zvýrazněni jsou
- VoIP telefonie
soupeři, kteří odehrají svá utkání na našem hřišti. Dou- žádné poplatky za instalaci a aktivaci
- žádné složité tarify ani smlouvy
fejme, že naši fotbalisté nebrali body jen těm nejlepším.
- nabízíme Vám řešení, které hledáte
Teoreticky by už měli body jen získávat a ne jak Jánošík
je bohatým brát a chudým rozdávat.
Osvědčili se hráči, kteří přišli do prvního mužstva z
Informace
dorostu. Jsou rychlí, snaživí a potvrzují, že si nominaci
511 119 115
zasloužili a brzy budou rovnocennými partnery svých
info@ceska-informatika.cz
vzorů a přestanou body rozdávat v posledních minutách
zápasu.
•
www.ceska-informatika.cz • Blansko • prodejna u nemocnice •
- Šr -

Již od
99,měsíčně!

BLANSKO
nám. Svobody 15
tel. 773 88 11 12

Ing. Roman Koupý
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SQUASH
Novinky z našeho centra
Poslední bodovaný turnaj proběhnuvší 10. squashové sezóny našeho centra je minulostí. Za účasti 12
mužů a 2 žen se nejprve hrálo ve dvou základních
skupinách A a B po sedmi hráčích. Hrálo se na dva
sety do 11 bodů beze ztrát, takže zde čekalo na každého soutěžícího šest dvousetových utkání. Následoval
dále vyřazovací pavouk, kde se hrálo na dva vítězné
sety znovu beze ztrát. Vítězové základních skupin postoupili přes osmifinále do čtvrtfinále bez boje. Ostatní
soutěžící však osmifinálovými zápasy prošli. Vítězové
postupovali vždy směrem nahoru a poražení dolů.
Hrálo se proto v závěru o každé jednotlivé umístění.
Nejlepší výkonnost ukázal, jak již tradičně v našich
„zeměpisných šířkách“ Jindra Čeladín, který ve finále
deklasoval značně unaveného Jakuba Sedláčka. Třetí
místo získal překvapivě několik turnajů absentující
Jan Urban. Čtvrté místo obsadil Jirka Vybíhal, který
tak jak Sedláček po vzájemném semifinálovém utkání
nenašel sílu na boj o 3. místo. Nejlepší z poražených
čtvrtfinalistů v boji o páté místo byl Jirka Pánek, který
odsunul na šesté místo další stálice našich kurtů
boskovického Luďka Řehoře.
Lze si jen přát, aby následující Říjnový turnaj nazvaný „Zakončení desáté squashové sezóny“(ano je
tomu skutečných již 10 roků provozu našeho zařízení)
se nesl v duchu předešlých. Uskuteční se v sobotu
22. října od 13 hodin. Startovné je opět 200,- Kč.
Očekáváme zvýšený počet soutěžících. Důvodem
je nejen řádný turnaj, ale také vyhodnocení dlouhodobých soutěží.
„ ČAD CUP“ soutěž tříčlenných družstev. V prvních
dnech měsíce října proběhne utkání o 1. a 2. místo
mezi KILLERS a PTÁKY a také utkání o 3. příčku mezi
BOSKOVICEMI a H.M.M.

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

Soutěž jednotlivců s nejvíce vyhranými sety v ČAD
CUPU
Turnajový Leader – hráči, kteří získali nejvíce bodů
za umístění v pravidelných turnajích
Turnajový Mág - hráči, kteří v rámci pravidelných
turnajů odehráli nejvíce setů
Bude také podáváno malé občerstvení studené
kuchyně. Nevyzvednuté ceny propadají do nových
soutěží a tak proto – Vzhůru do 11. squashové sezóny!
Nově od neděle 16. 10. 2011 v našem centru:
DOPOLEDNÍ ZUMBA
pondělí: 10.00 – 11.00
lektorka: Aneta Kuklínková
středa: 10.00 – 11.00
lektorka: Aneta Kuklínková
ZUMBA S JIRKOU BOREŠEM
neděle: 19.00 – 20.00
lektor: Jiří Boreš
NOVINKA !!!ZUMBA TONING („zumba činky“)
úterý: 1. lekce 18.00 – 19.00, 2.lekce 19.00 – 20.00
lektorka:Sandra Kejíková
Speciální lekce Zumba Toning jsou zaměřené na posilování a tvarování postavy. Kombinuje prvky klasické
Zumby a posilování se speciálními činkami. Cvičení
je tak efektivnější, ještě více zaměřené na spalování
kalorií a posilování celého těla.
CELÝ TÝDEN (16. 10. -22. 10. 2011)
VŠECHNY LEKCE ZA 30,- Kč!!!
Omezený počet míst, nutná rezervace na tel: 733 763
437, e-mail: info@zumba studio.cz
V nejbližších době pro Vás dále plánujeme lekce PROFI TRAMPOLÍN, které jsou nově vybaveny computerem (počítač, který dokáže zobrazovat veličiny jako
jsou čas, spálené kalorie i počet skoků za minutu).
-rl-

Bezručova 6, Blansko

tel. 722471582
www.caﬁsco.cz
-

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!

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin
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