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Oznamujeme všem
klientům změnu
adresy kanceláře.

Naše republika má nový skandál. Jistý Pavel Vondrouš vystřelil v Chrastavě na Ústecku na prezidenta republiky Václava Klause. Sice jen plastovými kuličkami, ale podle policie si za tento řekněme
klukovský čin může odsedět za mřížemi pěkných pár let. A co ho k tomu vedlo? Prý špatná situace v
naší společnosti. Je to důvod ke střelbě na hlavu státu, byť z pistolky určené k zábavě a radovánkám?

Od 8.10.2012 se na Vás budeme těšit na adrese:

Rožmitálova 6, BLANSKO
(budova ČSOB, 1. patro)

www.realitymacocha.cz

Jak je to vlastně s atentáty na vysoké státní činitele
Měli jsme v porevoluční době jen dva prezidenty.
u nás? Republika zažila atentát na prvorepublikového
Václav Havel se stal ikonou nového státu a byl jednou
ministra financí Aloise Rašína, kterého 5. ledna 1923
částí populace milován, druhou zase nenáviděn.
zastřelil devatenáctiletý anarchista Josef Šoupal.
Přesto se po své smrti stal „druhým Masarykem“.
Ten byl, stejně jako Vondrouš, krátce členem KSČ.
Jsou po něm pojmenovány ulice ve všech možných
Před soudem se hájil, že Rašína nechtěl zabít. „Chtěl
městech, jeho jméno dnes už nese i ruzyňské letiště
jsem zasáhnout kapitalismus, který reprezentoval,“
v Praze. Budiž, proč ne? Je to osobnost, která rozhýřekl tehdy Šoupal. Vražedný útok naopak přežil první
bala dějiny naší republiky. Ale také on se dopouštěl
premiér ČSR Karel Kramář. Na prezidenty ale nikdo
rozporuplných rozhodnutí. Nikdo mu ale nevyčítal, že
nikdy nestřílel, ani kuličkami. Až teď.
zavinil špatnou situaci v naší společnosti a hlavně po
Viděl jsem v televizi rozhovor se střelcem. Vystuněm nikdo nestřílel.
poval velmi sebevědomě a tvářil se jako prodloužená
Václav Klaus, kterému končí volební období, byl
ruka spravedlnosti, veden slepou vírou jako kdysi
podle mého názoru dobrým prezidentem. Uznávaným
křesťanští inkvizitoři. Přitom bylo vidět, že to není
v celém světě pro svoje publikace či přednášky, které
žádný hlupák, naopak inteligentní člověk, který dobře
i při svém prezidentském úřadu stíhal realizovat, a že
věděl, co dělá. Proč se jeho terčem ale stal právě
má osobní názory a postoje (Eurozóna, globalizace,
prezident?
oteplování…) rozdílné od názorů jiných, co je na tom
Kdo je vlastně prezident? Václav Klaus je dnes
divného? Je to člověk jako každý jiný, máme demobez politické příslušnosti, a když hovoří na kameru
kracii a každý může projevit veřejně svůj názor. Klaus
nebo píše svoje knihy, vyjadřuje tak svoje názory
ale na svoje odpůrce, kteří mají jiný názor, nestřílí.
stejně jako jiní spisovatelé, novináři, herci nebo
Ani kuličkami.
PM
politici. Prezident v naší společnosti je vlastně jen
reprezentant země, setkává se
s jinými hlavami státu, uzavírá
dohody a smlouvy, které stejně
podléhají schválení ve vládě
či parlamentu a tak vlastně je
závislý na rozhodnutí těch, které
jsme si sami do čela státu zvolili.
Kdyby nebyl střelec zaslepený,
obrátil by hlaveň své „zbraně“ na
NABÍDNĚTE BYTY A DOMY V BLANSKU K PRODEJI NEBO NÁJMU.
minstra financí či zdravotnictví,
- Byt OV 1+1 Blansko – Údolní, 30 m2, 2. p., celková rekonstrukce…NC – 789.000 Kč
předsedu vlády a parlamentu a
Byt OV 2+kk Blansko – Dvorská, 66 m2, 3. NP, parkov. místo … NC – 1 049.000 Kč
hlavně na ministerské úředníky,
- Byt OV 2+1 v RD Adamov – 72 m2, plast.okna, vlast. kotel, krb … NC – 1 199.000 Kč
kteří se nejvíce podílejí na té
špatné situaci, o které střelec
- DB 2+kk Blansko – Okružní, 54 m2, 2. NP, zděný, luxusní linka…NC - 1 290.000 Kč
mluvil. Tam vládne rozbujelá
- Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce, 93 m2, 2.p., volný od II/2013...NC – 1 749.000 Kč
korupce, falšují se státní zakáz- RD Blansko – Horní Lhota, 120 m2, 2 podlaží, po rekonstrukci ...NC – 2 049.000 Kč
ky a přelévají se milióny, o které
- STP na RD Blansko – Horní Palava, 449 m2, IS jsou k dispozici ...NC – 569.000 Kč
pak přichází náš státní rozpočet.
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, investice ...NC – 750 Kč/m2
Může za to prezident?

KUCHYNĚ

NÁBYTEK HAVLÍK

INTERIÉRY

KUCHYNĚ

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

- STP na bytový dům Blansko - Dvorská, včetně staveb. povolení ...NC – DOHODOU
le

Počítačová prodejna

úplně jinak
* nižší ceny *
* vyšší záruky *
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spotřební materiál
či
servisní práce
poskytování připojení k internetu
internetový koutek
možnost platby kreditní kartou
splátkový prodej

FPO s.r.o.
Smetanova 4, 678 01 Blansko
E-mail: fpo@fpobk.cz
Tel.: +420 516 410 850, Fax: +420 516 419 746
Po-Pá: 8 30- 17 30, So: 8 30 - 1130

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
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Historicky významné dílo

Nemocnice Blansko
Nemocnice Blansko vydala mimořádnou a historicky ojedinělou publikaci zpracovanou Blahomilem
Grundou a Jitkou Ševčíkovou nazvanou „Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a
Boskovicka“, která byla veřejnosti představena při prezentaci ve středu 3. října 2012 za účasti PHDr.
Jitky Sedlářové.
vydala „Generální medicínský řád“ podle kterého
každý lékař, který nepromoval na univerzitách v
Praze,Vídni, nebo Insbucku a stejně i chirurgové ranhojiči a lazebníci se musí podrobit přezkoušení u
zemské zdravotní komise. Zabývá se i zřízením první
blanenské nemocnice, úspěšnou činností badatelů a
vědců, kterými byli starohrabě Hugo František Salm,
Karel von Reichenbach, Jan Boehnert, Alois Till a
později i Dr. Jindřich Wankel a další.
Dokumentuje i vznik první blanenské lékárny,
kterou v roce 1869 otevřel PhMr. Josef Čech, o
rok později vznik Dělnické pokladnice salmovských
železáren, která předcházela v roce 1882 založení
Dělnické nemocenské pokladny. V roce 1894 byla
dostavěna obecní izolační nemocnice a v letech
1914-1915 byl v Blansku zřízen Vojenský náhradní
lazaret pro čtyřicet mužů a popisuje vývoj zdravotnických zařízení, jmenovitě uvádí jejich lékaře až po
rok 1985, kdy byla uvedena do provozu Nemocnice
Blansko s 206 lůžky. K jejímu dokončení další vyprojektovanou budovou již na zásah prvního předsedy
ONV po sametové revoluci pana Slámy nedošlo a
sotva kdy už dojde.
Kniha, pro jejíž vznik autoři s podporou ředitelky
Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíry Danihelkové
po čtyři roky historické dokumenty doslova dolovali,
je pro svoji jedinečnost a sotva kde vídanou historickou hodnotu významným dokumentem a příkladem i
pro zdravotnická zařízení v dalších okresech České
republiky.
Jiří Šrámek

K dílu autorů se již dříve vyjádřil i ředitel Vojenské
nemocnice Olomouc plk.MUDr. Josef Šváb. Uvedl
že je zcela ojedinělou publikací,
zabývající se historickým přehledem působení zdravotnických
pracovníků v jednotlivých lokalitách jakou může Blansku závidět
i Olomouc, kde existovala druhá
nejstarší univerzita v zemích Českého království a první na Moravě
a svoji historii takto zmapovanou
nemá. Přitom jména lékařů, kteří
se významně zapsali do dějin
české vědy jak na Blanensku, tak
na Olomoucku, jimiž byli Jindřich
Wankel a Karel Absolon, kteří se
stali zakladateli historické lékařské sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
Kniha Bohumila Grundy a Jitky
Ševčíkové informuje o událostech od roku 1715, kdy morové
epidemii podlehlo v Blansku 22 V této budově, kterou si pamatujeme až z doby, kdy zde bylo odborné
lidí, zmiňuje působení císařovny učiliště, později strojně-početní stanice ČKD Blansko, byla od roku 1894
Marie Terezie, která v roce 1762 první blanenská nemocnice.
Foto: - Šr -

Sociální odbory obdrží z kraje
4049 Euroklíčů
Evropský projekt Euroklíč, s tradicí trvající již více než čtvrt století, je postupně realizován také v
Jihomoravském kraji. Celkem 51 Eurozámků a 4049 Euroklíčů pomůže do konce roku 2012 zlepšit dostupnost veřejných služeb osobám se zdravotním postižením, rodičům dětí do tří let a také těm, kteří
přijedou na návštěvu. Jihomoravský kraj se stává dalším regionem v Evropě, kde je tato jednoduchá,
ale významná pomůcka, samozřejmostí.
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
„Jihomoravský kraj pro rok 2012 podpořil realizaci
„V Jihomoravském kraji žije cca 53 000 držitelů
projektu částkou ve výši jednoho milionu korun - za
průkazek TP, ZTP a ZTP/P. Euroklíč v rámci tohoto
ni bylo nakoupeno téměř 2 000 Euroklíčů, z nichž
projektu obdrží zejména ti, kteří vzhledem ke svému
byla dnes ráno velká část Euroklíčů předána na Krajhandicapu takovou formu pomoci nejlépe využijí,“
ském úřadě Jihomoravského kraje všem vedoucím
konstatoval Jiří Altman, člen Rady Jihomoravského
sociálních odborů obcí s rozšířenou působností a
kraje pro sociální oblast.
obcí s pověřeným obecním úřadem, za účelem jejich
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Jidistribuce cílovým skupinám. Zároveň se v současné
homoravský kraj je Regionální pracoviště a poradna
době instaluje 30 Eurozámků,“ uvedl k projektu Michal
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro
Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.
Jihomoravský kraj, Cejl 892/32, Brno. Zároveň však
„Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou
budou Euroklíče distribuovány ve spolupráci se sociálschopností pohybu na celém území České republiky
ními odbory 21 obcí s rozšířenou působností a 13 obcí
rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních
s pověřeným obecním úřadem. K projektu se v České
a technických kompenzačních zařízení, jako jsou
republice připojila i Síť mateřských center. Rodiče s
například výtahy, svislé a schodišťové plošiny. V
dětmi v kočárcích mají přibližně stejné problémy s
Jihomoravském kraji se konkrétně jedná o odbormobilitou jako vozíčkáři, zvláště při delších cestách,
nou instalaci 51 speciálních zámkových systémů
proto je většina moderních bezbariérových sociálních
do veřejně přístupných objektů a o distribuci 4049
zařízení osazena přebalovacím pultem. Pro rodiče s
Euroklíčů, zčásti financovaných Jihomoravským
malými dětmi tak bude cestování o něco důstojnější.
krajem a zčásti Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,“
- Šr připomněl význam Euroklíče Václav Krása, předseda

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

Nová kolekce dámské,
mské,
imní
pánské a dětské zimní
i!
obuvi již v prodeji!
Stále probíná akce
PAPUČKY ZDARMA!!!!
i
info na www.obuv-konsorcium.cz
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Ostuda
Tak máme ve světě ostudu a mohla být ještě
větší. Mám na mysli „střelbu“ ve Chrastavě,
kdy se k našemu nic netušícímu prezidentovi
přiblížil ozbrojený člověk a několikrát na něj
vystřelil. A pak odešel.
I v této ostudě tedy figuruje náš prezident.
Tentokrát však není na vině, i když by ji jistě
na něj někteří rádi hodili. A někteří by mu i
opravdovou kulku v hlavě přáli, o tom jsem
přesvědčen. Ale ono nezáleží na tom, kdo v nejvyšším státním úřadu právě pobývá. Ochranka
je prostě od toho, aby svěřenou osobu uchránila
před nebezpečím. A to se nestalo. Samozřejmě,
osoba našeho prezidenta se nedá srovnávat s
osobou prezidenta USA, ale věřte mi, že právě
tam by se atentátník nového dne nedočkal. A
je úplně jedno, jestli by ta pistole byla pravá
nebo ne. Ochrana hlavy státu má v této chvíli
jasnou prioritu a s agenty tajné služby není
radno si zahrávat, žertovat anebo je provokovat. I jen prudký pohyb znamená pro ochránce
(tam) „červený poplach“. Naučili se všímat
lidí, kteří se prochází s deštníkem za jasného
dne, odlesku skel, nadměrného pocení, které
může značit nervozitu. Jsou to profesionálové
každým coulem a jakýkoli byť zmařený pokus o
napadení jím svěřené osoby považují za osobní
selhání.
A to mi u naší ochranky chybí dosti výrazně.
Je úplně lhostejné, zda se jednalo ze strany
útočníka o politický nebo občanský protest,
zda ho někdo poslal, nebo jednal z vlastní vůle.
Důležité je, že mu nikdo nezabránil v tom, aby
svůj čin dokonal.
Namísto vyvození osobní odpovědnosti ze
strany čelných představitelů ochranky prezidenta jsme se dočkali jen výmluv toho typu, že se
vlastně nic nestalo, útočník nebyl útočníkem a
ochranka za nic nemohla.
Odpusťte mi tu smělost. Ale ochranka je od
slova chránit. Jinak je to pouhý doprovod. A
pokud takto svoji službu podceňují a hodnotí
(či spíše znehodnocují), pak je něco špatně.
Jejich posláním není létat do cizích krajin a držet hlavě státu nad hlavou deštník a ve volných
chvílích pak poznávat místní pamětihodnosti.
Jejich posláním je chránit osobu prezidenta. I za
cenu svého života. Pokud takové oběti nejsou
schopni, ať si najdou jinou práci, protože tuto
zjevně nedělají dobře.
A je opravdu jedno, kdo byl, je nebo bude
naším prezidentem.
A ještě jedno. Když něco pokazí, správný
chlap se k chybě postaví čelem a přizná ji.
Ochranka by měla být složena ze správných
chlapů.
Hezký den.
Freddie
(freddiemail@email.cz)

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

Přerušení elektrické energie

kožená obuv s TEXovou
Xovou
ruka
membránou = záruka
azníka
spokojeného zákazníka

PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko

Víte - nevíte

ELEGANTNÍ
TNÍ

S - PODLAHY
ODLAHY

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
DLAŽEBNÍ
A OBLADAČSKÉ
PRÁCE

?!?!?!?!?!?!
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Dne 05.10.2012 od 07:00 do 15:00 - Blansko
Chatová oblast Sloupečník pod parkovištěm u
Myslivny, restaurace Myslivna a objekty v její těsné
blízkosti, ulice Zborovec, restaurace Rulíšek, rekreační oblast Zborovce, areály firem SBD Macocha,
TATSUNO BENČ, garáže na ul. Pražská v sousedství firmy SBD Macocha, areál firmy MS TRADE,
Jiřina Konečná napájený z odběratelské trafostanice
Blansko - OSP (č. 320378), areál firmy KT Progres
napájený z odběratelské trafostanice Blansko Progres (č. 320576), areál firmy ISAN Radiátory
napájený z odběratelské trafostanice Blansko - Univa
(č. 320380), vodárna MKZ směr Dolní Lhota, domky
u trati ČD, fotovoltaická elektrárna firmy Newland
napojená přes odběratelskou TS Blansko FVE
Newland (č. 702170), areál firmy Kamena napájený
z odběratelské trafostanice Blansko - Kamena (č.
320376), areál firmy OMOS napájený z odběratelské
trafostanice Blansko - Omos (č. 702171), areál firmy
TRANSROLL napájený z odběratelské trafostanice
Blansko - OMSZ (č. 700299), ulice Poříčí - objekty
č. 5, 7, 9, ll, 17, 19, areál skleníků, objekty Povodí
Moravy, ulice Na Řadech - objekt č.o. 2, areál
stadionu TJ Olympia mezi řekou a tratí ČD, areál
Inženýrských staveb, chaty za čerpací stanicí, ulice
Svitavská, domy č. 4, 8, 10, 12, 14, ulice Sv. Čecha,
ulice U Zastávky, ulice Rožmitálova od železničního
přejezdu po ČSOB - sudá čísla domy č. 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, stánek
ulice Vodní kromě domů 4, 4A, 5, ulice Poříčí od
kruhového objezdu od ul. Rožmitálova po koupaliště.
-eon-

Oslavy Martina budou letos
se Svatomartinským vínem
Letošní oslava Dne svatého Martina se koná přesně v den kalendářního svátku, v neděli 11. listopadu.
Škoda, že to tak nevyšlo v roce 2011 - bylo by těch
jedenáctek více, protože v den Martinova svátku se
v 11 hodin připíjí čerstvým Svatomartinským vínem.
Tak tomu bude i letos a všechny restaurace se na
tento den připravují. Takže letošní průvod vyjde v
neděli 11.11. v 11 hodin od chrámu sv. Martina na
tradiční místo oslav do zámeckého parku, kde už
nedočkaví milovníci vína budou prvním letošním
vínem obslouženi.
- Šr -

TÝDEN KNIHOVEN 2012
v blanenské knihovně
Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
pošestnácté vyhlásil akci TÝDEN KNIHOVEN 2012
s mottem „ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!“, která proběhne po
celé České republice od 1. do 7. října 2012. Tradičně
se do ní zapojují knihovny všech velikostí a typů od
malých vesnických až po ty s celostátní působností.
Městská knihovna Blansko nezůstává stranou.
S předstihem, v průběhu září, za velkého zájmu ze
strany veřejnosti odstartoval celoroční pilotní projekt
knihovny „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“.
V samotném Týdnu knihoven, od prvního do třetího
října 2012, přivítá blanenská knihovna malíře a ilustrátora Adolfa Dudka, který svůj program „Malování
s Adolfem Dudkem“ předvede na sedmi vystoupeních přímo v Blansku i v regionu. Bude tak hlavním
dárkem malým i velkým čtenářům ze strany Městské
knihovny Blansko k letošnímu Týdnu knihoven.
Třetího října odstartuje nový celoroční čtenářský
projekt „Hledání tajemství nad zemí či pod zemí aneb
O Moravském krasu jinak…“, který cílí na široké
čtenářské spektrum od žáků prvního stupně ZŠ až
po seniory.
Pátého října 2012 proběhne slavnostní vernisáž 2.
ročníku Salonu blanenských výtvarníků, na němž se
představí více než dvě desítky přihlášených umělců.
Blanenská knihovna však nemyslí na svoje uživatele, a nejen ty, pouze během Týdne knihoven.
V duchu svého hesla ČTETE? ČTĚTE! celoročně
připravuje pro veřejnost bohatou a pestrou paletu
akcí, o kterých pravidelně informují webové stránky
www.knihovnablansko.cz.
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

- 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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Důchodová reforma Škola třetího věku
šance nebo past na Vaše peníze?
Úvodem musím upozornit, že nejsem žádným poradcem či prodejcem finančních produktů, a tudíž
tento článek není žádnou propagací připravovaného „II. Pilíře důchodového pojištění“, ba spíše naopak. Rok 2013 se blíží a s ním přichází také důchodová reforma v ČR. Co bude pro koho znamenat
a jaké máme možnosti? Skutečně dobrých informací je v mediích relativně málo, jsou značně roztříštěné, zpravidla nekompletní a navíc si někdy docela odporují. Ani oficiální portál Ministerstva práce
a sociálních věcí - http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/ Vám v „důchodové reformě“ po souhrnné
stránce moc jasno neudělá.
Pokusil jsem se tedy udělat si nějaký ucelenější
přehled sám. Protože však vím ze svého okolí, že
znalosti v tomto směru jsou minimální a představy
mnohdy zcestné, poskytnul jsem relativně stručný
výtah po dohodě i do „ Monitoru“ pro lepší informovanost širší veřejnosti.
Dnes máme „klasický“ státní systém důchodového
zabezpečení, do kterého přispíváme v podobě povinných odvodů na sociální pojištění v celkové výši 28
procent hrubé mzdy! K tomu je možné si již dlouho
dobrovolně platit „penzijní připojištění se státním
příspěvkem“ pro „přilepšení si“ v důchodu.
V celém tomto systému dojde však na přelomu roku
2012-2013 k zásadním změnám, které budou popsány dále. Tyto změny jsou vlastně ona „důchodová reforma“ o které se v poslední době začíná více mluvit.
Pro lepší orientaci v jakémkoliv materiálu o „důchodové reformě“ se nevyhneme vyjasnění některých
základních pojmů - takže základní charakteristika:
- „I. pilíř“ - státní - jde o výše zmiňovaný státní systém důchodového zabezpečení - zůstává, nemění se
- „II. pilíř“ - kapitalizační (někdy také nazývaný
fondový) - to je ten paskvil (opravdu se to jinak
nazvat nedá, ale konečně – uvidíte sami!), který je
státem nazýván „důchodová reforma“, měl by začít
platit od 1. 1. 2013, pokud bude přehlasováno veto
prezidenta Klause.
- „III. pilíř“ – je to „penzijního připojištění“ se státním
příspěvkem, jak jej známe (předpokládám, že za těch
20 let o něm alespoň slyšeli téměř všichni) doposud.
Nic moc, ale pořád lepší než připravovaný „II. pilíř“.
Ale POZOR - budou zde rovněž změny, které jistou
atraktivitu tohoto produktu také výrazně mění!!
Možnost uzavřít tento typ pojištění pro „přilepšení
si“ v důchodu za STÁVAJÍCÍCH PODMÍNEK končí
30.11.2012!
- „předdůchod“ - pojem, který se objevil nedávno.
Vypadalo to docela nadějně, než se v tom začnete
„štárat“ trochu víc do hloubky.
A teď k jádru věci, čili k tomu, proč tento elaborát
vlastně celý vzniknul. Zásadním důvodem je skutečnost, že Ti, kteří nechtějí být odkázáni jen na
„klasický“ (státní a průběžně nenápadně klesající)
důchod, mají poslední 2 (slovy dva!) měsíce na
rozhodnutí! Na rozhodnutí, jestli si uzavřít „penzijní
připojištění“ (tj. „III. pilíř“) v jeho současné podobě,
nebo ne! Protože vstoupit do „II. pilíře“ bych po
prostudování všech souvislostí nikomu opravdu
nedoporučil!
Ve zbytku této I. části „důchodového seriálu“ se
budeme zabývat možnostmi „penzijního připojištění“,
tzn. „III. pilířem“ a jeho změnami k datu 30.11.2012.
Jak to tedy bude konkrétně vypadat, pokud uzavřete
„penzijní připojištění“ do 30.11.2012 a jak se pro Vás
situace změní, když smlouvu uzavřete později (viz.
tabulka pod článkem).
Další výrazná změna v penzijním připojištění:
Bez ohledu na to, kdy uzavřete smlouvu, od
1.1.2013 se mění podmínky poskytování státního

příspěvku a také výše státního příspěvku! A to
prosím platí i v případě, že už dnes smlouvu máte a
spoříte (bez ohledu na to, jak dlouho spoříte!)
Státní příspěvek k penzijnímu připojištění
– změna od 1.1.2013
Příspěvek
účastníka

Státní příspěvek Státní příspěvek
do 31.12.2012
od 1.1.2013

100

50 Kč

0

200

90 Kč

0

300

120 Kč

90

400

140 Kč

110

500

150 Kč

130

600

150 Kč

150

700

150 Kč

170

800

150 Kč

190

900

150 Kč

210

1000 a vyšší

150 Kč

230

otevírá už druhý ročník

A není to obyčejná škola. Zatímco jinde usedají v září do školních lavic děti školou povinné, v SENIOR centru Blansko začíná v září školní docházka seniorům. Rozdíly jsou patrné na první pohled:
neuslyšíte zde charakteristické školní zvonění ani šustění propisek o papír, a už vůbec v této třídě
nenajdete pomyslnou katedru. A přesto se zde dozvíte spoustu zajímavých a pro život užitečných
věcí.
si s sebou chuť dozvědět se nové věci a přijít na některý z vypsaných seminářů. O ostatní se už postarají
přítomní lektoři z řad zaměstnanců domova i přizvaní
externí odborníci z různých oblastí veřejného života.
Kvalitě výuky a získaných znalostí zajisté prospěje i
to, že jsme v rámci realizace přednášek navázali užší
spolupráci s Městskou knihovnou Blansko.
Více informací o chystaných přednáškách a termínech naleznete na našem webu www.ddblansko.cz
nebo osobní návštěvou v zařízení. Budeme se těšit
na všechny zvídavé zájemce!
Pracovníci domova

Škola třetího věku je určena seniorům bez omezení, kteří mají chuť dozvědět se nové věci, a také
se rádi setkávají v kolektivu vrstevníků. Každý měsíc
jsou pořádány odborné semináře na vybraná témata. Jejich absolvování mají účastníci zapsáno do
studijních průkazů, které jsou rozdány na začátku
školního roku. Při minimálně šedesáti procentní
účasti na přednáškách v rámci celého školního roku
dostanou studující na konci školního roku osvědčení
o absolvování.
Seniory z řad obyvatel mohou navíc letos doplnit zájemci z řad veřejnosti. Stačí jen překonat ostych, vzít

(příspěvek je zaokrouhlen pro jednoduchost vždy
na stokoruny, spořit však můžete kolik chcete)
Záměrně kvůli rozsahu příspěvku neuvádím záležitosti, které nejsou zcela zásadní a podstatné pro
běžné účastníky spoření - tj. např. daňové odpočty
a jejich změny v roce 2013, možné příspěvky zaměstnavatelů (to by byly stejně „třešničky na dortu“),
změny ve struktuře fondů (tzv. transformace fondů)
od r. 2013 apod.
V případě zájmu o podrobnější informace nejen
pro „penzijní připojištění“, ale i obecně ve vztahu k
této problematice mě můžete kontaktovat na j.barak.
blansko@seznam.cz.
Samozřejmě jsou zde i jisté nevýhody „penzijního
připojištění“
● zhodnocení vložených prostředků i přes státní
příspěvky a daňové výhody téměř nepokrývá inflaci,
celkově je relativně velmi nízké (ale celkově lepší
nebo stejné než u jiných produktů, o které byste se
museli SAMI a podstatně více „starat“) - viz pokračování příště
● po dobu spoření nelze s vkladem bez sankce
a ztráty státních příspěvků nakládat (výjimka viz
výše – výsluhová penze, ale k základním vloženým
částkám byste se měli přes to všechno i v případě
nouze nejvyšší dostat)
● vklady nejsou ze zákona pojištěny (ale hospodaření fondů NESMÍ BÝT ZÁPORNÉ - tzn. v nejhorším
případě byste se měli dostat ke svým vloženým
prostředkům + státnímu příspěvku)
Přes výše uvedené nevýhody je však tento „III.
pilíř“ pro ty, kteří myslí na „zadní kolečka“, řekněme
alespoň přijatelná varianta. Naproti tomu je připravovaný „II. pilíř“ naprostá katastrofa, což si probereme
příště!
Josef Barák, Blansko

smlouva uzavřená do 30.11 2012
(u těchto smluv se níže uvedené možnosti nemění a budou platit
dále beze změny i po 1.1.2013)

smlouva uzavřená po 30.11 2012

Účastníkem penzijního připojištění může být pouze osoba starší 18
let s trvalým pobytem na území ČR

bude platit

Starobní penze je základní dávkou z penzijního připojištění. Pro bude platit
její získání musíte spořit nejméně 60 měsíců a dosáhnout buď věku
60 let nebo získat nárok na starobního důchod
Jednorázové vyrovnání – máte možnost po dosažení věku 60 bude platit
let vybrat naspořené prostředky najednou a ne formou vyplácení
penze. Podmínkou získání nároku je opět spořit nejméně 60 měsíců
Zmrazení, konzervace smlouvy – jedná se o možnost přerušit
(zmrazit) smlouvu po zaplacení nejméně 36 měsíčních splátek.
Délka trvání konzervace není omezena. Je nutno upozornit, že
některé penzijní fondy tuto možnost neposkytují!

bude platit

Výsluhová penze - je to možnost vybrat si část prostředků (až 50%) to už nebude platit!
před vznikem nároku na starobní penzi. Nárok na tuto penzi vznikne
po patnácti letech spoření
Je zaručena návratnost vložených prostředků! Tzn., že alespoň to,
co jste vložili + státní příspěvek Vám fond musí vyplatit

to už nebude platit!
(můžete o vše přijít)

KAM S NÍM?
Autovrakoviště!
* ekologická likvidace vozidel
* přijedeme, odvezeme, zaplatíme
* vystavíme doklad o likvidaci

Tel. 606 805 051

Autorské čtení
na Salmovce
...aneb osmáci na návštěvě u prvňáčků
Podle zaručených informací a očitých svědectví
mnohých blanenských občanů byl v Blansku v zámeckém parku zaznamenán pohyb mimozemských
tvorů. Vy jste dosud o ničem neslyšeli???
Většina žáků z 8. A ze ZŠ na Salmově ulici v
Blansku na vlastní oči viděla přistání vesmírného
neznámého tělesa. Mnozí z nich dokonce mimozemšťany spatřili a pozorovali je. A nejen to. Našli se i
tací, kteří se nebáli navázat s nimi kontakt, podívat
se k nim do létajícího talíře. Bohužel ne vždy byla
setkání s mimozemskou civilizací přátelská. Dvě
dívky byly dokonce pár dní nezvěstné. Naštěstí vše
dopadlo dobře.

Své zážitky osmáci (v hodině slohu) zapsali a
vznikly opravdu pěkné příběhy plné dobrodružství
a napětí. Škoda nepochlubit se s nimi!!
A tak vznikl nápad uspořádat autorské čtení.
Žáci z osmičky svoje texty přišli přečíst žákům do
1.A a 1.B. Nebyla to jejich první návštěva. V rámci
projektu Spolužáci – kamarádi se tito žáci společně
setkali již v září první školní den. Navíc obdarovali
malé spolužáky vlastnoručně vyrobenými létajícími
talíři. A prvňáčci se pochlubili starším kamarádům
nádhernými výkresy nejroztodivnějších ufounů.
Mgr. Vlasta Plchová,
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
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Johnson Space Center: Houston
„Houstone, máme problém“ zaznělo na mírně statickém pozadí hlášení velitele lodi Jima Lovella
v dubnu roku 1970. Směřovala ze vzdálenosti téměř 320 tisíc kilometrů od země do střediska pro
řízené kosmické lety v Houstonu, Texas. Mne potkal taky problém, a to s počasím v Houstonu,
takže jsem se nemohl dostat ke všem atrakcím, které jsou zde k dispozici.
Space Shuttle Explorer

sí. Houston leží v oblasti, kterou
často navštěvují silné poryvy
větru, tornáda i hurikány a proto
se při každém zamračení a dešti
výlety ruší. Z Dallasu mi to trvalo
přes 4 hodiny se do centra dostat
a pak jsem byl (bohužel) odsouzen k návštěvě jen nepatrné části
přístupné expozice. To všechno
proto, že se po většinu času nad
Houstonem honily podivné mraky, aby při mém odjezdu vysvitlo
zase Slunce. Tak snad příště.
Alespoň jeden z artefaktů jsem
viděl. Z Kennedyho střediska na
Floridě sem byl převezen model
raketoplánu: Space Shuttle Explorer (OV-100). Ten se používal
k výcviku astronautů a kromě
některých nefunkčních částí má
spoustu originálního příslušenství, tak jako „opravdová“ kosmická loď. Zdá se,
že na nefunkční letouny tohoto typu mám štěstí
(po tom, co jsem viděl SS Enterprise v muzeu ve
Virginii).
Každopádně mohu výlet do vesmírného střediska
doporučit. ZVlášť pro děti je tady spousta zajímavých a zároveň naučných věcí k vidění. Já vím,
na rodinný výlet je to do Texasu trochu z ruky, ale
třeba se naskytne příležitost. Pokud ano, nenechte
si návštěvu ujít.
Petr J. Drahovzal

Středisko řízených letů bylo v roce 1973 pojmenováno po 36. prezidentovi USA: Lyndonu B.
Johnsonovi, rodákovi z Texasu a od svého vzniku
v roce 1963 slouží dodnes jako komunikační a
koordinační centrála řízených letů, tréninkové středisko amerických astronautů a výzkumná laboratoř
v souvislosti s vesmírným programem.
Mimo to je v JSC i permanentní výstava artefaktů, spojených s vesmírným programem (nejen)
Spojených států. K dispozici je maketa interiéru
Mezinárodní vesmírné stanice (International Space Station), mnozí astronauti zapůjčili
pro výstavu své osobní věci, k vidění
Space Shuttle: interiér
jsou skafandry, originální plakety jednotlivých programů (Od Mercury přes
Gemini a Apollo až po nedávno zrušený
program Space Shuttle) a mnoho dalších.
Mezi atrakce patří i doprovázený
výlet do kontrolovaných oblastí centra,
zejména do řídícího střediska, tréninkových prostor a k plně restaurované
nosné raketě (pochopitelně nefunkční)
Saturn V, tedy raketa, která vynášela
směrem k Měsíci lodě Apollo, velitelský
modul mise Apollo 17 (to byla ta poslední), a moduly z Mercury 9 a Gemini 5.
No a v tom byl právě můj problém.
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno
tyto výlety pořádat v nepříznivém poča-

Hudba pomáhá
Oblastní Charita Blansko pořádá dne
13. října 2012 v Zámeckém skleníku v
Boskovicích hudební večer s názvem
Hudba pomáhá ukrajinským dětem. Večer
je pořádán pro širokou veřejnost a bude
mít charitativní charakter. Akce je pořádána
pod záštitou Ing. Jaromíry Vítkové. Začátek
v 19 hod., vstupné: 150 Kč.
Program: Recitál Ladislava Kerndla –
zakoupením fotografií z Ukrajiny podpoříte
děti žijící v této zemi ve velice nepříznivých
podmínkách. Od 21:00 do 24:00 hod. zahraje k poslechu i k tanci Oldies hity DUO
E+M. Přijďte si poslechnout písně, zatančit
si, ale také podpořit děti na Ukrajině! Každý
si jistě přijde na své. Nejen, že se můžete
příjemně pobavit, ale také pomoci druhým,
kteří to právě potřebují.
Předprodej vstupenek: Informační centrum města Boskovice a Oblastní charita
Blansko, Komenského 19, 678 01 Blansko
-ch-

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Po mnoha letech konečně došlo na opravu nejhorší silnice v Blansku - části ulice
Žižkovy, která je spojnicí centra s Písečnou. Je škoda, že u silnice zůstává zbytečný
vynález minulosti - po léta mizerně udržované a pošlapané zelené pásy, místo aby
se o jejich prostor rozšířila úzká silnice.
Text a foto: - Šr -

Právě tak je tomu v úvodní části této silnice od vjezdu ze Sadové ulice. Velký trávník
u domů - a dvě proti sobě jedoucí auta neprojedou. A nikdo to neřeší. Zatím co o
slepou Rodkovského ulici, do které ústí dvě stejně slepé ulice a část je vytížená
jen půl hodiny před vyučováním se stará půl radnice, až to drahé značení muselo
nakonec zrušit ministerstvo dopravy.

Škoda že tak bystře není z radnice vidět na špatně průjezdnou ulici Leoše Janáčka,
kde i autobus jezdí po chodníku, protože se kvůli protijedoucím autům na silnici
nevejde a když vyjede auto z boční silnice, hned je malér. Podobný problém je i
na Divišově a dalších ulicích, zejména v historické zástavbě i přesto, že náprava
by v mnoha případech byla možná.
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* SPORTOVNÍ FOTOREPORTÁŽ *

V sobotu 22. září 2012 v 9 hodin zaplnili příznivci košíkové tribunu tělocvičné haly na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Pozvali je bývalí hráči
blanenské košíkové, z nichž mnozí oblékali i ligový dres a předvedli, že
si s míčem dodnes rozumět nepřestali.

Dostavila se i naše v minulosti úspěšná děvčata, která zavzpomínala na
druhou ligu žen. O něco výše zářila přítomná Libuše Cihlářová - Cápková
(druhá zleva), která byla úspěšnou reprezentantkou Československa.
Text a foto: - Šr -

Nejpočetnější byla skupina bývalých blanenských ligových košíkářů.
Vzpomínám na jednoho z těch, kteří zde talenty pro košíkovou objevili.
Byl jím profesor gymnázia Dr. Martin Strnad, reprezentant na Olympiádě
1936 v Berlíně. Jeho objevem byl i reprezentant ČSR František Pokorný
a další ligoví hráči.

AKCE
2012

19.-21.10.2012
Víkend Mexických
specialit

Restaurace U Zámečku
vás zve na jedinečnou akci:

VÍKEND mexických

SPECIALIT
19. - 21. října 2012

8.-11.11.2012
Svatomartínská
husa
11.11.2012
Svatomartinské
víno
16.-30.11.2012
Zvěřinové hody
14.-16.12.2012
Kuchyně
první republiky

SENIOR centrum oslaví desáté
výročí otevřením nové přístavby
Letos v říjnu je tomu už deset let, kdy se poprvé otevřely dveře blanenského SENIOR centra,
dříve známého spíše pod označením „domov
důchodců“. Toto zařízení, které poskytuje pobytovou sociální službu Domov pro seniory a
Domov se zvláštním režimem, zve i letos všechny zájemce z řad veřejnosti na Den otevřených
dveří, a to v úterý 9. října 2012 v čase od 9 do
18 hodin. Navíc tato služba, která sídlí v nové
budově nad poliklinikou Blansku, v říjnu završí
svou desetiletou existenci otevřením nového
pavilonu přístavby. Zde vzniklo dalších čtyřicet
míst pro seniory, které postihlo onemocnění
demencí či Alzheimerovou chorobou. Novým
uživatelům služby tak bude poskytnuta nejkvalitnější péče ve zbrusu nových prostorách, které
budou v rámci Dne otevřených dveří mimořádně
zpřístupněny veřejnosti. Zveme vás tedy na
návštěvu a prohlídku SENIOR centra Blansko,
kde se rozhodně čas nezastavil, a kde jsou
poskytovány seniorům kvalitní a profesionální
služby.
Mgr.Lenka Dražilová,
ředitelka

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!

* GULÁŠOVÁ FOTOREPORTÁŽ *

V pátek 28. září se konal v Rájci III. ročník Rájeckého kotlíku - soutěž o
nejlepší guláš. Účastníci si v 10 hod. vylosovali, z jakého masa budou
tento oblíbený pokrm vyrábět. Blanenští získali mufloní maso, které
připravil a ochutil redaktor Zrcadla Bohuš Hlaváček.

Hotový guláš lidem chutnal - svědčila o tom nekončící fronta. Netrvalo
dlouho a kotel byl prázdný. Tak tak, že se podařilo zachránit jednu misku
chutného pokrmu pro hodnotící porotu.

Porota, jejímiž členy byla i paní Marie Alžběta Salmová a Ladislav Kerndl, hodnotila vůni, vzhled a chuť všech soutěžních pokrmů. Blanenský
„Papučteam“ byl úspěšný. Jeho mufloní guláš byl oceněn jako nejlepší.
Text a foto: - Šr -
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Co se děje pod vysokou Kuželkářky TJ ČKD Blansko

sítí v Blansku
V měsíci září se rozběhly naplno volejbalové soutěže, řízené jihomoravským volejbalovým svazem.
V krajských soutěžích se v letošní sezoně 2012/2013 zúčastní mistrovských soutěží družstva mužů
a žen TJ ČKD Blansko.
V sobotu 22.9. na svojí domácí
palubovce ve sportovní hale na
Údolní ulici v Blansku, hostili
muži i ženy v dalším kole soutěží
celky z 1. místo průběžné tabulky.
Družstvo mužů přivítalo celek
TJ Útěchov, v jehož řadách se
objevují pravidelně hráči, hrající
v minulosti vyšší soutěže v dresu
nejrůznějších brněnských týmů. I
přes bojovný výkon se jim nepodařilo bodovat a podlehli v obou
dvou utkání.
Daleko lépe se dařilo družstvu
žen, které hostilo dosavadního
lídra soutěže – tým Orla Řečkovice. Již první velice vyrovnané
utkání, o jehož osudu rozhodoval až tie-break, který skončil
v poměru 12-15 pro brněnské
družstvo slibovalo napínavou
podívanou i v odvetném utkání. A opravdu, domácí
tým, i když nenastoupil v kompletní sestavě, favorita dokonale zaskočil a připsal si do tabulky cenné
vítězství v poměru 3:1.

Kuželkářský Superpohár je podobně jako ten fotbalový tvořen jediným, avšak velmi atraktivním
utkáním, ve kterém proti sobě nastoupí mistr ligy a vítěz poháru. V sobotu 8. 9. tak na kuželně
v Přelouči šestnáctinásobný český mistr KK Slavia Praha změřil síly s třetím týmem loňského
ročníku 1. ligy a vítězem Českého poháru – Blanskem.
Porážka pražského celku je pro většinu klubů v
Česku nedosažitelnou metou a to především proto,
že tým je složen z kvalitních hráček posbíraných
po celé republice. Blansko, které více sází na domácí odchovankyně, však nepatří k této většině.
Cenných skalpů tohoto klubu má již na svém kontě
několik a v sobotu přidalo další, jistojistě nejcennější.
Zápas byl v celém svém průběhu velmi vyrovnaný. Obě soupeřící strany postupně získaly po třech
bodech, a tak o výsledku rozhodovaly kuželky. Ve

vyhroceném závěru dokázaly blanenské hráčky
udržet velmi křehký náskok a v utkání vítězí 5:3
celkovým výkonem 3220 kuželek. Slávistky porazily
o 9 kuželek méně, tedy 3211 kuželek.
Toto vítězství je společně s vynikajícím závěrem
loňské sezony a návratem Zuzany Musilové ze
zahraničního angažmá velkým příslibem do sezony
letošní, kterou blanenské kuželkářky odstartovaly
dvěma vítězstvími.
Lukáš Hlavinka
TJ ČKD Blansko – oddíl kuželek

Dopravní výchova
Základní sestava domácích: Veronika Dobiášková,
Jitka Hofmannová, Martina Illková, Pavlína Ježová,
Pavla Křivonožková a Regina Psohlavcová. Těmito
body se družstvo žen TJ ČKD posunulo na 7. místo
průběžné tabulky.
Kromě týmů mužů a žen zahájilo v měsíci srpnu svoji činnost
také tým mládeže. Jejich první
konfrontací se stejně starými soupeři bude říjnový turnaj O blanenskou turbínu, který se uskuteční
ve sportovní hale na Údolní ulici
ve středu 24.10.2012. Pravidelná
činnost skupiny mládeže probíhá
ve sportovní hale každé pondělí a
středu od 18,00 hodin. Rádi mezi
námi přivítáme další zájemce o
tuto krásnou kolektivní hru, narozené v letech 1999-2001.
Veškeré aktivity všech volejbalových družstev probíhají za podpory města Blansko, jihomoravského kraje a blanenských firem
Taspa Blansko a FPO Blansko.
Mgr. Bc. Michal Souček

Pět sedmistovek
V. ročník blanenského turnaje zrakově postižených kuželkářů a kuželkářek na 120 hodů do plných,
ozdobilo hned 5 startujících překonáním výtečných 700 bodů. Turnaj proběhl 25. srpna na 6dráhové
kuželně v Blansku za účasti 45 startujících ze 7 českých a 2 slovenských oddílů.
Pohár za celkové vítězství v jednotlivcích si odvezla Anna Paulusová z Michálkovic za 740 bodů. Do
Bratislavy se stěhovaly poháry za 2.
místo Dušana Kostky – 720 bodů, a
za třetí místo Petra Vrablece – 708
poražených kuželek. 4. místo patří
Karlu Pařilovi se 703 body, 5. místo
Josefu maškovi 701 kuželek, oba
dva jsou domácí hráči.
Na turnaji startovalo celkem 13
tříčlenných družstev a vítězství vybojovalo družstvo Interu Bratislava
výkonem 2081 bodů. Druhé místo
získalo družstvo z Michálkovic, které
dosáhlo 2038 bodů. Třetí se umístila
Lokomotiva Brno výkonem 1996
bodů. Čtvrté místo obsadila domácí
KKZP Dolní Lhota s 1936 body.
PK

V září navštívili žáci čtvrtého ročníku ZŠ v Blansku
na Erbenově ulici DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ.
Nejprve jsme šli do učebny, kde jsme si zopakovali
povinné a doporučené vybavení kola a připomněli
si dopravní značky. Pak jsme se nasvačili a vyrazili
na dopravní hřiště.
Michal Haase, IV. A
Na dopravním hřišti jsme byli
poučeni, jak se zde máme chovat.
Nejdříve jsme jezdili na kole podle
dopravních značek. To byl ten těžší
úkol! Jízda podle semaforů už byla
hračka. Prostě jsme se na kolech
pořádně vyřádili. Protože jsme v
učebně dobře poslouchali, zvládli
jsme vše dobře a bez nehod! Nakonec jsme se s dopravním hřištěm
museli rozloučit. Už se těším na
jeho jarní návštěvu. A to už nás –
CYKLISTY – čeká opravdový test!
Milan Musil, IV. A
Na hřišti jsme dostali kola a čísla
jako opravdoví závodníci a začali
jsme jezdit. Každá legrace má svůj
konec a za nějakou dobu jsme se

museli vrátit do školy. Další den jsme ve výtvarné
výchově kreslili sebe na kole. Nejsložitější bylo
nakreslit ochrannou přilbu.
K. T. Skoupá, IV. A
Mgr. Alena Lysoňková, třídní učitelka

INZERUJTE
VÝHODNĚ
V MONITORU
- výhodné ceny
- jsme tu již 17 let
- grafický návrh
ZDARMA!

Tel. 602 543 381
SPORT CLUB JANY KUNCOVÉ

Basketbaloví minižáci druzí
Basketbaloví minižáci BBK Blansko získali stříbrné medaile v 3. ročníku turnaje, který se odehrál v
blanenské sportovní hale. Cenné bylo především vítězství nad bronzovým týmem BŠM Brno, naopak
domácí celek nestačil na suverénního vítěze z Uherského Brodu. Čtvrté místo si domů odvezlo Podolí.
Ceny všem týmům i nejlepšímu střelci v soutěži trestných
hodů Richardu Ševčíkovi z
BBB Blansko předal patron
turnaje, blanenský starosta
Lubomír Toufar.
Výsledky domácího týmu:
BBK Blansko - BŠM Brno
36:25 (21:7)
BBK Blansko - Uherský Brod
23:52 (10:22)
BBK Blansko - Sokol Podolí
46:21 (32:12)
Střelci: Müller 23, Musil Jonáš
15, Ševčík Richard 14, Kučera
11, Orlíček 10, Prokop 8, Patera 6, Petrů 5, Křížová a Žáček
4, Ševčík Ondřej 2 body.
-kaj-

zvítězily v Superpoháru

foto: archiv BBK Blansko

připravuje pro milovníky lyžování:
Tradiční jednodenní povánoční zájezd
- ve čtvrtek 27.12.2012. Pojedeme určitě i při malém počtu přihlášených. Odjezd
v 7:00 hod. od Sýpky
do Orlických hor dle sněhových podmínek.

LES 2 ALPES 25.1. – 3.2.2013
Věhlasné lyž. středisko v pohoří Isére v oblasti s ledovcem Mont – de – Lans. Lanovkami a podzemním metrem se lze dostat do výše 3421 m. 9 km sjezd volným
terénem „La Grave“ s převýšením 2150 m. Možnost návštěvy ledové jeskyně,
vyhřívaného venk. bazénu a kluziště, sauny, bowlingu,squashe...
Sjezdovky: 10x černá,18x červená,29x modrá,18x zelená – celkem 220 km, 2x
snowpark
Ubytování: v blízkosti sjezdovek v 1800 m. Ve 4 – 6 lůžkových apartmánech.
Cena: od 7900 Kč, zahrnuje: dopravu,ubytování, 6denní skipas,vstup do bazénu
a na kluziště.
Možnost slev: dle data přihlášení a počtu účastníků
Informace: 776 140 953 - Mgr. Jana Kuncová
Přihlášky již nyní telefonicky nebo osobně - pondělí a středa 18 hod. - kryté lázně
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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
* Nebankovní půjčky bez podvodů, bez
poplatků předem ve výši od 1.000 - 50.000
Kč. Pro OSVČ, zaměstnance, ženy na MD,
důchodce. Kontakt: 775 203 356
* RK OKNO NEMOVITOSTÍ nabízí velký výběr bytů v Blansku. Ceny již od 650 000,-Kč.
Více na www.rkokno.cz

PRODEJ
* Levně 12 ks dřevěných skládacích hnědých židlí,
kuchyňský dřez nerez s odkapávací plochou, plynový
varný panel bílý , smalt. Tel. 721514882, 602543044.
* Modřínové dveře L, š 95 a 75, výška 195 za 250 Kč.
Dále hrnec na zelí + struhadlo za 400 Kč a šroťák na
jablka, cena dohodou. Tel. 606957367.
* Hluboký kočárek zn. TAKO DRIFTER červená bava,
velmi dobrý stav. Cena dohodou. Tel. 606382205.
* Zahradu s chatkou Ve Žlíbku Blansko. Tel. 731235072.
* Deskové radiátory Purmo typ 22 Klasik, 600x700
1900,- Kč/ks; dále 600x800 2000,- Kč/ks. Nové, originál
zabalené. Cena za kus. Tel. 733655674
* Deskový radiátor Korado typ 21 Klasik, 600x800
za cenu 1000,- Kč, dále 600x500 za cenu 500,- Kč.
Zánovní - v provozu 2 roky. Tel. 733655674
* Deskové radiátory Korado typ 11 Klasik, 600x700
500,- Kč/ks, dále 600x600 400,- Kč/ks. Zánovní - v
provozu 2 roky. Tel. 733655674.
* Ekologická jablka na uskladnění, nestříkaná, k
odběru v říjnu. Větší množství není problém, přivezu.
Tel. 603945673.
* 1+ 1 ul. Salmova 39,8 m2 + komora 2,9 m2, zasklená
lodžie, sklep. 2. podlaží. Dům s výtahem po revit. Cena:
980 000 Kč. Tel. 605511210, 734845311.
* 4ks nových zimních kol + 1ks letní kolo na Škodu
Favorit nebo Felicii. Cena 3 000,- Kč. Tel. 721268849.
* Jednotlivě za 200,- Kč: Elektrický odšťavňovač ovoce,
pánské kolo Eska, dvě tmavé židle, cvičební panel
(posiluje hýždě). Tel. 732354132.
* 4+kk, 90 m2, OV, vlastní topení, parkování, novostavba, 5 let záruka. Cena 2,2 mil. Tel. 776117788.
* 1+1 do OV na ulici 9. května, nová plastová okna.
Cena 640.000,- Kč. Tel. 776117788.

KOUPĚ
* Zdravá, chemicky neošetřená jablka. Tel. 737452965.

RŮZNÉ
* Pronajmu slunný byt 1+1 v Blansku na Zborovcích,
vlastní topení, nízké náklady. Ne kuřáci a zvířata. K
dispozici od listopadu 2012. Tel. 603210397.
* Rozvedená bez závazků hledá muže do 62 let, sportovně založeného. Tel. 775313240
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 Zborovce, zděné
jádro, vlastní topení. Volný od 10.10.12. Tel 8 – 9 h,
721000252.
* Pronajmu byt 1+1 s lodžií, Písečná, částečně zařízený, umakartové jádro velmi zachovalé. Tel. 724286134
nebo 606566229.
* Pronajmu byt na severu 2+1, původní stav, 10.000,Kč/měs. vč. inkasa + vratná kauce. Tel. 604444145.
* Hledám hodné lidi, kteří by měli rádi tříletého, černého labradora. Rodinu, která má k dispozici zahradu,
přestože je zvyklý i doma. Jen seriozní zájemce. Tel.
724504557.
* Nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt v RD v Rájci
- Jestřebí se sam. vchodem - 75m2, 2 velké pokoje,
šatna, kuchyň, velká koupelna, WC samost. Internet.
Preferujeme pracující pár. Nájem 5000,- Kč + Inkaso
Požadujeme vratnou kauci ve výši jednoho nájemného.
Tel. 605805497.

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

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

Kraj podpořil jihomoravskou
organizaci ČSTV
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve čtvrtek 20. září 2012 schválilo poskytnutí dotace ve výši
půl milionu korun jihomoravské organizaci ČSTV. Jihomoravský kraj obdržel žádost vedení Českého
svazu tělesné výchovy na zajištění mimořádné finanční podpory v roce 2012. Žádost byla podána
na základě květnového jednání s Asociací krajů ČR v Plzni, kde zástupci ČSTV představili svoji
koncepci nově vznikající organizační struktury sportovního prostředí. Podstatou této struktury je
vznikající síť servisních center sportu v jednotlivých regionech ČR.
„Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje sport a
Český svaz tělesné výchovy vnímáme jako jednoho
z klíčových garantů sportovní výchovy v našem
regionu. Na květnovém jednání Asociace krajů jsem
za kraje přislíbil pomoc a podporu změnám, které
v současné době v ČSTV probíhají. Jsem proto
velice rád, že rada a zastupitelstvo Jihomoravského kraje se k této podpoře připojil a schválil dotaci
pro jihomoravskou organizaci ČSTV. Pevně věřím,
že poskytnuté prostředky zabezpečí činnost této
sportovní organizace a rozvoj nově vznikající sítě
sportovních center,“ řekl po jednání zastupitelstva
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
ČSTV totiž v letošním roce nastartovalo velký proces změn jak ve svých strukturách, tak v
ekonomické oblasti, jejichž výsledkem by mělo
být systémové, funkční a zcela transparentní fungování servisních center sportu. Sportovní centra
ČSTV budou zajišťovat podporu malým a ne zcela

soběstačným sportovním klubům, tělovýchovným
jednotám a dalším subjektům a to nejen sdruženým
členům ČSTV, ale i dalším subjektům zajišťujícím
servis pro tuto oblast, kteří o pomoc a spolupráci
projeví zájem.
Půlmilionová dotace z rozpočtu kraje pak bude
použita především na úhradu provozních a materiálních nákladů spojených s provozem Krajské organizace ČSTV a sdružených sportovních svazů, které
poskytují odbornou, metodickou a ekonomickou
pomoc všem sportovním subjektům na té nejnižší
úrovni.
„Naše organizace se dostala do silné finanční
tísně. Díky této dotaci Jihomoravského kraje se
podaří udržet na odpovídající úrovni servis a organizační podmínky pro jihomoravského sportovce,“
řekl předseda jihomoravské krajské organizace
ČSTV Štěpán Říha.
Z jednání JM kraje - Šr -

Úspěšné tažení Jarůškova
týmu pokračuje
V krajském přeboru kopané absolvovali fotbalisté FK Blansko zápasy sedmého a osmého podzimního kola. V sobotu 22. září uvítali na svém hřišti sedmý FC Moravský Krumlov, který měl jen o
bod méně než páté Blansko.
Domácí nastoupili oslabeni o zraněného Jurana,
Zouhara a Vašáka. Úvodní oťukávání oživil ve čtrnácté minutě nejhezčí brankou ze 20 metrů Michal
Šenk. Se stavem 1: 0 odcházeli hráči v poločase do
kabin. Ve druhém poločase se hra mírně zlepšila,
ale více jak dvacet minut síť za zády obou brankářů
nikdo nerozvlnil. Stalo se tak až v 68. minutě utkání,
kdy Doležel pojistil vedení svého mužstva na 2:0. A
pak se děly věci. Třetí branku přidal už v 76. minutě
na 3:0 Petr Šíp a v 87. minutě uzavřel skóre na 4:0
střídající Marek Pernica. Ziskem tří bodů a vylepšeným skóre 17:8 poskočili blanenští se 17 body na
druhé místo v tabulce, když první Rousínov měl jen
o bod více a mezi prvním a sedmým Ráječkem byl
rozdíl pouhých tří bodů. K tomuto pořadí přispěly
Boskovice, které remizovaly ve třetích Mutěnicích
2:2 a Ráječko porazilo FC Kuřim 2:1.

K utkání osmého kola zajížděli blanenští fotbalisté
v sobotu 29. září do Ivančic, které s 10 body setrvávaly na třináctém místě a na něm také zůstaly.
Prohrály s FK Blansko 5:1, když o branky se podělili
v 5. minutě Pokorný 1:0, v 56. Doležel 2:0, v 62.
snížil Ryška na 2:1, v 72. Šíp uklidnil na 3:1 a utkání
uzavřel dvěma góly v 77. a 82. minutě Trtílek na 5:1.
Výsledkem je potvrzení druhého místa, jediný bod
za vedoucím Rousínovem.
Méně radostná byla sobota pro Boskovice, které
podlehly poslední Kuřimi 1:0 a Ráječko ztratilo body
prohrou 5:2 v Bosonohách.
Tuto sobotu přijede do Blanska silný soupeř - mužstvo Bzence a to už bude tvrdý boj o čelní pozice
v krajském přeboru. Utkání bude zahájeno v 15.30
hodin.
- Šr -

Sportem k vědění
Jako každý rok i letos se nově nastupující studenti rájeckého gymnázia zúčastnili adaptačního kurzu, na kterém se utváří nově vzniklý kolektiv. Trochu netradičně však strávili první dny
nového školního roku i studenti o rok starší. Třída druhý ročník se vydala na dvoudenní pobyt
do rekreačního střediska na Suchém, jehož cílem však nebyl odpočinek po dlouhých letních
prázdninách. Spíše naopak. Třídní kolektiv vyrazil na cestu vybaven cyklistickými dresy a přilbami a zmíněného cíle v kopcích Drahanské vrchoviny dosáhl vlastními silami.
Během tohoto terénního cvičení čekaly na
studenty dvě technicky zaměřené exkurze, jejichž
absolvování bylo také vázáno na dopravu pomocí bicyklu. Prvním cílem byla větrná elektrárna
Drahany, jedna z mnoha v této kopcovité krajině.
Jde o elektrárnu dánské výroby typu VESTAS
V90 s nominálním výkonem 2 MW, která dodává
elektrickou energii pro více než 3000 obyvatel v
okolí. Během naší návštěvy byl ale vítr slabý – pro
cyklisty ideální počasí – a elektrárna dosahovala
jen kolem 10 % uvedeného maxima. Kromě
technických parametrů elektrárny se studenti
dozvěděli podrobnosti o její výstavbě, dopadu na
okolní zvěř, podívali se do řídící části v tubusu
elektrárny a na vlastní oči viděli zastavení rotoru,
které nastává v případě poruchy či příliš prudkého
větru. Díky mnoha detailům a zajímavým faktům
si mohl každý udělat představu, jak kvalitní zdroj
ekologické energie větrná elektrárna představuje.
Druhým cílem cyklistického výjezdu se stal
meteoradar na nejvyšším vrcholu Drahanské vrchoviny – Skalky, kousek od obce Benešov. Kdo
by neznal snímky srážek a bouřkové oblačnosti z
televizních předpovědí počasí, ale málokdo již na
vlastní oči viděl, kde takové snímky vznikají a jak.
V České republice sbírají tyto informace meteoradary dva. Jeden stojí na vrchu Praha v Brdech
– kvůli umístění ve vojenském prostoru je však
trvale veřejnosti nepřístupný – druhý nalezneme
na Skalkách a ten již ve speciálních případech
navštívit lze. Po zdolání výstupu do nadmořské
výšky 735 m n. m. tak zhlédli studenti útroby radarové stanice včetně kopule s anténou. Nechyběl
ani zajímavý výklad o základech meteorologie a
provozních aspektech radaru. Činnost zařízení
je dnes již plně automatizovaná a nevyžaduje
žádnou obsluhu. Radar sbírá údaje o bouřkové
oblačnosti do vzdálenosti kolem 260 km a ty po
zpracování odesílá do střediska ČHMÚ v Praze.
Průběžná měření lze sledovat i na několika inter-

netových stránkách, které tak přinášejí aktuální
informace o srážkách víceméně v reálném čase.
Největší zájem vyvolaly informace o rušení a
zkreslení radiového signálu, kterých není opravdu
málo, a proto je správné zpracování naměřených
údajů nelehkým úkolem.
Počasí nám přálo, a tak absolvování tras o celkové délce sto kilometrů bylo příjemným sportovním zážitkem, který navíc vedl k rozšíření obzorů
v dnes tak důležité technické oblasti vzdělání.
Miroslav Tesař,
vyučující matematiky a fyziky,
Gymnázium Rájec-Jestřebí

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
materiálů přijme

pracovníka do výroby:
- profese svářeč s praxí
metodou TIG, MIG
- jednosměnný provoz
- nástup ihned
Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
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 Meineke. 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.
Nový film o Blansku a jeho turistické nabídce, jehož
průvodcem je Kašpar Krása Blanenský, naleznete
na internetovém portálu www.cestujemepocr.cz.
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
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Stolní tenis ČKD Blansko
Dnes vám přinášíme kompletní rozlosování domácích utkání na 1. polovinu soutěže. Všechny příznivce
stolního tenisu zveme na první domácí utkání A-týmu mužů ve 2. lize, ve kterých přivítají na svých stolech
soupeře z Hané:
Sobota 20.10. 16:00 ČKD Blansko A - Sokol Čechovice A
Neděle 21.10. 10:00 ČKD Blansko A - OP Prostějov A

Domácí zápasy TJ ČKD Blansko - stolní tenis, 1.polovina
datum

čas

družstvo

soupeř

soutěž

So 6.10.

18:30

muži B

MS Brno D

divize

Pá 19.10.

18:30

muži C

SK Slatina Brno C

KS2

So 20.10.

10:00

muži C

TJ Holásky A

KS2

16:00

muži A

Sokol Čechovice A

2.liga

Ne 21.10.

10:00

muži A

OP Prostějov A

2.liga

Pá 2.11.

18:00

muži B

Sk Slatina Brno A

divize

So 3.11.

10:30

ženy B

Sokol Líšeň A

2.liga

14:00

ženy A

Sokol Nusle A

1.liga

16:00

ženy B

SK Jihlava A

2.liga

18:30

muži B

Sokol Brno I B

divize

Ne 4.11.

10:00

ženy A

Union Plzeň A

1.liga

Pá 16.11.

18:00

muži B

Slovan Hodonín A

divize

So 17.11.

Pá 30.11.
So 1.12

10:30

ženy B

SK Frýdlant nad Ostravicí B

2.liga

15:00

ženy B

Baník Havířov B

2. liga

18:30

muži B

Agrotec Hustopeče B

divize

18:30

muži C

Orel Boskovice A

KS2

10:00

muži C

SK Kuřim A

KS2

14:00

ženy A

Slovan Bohnice A

1.liga

16:00

muži A

Slezan Opava A

2.liga

8:30

ženy A

Slavoj Praha A

1.liga

10:30

muži A

Omya KST Jeseník A

2.liga

Pá 14.12.

18:00

muži B

Sokol Hlubočany A

divize

So 15.12.

10:00

ženy B

SKST Dubňany B

2.liga

14:00

ženy A

SVS Hradec Králové A

1.liga

16:00

ženy B

SKST Dubňany C

2.liga

18:30

muži B

KST Oltec Brno A

divize

10:00

ženy A

SK Dobré A

1.liga

Ne 2.12.

Ne 16.12.

SQUASH

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

Příští říjnový turnaj se uskuteční v sobotu 27.
října od 13 hodin. Termín je opět šibeniční, protože
velmi blízko jsou „dušičky“. Startovné je neměnné
200,-Kč. Všichni jste opět zváni.
-rl-

Zářijový
turnaj
Zářijový squashový turnaj byl poznamenán
několikerým přesunováním termínu jeho konání.
Nakonec byl tedy přesunut až na poslední víkend
měsíce, kde to trochu zadrhlo se státním svátkem
Svatého Václava, a tak nebylo divu, že někteří
potencionální účastníci se věnovali svým rodinám
a jiným zájmům.
Přesto všechno účast osmi hráčů nebyla zase tak
špatná. Hráli jsme nejprve každý s každým v jedné
skupině na dva hrané sety. Tato skupina určila nasazení všech hráčů do čtvrtfinálového pavouka dle
svého skupinového umístnění. V pavouku se hrálo
již na dva vítězné sety a postupovalo se směrem
dolů nebo nahoru podle toho, zda jednotliví hráči vítězili nebo prohrávali. Vítězem se stal Jirka Vybíhal,
který několik předešlých turnajů vynechal, a tak byl
patřičně motivován. Ve finále porazil Jana Urbana
2:1 (11:5, 10:12, 11:8). Třetí místo obsadil Jarek
Pánek, který zaznamenal své nejlepší umístnění v
rámci těchto turnajů. Čtvrtý zůstal po porážce od
Jana Urbana 1:2 Tomáš Kryl. Ceny do turnaje pro
všechny hráče zabezpečila ČAD Blansko a.s.

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:

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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