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Těchovská 6, Blansko
(u pošty, na ul. Masarykova)
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Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Wanklovo, 54 m2, 3.p.,výtah, standard...NC –  1 249.000 Kč
Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Nám. Rep., 54 m2, výtah, plast.okna...NC –  1 299.000 Kč
Prodej DB 2+kk Praha 8 – Bohnice, 4.p., 44 m2, výtah, vybavený...NC –  1 499.000 Kč
Prodej ŘRD 5+1 Blansko – Zborovce, poz. 213 m2, vysoký standard...NC – 3 999.000 Kč
Prodej RD 3+1 Spešov – blízko centra, poz. 347 m2, obyvatelný, sleva...NC – 1 099.000 Kč
Novostavba RD 5+1 s garáží Ráječko – pozemek 454 m2, výhodné...NC – 2 999.000 Kč
Prodej chaty se zahradou Blansko - Podlesí –  poz. 400 m2, voda...NC – 189.000 Kč
Prodej přízem. domu Blansko – Sladkovského, 500 m2, bez pozemku...NC – 549.000 Kč
Pronájem kanceláře Blansko - Rožmitálova, 1.p., 39 m2...NC – 4.950 Kč/měs. vč.ink.

Hledáme byty v Blansku 1+kk až 4+1, odkoupení možnéHledáme byty v Blansku 1+kk až 4+1, odkoupení možné

Nově otevřena i kancelář v centru BlanskaNově otevřena i kancelář v centru Blanska  - informace na tel.:- informace na tel.:  721 121 711721 121 711

www.velvetblansko.cz

 Do letošních voleb vstoupily dvě nové strany - TOP 
09 a Věci veřejné, které se sice  příliš neuvedly a 
skončily na posledních místech, ale  přesto připravily 
o tři mandáty ODS. A tak 47,16 % ze 7164 blanen-
ských voličů udělilo stranám svoje hlasy v pořadí:  1. 
ČSSD - 29,1%, 2. ODS - 19,5% , 3. KSČM - 16,1%, 
4. KDU ČSL - 10,5%, 5.  VPM - 8,9%,  6. TOP 09 - 
7,7%, 7. VV - 5,4%.  
 Zastupiteli Města Blansko byli zvoleni: za ČSSD 
L. Toufar (2572 hlasů), M. Starý (2526), M. Souček 
(2466), I. Polák (2464), J. Kratochvílová (2418), L. 
Dvořáková (2205), P. Rajtšlégr (2193) a I. Skotáková 
(2181). ODS: J. Crha (2019), Z. Grünwald (2013), 
J. Králová (1932), L. Dražilová (1615) a J. Novotná 
(1567). KSČM: S. Navrkal (1451), F. Ladič (1293), 
J. Pokladník (1282). a M. Šebela (1258).  KDU-ČSL: 
E. Nečasová (1143), J. Kupčík (1113) a M. Stojanov 
(939). VPM: P. Blata (1190) a J. Roučka (950). TOP 
09: M. Kopecký (925) a J. Kubiš (833). VV: J. Krejčíř 
(626).  Zajímavostí je, že ve třech politických stranách 

(TOP 09, Věci veřejné a VPM) byli zvoleni kandidáti 
bez politické příslušnosti, kteří přeskočili i lídry a čle-
ny těchto stran, dokonce až ze šestých a desátého 
místa jejich kandidátek. Pak stojí za zamyšlení, jak 
tito nečlenové budou stranu, za kterou byli zvoleni, 
v městském zastupitelstvu reprezentovat. 
 Po řadě let opouští zastupitelstvo místostarosta 
Jindřich Král. Za vykonanou práci a zásluhy o zve-
lebení města, i když ne ve všem a všem mohl ze 
závažných důvodů, či fi nančních možností města 
vyhovět, mu patří dík a uznání. Významný byl jeho 
podíl i na rozvoji tělovýchovy, sportu, zejména led-
ního hokeje a Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. 
 Je možné, že ještě dojde ke změnám, jak voličům 
pravidelně předvádí stálá jednička kandidátky KDU 
ČSL J. Kupčík, který se po volbách zřekne mandátu, 
aby mohl obsadit místo tajemníka městského úřadu, 
které je neslučitelné s funkcí zastupitele. Někdy 
odstupují i kandidáti, kteří ze zdánlivě nevolitelných 
míst poskočí díky přednostním hlasům voličů mezi 
25 zvolených. Vše další bude výsledkem koaličních 
jednání, která proběhnou před ustavujícím zasedání 
Zastupitelstva Města Blansko, které v souladu s vo-
lebním zákonem svolá stávající starostka J. Králová.
 Volby do Senátu  budou pokračovat ve druhém 
kole, do kterého postoupil ziskem 30,62% hlasů od 
15 541 voličů Josef Regec (ČSSD) a Zdeněk Peša 
(KDU ČSL) se ziskem 21,22% hlasů od 10 771 
voličů. 

- Šr -  

byt Blansko, 2+1 , OV  Dvorská, cena - 1 450 000 Kč
DB 2+1, Blansko, nám. Republiky, sleva na - 1 400 000 Kč
prodej bytů 2+kk, Letovice novostavba - 1 560 481 Kč
prodej RD Letovice, garáží, zahrada, cena - 2 500 000 Kč
prodej pozemku pro RD, Olomučany, sleva na - 520 000 Kč
byt 1+1, Adamov, cena - 850 000 Kč
DB 3+1 v obci Okrouhlá, sleva na - 930 000 Kč
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Prodávající v naší kanceláři mají ZDARMA znalecký posudek 
nemovitostí včetně zajištění všech právních služeb.

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

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

BYTY
BLANSKO

podrobné informace 
a další širokou nabídku nemovitostí 

naleznete na stránkách

www.realitymacocha.cz

Smetanova 6
678 01 Blansko

tel.: 605 163 333
         777 857 739

RD 
BLANSKO 

A OKOLÍ

OV 1+1 s lodžií, na sídlišti Sever v Blansku. CP: 43 m2. 960.000,- Kč
Cihlový byt 2+1, vlastní plynový kotel, plastová okna. Byt se nachází poblíž 
polikliniky v Blansku. CP: 58 m2. 1.350.000,- Kč
OV 2+1 v blízkosti centra města Blanska. CP: 54 m2. 1.150.000,- Kč
Slunný DB 2+1 se dvěma lodžiemi v klidné lokalitě města Blanska. 
CP: 58 m2. 1.200.000,- Kč

RD 5+2 s garáží, dvorem, terasou a zahradou v klidné části města Blanska. 
CP: 685 m2. 3.700.000,- Kč
RD 3+1 s garáží a zahradou, Boskovice. Na domě započata rekonstrukce. 
CP: 420 m2. 1.500.000,- Kč k jednání
RD 4+1 s garáží, terasou a zahradou v klidné části obce Velké Opatovice. 
CP: 253 m2. 1.599.000,- Kč
RD se dvěma byt. jedn., řad. zást. v obci Kuřim. CP: 487 m2. 4.600.000,- Kč
Celoročně obyvatelná chata v obci Lysice. CP: 393 m2. 800.000,- Kč

A máme za sebou další volby. Dříve je vyhrávali lékaři a KSČM a zvolení starostové se střídali každé 
dva roky. Až po roce 2002, kdy byla do čela města zvolena PhDr. Jaroslava Králová to dvakrát vydrželo 
celé čtyři roky. V minulých  volbách v roce 2006 zvítězila ODS. Zastupitelstvo tvořilo 8 zastupitelů 
ODS,  šest ČSSD, šest KSČM, tři KDU ČSL a dva VPM. 

volejte

800 800 874    

profesionální Garážová vrata

le t z á r u ka

• je přední 
    český výrobce vrat

• nabízí standardní i luxusní      
    provedení vrat

• vyrábí vrata na míru 
    s největší nabídkou 
    designu

• zajišťuje pohodlí 
    a komfort

• montuje vrata od 
    garáže po hangár

• zaručuje dostupný 
    a rychlý servis

www.trido.cz

sledujte akce a soutěže na 

www.vrata-trido.cz

Volby opět nic nevyřešilyVolby opět nic nevyřešily

Lídři nejúspěšnějších stran (zleva): KSČM – Stanislav Navrkal, ČSSD – Lubomír Toufar,Lídři nejúspěšnějších stran (zleva): KSČM – Stanislav Navrkal, ČSSD – Lubomír Toufar,
ODS – Jiří Crha.                                                                                                                                    Foto: -Šr-ODS – Jiří Crha.                                                                                                                                    Foto: -Šr-

Prodej a servis

kancelářských
židlí a křesel...židlí a křesel...
OFIS BK s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko
Tel. 516 414 943

v

Prodej aa ssseeerrrvvisProdej aa ssseeerrrvvis

kancelářskýchkancelářských
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        Koupili jste novou televizi a máte problémy        Koupili jste novou televizi a máte problémy
        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!

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

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFIPRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

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

Záhada nového                     
chodníku

 V průběhu září byla přestavěna křižovatka u poš-
ty – dříve před starou Metrou.  Rozsáhlé asfaltové 
prostranství  tvořilo velkou a nepřehlednou křižovat-
ku s dlouhým přechodem pro chodce, na  kterém 
často parkovali neukáznění řidiči. Nyní byla vlastní 
křižovatka podstatně zmenšena, ulice Hybešova je 
označena jako jednosměrka s provozem směrem 
od pošty. Křižovatka je doplněna novými chodníky 
a vzniklo také 5 nových parkovacích míst. Součástí 
přestavby, jak jsem mohl pozorovat, byla zřejmě také 
úprava podzemních inženýrských sítí.
 Bývalí zaměstnanci Metry, kteří sem přijdou po 
delší době, budou určitě překvapeni nejen novou 
funkcí bývalých budov Metry, ale nyní i vzhledem 
okolí. Trochu překvapen jsem však i já, který tudy 
chodím denně. Záhadou pro mě je, proč se na 
novém chodníku, který byl dříve rovný, objevila u 
domu č.27 podivná terénní vlna, která o 20 až 30 cm 
převyšuje jeho ideální rovinu. Copak asi důležitého 
nový chodník skrývá, že bylo nutné vytvořit takovou 
chodníkovou bouli? 

J.B.

Porčův mlýn

 Na okraji vesnice Býkovice stával v dávných do-
bách mlýn, jeden z pěti mlýnů na potoce Býkovce. 
Nyní pouze jeden. Jejich původ je z 12. století, sloužil 
po celá léta širokému okolí. V 50. letech jeho činnost 
skončila a mlýn chátral. Vystřídalo se zde několik 
majitelů, ale svému účelu nesloužil. Budova zchátrala 
tak, že nebylo ani poznat, že byla kdysi mlýnem. 
Nakonec se potomci ruiny ujali a dnes je v takové 
podobě jako kdysi. Důležité je, že všechny součásti 
jsou funkční, což jinde v republice nenajdete. Mele se 
mouka a vše jako kdysi. Zpřístupněna je i místnost, 
kde rodina bydlela - kuchyně a vše ostatní. U mlýna 
je pěkný rybník i s rybami. Je zde možnost ubytování 
v moderních pokojích a stále se vše zdokonaluje a 
rozšiřuje.
 Prohlídka této technické památky s výkladem i 
promítnutí krátkého fi lmu je možné a určitě stojí za 
to. Budete překvapeni a jistě oceníte neúnavnou 
práci, která byla k obnovení vynaložena. Přejeme 
Porčovu mlýnu hodně spokojených návštěvníků

EJ

Hurá do plavání

 Druháci a třeťáci ZŠ Blansko na Erbenově ulici 
vyměnili vyučovací hodiny tělesné výchovy v tělo-
cvičně za bazén. Hned druhý týden v září zahájili 
školáci plavecký výcvik. 
 Během druhé a třetí třídy si malí plavci pod 
vedením zkušených instruktorek zvykají na vodní 
prostředí, seznamují se s hygienou plavání a se 
základními plaveckými dovednostmi.
 Plavání patří mezi oblíbené hodiny, na které se 
děti velmi těší.

A. Lysoňková, S. Poláková,
A. Štěrbáčková

Poděkování

 Diky interpretům Z. Krupicovi, jeho vnučce E. 
Skálové a hudebníkovi P. Kolářovi jsme ve zcela zapl-
něném dětském oddělení Městské knihovny Blansko 
prožili v pátek velmi příjemný večer plný krásných 
melodií. Je vidět, že nemusí jít vždy o známé umělce 
z Prahy, abychom prožili pěkné chvíle s písničkou
 Chci tímto poděkovat i za průvodní slovo a orga-
nizaci celého příjemného večera Pavlu Svobodovi.

Marie Kovaříková, Blansko
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Třídím, třídíš, třídíme

 Nějak to přestává fungovat… Někdy v 
létě jsem na tomto místě psal o tom, jak 
mi nedělá dobře neposekaná tráva… A 
netrvalo dlouho a musím se zamyslet nad 
dalším „nešvarem“, se kterým se setkávám.
 Třídění odpadu je jistě chvályhodná věc 
a většinou udělám těch pár kroků navíc, 
abych do kontejneru na sklo dal sklo a do 
jiných zase jiné komodity, které patří na 
příslušné místo.
 Jenže to ne vždy můžu udělat, proto-
že je prostě sběrná nádoba přeplněná k 
prasknutí a občas se stane, že i několik po 
sobě jdoucích dní. Sice dokážu pochopit, 
že nejspíš existuje něco jako „svozový 
řád“, myslím si však, že by občas nebylo 
špatné podrobit jej revizi, když se stane a 
kapacity kontejnerů evidentně nestačí. Za 
chvíli budou vánoce a já už se „těším“, jak 
bude spousta papíru a skla poházená kde-
koli jinde než v nádobách k tomu určených, 
protože prostě někdo nedělá svoji práci tak, 
jak by měl.
 Když už jsem u toho skla a papíru, docela 
mne pobavila zpráva, ve které se mluví o 
tom, že kontejnery s papírem se budou 
zamykat, protože v souvislosti s rostoucí 
výkupní cenou papíru je o něj zájem, ně-
kteří lidé si jej z kontejnerů berou a odnáší 
do sběrných surovin.
 Ten postup (se zamykáním) nechápu. 
Pokud někdo chce udělat něco navíc, dá si 
práci s vybráním kontejneru (navíc když je 
třeba přeplněný) a papír odevzdá, těch pár 
korun mu přece nebudu závidět… Nehledě 
na to, že svozové službě šetří práci, které 
je zřejmě tolik, že ji všechnu nestíhá…
 Jinak máme po komunálních volbách. 
Potěšila mne účast, kterou jsem nečekal 
tak vysokou a o výsledcích se nebudu šířit, 
protože je ještě daleko to, abychom věděli, 
kdo zasedne na radnici jako starosta a kdo 
bude v opozici. Byl jsem zvědav na to, jak 
to u nás dopadne a přiznám se, že jsem 
výsledky tak nějak intuitivně předpokládal. 
A jsem také rád, že většina stran se v rámci 
kampaně zdržela laciného populismu a 
držela se striktně věcí, které naše město 
trápí a věcí, které do budoucna potřebuje.
 Vítězi je třeba poblahopřát a především 
si přát to, že ať již bude nové vedení jakkoli 
„zbarveno“, ať se jim práce daří a dělají ji 
dobře, protože je to naše město a já bych 
si přál, aby se mi v něm žilo dobře…
 Krásný den.

Freddie
freddiemail@email.cz
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Svatomarti nská  husa

Svatomarti nské víno

Od Čtv rtka  11.11. do neděle 14.11.

Sobota 13.11. od 20 hodin

Svatomarti nská  zá bava se skupinou Netopýr

Svatomarti nské víno od 11.11. v našich vinotéká ch

Domovu Olga je 20 krásných letDomovu Olga je 20 krásných let
 Ve středu 13. října si rodiče a klienti spolu se zakladateli Domova Olga manželi Kratochvílovými 
připomněli dvacáté výročí založení svého, pro mentálně postižené občany důstojného zařízení. Im-
pulzem byl vznik a činnost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

 Z iniciativy Jany Kratochvílové vzniklo v Blansku 
v roce 1990 občanské sdružení s názvem Hnutí 
humanitární pomoci, jehož byla zvolena první 
předsedkyní a tuto funkci zastává dodnes. Nově 
založené hnutí se z počátku soustředilo na pomoc 
všem postiženým. Později se specializovalo na 
pomoc mentálně postiženým ob-
čanům. Vzhledem k narůstajícímu 
počtu klientů získalo sdružení v 
roce 1992 prostory po zrušených 
jeslích na ul. Leoše Janáčka. Po 
stavebních úpravách byl nově vy-
budovaný stacionář  zprovozněn 
v červnu 1993. Od té doby prošel 
domov řadou změn a s rozšířením 
pracovních aktivit klientů bylo nutné 
získat další prostory. Ty poskytlo 
po zrušení drobných prodejen ve 
stejné budově město. Vzrůstající 
úroveň činnosti domova vzbudila 
zájem manželů Velanových z Ka-
nady, se kterými před léty navázala 
spolupráci Olga Havlová, po níž 
bylo blanenské pracoviště manželů 
Kratochvílových přejmenováno na 
Domov Olga. Vzácní hosté projevili 

ochotu významnou měrou přispět 
na vybudování dalších prostor v 
bývalé mateřské škole  v městské 
části Klepačov,  které bylo přebu-
dováno na Centrum chráněného 
bydlení Velan.
 O činnosti  těchto mimořádně 
prospěšných humanitárních zaříze-
ních by se dala napsat celá kniha 
plná zážitků s jejich klienty, kterým 
manželé Kratochvílovi a od roku 
2003 i Mgr. Marek Rada vytvořili 
nejen příjemné životní prostředí, 
ale umožnili jim i rozvíjet zájem 
o výchovně prospěšnou pracovní 
činnost. Děvčata se naučila šít, jiní 
se zaměřili na práci na hrnčířském 
kruhu, chlapci se vyžívají v dře-
vomodelářské dílně, pomáhají při 
řadě činností v budově i jejím okolí. 
Věnují se i kulturním aktivitám, 
nacvičují různé scénky, taneční vy-

stoupení, prostě prožívají plně hodnotný život. Jsou 
milí, obětaví, učenliví, snaživí, prostě báječní.
 To vše díky těm, kteří svým klientům po dvacet 
let dávají možnost žít plnohodnotný,  spokojený a 
důstojný  život. 

Jiří Šrámek

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

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

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

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

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

Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730

so 8 - 11

Pražská 1, Blansko

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

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

O kulturní program k oslavě dvacátého výročí Domova Olga O kulturní program k oslavě dvacátého výročí Domova Olga 
se postarali jeho klienti.                                     Text a foto:  - Šr -se postarali jeho klienti.                                     Text a foto:  - Šr -

Kytici zakladatelce Domova Olga Janě Kratochvílové předal Kytici zakladatelce Domova Olga Janě Kratochvílové předal 
jménem všech klientů a jejich rodičů jejich spolupracovník jménem všech klientů a jejich rodičů jejich spolupracovník 
Marek Rada. Marek Rada. 
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Může sněžit, může vát, Může sněžit, může vát, 
naše boty budou hřát.naše boty budou hřát.

DětskéDětské
zimnízimní
sněhulesněhule

Made in EUMade in EU
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Zprávy z radniceZprávy z radnice

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

Chcete, aby vaše fi rma byla vidět?
Inzerujte v Monitoru!

Nové, výhodné ceny!!!
ZAVOLEJTE!

TEL. 606 728 334

Činnost Komise pro sociálně 
právní ochranu dětí

 V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní ochraně dětí,ve znění poz-
dějších předpisů, a s ustanovením § 106 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů, zřídila starostka Města Blansko s účinností od 
01.01.2003 jako zvláštní orgán Komisi pro sociálně 
právní ochranu dětí. Členy komise jsou pracovníci 
odboru sociálních věcí, psycholog, pedagog, policej-
ní komisař a dětský lékař.
 K jednání komise jsou často přizváni rodiče s 
dětmi, zástupci škol, zástupci nestátních nezisko-
vých organizací, sociální pracovnice nebo kurátor 
pro mládež, z jehož územního obvodu klienti jsou. 
Komise  pro sociálně právní ochranu dětí se schází 
průměrně 9-10 x za rok, vždy 1. v měsíci - mimo letní 
prázdniny. Mezi nejčastěji  projednávané problémy 
patří chování žáka ve škole, kdy jednání výchovné 
komise při ZŠ bylo bez úspěchu, špatná funkce 
rodiny a špatná péče o nezletilé děti, alkoholismus 
rodičů, jejich fyzické napadání, ohrožování psychiky 
dítěte, trestná činnost mládeže, poruchy chování, 
záškoláctví, psychické poruchy,... Členové komise 
se zapojují také do preventivních programů, které 
jsou organizovány v našem regionu.
 V poslední době, kdy policie provádí často pre-
ventivní akce zaměřené na podávání alkoholických 
nápojů mládeži, dochází k nárůstu počtu projedná-
vaných případů v této komisi. PČR má  povinnost 
oznamovat na oddělení sociálně právní ochrany 
všechny případy, kdy nezletilé děti byly při jejich ak-
cích pozitiivní na alkohol. Jestliže se jedná o takovýto 
první „prohřešek“ dítěte, je tento nezletilec pozván 
spolu s rodiči k pohovoru u kurátora pro mládež. 
Pokud byl alkohol zjištěn u nezletilého podruhé, pak 
jsou dítě a jeho rodiče pozváni k jednání komise. V 
případě, že je alkohol u nezletilého zjištěn potřetí, 
podává orgán sociálně právní ochrany dětí podnět na 
policii, aby prošetřila, zda ze strany rodičů nedochází  
k ohrožování výchovy mládeže.

Městské kamery                     
proti vandalům

 Dne 8. září v 19:30 hodin byl za pomoci kamerové-
ho systému zaznamenán případ znečištění billboardu 
u lázní na Sportovním ostrově L. Daňka. Strážníci na 
místě přistihli tři nezletilce, kteří si krátili volnou chvíli 
tím, že stříkali na plochu billboardu čistící prostředek, 
který si s sebou přinesli. Vzhledem k nízkému věku 
výtečníků nemohli být za svoje jednání postiženi, 
tak jim alespoň strážníci umožnili, aby se chopili 
úklidových pomůcek a plochu vyčistili do původního 
stavu. Poté byli předáni rodičům.
 Dne 10. září ve 23:50 hodin strážník obsluhující 
kamerový systém zjistil pohyb tří mladíků kolem 
drogerie na ulici Rožmitálova, zjevně pod vlivem 
alkoholu. Jeden z nich rozbil skleněnou láhev o 
chodník a střepy rozhazoval kolem sebe. Okamžitě 
po tomto zjištění vyrazila na místo hlídka strážníků, 
která u hotelu Dukla mladíky nalezla a ztotožnila. 
Mladistvý výtržník za přestupek proti veřejnému 
pořádku obdržel blokovou pokutu.

Odchyty toulavých psů

 V měsíci září strážníci MP provedli v pěti případech 
odchyt volně se pohybujících psů a umístili je do 
městského útulku. Jednou museli dokonce použít i 
uspávací látku, neboť nebylo možné psa odchytnout 
běžnými prostředky. Majitelům psů za spáchaný 
přestupek hrozí pokuta v blokovém řízení do výše 
1.000 Kč a ve správním řízení až 30.000 Kč.

Magické datum

 Magické datum nepřilákalo více zájemců o uzavře-
ní sňatku. V sobotu dne 02.10.2010 se uskutečnily 
tři svatby na blanenské radnici a na den 10.10.2010, 
což je neděle jsou zatím nahlášeny čtyři svatby, což 
nikterak nepřekračuje obvyklý průměr. První odhady 
a zkušenosti z předchozích let přitom ukazovaly, že 
tato data přilákají více zájemců z řad snoubenců. Od 
roku 2000 se magická data stala mezi lidmi doslova 
mánie, jak se zdá, ale s postupem času ustupuje. 
Letopočet, jehož první dvojčíslí je dvojnásobkem 
toho druhého, se bude opakovat nejdříve za 201 let. 

Životní jubileum 100 let

 Dne 26.09.2010 se dožila 100 let paní Stanislava 
Vojancová, která žije v současné době v Centru 
pro seniory v Černé Hoře, trvalý pobyt má hlášený 
stále v Blansku. Za město Blansko jí byl popřát mís-
tostarosta Ing. Toufar Lubomír a členky Komise pro 
občanské záležitosti a jubilantce předaly malý dárek 
s kytičkou.

Náklady na údržbu komunikací 
a chodníků v roce 2010

 Město Blansko vyčlenilo pro rok 2010 na běžnou 
údržbu a opravy místních komunikací včetně jejich 
doplňujícího zařízení 4.030 tis. Kč. Mimo to k realizaci 
samostatných oprav vozovek 2.490 tis. Kč a u chod-
níků 1.300 tis. Kč. Jmenovitě se jedná o vozovky na 

ulici Žižkova, L. Janáčka a v městské části Lažánky. 
U chodníků jde o opravy na ulici Žižkova, Okružní a 
Rodkovského. Na běžnou údržbu a opravy doprav-
ního značení půjde o částku téměř 500 tis. Kč.

Kácení dřevin mimo les

 S blížícím se obdobím vegetačního klidu dřevin, 
které obecně trvá od počátku listopadu do konce 
března následujícího roku, začínají na odboru život-
ního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat 
žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích 
mimo les. Příslušné formuláře „Žádostí o povolení 
ke kácení dřevin rostoucích mimo les“ pro občany 
i podnikatelské subjekty jsou k dispozici buď přímo 
na odboru životního prostředí anebo podatelně v 
Blansku na nám.  Republiky 1 nebo na internetových 
stránkách města Blanska.  
 Obecně platí, že o kácení dřevin může místně 
příslušný úřad požádat vlastník pozemku, na kterém 
předmětná dřevina roste nebo nájemce pozemku se 
souhlasem jeho vlastníka. Vlastní žádost obsahuje 
jméno a adresu žadatele včetně data narození, do-
ložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k 
pozemkům i dřevinám, specifi kaci dřevin určených 
ke kácení (druh, počet, velikost plochy keřových 
porostů včetně situačního nákresu, obvod kmene 
stromu ve výšce 130 cm nad zemí) a zdůvodnění 
žádosti. Důvodem k pokácení dřeviny však není 
kupříkladu stínění nemovitosti anebo padání listí 
do střešních okapových žlabů. 
 Pro úplnost je nutno uvést, že pokácet dřevinu 
rostoucí mimo les bez povolení místně příslušného 
úřadu může každá osoba, která je vlastníkem a sou-
časně uživatelem pozemku, a to pouze v případě, 
že se jedná o strom, jehož obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí je menší než 80 cm. Bez povolení 
lze vykácet keřové porosty o souvislé ploše do 40 
metrů čtverečných. Současně však musí být splně-
na podmínka, že dřeviny nenáleží do významného 
krajinného prvku, nerostou ve zvláště chráněném 
území a nepatří k památným stromům. 
 V uplynulém období vegetačního klidu na přelomu 
let 2009/2010 vydal odbor životního prostředí MěÚ 
Blansko celkem 46 rozhodnutí k pokácení 102 kusů 
stromů a 112 m² keřů rostoucích mimo les na území 
města Blanska a jeho městských částí. Za pokácené 
dřeviny bylo nařízeno provedení náhradní výsadby v 
celkovém počtu 125 kusů stromů a 176 m2 keřových 
porostů. Dále vydal i 6 rozhodnutí, kterými požado-
vané kácení dřevin rostoucích mimo les zakázal. 
Důvodem zákazu kácení dřevin byl vesměs jejich 
dobrý zdravotní stav, v některých případech bylo 
pouze doporučeno prořezat poškozené a suché 
větve. 

Koncepce Územního plánu

 Dne 01.10.2010 se uskutečnilo výchozí jednání 
projektanta a zástupců Města Blansko nad koncepcí 
připravovaného územního plánu. Jednání proběhlo 
nad schématy funkční vize a dopravního řešení. 
Byl představen i výkres základní varianty Koncep-
tu ÚP Blansko a názor projektanta na vymezení 
návrhového období na 8 let a 8 let pro výhled. 
Projektant konstatoval aktuální defi cit řešeného 
území, s odkazem na podprůměrné ukazatele 
obytného standardu, celkem 1200 bytových jed-
notek, s dvoutřetinovou převahou bytových domů. 
Při následných jednáních bude hledáno optimální 
uspořádání území v Konceptu ÚP Blansko pro 
prověření ve variantách. Je totiž faktem, že sku-
tečné tempo zástavby bylo v posledních letech 
zhruba poloviční. Aktuálně projednanými záměry 
(vydaná územní, popř. stavební rozhodnutí) je ve 
skupinových záměrech (ne tedy jednotlivé projekty 
v prolukách apod.), zejména v okrajových částech 
města, aktuálně vymezeno více než 120 pozemků 
samostatně stojících a řadových rodinných domů.          
Aktivně jsou připravovány záměry pro vymezení dal-
ších cca 90 stavebních pozemků. Čekáme rovněž 
na zahájení odložené realizace většího bytového 
domu na sídlišti Písečná (snížená absorpce trhu) 
a další menší jednotlivé záměry jsou připravovány 
v dalších částech Blanska. Vymezený potenciál by 
měl, z pohledu dlouhodobého průměrného tempa 
výstavby, postačovat pro období nejbližších čtyř až 
pěti let, což znamená, že stávající dokumentace 
ÚPn SÚ Blansko je pro řešení současných potřeb 
obyvatel vyhovující.

Burza středních                           
škol v Blansku

 V pátek dne 12. listopadu 2010 se v Dělnickém 

domě Blansko uskuteční v době od 8:00 do 17:00 
hodin Burza středních škol. Slavnostní zahájení 
proběhne v 8:30 hodin. Pro všechny návštěvníky 
bude připravený přehled studijních a učebních obo-
rů středních škol okresu Blansko a okolních regionů. 
Na burze zájemci z řad vycházejících žáků získají 
aktuální informace o obsahu a podmínkách studia 
na těchto školách. Poradenskou pomoc poskytnou 
také zástupci Úřadu práce Blansko. 
 Blanenské střední školy současně umožní zájem-
cům v tento den v rámci otevřených dveří prohlídku 
a návštěvu školy. 

Otevřené dveře na Erbence

 Dveře Základní školy Blansko, Erbenova 13 zů-
stanou otevřené i první den podzimních prázdnin 
– ve středu 27.10.2010 v době od 9:00 do 11:30 
hodin pro zájemce z Blanska a okolí ve věku 9–11 
let. Chlapci a děvčata se budou moci seznámit 
s pravidly fl orbalu, zahrát si, pobavit se a získat 
diplomy a drobné věcné ceny. Zájemci o fi lmové 
umění (budoucí autoři i herci) jsou zváni na ukázky 
z tvorby úspěšného fi lmového kroužku této základní 
školy.

Blansko je vlastníkem nové 
ochranné známky

 Úřad průmyslového vlastnictví vydal dne 
06.10.2010 osvědčení o zápisu nové ochranné 
známky „Brána Moravského krasu“. Vlastníkem 
ochranné známky „Brána Moravského krasu“ je nyní 
město Blansko a to na dobu 10 let s přednostním 
právem prodloužení. Město Blansko bude tuto 
ochrannou známku intenzivně využívat zejména k 
vlastní propagaci a je nyní jejím výhradním uživa-
telem především v oblasti elektronických publikací, 
fi lmů, fotografi í, tištěných a reklamních materiálů, 
sportovních a kulturních aktivit.

Dokončované investiční akce

Parkoviště u Nemocnice Blansko
na ulici K. H. Máchy v Blansku
 Právě realizová výstavba parkoviště na ulici K. H. 
Máchy došla k rekonstrukci a rozšíření parkovacích 
ploch u Nemocnice Blansko. Celkem vzniklo 48 
parkovacích stání pro parkování osobních automo-
bilů návštěvníků nemocnice s poliklinikou. Většina 
parkovacích stání je přístupná z nové obslužné 
komunikace parkoviště budované souběžně se 
stávající místní komunikací v ulici K.H. Máchy. Mimo 
vlastní parkoviště a obslužnou komunikaci byly v 
rámci stavby realizovány nové pěší komunikace, 
sadové úpravy a nezbytně nutné přeložky a úpravy 
stávajících inženýrských objektů - plyn NTL, O2, 
kanalizace. Součástí stavby je taktéž obnovení 
zpevněných povrchů stávajícího silničního krytu a 
stávajícího chodníku v předmětném úseku ulice K. 
H. Máchy.
 Stavba, jejíž ukončení proběhlo v pondělí 
11.10.2010, je financována z rozpočtu Města 
Blansko  a "Svazku vodovodů a kanalizací" měst 
a obcí. V další etapě navrhované do rozpočtu roku 
2011 bude vybudování parkoviště pro 21 osobních 
automobilů v areálu nemocnice přístupné z ulice 
Sadová.
Investiční náklady města: cca 6,2 mil. Kč

Blansko – úprava křižovatky
ulic Masarykova x Hybešova
 Obsahem první, nyní již ukončené části stavby je 
úprava stávající nepřehledné a nejasně defi nované 
křižovatky na městském komunikačním uzlu ulic 
Masarykova a Hybešova, v prostoru před stávající 
poštou a bytovým domem. Stavebními úpravami 
křižovatky došlo k jasnému vymezení komunikač-
ních tras pro automobilovou dopravu a chodce. V 
rámci této první části stavby vzniklo celkem 5 par-
kovacích stání (z toho 1 stání bude vyhrazeno pro 
vozidla osob ZTP), byly rekonstruovány nebo nově 
vytvořeny pěší komunikace, byla provedena obnova 
povrchu automobilové komunikace a nezbytně nutné 
přeložky a úpravy stávajících inženýrských objektů/ 
sítí. Zároveň byla ulice Hybešova směrem od pošty 
do centra města zjednosměrněna.
 V dalších etapách výstavby v návrhu rozpočtu roku 
2011 bude na ulici Hybešova zrealizováno dalších 
45 šikmých parkovacích stání. Výstavbou nového 
parkoviště na ulici Masarykova – Těchovská dojde 
pak k vytvoření 16 parkovacích stání.
Investiční náklady stavby: cca 1,2 mil. Kč

Regenerace sídliště Písečná - IV. etapa
a/ nyní probíhá „poslední“ IV. etapa nákladem cca 4 
mil. Kč, dotace ve výši 70 % z MMR
b/ investice do předchozích etap: 6,1 mil. – I. etapa, 
13,7 mil. Kč – II. etapa, 3,9 mil. Kč – III. etapa
c/ celkem proinvestováno 27,7 mil. Kč, dotace z MMR 
ve výši 10,85 mil. Kč

d/ v rámci všech etap bylo vybudováno 190 no-
vých parkovacích stání, nákladem cca 3,8 mil. Kč. 
Nyní se připravuje projekt Regenerace panelového 
sídliště Sever

Novostavba zařízení
biologicky rozložitelných odpadů
a/ V rámci Operačního programu Životního prostředí 
v 5. výzvě v prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s 
odpady a odstraňování ekologických zátěží, podosa 
4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady byla zahájena 
v měsíci květnu tr. realizace projektu Novostavba 
zařízení pro využívání biologicky rozložitelných od-
padů. Tato stavba je situována nad stávající čistírnou 
odpadních vod Blansko.  
b/ Termín ukončení realizace stavby – květen 2011. 
c/ Výstupem zpracovávaného biologicky rozložitel-
ného materiálu bude kompost v plánovaném objemu 
1.800 tun/rok, přičemž se předpokládá odběr tohoto 
materiálu i z okolních obcí. 
d/ Celkové náklady od roku 2006 do ukončení stavby 
v roce 2011 cca 57 mil. Kč.
e/ Očekávaná výše dotace: cca 19 mil. Kč

Cyklistické stezky tzv. druhá etapa
- všechny níže uvedené úseky 
 Na úseku A (basebalový areál - pravý břeh řeky 
Svitavy) započaly stavební práce 07/2009 a navazuje 
na dokončenou část cyklostezky u Salmova jezu a 
dokončený úsek B. Tento úsek byl dokončen v září 
2009. 
 Úsek C a část úseku D (kolem koupaliště a teni-
sových kurtů), úsek E (lávka přes mlýnský náhon) a 
úsek F (park "U Zborováka" po vlečkový most) byly 
dokončeny v tomto roce.
 Úseky A, C, D, E a F jsou navrženy jako komu-
nikace se smíšeným provozem chodců a cyklistů s 
asfaltovým povrchem. Celková délka těchto úseků 
je 880 m. Celkové náklady stavby – cca 6,5 mil 
Kč. Na úseky A, C, D, E a F obdrží město Blansko  
dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 
II Jihovýchod ve výši cca 5,5 mil Kč a z rozpočtu 
Jihomoravského kraje cca 0,4 mil Kč, z toho jsme 
již obdrželi v rámci první platby 2.450 tis. Kč, z Jiho-
moravského kraje 0,4 mil. Kč.
Rekapitulace za všechny
již zbudované cyklostezky:
CELKOVÁ DÉLKA VYBUDOVANÝCH CYKLOSTE-
ZEK – 1,75 km
CELKOVÁ CENA CYKLOSTEZEK – 10,3 mil. Kč
Dotace obdržené –  5,97 mil. Kč
Dotace přislíbené – 3,55 mil. Kč

Osvětlení přechodů pro chodce
- ul. Vodní  a Poříčí
a/ provedeno osazení osvětlení přechodů u Úřadu 
práce, u lávky na koupaliště, u mostu na Sportovní 
ostrov L. Daňka /u autobazaru/
b/ nyní probíhá osazení posledního přechodu pro 
chodce u mostu na Sportovní ostrov L. Daňka
c/ Akce byla podpořena prostředky z Jihomoravského 
kraje ve výši 750 tis. Kč, vlastní zdroje města 250 tis. 
Kč, celkem 1 mil. Kč /pozn. v ceně  je nové vedení v 
celém úseku od úřadu práce po most na Sportovní 
ostrov L. Daňka/

Chodník za Kaufl andem
a/ provedeno 08/2010
b/ celkové náklady 230 tis. Kč

Systém výběrových řízení

a/ do 30.09.2010 Směrnice 3/2006 Veřejné zakáz-
ky, zveřejňování na webových stránkách města   a 
úřední desce, centrální adrese. Limity jednodušších 
postupů výrazně přísnější než zákon.
b/ od 01.10.2010 Směrnice 6/2010 Veřejné zakázky 
– refl ektuje na poslední změny zákona 137/2006 Sb. 
a zkušenosti s požadavky dotačních titulů Evropské 
unie
c/ registrace profi lu zadavatele na centrální adrese
d/ pravidelná vnitřní kontrola veřejných zakázek 
Kontrolním výborem Zastupitelstva města Blanska
e/ k dnešnímu dni neuložil Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže Městu Blansko pokutu ani nezrušil 
výběrové řízení (a ani se nechystá).

-měú-
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 Dodávka a montáž kazetových stropních podhledů
 Půdní vestavby - příčky - podlahy
 Montáže střešních oken
 Rekonstrukce bytových jader
 Obklady - dlažby
 Malířské a dokončovací práce

605 530 523

STAVEBNÍ PRÁCE

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

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

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

 „INTERNET OD ČESKÉ“

Již od
 99,-

měsíčně!

Blanenské dopraváky potkáváme poslední dobou na silnicích celého okresu 
stále častěji.  Mnozí řidiči, když uvidí ten nepříjemný terčík trnou, co že je čeká. 
A představte si, že těm, co nic neporušili, dávají dárek. 

Další kontrola opět bez závad. Dokonce i ta dechová zkouška žádný alkohol 
neobjevila. I tento řidič byl odměněn energetickým nápojem a tiskopisem, který 
bude od 1. ledna povinným vybavením každého auta.

Kontrola se nevyhnula ani řidičům nákladních aut. Ta byla o něco delší. Kontrola 
dokladů, záznamů, stavu pneumatik, funkčnosti technického vybavení. I tentokráte 
bez závad. Jako by se všichni na ty dopraváky domluvili.

Text a foto: - Šr -

* POLICEJNÍ FOTOREPORTÁŽ ** POLICEJNÍ FOTOREPORTÁŽ *

MojeHračky.cz - vše, co si děti přejí!MojeHračky.cz - vše, co si děti přejí!
 Je to již 10 let co s prodejem hraček přes internet začal v našem regionu pan Jiří Stohl. Začátky byly pouze se stavebnicemi LEGO, a i když v té době 
nebyl internet tak rozšířený, nápad se osvědčil a nabídka se postupně rozšiřovala. Dnes již má toto internetové hračkářství svoji pevnou pozici na trhu 
a nabízí přes 5000 druhů značkových hraček od 68 výrobců z celého světa. To vše přehledně tříděno do jednotlivých kategorií - pro kluky, pro holky, 
podle značky, oblíbených hrdinů, téma, věku nebo ceny.

 Moje Hračky jsou velké internetové hračkářství, 
kde naleznete opravdu všechny hračky, které 
si kluci a holky přejí. Hračky si nelze představit 
bez legendární stavebnice LEGO, která nedávno 
oslavila již 50 roků existence. Z dalších světových 
výrobců jmenujme alespoň Hasbro, Mattel, Simba 
a Smoby. Zastoupeny jsou ale i české značky jako 
např. klasické kovové stavebnice Merkur a Kovap, 
plastové modely Směr a plyšové hračky od Morav-
ské ústředny Brno. 
 Pro děvčata je vytvořena kategorie Panenky, 
kde naleznou oblíbené značky panenek a doplňků 
jako jsou Barbie, CHOU CHOU, Baby born či Baby 
Annabell. Panenky potřebují pochopitelně také ko-
čárky, které jsou rovněž zastoupeny. Pro miminka a 
batolata zavítejte do oddělení Hračky pro nejmenší, 
kde najdete všechny oblíbené značky jako jsou 
Fisher-Price, Shelcore, Smoby či Little Tikes. 
 Když svítí sluníčko, děti se těší ven, kde mají své 
hračky na zahradu jako jsou domečky, skluzavky a 
houpačky. Projížďky si mohou užít na nabízených 
kolech, ve šlapacím autíčku, v elektrickém vozítku 
nebo nově i na minikoloběžce. Na léto i na dovole-
nou přijdou vhod hračky pro camping a cestování, na 
zahradu a pro menší děti zase bazénky a nafukovací 
hračky. 
 Pestrý svět zábavy pro kluky můžete začít návště-
vou oddělení Auta na DO, Vláčky a příslušenství, 
Autodráhy, Stavebnice, nebo také Figurky hrady a 
rytíři. Do každé dětské postýlky neodmyslitelně patří 
plyšové hračky. Vztah k přírodě u dětí jistě prohloubí 
dřevěné hračky. A když je zima, nebo venku prší, 
přijdou vhod karty, dětské a rodinné hry, puzzle a 
také ruční práce. Pro rozvoj hudebního nadání pak 
poslouží dětské hudební nástroje.  
Mini rozhovor:
 Jaká je vaše fi lozofi e?

 Naší předností je velký výběr a nízké ceny, přesto-
že se jedná převážně o značkové hračky. Důležitá je 
také informovanost zákazníka a individuální přístup 
ke každé objednávce. Snažíme se o každém výrob-
ku uvádět vyčerpávající informace, ať již technické 
parametry, kvalitní obrázky a v poslední době i stále 
častěji videoukázky. 
 Přinášíme také různé soutěže, aktuální informace 
o novinkách a výprodeje se slevami až 60%. Naším 
přáním je spokojený zákazník, který se nejen sám 
vrátí, ale také doporučí náš obchod svým přátelům.  
 Jaké jsou nejzajímavější letošní novinky?
 Tak především je to návrat slavného Igráčka – 
legendární hračky našeho mládí. Firma Efko se 
znovuzavedením výroby vyvolala v Česku obrovský 
zájem o tuto hračku. Samotné postavičky mají po-
hyblivé ruce a jsou rozšířeny o unikátní nový kon-
cept, tedy atraktivní prostředí pro fi gurky jako např. 
ordinace, policejní stanice, restaurace, kuchyně, 
auto servis či obchod.
 Jako první v ČR jsme nedávno začali prodávat 
dětskou herní konzoli V.Smile Motion. Již žádné 
pasivní sezení u počítače! Systém propojíte přímo s 
vaší televizí! Vaše dítě bude milovat tyto bezdrátově 
ovládané hry plné akce, které ho zároveň provedou 
skrz různá vývojová stádia a budou rozvíjet odpoví-
dající dětské schopnosti a dovednosti.
 Firma Mattel přichází na vánoční trh s převratnou 
novinkou Video Girl™ Barbie®, což je panenka s 
opravdovou videokamerou, která je zabudovaná 
v jejím náhrdelníku. Jakmile ji získáte, můžete si 
natočit své vlastní fi lmy a užít si spousty legrace.
 Další zajímavou novinkou jsou LEGO® Stolní hry, 
první soubor her na světě, který lze sestavit, hrát hry 
a měnit jejich pravidla.
 Poradíte našim čtenářům tip na vánoční dá-
rek?

 Samozřejmě záleží na věku a zájmech dítěte ale 
i na fi nančních možnostech Ježíška. Přání dětí je 
také hodně ovlivněno televizní reklamou.
 Malé slečny asi nejvíce potěší oblíbená panenka 
Barbie. Z větších panenek pak udělá radost někte-
rá z trojice oblíbených panenek od Zapf Creation 
nebo opravdu překrásné německé panenky Götz. 
Děvčata milují vaření, k čemuž jim slouží bohatě 
vybavené kuchyňky (např. Smoby) a uklízení s 
dětským nářadím (Klein). Pestrá je také nabídka 
dětských kočárků, česacích hlav a kosmetických 
sad. Letos jsou asi největším hitem elektroničtí 
křečci Zhu Zhu, případně jejich konkurenční Furry 
Frenzies od Hasbro.
 Klučičí svět si nelze asi představit bez pořádných 
autíček na dálkové ovládání, např. zn. Nikko nebo 
Dickie. Na ovládání jsou k dostání také např. traktory 
nebo lodě. Také dráhy Hot Wheels je dobrá volba. 
Dalším tipem je v Česku vyhlášená hračka roku 
2009 - Pracovní stůl Worko pro malé kutily s autíč-
kem, aku vrtačkou a sadou 70 ks různých doplňků. 
Pro kluky může být také zajímavým nápadem na 
dárek sada bubnů nebo elektronická kytara. Kaž-
dého kluka určitě potěší stavebnice, ať již klasické 
LEGO, dřevěná stavebnice Walachia nebo tradiční 
kovový český Merkur.
 Pro všechny děti je skvělou volbou dětský digitální 
fotoaparát Kidizoom, který prodáváme nejlevněji na 
trhu. Chybu neuděláte ani s pěknou společenskou 
hrou jako např. Monopoly, Scrabble, Aktivity, novou 
Rubikovou kostkou RUBIK´S 360, nebo stále oblí-
beným puzzle.
Kompletní nabídku vytříděných tipů na vánoční 
dárky naleznou naši návštěvníci v prodejně pod 
odkazem Vánoce 2010.
 Co by jste chtěl vzkázat čtenářům?
 Pokud se chystají kupovat hračky na Vánoce, 
tak to rozhodně nedoporučuji nechávat na poslední 
chvíli. Teď je ten pravý čas, je ještě velmi bohatá 
nabídka a ceny jsou na minimální úrovni. 
 Hračky si naši zákazníci mohou vybírat 24 hodin 
denně v pohodlí domova u svého počítače. 
 Všichni zákazníci z regionu jistě ocení především 
možnost vyzvednou si hračky na vyzvání přímo v 
naší provozovně ve Spešově, bez nutnosti platit 
poštovné nebo balné. 
 Věříme, že si každý dokáže vybrat z bohaté na-
bídky značkových hraček za příjemné ceny.
Kontakty: 
www.mojehracky.cz
info@mojehracky.cz
Tel.: 516 433 237, 602 783 949

-red-

Sloupskou školu                                           
navštíví                                        
Srbové

 Když se po prázdninách zeptáte dětí ve třídě, kdo 
ještě nebyl u moře, většinou se nikdo nepřihlásí. 
Stěží byste ale jediného žáčka, který má z cizích 
zemí jiný zážitek než ten, který získá na pláži pod 
slunečníkem.
 ZŠ Sloup již třetí rok udržuje přátelství s dětmi a 
pedagogy základní školy „Milutin i Draginja Todo-
rovič“ v srbském Kragujevaci. Za dobu, kdy jsme 
ve Sloupu přivítali 45 Srbů a naši žáci společně s 
dětmi ZŠ Křtiny navštívili Kragujevac, si mnozí malí 
i velcí – ke svému překvapení – opravili úsudek o 
tomto balkánském národu. Překvapilo nás, že Srbové 
umí perfektně anglicky. Že nepotkáte Srba, který by 
nebyl hrdý na svůj národ. Že nejhorší část cesty do 
Kragujevace absolvujete v úseku Brno – Břeclav.
 Už nyní se začínáme připravovat na další ná-
vštěvu, která proběhne na jaře 2011.  Naši přátelé 
navštíví Prahu a turistické zajímavosti Jižní Moravy. 
Část programu bude vyčleněna fl orbalu, který Sr-
bové začali nedávno intenzivně trénovat (při první 
návštěvě zvítězil náš tým 16:0, při druhé už jen 7:0). 
Pozadu však nezůstávají ani žáci ZŠ Sloup. Celou 
dobu budou se svými hosty v kontaktu, takže nyní 
„pilují“ angličtinu. Ve škole mají od letošního září 
k dispozici volitelný předmět anglická konverzace, 
který vyučuje rodilý mluvčí. 

Pavel Dočekal

Naši žáci reprezentovali Českou republiku na slav-
nostech Dne vítězství v Kragujevaci na jaře 2010.

Foto: Martin Janák

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
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Účastníci setkání studentů oboru kuchař-číšník ze Švédska,Itálie a Portugal-
ska v blanenské Střední odborné škole a Středním odborném učilišti zaplnili 
kuchyňské prostory, aby si připomněli a připravili pokrmy dle receptur svých 
prababiček.

Boj s bramborovým těstem všichni postupně zvládli, šup s ním na pánev a 
placky létaly vzduchem. A pak najednou všichni užasli, jakou dobrotu potřenou 
švestkovými povidly si naši předkové dopřávali. Bramborové placky si našly 
cestu do světa.

Ale i  jiné speciality, na které už jsme pod vlivem různých Donaldů a krabico-
vých obědů pozapomněli v učilištní kuchyni zavoněly. A ať je připravovali velcí, 
malí nebo oba společně, byly vynikající. Evropští gurmáni se mají na co těšit.

Text a foto:  - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z UČILIŠTĚ ** FOTOREPORTÁŽ Z UČILIŠTĚ *

 Blanenská Střední odborná škola a Střední odborné učiliště využívá pro výuku v oborech 
kuchař – číšník velmi prospěšnou mezinárodní spolupráci se stejnými školami v Itálii, Švédsku 
a Portugalsku. Jejich žáci  a pedagogové byli v polovině října hosty blanenské školy. Závěrečná 
přehlídka kuchařského umění se odehrála ve středu 13. října. Byla zajímavá především náplní 
setkání, jehož cílem byl návrat k recepturám starých evropských kuchyní.

Budoucí kuchařiBudoucí kuchaři
se připravují pro Evropuse připravují pro Evropu

 Ředitel Pavel Čípek uvedl, že absolventi jeho 
školy přispěli ke znovuobjevení české kuchyně, a 
návratu k recepturám našich babiček. Předváděli 
kupř. pozapomenuté bramborové placky s povidly, 
knedle, typicky české vepřo-zelo-knedlo a další 
hostům neznámá jídla. Všechna jídla si sami vy-
robili, ochutnali a recepty pečlivě zaznamenali k 
uplatnění ve svých zemích. Významnou součástí 
těchto setkání je i prověrka jazykových znalostí. 
Při návštěvě v Blansku byla společným jazykem 
angličtina, jindy je to italština, prostě pro budoucí 
povolání nezbytná znalost několika jazyků. Jak Ing. 
Čípek uvedl, jsou tyto studijní výměny a setkávání 
se žáků z různých zemí velmi prospěšnou součástí 
k získávání zkušeností mezinárodní gastronomie. 
Žáci jeho školy navštíví v březnu své kolegy ve 
Švédsku, na podzim v Itálii a v květnu 2012 budou 

získávat zkušenosti v Portugalsku. Tato pracovní 
setkání jsou fi nancována z programu EU Come-
nius, který zapojeným školám poskytl dotaci 17 
až 20 000 Euro. Tento projekt je dvouletý, takže s 
fi nancováním nejsou problémy, žáci si hradí pouze 
kapesné. Během blanenského pobytu navštívili 
naši hosté, jak uvedl Ing. Čípek, Punkevní jes-
kyně, Pivovar Černá Hora a skanzen v Rožnově. 
Tento způsob výuky a vzájemného poznávání je 
nejen zajímavý, ale pro budoucí povolání velmi 
prospěšný.
 Výstupem tohoto projektu budou receptáře 
staroevropských kuchyní, které budou vydány v 
provedení tiskovém a CD v angličtině a jazycích 
zúčastněných zemí, včetně slovníku vybraných 
gastronomických pojmů. 

- Šr -

ZO ČZS Ráječko ve spolupráci s Územní radou
ČZS Blanensko a Boskovicko pořádá

OBLASTNÍ VÝSTAVUOBLASTNÍ VÝSTAVU
OVOCE, ZELENINY A KVĚTINOVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
ve dnech 29.-31.10.2010
v budově Staré školy v Ráječku
Zahájení v pátek 29.10. 2010 od 15.00 - 18.00 h za přítomnosti pozvaných hostů 
z Územní rady ČZS, OÚ Ráječko a zástupců Jihomoravského kraje. Prodej 
výpěstků, bohaté občerstvení a doprovodný program žáků ZŠ a MŠ Ráječko. 
Vstupné 10,-Kč.
Sobota:
10.00 přednáška Jádrové ovoce - Ing.Nesrsta
15.00 vyhlášení vítězů Koštu slivovice, následuje přednáška
  Příprava mače na slivovici - Jaroslav Borkovec
17.00 vyhlášení soutěže o největší cibuli
Neděle:
14.00 přednáška Květiny a byliny - Ing. Hedvika Horňanská
16.00 ocenění jubilantů a zasloužilých členů ZO ČZS Ráječko
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Přerušení elektrické energiePřerušení elektrické energie

 Konec léta a začátek podzimu roku 2010 byl v činnosti Sportovního klubu v části Jestřebí na 
Rybníčku velmi aktivní. Jak v sportovní rekreační činnosti, společenské oblasti pro veřejnost, tak i 
v úpravách a údržbě areálu. 

Aktivní činnost
Sportovního klubu Rájec Jestřebí

Státní zkouška z kancelářského 
psaní na klávesnici

 Sportovní činnost:
 V sobotu 14. srpna byl uspo-
řádán tenisový turnaj JESTRDEJ 
OPEN pro mladé hráče. Zúčastnilo 
se 10 hráčů, hrálo se ve dvou 
skupinách a pak vyřazovacím 
způsobem. Zvítězil Martin Král, 
druhé místo vybojoval Petr Vodák 
a na třetím místě se umístil Martin 
Novotný.
 V sobotu 11.9.2010 byl uspořá-
dán tenisový turnaj pro začínající 
tenisové naděje. Mládež hrála ve 
dvou skupinách dle věku a zú-
častnilo se 12 dětí. Na výsledcích 
v tomto případě nezáleží, jde o to 
přitáhnout děti ke sportu, vyplnit 
jejich volný čas a jistit nové mladé 
perspektivní hráče do týmu, který 
hraje soutěž. Velký dík patří paní 
Radce Čížkové a Pavlu Mahrovi, 
kteří po celý rok na kurtech i v tělocvičně vedou 
všechny zájemce o tenis k maximálním výkonům a 
zdokonalování se v tomto sportu.
 Dne 18.9. 2010 byl uspořádán již 23. ročník te-
nisového turnaje SVÉSAV OPEN, pro hráče starší 
40 roků. Zúčastnilo se 8 hráčů.. Za ideálního počasí 
podávali všichni hráči i přes svůj věk nádherné vý-
kony a maximální nasazení. Zvítězil Jaroslav Málek, 
na druhém místě se umístil Jan Ostrý a třetí místo 
vybojoval Rudolf Dvořák. 
 Na závěr tenisové sezony byl uspořádán zá-
věrečný turnaj ve čtyřhrách pro všechny věkové 
kategorie. Hrálo se systémem neustálého měnění 
dvojic a protihráčů, čímž byla zajištěna pestrost a vy-
rovnanost zápasů. Byla vedena tabulka zápasů, ale 
konečné pořadí se ve fi nále nevyhlašovalo. Hlavním 
cílem tohoto turnaje je příjemné a spokojené prožití 
sportovního dne v dobrém kolektivu.
 Ve čtvrtek 15.9.2010 zajišťoval výbor sportovního 
klubu kompletní servis pro pracovníky Českých drah, 
kteří v příjemném prostředí našeho areálu na Ryb-
níčku aktivně provozovali různé sportovní činnosti. 
Tento sportovně společenský den absolvují v areálu 
opakovaně a již po několikáté se vracejí.

Společenská činnost:
 V sobotu 21.8.2010 bylo zorganizováno odpolední 
a večerní posezení s poslechem hudby a tancem. 
Od 17.00 hodin vyhrávala skupina MODEX spíše 
pro děti a mladší ročníky, po setmění se parket zcela 
zaplnil tanečníky všech věkových kategorií. Účast 
byla nad očekávání vysoká, akci navštívilo kolem 
100 lidí. Přes výjimečnost a žádnou tradici se ozývaly 
hlasy pro opakování akce v příštím roce. 
 V neděli 29.8.2010 bylo uspořádáno odpolední 
posezení s hrami pro děti a poslechu country kapely. 
Areál byl opět zcela zaplněn, spokojeny byly zejména 
děti, které mohly provádět různé sportovní hry a při 
tom se vydovádět na parketu. I dospělí si však přišli 
na své. 
 Poděkování za uspořádání této akce patří paní 

Haně Kubáskové, která převážnou část organizace 
vzala na svá bedra. 
 Při obou těchto akcích bylo o návštěvníky dobře 
postaráno, v plné činnosti byla udírna, z které se 
podávalo uzené a klobásy. I v sortimentu nápojů byl 
výběr velmi široký.
 Poděkování patří Svazu chovatelů za zapůjčení 
parketu a Svazu rybářů za zapůjčení stolů a lavic. 
Taktéž městu a hlavně panu Antonínu Hříbalovi za 
zajištění dovozu a odvozu. 
 Akce jednoznačně naplnily svůj společenský účel, 
nabídly široké veřejnosti z okolí strávit příjemné 
chvíle v okruhu svých známých a navázání nových 
kontaktů. K dobrému a zdárnému průběhu pomohlo 
velmi krásné počasí, které ovlivnilo návštěvnost. I 
cenové relace nabízených nápojů a potravin byly 
velmi příznivé. Akce nebyly prováděny za účelem 
zisku. Cílem bylo uspořádat akci pro příznivce klubu, 
nejbližší veřejnost a pokrytí nákladů, což se podařilo.

Pracovní činnost:
 V srpnu byla proveden výměna pletiva a nosných 
lan na plotě volejbalových kurtů. Pletivo bylo v de-
zolátním stavu a výměna byla neodkladná.
 Také v srpnu byla provedena oprava zdi terasy 
u budovy klubu. Zeď byla ve velmi špatném stavu, 
byla opadaná omítka a nebudila příznivý dojem na 
návštěvníky sportovního areálu. Bylo nutné provést 
montáž okapů dlažby terasy a provedení opravy 
omítek moderními technologiemi. To se podařilo, 
zeď je nově natřená a výrazně zvýšila estetiku okolí 
budovy a areálu.
 Za provedení patří dík panu Zdeňkovi Doleželovi 
a Miroslavu Zachovalovi, kteří celou rekonstrukci 
provedli. 
Během uplynulého období byly také prováděny běž-
né údržbářské práce v areálu, jako je sečení trávy, 
úpravy hřišť, úklid, odstranění porostů a úprava cesty 
v areálu. Byly dokončeny terénní úpravy po instalaci 
osvětlení hřiště na malou kopanou.
 Z uvedeného výčtu akcí vyplývá, že výbor spor-

tovního klubu a jeho členové byli 
v létě a začátkem podzimu velmi 
aktivní. Nebylo by snad týdne, 
aby se ve sportovním areálu 
nekonala nějaká akce popř. víc. 
Navíc těmto aktivitám probíhají 
pravidelné soutěže ve volejbale, 
malé kopané a tenise. Od 16. 
října začala soutěž ve stolním 
tenise, kde má klub dvě muž-
stva v okresním přeboru I a II. 
Poděkování tím patří především 
výboru sportovního klubu, který 
má převážnou část organizace 
a zabezpečení akcí na svých 
bedrech. Dík patří také všem 
sponzorům a přispivatelům za 
peněžní či věcné odměny hráčům 
za jejich sportovní výkony.
 Za výbor sportovního klubu

Miroslav Zachoval

Dne 27.10.2010 od 07:00 do 16:30
 Blansko - Klepačov - ulice Dlouhá od domu č. 10 
po její konec směr Blansko ulice Na Špici od domu 
č. 50 a 34 po d.č. 193 a bývalý kravín
 Blansko - ulice A. Dvořáka od ul. Mahenova po ul. 
Nádražní, ulice Mahenova od ul. A. Dvořáka po ul. 
Masarykova, ulice Těchovská od ul. A. Dvořáka po 
ul. Masarykova, ulice Masarykova od domů č. 16 a 
39 po její konec u ul. Na Vyhlídce kromě domu, ulice 
Husova, ulice Hálkova, ulice Nerudova, ulice Suchá, 
ulice Na Vyhlídce, ulice Sušilova od ul. Masarykova 
po ul. Husova č. 18A, ulice Žižkova dům č. 69.
Dne 05.11.2010 od 07:00 do 16:00
 Blansko - ulice Bezručova od kruhového objezdu 
po ul. Krátká pravá strana (sudá čísla), od ul. Krátká 
obě strany ulice po dům č.o. 52 kromě objektu č.o. 
33 (učiliště), ulice Čelakovského dům č.o. 1, ulice 
Dobrovského, ulice Dvorská od kruhového objezdu 

po ul. Celakovského levá strana ulice (lichá čísla), 
ulice Jiráskova, ulice Konečná, ulice Krátká dům č.o. 
1, ulice Křížkovského od ul. Dvorská po domy č.o. 44 
a 47, ulice Mánesova od ul, Bezručova po d.č. 23, 
ulice Pražská dům Č.o. 4 (služebna plynáren), ulice 
Příční, ulice Příkrá, ulice Sukova, ulice Tylova, ulice 
Poříčí - objekty 1569/18,2026/20,2137/20a, 1991/22.
Dne 08.11.2010 od 07:00 do 17:00
 Blansko - ulice Čapkova od nám. Míru po ul. 
Údolní, ulice Chelčického, ulice 9. května od nám. 
Míru po dům č. 63, ulice Havlíčkova od ul. Žižkova 
po ul. Wolkerova kromě budovy výpočet. střediska, 
ulice L. Janáčka od ul. Chelčického po ul. 9. května, 
ulice Stařeckého, ulice Údolní domy č. 2, 4, 6 a lichá 
čísla na této ulici, ulice Wolkerova, ulice Erbenova 
domy 6, 8, 10, nám. Míru domy č. 2,3,4,5 a prodejny 
Jednota.

-měú-

Klub Ratolest v listopaduKlub Ratolest v listopadu
Klub Ratolest provozovaný Oblastní charitou Blansko 
při Centru „PRO“ Blansko, Sladkovského 2b, tel. 
516411400, 731428369, klubratolest@centrum.cz 
www.blansko.charita.cz
30. 9. 2010 od 15 hodin Hrajeme si s tatínky
Klub tatínků a dětí srdečně zve na zábavné odpole-
dne plné překvapení.
2. 11. 2010 od 10 hodin Jak se připravit na zimu?  
Povídání s Jitkou Pokornou, lektorkou masáží dětí 
a těhotných žen o předcházení nemocem přírodní 
cestou.
9. 11. 2010 od 10 hodin První kojenecká výživa
Povídání s laktační poradkyní Jitkou Pokornou o ma-
teřském mléku, mléčné výživě a náhradní kojenecké 
výživě od narození do 5 let. Beseda se uskuteční v 
rámci projektu „AMBASADORKY“ ve spolupráci s 
fi rmami Sunarka a Johnson &Johnson.
12. 11. 2010 od 16,30 II. Pochod světýlek ke sv. 
Martinovi
Program: sraz 16 - 16:30 Centrum PRO. 16:30 - 
17:30 pochod městem ke kostelu sv. Martina. 17:30 
- 18:00 sestavení obrazce ze světýlek a zvonění 
na zvoneček. 18:00 přivítání sv. Martina v kostele.
16. 11. 2010 od 10 hodin - První pomoc u dětí i 
dospělých - povídání s Vítkem Balákem, pracovní-
kem zdravotní záchranné služby JMK.
23. 11. 2010 od 9 hodiny - Vyrábíme adventní věn-
ce s babičkami v Domě s pečovatelskou službou na 
Písečné . S sebou: nůžky, drátek, korpus na věnce.
24. 11. 2010 od 16 hodiny - Podpůrná skupina pro 
dobrovolníky s Mgr. J. Sedlákovou.
27.11. 2010 od 15:30 hodin - Kocour v botách
- loutková pohádka Centra Motýlek, Rájec – Jestřebí, 
vstupné 20,- Kč za jednotlivce.

30. 11. 2010 od 10 hodin - Co děláme pro své tělo 
II. - pro velký úspěch pokračování besedy s Mgr. 
Ivanou Klimešovou, cvičitelkou Aerobic Teamu Orel 
o zdravém životním stylu, tentokrát doporučené cviky 
pro problémové partie těla.
Seznámení s masážemi kojenců a batolat  - 5. 
11., 19. 11. a 26. 11.
Příprava na život s miminkem - pondělí 16-18 hod   
zahájení bude oznámeno týden před začátkem.
Cvičení pro děti s rodiči - dle jednotlivých skupin 
po, út, st, čt a pá.
Plavání dětí s rodiči 1 - 6  roků - zahájení dalšího 
kurzu od 8. 11. 2010-10-18 - informace Bc. Kateřina 
Daňková 731646774.
Klub dvojčat - 1x za 14 dní čtvrtek 16-18 hod.
Herna - dopoledne: Po+ Čt 8,30 – 11,30 hod.
Internetová kavárna pro rodiče v době provozu 
herny pro rodiče a děti, poplatek  20,- Kč/h. Dopo-
ledne: St 10,00 – 11,30 hod. Odpoledne: Út, St, Čt, 
Pá 16,00 – 18,00 hod.
Mimináček - setkávání maminek a miminek 2 – 6 
měsíců: každá středa 8,30 – 10,00 hod.
Šikulky - výtvarné tvoření rodičů a dětí – každá 
středa od 8:30 do 10 hod. 
Projekt SASAKAWA asthma fund
Seznámení s masážemi - středa 3. a 10. 11. 2010 
od 17:30 do 18:30 hodin.
Foukání na fl étničky - 4. a 11. 11. 2010 od 15 do 
16 hodin.
Laktační poradna - 5. a 19. 11. 2010 od 10:00 do 
11:00 hodin.
Míčkování - 10. a 24. 11. 2010 od 15 do 16 hodin.
Plavání Panorama - 25. 11. 2010 dle skupinek.

-kr-

 Dne 10. června 2010 se konala na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Blansku státní 
zkouška z kancelářského psaní na klávesnici. V rámci zkoušky studenti absolvují desetiminutový 
opis textu, vyhotovují tabulku a dopis se zřetelem k normalizované úpravě.

 Státnice prokazují dovednost psát na klávesnici 
desetiprstovou hmatovou metodou. Psaní deseti 
prsy přináší lidem několik výhod - při dodržování 
správného postupu se naučí nedívat na klávesnici, 
zvýší rychlost psaní a sníží počet chyb a překlepů. 
Bezchybně vyhotovené dopisy a tabulky jistě ocení 
budoucí zaměstnavatelé. Důležitost státních zkou-
šek si uvědomují nejen naši studenti, ale i lidé z 
praxe. Ke zkoušce se letos přihlásil rekordní 
počet uchazečů. Vzhledem k tomu, že jsme 
omezeni počtem míst v učebně, mohlo se stát-
ní zkoušky zúčastnit maximálně 32 žadatelů. 
 Letos poprvé se o státní zkoušku ucházeli 
nejen studenti oboru obchodní akademie, ale 
i oboru ekonomické lyceum, kteří ve 2. a 3. 
ročníku nemají předmět Písemná elektronická 
komunikace. Na státní zkoušku se připravovali 
v rámci doučování.  
 S výsledky státní zkoušky může být většina 
studentů spokojena. Někteří dosáhli nejlepší-
ho možného hodnocení, a to výbornou z obou 
částí státní zkoušky. Nejlépe si vedla Lucie 
Machačová z E3, která napsala bezchybný 
rychlopis s výkonem 274,1 čistých úhozů 
za minutu a úpravu dopisu a tabulky zvládla 
také na výbornou. Obdiv zaslouží Michaela 

Dosedlová, teprve z 2. ročníku oboru ekonomické 
lyceum, která opsala desetiminutový opis textu 
rychlostí 243,6 čistých úhozů za minutu a písemnosti 
vypracovala na výbornou. 
 Všem úspěšným studentům gratulujeme a těm, co 
se již nyní připravují na další termín státní zkoušky, 
přejeme hodně zdaru.

Ing. Olga Hotová

Redakce Monitoru je od 19.10.2010
přestěhována na novou adresu:

Sloupečník 49, BlanskoSloupečník 49, Blansko
Tel. 516 415 548

Mob. 606 728 334
Řádkovou inzerci zasílejte na novou adresu
nebo ji můžete hodit do schránky umístěné

u vchodu do restaurace Punkva na Rožmitálově ul.
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 NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Koupím vaše auto. Tel. 603707132.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Renault Megane Scenic 1,6 r.v. 1999, klima, tažné, 
výborný stav. Tel. 608889821.
* Prodám cihlový OV 3+1 v Blansku pod hřbitovem s 
garáží, po rek., 80 m2, cena 2,4 mil., nízké měsíční 
náklady. Tel. po 15 hod. 774173717. RK nevolat!
* OV 1+1 na Písečné, 34m2 v domě po rekon-
strukci. Cena 1.030.000,- Kč. Tel. 777828357 nebo 
608059538.
* Dvě kola včetně disků a zimních pneumatik zn. 
Matador 165/70 R14 81T na FABII. Vzorek 5 mm. 
Cena za 1 kolo 600,- Kč. Tel. 606104411.
* Řadový RD 4+1 se zahradou a garáží ve Vel-
kých Opatovicích. Bez RK. Tel. 731278947. Cena 
1.500.000,- Kč.
* OV 2+1 v Blansku, cihlový, po rek., plně zařízený, 
volný ihned. Cena 1,49 mil. Tel. 604936757.
* Mladé andulky - samečky, samičky, cena 100,- Kč. 
Tel. 737902404.
* Štěňátka labradorského retrívra černé barvy bez 
pp - 4 fenky a 2 psi, odběr 15.10. Cena 1500 Kč.Tel. 
777263861.
* Patrový RD (3+1 a 2+1) se zahradou a garáží v 
Blansku. Tel. 602503568.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* 2+1, Blansko - Sever. Tel. 724762916.
* Starý ušák. Tel. 724027382.

* Hledám domov pro malou bílou kočičku, je zdravá, 
chodí na kočičí WC, vhodná do bytu. Úhrada pozdější 
kastrace je možná. Tel. 737452965.
* Pronajmu dlouhodobě garáž na Zborovcích. Tel. 
723463652.
* Pronajmu dlouhodobě garáž u Sýpky, cena 1 000 
Kč/měs. Tel. po 18 hod. 602560243.
* Pronajmu jednopokojový byt v RD se zvláštním 
vchodem. I na podnikání. Tel. 777667163.
* Pronajmu 2+1 v BK, pouze nekuřákům! Tel. 
776705610.
* Nabízím pronájem RD v Rájci, i dlouhodobě. Tel 
604861192.
* Hledáme sólového kytaristu. Zn: folk. Tel. 
602503568.
* Od ledna 2011 dlouhodobě pronajmu 2+kk (50m2) 
na Zborovcích včetně sklepa a parkovacího místa. 
Tel. 724027382. Ne RK.

SPORT CLUB JANY KUNCOVÉ 2010 – 2011SPORT CLUB JANY KUNCOVÉ 2010 – 2011 www.rosendorf.cz

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

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

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

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

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

3. KOLO POHÁRU FEDERACÍ3. KOLO POHÁRU FEDERACÍ

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Div. představení Otylka, 2.11.2010 v 19.30 h, Blansko – 
Dělnický dům, cena 200 a 250,- Kč. Hrají: P. Trávníček, K. 
Kornová, P. Jablonský, H. Sršňová a V. Upír Krejčí.
Miloš Pernica a hosté, Kytarový večer, 3.11.2010 v 19 h, 
Kotvrdovice – Hudební klub Surf, cena 150,- Kč. Host: 
Milan Kašuba
Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory, 14.11.2010 v 
19.30 h, Blansko – Dělnický dům, cena 300, 280 a 250,- Kč  
Michal k snídani, 27.11.2010 v 10 h, Blansko – Dělnický 
dům, cena 140,- Kč. Dětský program Michala Nesvadby.
Ticketpro, Ticketstream:
19.11.Harlem Gospel Choir - Brno, Katedrála Sv. Petra 
a  Pavla
3.12. Hana Zagorová - Brno, Boby centrum
12.12. Jitka Zelenková, Vánoční koncert  - Brno, Kounicova
1.2 2011. Pink Floyd - Praha, Tesla Arena
30.10. Karel Gott a Eva Urbanová - Brno, Hala Rondo
4.11. Monkey Business a J.A.R - Brno, Klub Fléda 
10.11. Mňága a Žďorp - Brno, Klub Fléda
13.-14.11. Festival otevřených sklepů - Kyjov
18.11. Nazareth - Brno, BVV
18.11. Anna K proti rakovině prsu - Brno, Klub Fléda
6.12. Caveman - Brno, Divadlo Bolka Polívky
Aktuální nabídka:
DVD Jóga, cesta ke zdraví – přednáška a záznam z pobytu 
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda v Blansku. Délka 59 
min. Cena 179,- Kč.
Turistické atlasy Aspida – přehled turistických zajímavostí 
jednotlivých krajů ČR, obsahují informace o obcích, městech, 
památkách, užitečná čísla a kontakty na úřady, cyklomapy 
a tipy na ubytování a stravování. Cena: 36,- Kč
Pidifrk Blansko - speciální sběratelská edice pohledů - tzv. 
pidifrků. Kreslené pohledy na sebe vodorovně i svisle na-
vzájem navazují, a dohromady tak tvoří ojedinělou mapu 
zajímavostí České republiky. V současné době nabízíme 
Blansko, Brno a Špilberk. Cena: 15 Kč. 
Plán města Brna -  měřítko 1:20 000, doplněný automapou 
a cyklotrasami v okolí. Cena 49,- Kč
Cyklomapa Brno a okolí – vydala Kartografi e Praha, obsa-
huje mapu regionu v měřítku 1:70 000, plán Brna 1:30 000, 
popisy vybraných cyklotras a turistická známková místa. 
Cena: 85,- Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 678 
01 Blansko, tel.: 516 410 470, 
e-mail:infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz                                                              -MaT-

www.guape.cz
S - PODLAHYODLAHY

         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

        

Blansko

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

Výprodej ručního nářadí
SLEVY AŽ 45%

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

Tel. 736 696 069Tel. 736 696 069

EASY ASY WAYAY
Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

JAZYKOVÁ ŠKOLA
EASYWAY nabízí:
* „LAST MINUTE“ NA VYBRANÉ KURZY
    - sleva až 10% na kurz ŠJ, IJ, FRJ, RJ
* SPECIÁLNÍ KURZY PRO TEENAGERY
    - příprava na státní maturity z AJ a NJ
* UTVOŘENÍ VLASTNÍ SKUPINKY
    - zvýhodněná cena kurzu
* SOBOTNÍ VÝUKA
    - plníme Vaše přání...

VÝUKA JAZYKŮ NÁS BAVÍ,
BAVTE SE S NÁMI!

Pro více informací nás kontaktujte!

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

 Blanenská hala ASK  byla od pátku až do sobotního večera naplněna Gymnastickým aerobikem, 
Team aerobikem a Step aerobikem. Závod 3. kolo poháru federací se v Blansku uskutečnil poprvé. 
Závodníci se sjížděli z různých koutů České i Slovenské Republiky. Ubytovny Aquaparku a SOŠ 
Blansko byly naplněny. Spousta startujících se přiznala, že jsou v našem městě poprvé a ani krásy 
Moravského krasu a jeskyně prý nikdy nenavštívila. Závody byly ideálním místem pro seznámení 
se z městem  a soutěžícími. Páteční tréninky se protáhly až do pozdních hodin večera, ale ráno již v 
8:00 bylo vše připraveno k slavnostnímu zahájení závodu.

 Soutěž začala dopoledním kláním Team aerobiku 
a Step aerobiku. Zde se představilo rozhodčím i 
fanouškům na 20 závodních sestav. V nejmladší 
kategorii 9-11let zvítězila naše domácí děvčata ve 
složení: Nela Šenková, Pavlína Filoušová a Alice 
Minářová. Kategorii šestic vyhrál tým ze Zlína. V 
kategorii starší žáci vyhrál taktéž tým ze Zlína, ale 
závodnice ve složení: Hana Zouharová, Karolína 
Bojanovská a Nela Šenková za nimi zaostaly pouze 
o 0,6 desetin bodu. V kategorii juniorů získaly první 
místo v trojicích opět domácí závodnice Veronika 
Kaldová, Lucie Minářová a Erika Ovečková a se 
svými týmovými kolegyněmi Nikolou Farkašovou, 
Lenkou Krátkou a Petrou Grenarovou ovládli i kate-
gorii šestic a získali zlatou medaili. Domácí triumfální 
výkon pak zakončila děvčata ze stepteamu Zuzky 
Helánové, která předvedla precizně svoji sestavu na 
stepech a získala nejen vysokou známku 15,8, ale 
také kov nejvyšší – zlato. 
 Po Team aerobiku a Stepaerobiku následovala 
soutěž Gymnastického aerobiku, která je v sou-

časnosti nejvyšší celosvětově uznávanou soutěží 
aerobiku. Diváci zde měli možnost shlédnout velmi 
kvalitní výkony závodníků, které lze porovnávat s 
aktuální evropskou i světovou špičkou. Mezi nej-
mladšími závodníky v kategorii 9-11 let se představilo 
137 závodníků v 63 závodních sestavách. Této sou-
těže gymnastického aerobiku se z našeho Aerobic 
Teamu Orel Blansko účastnila pouze 4 děvčata: 
Nela Šenková, Alice Minářová, Hana Zouharová a 
Karolína Bojanovská v kategorii individuálních se-
stav. Nejlépe dopadla Nela Šenková, která dostala 
známku 14,75 a od medailového umístění ji dělila 
1,25 bodu. Gymnastický aerobik je divácky z celého 
klání nejzajímavější. Netradiční prvky, vznosy, před-
nosy, skoky do kliku, točení na rukou a další nabízejí 
nádhernou podívanou. Zvláště přesné provedení ve 
starších kategoriích, kde závodili i účastnice letošní-
ho červnového Mistrovství světa ve francouzském 
Rodézu bylo pro diváky velkým zážitkem.
 V individuálních sestavách zvítězily tyto závodni-
ce: Mladší žákyně 9-11 let - Barbora Hložková - Pro 

fi tness Praha; Starší žákyně 12-14 let 
- Adriena štolová - AP Znojmo; Junior-
ky 15-17 let - Kristýna Bernátová - SA 
Liberec; Seniorky  18 let a víc - Martina 
Perlácová - Olymp Bratislava.
  Poslední fi nálové kolo proběhne v 
Bratislavě na konci listopadu. Děvčata 
Aerobic Teamu Orel Blansko tam budou 
soutěžit již s novou choreografi í. Těšíme 
se na jejich výkony a pěkné provedení
     Závěrem bych chtěla poděkovat MOC 
MOC všem kteří se podíleli na akci. 
Bylo Vás všech ale bohudíky tolik, že by 
poděkování bylo delší než celý článek. 
Poděkování  tedy zveřejním na našich 
webových stránkách www.atb.unas.cz, 
kde se dozvíte i podrobnosti o nás a 

našich akcích.
-ST-

PLAVÁNÍ

Kurzy dětí:
1. začátečníci od 4 let
2. mírně pokročilí
3. pokročilí
Kurzy dospělých:
1. začátečníci
2. mírně pokročilí
3. trenink,příprava studentů
Vedoucí kurzů:
Lukáš Molek, Karolína Vymazalová, 
Simona Marková, Ing. Hana Špíšková, 
Mgr. Jana Kuncová

Cvičení v tělocvičně                 
na ZŠ Dvorská

Pondělí a  středa 17:30-18:30 - STEP 
AEROBIC s Janou Kučerovou
POZOR ZMĚNA!!!
Od 1.11. 17:45-18:45 - KONDIČNÍ CVI-
ČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH - nový cvi-
čební program přizpůsobený pro všech-
ny věkové kategorie s posilováním a 
redukcí problémových partií.
Lektorka: Jana Kučerová
18:45-19:45 - ORIENTÁLNÍ TANEC 
ÚPLNĚ OD ZAČÁTKU - jen pondělí
- uvolňuje páteř, tvaruje postavu, zlepšu-
je fyzickou, psychickou kondici.
Lektorka: Mgr Jana Kuncová

Úterý a čtvrtek:
17:00-18:00 TAY CZY
- cvičení těla i duše“ - jen úterý
Lektorka: Marie Ševčíková

Od 2.11.ZMĚNA
18:00-19:00 - FIT DANCE
- nová pohybová aktivita,kterou zvládne-
te i bez předchozí pohybové průpravy.
Obsahuje prvky cvičení tance,posilová-
ní.protahování a zábavnou formou zde 
snadno snížíte svoji hmotnost.

19:00-20:00 - STEP AEROBIC
- posilovací a protahovací cvičení pro 
začatečníky s Marcelou
 
20:00-21:00 - KONDIČNÍ CVIČENÍ NA 
TRAMPOLÍNÁCH s Katkou Janákovou.
 
GYŐR – termální lázně 28.10.2010
Cena: doprava 380 Kč, vstup 220 Kč - 
úhrada při přihlášení

Jarní prázdniny na lyžích v Říčkách
- přihlášky s ohledem na rezervaci chaty 
již nyní se zálohou 1000 Kč při přihlášení

Připravujeme:
Tradiční jednodenní lyžařské zájezdy 
do ORLICKÝCH HOR (JESENÍKŮ) - dle 
sněhových podmínek od 26.12.2010.

Informace o všech uvedených aktivitách:

776 140 953 Mgr. Jana Kuncová

Foto step team: z leva Jitka Staňková, Darina Grulichová, Monika Řezníč-
ková, Dana Mynaříková, Markéta Kolářová, Mirka Hladilová, dole Romana 
Matušková a Lenka Kremličková.
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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

☺☺☺☺ ☺☺

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

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

cestovní agentura

Rožmitálova 14, Blansko, T./F.: 516417035
po - pá 9,00 - 11,30, 13,00 - 17,00 hodin, dle dohody

e-mail: s-tour@iol.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ

!!! LAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENY !!!!!! LAST MINUTE - NEJNIŽŠÍ CENY !!!

EXOTIKA ZIMA- velký výběr slev pro každého

LÉTO 2011 – slevy zahájeny

CK Alexandria, CK Vítkovice tours

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

 TIP: Jarní prázdniny-  VČASNÉ SLEVY, děti ZDARMA!

     Sella Ronda, Tonale, Marilleva, Monte Bondone...

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

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

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

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

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

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

sezónu v našem zařízení. Všichni jste srdečně 
zváni. Startovné zůstává neměnné 200,- Kč.
     Návštěvnost na kurtech pozvolna roste. Obstoj-
ně jsou zaplněny pondělky a čtvrtky. Velmi slabá 
návštěvnost je však stále v pátek. Víkendy zřejmě 
blanenští a okolí tráví jinak. Je to zajímavé, proto-
že ve větších městech (Brno, Ostrava, Olomouc, 
Prostějov...) jsou využívány především víkendy. 
Přesto zkušebně otevřeme v neděli 7. listopadu, 
a dle zájmu veřejnosti rozhodneme co s dalšími 
listopadovými nedělemi.
     Co se týče posilování je nutné při objednávání 
rozlišovat zda jdete do posilovny nebo do fi tka. Jen 
tak můžeme zajistit Vámi požadovanou samostat-
nost v daném zařízení.

-rl-

Říjnový turnaj

     Říjnový squashový turnaj se těšil zájmu 14 
hráčů. Ve dvou základních skupinách, kde se 
hrálo jen na dva sety do 11 bodů beze ztrát, se 
určilo nasazení do vyřazovacího pavouka. Zde se 
hrálo již na dva vítězné sety. poražení osmifi nalasti 
utvořili skupinu hrající o 9. až 14. místo. vítězové 
pak postupovali v pavouku do čtvrtfi nále a dále 
pak směrem nahoru a nebo dolů, dle toho jak se 
jim dařilo v daných zápasech. V 17 hodin dohrála 
skupina o 9. místo, kde své nesporné, trochu však 
neprocvičované umění, oprášil navrátilec Jakub 
Sedláček. Záhy se pak rozpoutal boj o každé 
konkrétní umístnění.
     O 7. místo zvítězil Jaromír Matal nad Václavem 
Pelantem 2:1. O 5. místo Libor Münster nad Nabi-
lem Laiem také 2:1. V utkání o 3. místo využil své 
bohaté zkušenosti z turnajů Luděk Řehoř, když po-
razil novice Richarda Toulce 2:1 (7:11, 11:7, 11:6).
     V posledním zápase o metu nejvyšší přehrál 
Pavel Blažek Jindřicha Čeladína 2:0 (11:8, 11:7) 
a zúročil tak své turnajové úsilí.
     Další turnaj se uskuteční 20. listopadu. Bude 
to turnaj 9. výročí otevření našeho squashcentra. 
Touto sobotou tak zahájíme již 10. squashovou 

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

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

TOP AUTOSALON 
BLANSKO 
Svitavská 2329 
678 01  Blansko 

Poznejte sílu, úspornost 

a komfort vozů Škoda Octavia 

Edition CZ s turbomotory 

TSI a TDI CR a zákaznickou 

výhodou až 85 000 Kč. Již 

za 334 900 Kč tak můžete 

mít například model Octavia 

Prima Edition CZ v provedení 

liftback. Potěší Vás nejen 

slevou 39 000 Kč, ale také 

výbavou, v níž nechybí 

klimatizace, el. ovládání oken 

vpředu aj. Informujte se u nás 

ještě dnes!

SIMPLY CLEVER

SÍLA, KTEROU OCENÍTE

NENECHTE SI UJET  

VOZY ŠKODA OCTAVIA  

EDITION

S TURBOMOTORY  

A ZVÝHODNĚNÍM  

AŽ 85 000 KČ!

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 modelu  

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

Sportovní týden ve ŠvédskuSportovní týden ve Švédsku
      Jen začal školní rok, ani jsme se nestihli vzpamatovat z prázdnin, a hned  od 5.9.2010 jsme se plně 
zapojili do práce – do druhé části projektu Comenius, která se odehrávala v Mariestadu ve Švédsku, 
tentokrát se sportovním zaměřením. 

       Když jsme se v neděli sešli brzy ráno v Brně 
na nádraží autobusů Student Agency, naložili kufry, 
zkontrolovali všechny potřebné doklady a rozloučili 
se s rodiči, mohlo se vyrazit na  letiště ve Vídni a 
pak do letadla směr Stockholm. V letadle jsme 
dostali občerstvení. Let byl dlouhý, ale ten pohled 
z okna letadla byl úžasný. Většina z nás letěla 
poprvé a nemohla si ten krásný pohled vynachválit. 
Ve Stockholmu jsme si vyzvedli zavazadla a vyrazili 
jsme autobusem k vlakovému nádraží. Když jsme k 
večeru dojeli do Mariestadu, byli jsme šťastní, že je 
za námi nekonečně dlouhé cestování. Na nádraží si 
nás vyzvedly naše náhradní rodiny, kde jsme strávili 
celý úžasný týden a získali nové přátele. 
        Hned od pondělního rána jsme 
se se studenty ze Švédska, Holand-
ska, Německa a Polska zapojovali 
do sportovního programu, který začal 
slavnostním zahájením našeho spo-
lečného projektu. Sportovní aktivity 
probíhaly ve skupinách a všichni si 
vyzkoušeli softbal a baseball, který 
jsme hráli poprvé a jehož pravidla 
byla pro nás poněkud náročná. 
Měli jsme příležitost  podívat se k 
třetímu největšímu sladkovodnímu 
jezeru v Evropě Vänernu a prošli 
jsme se městem s „hůlkami“. Tento 
sport pod názvem „nordic walking“ 
je v  severských zemích velmi po-
pulární. 
 Zahráli jsme si  fotbal, fl oorbal, vo-
lejbal, tenis, lacros i basketbal, zvládli 
jsme i orientační pochod podle mapy 

s vyhledáním cílů a vyluštěním zadaných úkolů.
 Výlet autobusem do nedaleké přírodní rezervace 
Kinnekulle byl spojen s procházkou krásnou krajinou, 
seznámením se životem a přípravou jídla v přírodě. 
Součástí programu byla i prezentace jednotlivých 
skupin, komunikace a odpovědi na otázky, které 
nám pokládali švédští žáci. Byla  pro nás připravená 
závěrečná večeře, po které jsme se rozloučili a v 
pátek se vydali na dlouhou cestu domů. Pobyt se 
nám všem velice líbil, počasí nám také přálo. Byla 
to pro nás výborná příležitost  procvičit si angličtinu, 
setkat se s žáky z různých zemí a podívat se do jiné, 
pěkné země

Zuzana Husáková, IX.A, ZŠ Erbenova

Již několik let připravují voličům promovaní představitelé města nedů-
stojné volební prostředí kolem zamřížované šatny v předsíni kinosálu. 
A nejen to, cestu zkomplikují i současným provozem tržnice.
Text a foto:  - Šr -

Chodník je zastaven stánky a obložen vším možným. Příchod k volební 
místnosti se stává spíš tankodromem, než důstojnou komunikací k 
volební místnosti. Co kdyby tak někdo stejně zarovnal představitelům 
města vchod do domu? To by byl rachot!

Jsme už u cíle. Ještě pár skoků přes trávník, už vidíme prapor, jde se 
volit. Doufejme, že cesta zpět nebude ještě komplikovanější. Pak by to 
bylo na taxi vrtulník. A za týden budeme volit znovu. Třeba už někomu 
dojde, že vedle je Dělnický dům (další tržnice!)

* VOLEBNÍ OSTUDA ** VOLEBNÍ OSTUDA *


