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Tlustej, ale spokojenej

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

Tel. 516 414 943

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.

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

DB 1+1 (38 m2) s možností převodu do OV. Vyhledávaná
lokalita města.
mob.: 777 857 739
Cena: 700.000 Kč

RD Lhota Rapotina

RD Rájec-Jestřebí

RD Olomučany

RD 2+1 po celkové rekonstrukci. Ihned k nastěhování.
CP: 289 m2.
mob.: 776 855 855 Cena: 1.150.000 Kč

Řadový RD 1+1 se zahradou a dvorem v klidné části
obce. Možnost půdní vest. CP: 440 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.490.000 Kč

Samostatně stojící RD 3+1 se zahradou, garáží a terasou. Dobrý technický stav. CP: 683 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.350.000 Kč

tel.:
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e-mail:

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz
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restauračních
a obchodních pokladen

DB 2+1 (59 m2) v cihlovém domě nedaleko centra
města.
mob.: 776 855 855 Cena: 1.390.000 Kč

kontakt: Smetanova 8,

íS

Prodej, servis
a programování

Byt Blansko
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Vepřová kolena, grilovaná žebra, řízky, knedlík se
zelím nebo třeba jen obyčejné buřty… Také máte
rádi jídlo? Ze statik vyplývá, že ano; 21 % mužů a
31 % žen je obézních, a když sečteme nadváhu a
obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a u
mužů dokonce 72 %. Výskyt obezity a nadváhy je
u nás vyšší než v evropském průměru. Tato hrozivá
čísla nás vyšvihla na přední příčku zemí Evropy. Co
ale naděláme – fastfoody a drobné pochutiny nás
nabádají k obžerství na každém rohu a pokud jídlo
skutečně milujete, jste zdraví a nejste vegetariáni,
stejně podlehnete a zakoupíte si třeba jen tak na
stánku párek v rohlíku nebo langoš s česnekem.
Patřím k lidem, kteří jí téměř vše, hlavně když
je toho hodně. Na mém těle se tato životní filozo-

fie samozřejmě odráží, ale
nemohu si pomoct. Prostě
mi chutná. Umím si také
docela obstojně navařit a s
rodinou to pak všechno taky
zbaštit (nejsem lakomec,
proto se pochopitelně dělíme rovným dílem – polovinu
já a druhou žena a mé dvě
děti). Po dobrém jídle je nejlepší dát si něco sladkého,
po přeslazení organismu se
zase trošku zacpat něčím
slaným – brambůrky jsou
ideální, a když už nevíte z
které do které, svoje večerní orgie zakončíte kyselou
okurkou, kterou dožvýkáváte po cestě do postele.
Večer se totiž jí nejlépe,
hlavně díky dnešní rychlé
době, při které se sotva
stihnete nasnídat, pro přemíru práce zhltnete něco na rychlo u pumpy nebo
cizineckého prodavače nudlí a po práci přijdete domů
hladoví jako vlci a jste schopní „vyluxovat“ ledničku
od Aspiku po Žemlovku… Ó, jak vám rozumím, moji
spolukonzumenti.
Jednou za rok však přijde doba, kdy potřebuji změnu. Začne to docela nenápadně těsnějším oděvem,
přidá se občasná bolest zad, funění po vystoupání
do druhého patra a vrcholí to úsměvnými pošklebky
přátel na adresu mého TOPíku (zkratka TOP = Tukový Ozdobný Pás). Nejsem rád tlustej, a protože
vím, že si za to můžu sám, podstoupím dietu. Ne
drastickou, ale dietu. Přestanu jíst uzeniny (šunka
povolena), přílohy od pečiva a knedlíků až po rýži
a brambory, začnu do sebe ládovat tuny zeleniny a
kuřecího masa a občas k tomu přidám trochu toho
pohybu. Vždycky, když začnu držet dietu, dávají v
televizi jen reklamy na instantní omáčky a polévky v
sáčku a občas se tam objeví kuchař, který radí, jak si
na sádle udělat vynikající zahuštěný guláš. Ale kila
jdou dolů a po dvou měsících sebezapření a slintání
nad talíři druhých váha ukazuje příjemných 20 kilo
dole, přátelé mne obdivně poplácávají a dožadují se
receptu, jak jsem to dokázal. Je to příjemný pocit,
ale já jsem vnitřně tak trošku nešťastný a v podstatě
se celý dietní cyklus těším jen na to, až si nasmažím
bramboráky a zakousnu se do opečené klobásy.
Ona totiž dieta bez hladu nejde a kdo vám bude
tvrdit, že ano, je divnej. Ještě tak měsíc dělám, že
hubnu a potom bezmocně podlehnu svým vášním,
vezmu rodinu do restaurace, objednám si pečená
žebra s křenem a po jejich zkonzumování se mi na
obličeji rozlije slastný úsměv ukojeného člověka. V
tento moment mne nezajímá žádná politická situace,
zdražování vody a korupční aféry, a když se nad tím
tak zamyslím, možná tohle je ten důvod, proč je nás
tolik – tlustých, ale spokojených.
Jistě, každý není jako já a věřím tomu, že jsou
tací, jež jídlo považují pouze jako nezbytnou
součást svého života, bez které by zemřeli. Já si
však nemohu pomoct a raději oželím dva měsíce v
roce, které si odpírám, abych mohl po zbytek roku
spokojeně tloustnout. A proč vlastně tento úvodník
píšu? Období mé diety už klepe na vrátka. Dobrou
chuť…
Mumma

Byt Blansko
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„Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.“ Tak tento překrásný citát je z pera anglického
spisovatele, dramatika a nositele Nobelovy ceny za literaturu, muže jménem George Bernard Shaw.
Češi jsou národ, který jídlo opravdu miluje. I já mám jídlo rád a dobře se najíst považuji za jeden z
vrcholů každého dne. Pravé uspokojení českého strávníka však zdaleka nezáleží jen na kvalitě potravin
a jejich zpracováni, nýbrž také na jeho množství. U nás totiž již léta platí pravidlo „čím více, tím lépe“.
Pokud patříte mezi uctívače zdravé výživy a jídlo je pro vás jen nutným zlem, dál raději nečtěte…
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www.velvetblansko.cz
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

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

Nová vrata již za 3 hodiny !!!

NÁBYTEK HAVLÍK

SLEVY
jídelních stolů
a vybraných židlí
od firmy TON

- 20 %

20 let na trhu – 100% právní záruka a seriozní jednání
* Prodej DB 2+1 Blansko - Dvorská, 57 m2, 3.p.,šatna, balkon...NC - 1 049.000 Kč
* Prodej OV 1+kk Blansko - Wanklovo nám., 30 m2, 2.p., výtah...NC - 809.000 Kč
* Prodej OV 3+1 Blansko - Dvorská, 7.p., výtah, výhled na les...NC - 1 699.000 Kč
* Prodej 4 x RD Blansko - Pod Sanatorkou, stavby na klíč...NC - od 3,9 mil. Kč
* Prodej 3 bytů 1+kk Blansko - Dvorská, 2.p., + auto-stání , různé typy ...NC - do 900.000 Kč
* Prodej 4 x STP na RD Blansko - H.Lhota, inž.sítě na pozemku...NC - info v RK
* Prodej RD 5+1 Blansko - Lažánky, klidná čás, rekonstrukce...NC - 1 599.000 Kč
* Pronájem bytů 2 a 3+1 Blansko - Písečná, volné, nevybavené...NC - 4.000 Kč + inkaso
Další nabídku nemovitostí najdete na - www.mikark.cz
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Jiří Crha je lídrem
krajské kandidátky ODS

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

obuv s vodoodpudivou
p
membránou

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Ohlédnutí za zajímavou akcí
Pozvání ředitele Městské knihovny Blansko Mgr.
Pavla Přikryla opětovně přijal student Katedry politologie Univerzity Palackého v Olomouci Aleš Blaha.
V pátek 14.10.2011 téměř dvě hodiny přednášel
a následně besedoval o volebních systémech se
zaměřením na ideální volební systém pro Českou
republiku. Atmosféru zajímavé akce přibližuje fotografie.
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

vel. 36
vel
36-42

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Zveme vás do nové prodejny

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

Po - Pá
So

9 - 1730
9 - 1100

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

Z jiného konce světa domů
a zpět do světa
Nemám ve zvyku zmiňovat v regionálním tisku události mimoblanenské, ale když mohou oplývat
nekonečným vychvalováním Ameriky, jejíž krachující ekonomika dopadá i na ostatní země, Českou
republiku nevyjímaje a vzor světové ekonomiky se drží nad vodou jen díky půjčkám komunistické
Číny, která ji po kouskách skupuje, tak proč neudělat výjimku?
odpad o sto procent a nejen násobit příjmy zbohatlíků, ale i legalizovat zisky ze šedé ekonomiky a
násobit je nezdaněnými výnosy, které zaplatí všichni
občané - jak uvádí pan Wagner.
Stále rychleji se blížíme ke stavu, kdy budeme
mít pár desítek bohatých občanů a chudičký stát,
o jehož budoucnosti se rozhoduje všude jinde, než
doma. Kde je naše zemědělství, jehož produkce byla
exportována do řady zemí, ze kterých ji dnes nyní
musíme nakupovat? A nejen zemědělské produkty,
ale celá řada zboží, které bývalo našim exportním
bohatstvím, se odstěhovala do Polska, Německa,
Rakouska, Francie, Číny a dalších států, vynálezy
našich vědců, zejména léků, se stěhují do USA,
mnohamiliardové výnosy z obchodních řetězců
a bývalých výrobních firem, které chybí ve státní
pokladně, si rozdělují akcionáři řady zemí, kteří z
pozadí vládnou celé Evropě. A pak se divme, že si
za jim příznivé postoje a obrovské zásluhy vyhodnotí
pana Kalouska jako nejlepšího ministra financí.
Neúnosná chamtivosti politiků a finančníků již není
pouze lokálním, ale celosvětovým problémem. Svědčí o tom sobotní masové manifestace, které proběhly
v 951 městech 85 států všech světadílů ovládaných
nenasytným až bezohledným kapitálem, mezi která
se zařadila i naše Praha s heslem „Konec vládě
peněz“. Zdá se, že jsme i s našimi politiky naskočili
do vlaku, proti kterému povstal celý svět. A co teď?
Jestli 90% světového bohatství vlastní jedno jediné
procento lidí, tak co s tím?
Jiří Šrámek

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

Dvorská 32
Blansko

HIT SEZÓNY

Byl jím zvolen na pondělním regionálním
sněmu ODS v Brně, v souboji o první místo
porazil senátora Richarda Svobodu 70 hlasy
proti 37 hlasům přítomných delegátů. Podporu
mu vyjádřil i předseda Jihomoravské ODS a
zástupce Břeclavska Jiří Kadrnka, který prohlásil: „Pan Crha je člověk, který deset let řídil
krajský úřad ku prospěchu všech okresů a je
zárukou, že nebude sedět na třech židlích v
Praze, Brně a Asociace krajů ČR a není tím,
kdo nebere post hejtmana jako prostředek pro
budování své kariéry, ale jako službu občanům
celého kraje.
Jiří Crha prošel úspěšně funkcemi představitele Okresního úřadu v Blansku, ředitele
Krajského úřadu Jihomoravského kraje a v současné době je místostarostou Města Blansko.
- Šr -

Přiměl mně k tomu víceméně článek MUDr. Petra
Wagnera zveřejněný v Britských listech s titulkem:
„Čí je Kalousek ministr“ ve kterém doslovně uvádí:
„Dluhopisy vydané ministerstvem financí jsou geniální nápad. Výnosy jsou vysoké a nejsou zdaněné.
Kdokoliv má peníze může je zhodnotit neobvykle.
Kdokoliv má šedé peníze, může je očistit transparentně. A kdokoliv má peníze, má záruku, že jeho
zisk zaplatí občané. A všichni tleskají... Větší tunel a
„zhasnutí“ si lze těžko představit. Kdopak asi ty dluhopisy během pár dnů za desítky miliard nakoupil?
Podnikání s nezdaněným ziskem tu ještě nebylo.
Zato máme zdražení odvozu odpadu a další pokusy
vytáhnout z normálních lidí peníze. Přes zdravotnictví, důchody... Kdepak to asi skončí, pane nejlepší
ministře – a komupak sloužíte? Lidem asi ne!“
Tento článek nepotřebuje komentář. Je zajímavé,
že jej uvádějí Britské listy s podtitulkem „deník o
všem, o čem se v České republice příliš nemluví“.
Ano, je mnoho událostí, o kterých se z obav následků
nemluví. Jako v dobách minulých. Kdo nemá imunitu, neví den ani hodinu kdy přijde o zaměstnání.
Průměrný plat nám roste díky milionovým (a to
jsem skromný) příjmům šéfů firem se státní účastí,
nepřiměřeným příjmům úředníků na ministerstvech,
kterým mohou závidět nejen představitelé vlády, ale
žebračenku by si ve srovnání s mnohými zaměstnanci státu mohl ke svému příjmu nárokovat i pan
prezident. Pouze 736 poslanců Europarlamentu má
příjmy blížící se platům osob státem živených. Asi
proto je nucen pan Kalousek zvedat DPH, cenu za

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI

736696069
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Freddieho sloupek
Dukelský
průsmyk
Tak to dopadlo „dobře“. Hotel Dukla byl
vydražen do rukou města Blanska. Nemůžu být ale spokojen nekriticky. Hlavně
z toho důvodu, že do médií už před dražbou unikly informace, které hovořily o vůli
města Blanska hotelovou ruinu koupit tzv.
„za každou cenu“. Po dražbě samotné pak
informace hovořily o cenovém rámci ve výši
100 milionů korun. Nevím, zda se to zakládá
na pravdě, ale jsem vděčný alespoň za to,
že se tato částka „neprofláknula“ taky před
dražbou.
Když totiž prodávající ví, že má téměř
jistého kupce, za jisté peníze, nic jej nenutí
cenu nenavyšovat. Možná i prostřednictvím
nasazeného dražebního koně. Ano, moje
konstrukce je sice paranoidní, nicméně není
úplně nelogická. Svědčí o tom i fakt, že v
tomto názoru nejsem osamocen.
Takže bych se do budoucna přimluvil za
to, aby se k informacím přistupovalo citlivě,
protože strategická informace výše uvedeného typu má doslova cenu zlata.
No a teď zbývá dořešit příběh hotelu Dukla
poslední kapitolou. Když kolem té stavby
chodím, říkám si, jak se mohla taková ohavnost vůbec v centru města objevit. Stavba
je poplatná době svého vzniku, do centra
města se naprosto nehodí, je necitlivě zakomponována a nebojím se říci, že je prostě
hnusná. Omlouvám se jejím tvůrcům, třeba
za své kariéry navrhli lepší budovy, ale tohle
se prostě nepovedlo.
I za cenu velkého dočasného zatížení
pro centrum města, bohužel i za cenu trvalejšího zatížení městské pokladny, navrhuji
se ošklivé krabice pro region s nelogickým
jménem zbavit. Centrum by se provzdušnilo
a myslím, že hotel Dukla nikomu chybět
nebude. I přes vzpomínky, které v sobě
na něj nosím v podobě prvních diskoték,
umění jednoho z prvních barmanů a krátkou
brigádu v restauraci. Zapomenout se pak
na hotel Dukla nesmí. Hlavně proto, aby
někoho v budoucnu zase nenapadlo nějakou
takovou šílenost v centru postavit. Ale to už
je práce pro někoho jiného, v jiné době a v
jiných podmínkách. Klidně ať hotel Dukla žije
dál, ale jen na starých pohlednicích nebo
fotografiích, stejně jako tomu je se sochou
jednoho z největších československých
zločinců minulého století. Také ta už naštěstí
náměstí Republiky „nezkrášluje“, ale v klidu
odpočívá v propadlišti dávno minulých dob.
Freddie
freddiemail@email.cz

Koncert
Základní umělecká škola Blansko vás zve na
koncert žáků dechového oddělení 15. listopadu 2011
v 17 hod. v Sokolovně v Rájci-Jestřebí. V programu
zazní vážná, jazzová a populární hudba v podání
Tanečního orchestru ZUŠ Blansko pod vedením
Jiřího Boreše a žáků ze tříd učitelů Martina Sobola,
Jiřího Boreše, Jiřího Žerníčka a Rumena Jančeva.
Průvodní slovo MVDr. Hana Kuběnová
-zuš-

Beseda
Městská knihovna Blansko srdečně zve všechny
příznivce a přátele Blanska na besedu "Blansko
historické". Beseda spojená s ukázkou starých knih,
fotografií a dokumentů se uskuteční v pátek 21.
října 2011 v naší knihovně. Blanskem vás provede
knihovník
Pavel Svoboda

Přerušení elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Dne 25.10.2011 od 07:00 do 16:30 – Blansko, ulice
Dvorská - domy č. 8, 10, 16, 20, 22, kotelna u č.20,
garáže u domu č. 16.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON

Petra Braunová
v knihovně
V letošním Týdnu knihoven (3.10. - 9.10.2011)
přijala naše pozvání spisovatelka Petra Braunová,
která napsala už 17 knih pro malé a větší děti i pro
dospělé. V pondělí 3. října se v dětském oddělení
Městské knihovny Blansko uskutečnily dvě velice
zajímavé besedy. Tu první navštívilo 60 dětí z
šestých a sedmých ročníků ZŠ Salmova. O hodinu
později je vystřídalo 39 studentů z blanenského
gymnázia.
Nejprve se paní spisovatelka rozhovořila o tom, jak
vzniká kniha, kdo všechno se na jejím vzniku podílí,
jak vypadá konkrétní spolupráce s ilustrátorem a
jak dlouho to vlastně trvá, než se kniha ocitne mezi
čtenáři. Pro každou věkovou skupinu vybrala spisovatelka Braunová knihy ze své tvorby. Děti zaujala
podrobnostmi o vzniku knih i čtením napínavých
úryvků. Její knihy začaly hned následující den mizet
z regálů. To je důkazem toho, že osobní setkání s
autorem děti vždy pro čtení nadchne.
Na konci každé besedy odpovídala paní Braunová
na zvídavé dotazy dětí. Cenné rady získali zejména
budoucí mladí „ spisovatelé“.
Bc. Pavlína Gargošová,
Městská knihovna Blansko

INZERUJTE
VÝHODNĚ
V MONITORU
Tel. 602 543 381
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Cenová houpačka
Zboží

Albert

Billa

Kaufland

Mléko v lahvi 1 litr

17,90

18,90

15,90

Rama 0,5 kg

34,90

39,90

34,90

Vejce 10 ks

24,90

24,90

24,90

Brambory 1 kg

8,90

12,90

8,90

Česnek 1 kg

99.90

119,90

89,90

Rajče keř. 1 kg

29,90

39,90

29,90

Paprika bílá 1 kg

24,90

29,90

24,90

Banány 1 kg

12,90

26,90

21,90

Květák 1 ks

17,90

22,90

17,90

Tuzemák 0,5 l

125,90

99,90

89,90

Celkem Kč

398,-

436,-

359, -

Rozdíl Kč

+39.-

+ 77.-

0,-

Jak je nejen z uvedených ale i dalších cen zboží,
pokud není ve slevě z jeho přebytku nebo blížícímu
se konci spotřební lhůty, začínají se ceny pomalu
ale jistě zvedat. Srovnejme si ceny vajec, másla,
mléka, zeleniny, cukru, plynu, elektřiny, a dalších
pro život nepostradatelných surovin a služeb
včetně zdravotnictví před pár měsíci a dnes. A to
nás ještě čeká zvýšení DPH, tedy další zvýšení
cen všeho. Jen o zvýšení platů a důchodů se toho
moc nenamluví (jen okecává).

Stejně si počínají v cenách i naše zahraniční
obchodní společnosti. Jako obyčejně, pořadí ve
výši cen se nemění. Nejdražší z prodejen je stále
Billa, nejlevnější Kaufland (jak ryze česky to zní)
a mezi nimi se sem tam pohybuje Albert a ty další. Všechny jsou ale dražší, než jejich prodejny
v Německu a jiných zemích. Jen v platech jejich
zaměstnanců je to právě naopak. V těch jsme
nejlevnější ze všech.
- Šr -

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

PROGRAM NA LISTOPAD 2011

hotelu Panorama. Informace Bc. Kateřina Daňková,
tel. 731646774.

1.11.2011 od 10 hodin
ČÍM JSTE VY, BYLI JSME I MY,
ČÍM JSME MY, BUDETE I VY
- Historie a současnost úcty k zemřelým-povídání
s pastoračním asistentem Oblastní charity Blansko
Mgr. M. Doleželem.

Herna
- Internetová kavárna pro rodiče, v době provozu
herny pro rodiče a děti, poplatek 20,- Kč/h.
Dopoledne: st 10 – 11,30 hod., čt 8,30-11,30 hod.
Odpoledne: sudé úterý a čtvrtek : 16-18 hod., každý
pátek 16 - 18 hod.

4.11. a 18.11. od 10,15 hodin
VAŘÍME ZDRAVĚ
- Povídání s Jitkou Pokornou odbornicí na výživu dětí
o sestavování jídelníčku pro děti od 1 roku, výměna
receptů, používání netradičních potravin.

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

8.11. 2011 od 10:00 hodin
VITAMÍNY A MINERÁLY
- Povídání s laktační poradkyní Jitkou Pokornou
v rámci projektu ZDRAVÁ VÝŽIVA KOJENCŮ, ve
spolupráci s firmou Hero, která vyrábí Sunar.

11.11. 2011 od 16 hodin III
POCHOD SVĚTÝLEK KE SVATÉMU MARTINOVI
- Již tradiční pochod se světýlky od Centra “PRO“
Blansko, Sladkovského 2b do kostela Svatého Martina na Staré Blansko, popis trasy na www.blansko.
charita.cz – sekce Klub Ratolest.

Zumba
- každé pondělí od 10 do 11 hodin s Ing. A. Štelclovou - vstupné 50,- Kč. Děti je možné vzít s sebou.
Dramatická výchova
- S Mgr. Vendulou Zachovalovou - každá středa
16-17 hodin.

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

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

Dům dětí a mládeže
na plný pecky

22.11. 2011 od 9 hodin
VYRÁBÍME ADVENTNÍ VĚNCE
se seniory v DPS Pod javory 26 Blansko
- Naučíte se plést adventní věnec. S sebou: korpus
na věnec, vázací drátek, nůžky, ozdoby na věnec.

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

29.10. od 10 hodin
RELAXACE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ
S praktickými ukázkami uvolňovacích technik
- Povídání s psycholožkou Mgr. Radkou Šebelovou
z poradny pro rodinu a mezilidské vztahy Blansko.

* 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

Plavání dětí s rodiči 1 – 6 roků
- Plavání v Městských lázní – ve velkém bazénu, v
rehabilitačním bazénu Městkých lázní a ve Wellness

duha barevná a slunce při západu červené? Výroba
svíček, lampiček a lampionů. Malování světlem.
Cena 120 Kč.
27. října v 8.00-16.00 hod.
„Na bílém koni či grošované kobyle?“
Povídání a zpívání o svatém Martinovi, pranostiky, zvyky a legendy. Zahrajeme si pověst o svatém
Martinovi ve vlastnoručně vyrobených kostýmech,
namalujeme a vyrobíme koně a kobylky, bílé, grošované i černé a možná si na nich i zajezdíme. Cena
130 Kč
Bližší informace naleznete na stránkách http://
klub-snek.webnode.cz, přihlášky zašlete mailem
na klub.snek@email.cz nebo vhoďte do schránky
Ulity (příjem vám bude obratem potvrzen smskou)
nejpozději do 21. 10. 2011, abychom stihli nakoupit
materiál.
Simona Kučerová

Malí umělci
- Hudební program - úterý 22.11. od 16 do 17 hodin.
Program pro děti 3+, jednotlivé vstupné 35,- Kč.

15.11.2011 od 10 hodin
VŮNĚ PODZIMU
- Přijďte na voňavou besedu s paní Vlaďkou Michlovou ze společnost Cosmetics ATOK International.
Povídání o nových trendech v kosmetice pro ženy.

Cvičení pro děti s rodiči
- Dle jednotlivých skupin po, st, čt a pá.

Blíží se podzim, čas pouštění draků, čas, kdy
světla ubývá a za dveřmi je svátek svatého Martina, který k nám opět přijede na svém snad bílém,
snad grošovaném koni. Podzim je kouzelný čas a
podzimní prázdniny byly vymyšleny právě proto,
abychom si je užili, jak se patří. Klubovna Ulity se tak
od 25.- 27. října promění v místo plné her, zábavy
a tvoření s podzimní tématikou, kam jsou zvány
všechny nadšené a šikovné děti.
25.října v 8.00-16.00 hod. „Za humny je drak!“
Legendy a pohádky, aneb je drak jen jiné jméno
pro dinosaura? Juchání s dráčaty, pouštění draků.
V případě příznivého počasí vypustíme draky za
humny, pokud bude lít, pustíme si pohádku „Za
humny je drak“ či „Princové jsou na draka“. Cena
120 Kč.
26. října v 8.00-16.00 hod. „Budiž světlo!“
Hrátky se světlem a povídání o světle. Proč je

Laktační poradna
- Pátek 9-10 hodin, nahlaste se prosím 1 den předem
telefonicky nebo prostřednictvím emailu.
Šikulky
- Výtvarné tvoření rodičů a dětí – od 8:30 do 10 hodin
dle jednotlivých skupin poplatek 60,-Kč za vstup.

Příprava na život s miminkem
- Pondělí 16-18 hodin.

Dětský klub Šnek připravil pro děti 1. až 4. tříd další zábavné, povídací, tvořivé, pohádkové, legendární a všeobecně nezapomenutelné dny pro období podzimních prázdnin pod heslem: „Všude
dobře, ale ve Šneku v Ulitě na ulici B. Němcové 2a nejlíp.“

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

9.11.2011 od 8,30 do 10,30 hodin
10.11. od 16,30 do 18 hodin
MARTINSKÁ SVĚTÝLKOVÁ DÍLNA
s dobrovolnicemi
- Přineste si sebou: skleničku od výživy, kulatou
krabičku od sýru a PET lahev 1,5 l – poplatek 40,-Kč
na ostatní materiál.

Seznámení s masážemi kojenců a batolat
- Pátek od 9 do 10 hodin nový kurz od 4.11.2011.

Volno? Prázdniny?
Šnek ví co s nimi!

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

Zahájení školního roku 2011/2012 bylo v Domě dětí a mládeže Blansko nad očekávání příjemné.
Do stávajících i nových kroužků se přihlašuje stále více dětí. Z nových kroužků můžeme jmenovat
například kroužek střelecký, myslivosti a ochrany přírody, kroužek plastikových modelářů, rocková
kytara a jiné.
Všichni zaměstnanci z domečku z toho máme
obrovskou radost a zájmu veřejnosti si velice vážíme.
Všem rodičům a dětem touto cestou děkujeme za
podporu naší práce a věříme, že opět letošní školní
rok bude stejně zajímavý a zábavný pro nás i pro
děti a rodiče, kteří si nás oblíbili.
Kromě zahájení činnosti kroužků máme také naplánovanou činnost na podzimní prázdniny. Každý
den nabízíme více jak 2 akce pro děti z Blanska a
okolí.
Na středu 26. 10. 2011 a čtvrtek 27. 10. 2011 připravujeme tyto akce pro veřejnost: S draky nejsou
žerty, S Ájou v akci na in-linech, Bongo - Brno a

prázdniny s Jožkou I., Kdo si hraje, nezlobí, podzimní
florbalový turnaj a prázdniny s Jožkou II.
Všechny zájemce o prázdninové akce srdečně
zveme na prázdniny plné zábavy a pohody v Domě
dětí a mládeže, Údolní 2, Blansko. Zájem veřejnosti
je veliký a proto pokud budete chtít svoje děti přihlásit na prázdniny v DDM Blansko, je třeba přihlášku
doručit do DDM co nejdříve.
Veškeré informace a přihlášky naleznete přímo v
Domě dětí a mládeže Blansko, nebo www.ddmblansko.cz. Na všechny se již velice těšíme.
Kolektiv zaměstnanců
DDM Blansko
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BLANSKO
nám. Svobody 15
tel. 773 88 11 12

Ing. Roman Koupý
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Bezručova 6, Blansko

tel. 722471582
www.caﬁsco.cz, info@caﬁsco.cz
-

denní kavárna s letní terasou, akční nabídky každý den
snídaňové menu od 39,- Kč
zmrzlinové poháry, zákusky, palačinky, grilované panini, plněný wrap
ideální pro pracovní schůzky - otevřeno již od 8 hodin ráno
V listopadu každý pátek od 19 - 21 hodin
HAPPY HOURS na vybrané míchané koktejly
- V sobotu 12.11. slavíme příchod Svatého Martina a od 14 hodin jste
srdečně zváni nejen na svatomartinské rohlíčky a svatomartinské víno
- možnost pořádání akcí (narozeniny, křtiny, večírky)
včetně zajištění občerstvení i mimo pracovní dobu

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

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

774 42O OO5
k03-132x100_personal_CMYK.indd 1

Postřehy z USA #11
tréninky NJ Devils, i ty předzápasové se
téměř nedá dostat. Klubový šéf, potomek
sicilských imigrantů, Lou Lamoriello, je
velmi přísný a třeba do kabiny Devils je
obtížné se dostat. My si vystačili s Florida
Panthers, bylo to i tak zajímavé, zvlášť,
když za Panthers v té době nastupovali mí
dva kamarádi. Ale to jsem odbočil.
Hokej v NHL je především show a společenská událost zároveň. Atmosféra zdaleka není tak bouřlivá, jako na na našich
stadionech, ale i tak je to zážitek. Dokonale
propracovaný systém navzájem se doplňujících pořadatelů, od ochranky, přes
Devil’s Dancers, po uvaděče a prodejce
občerstvení. Před stadionem obvykle nějaká zábavná atrakce (především) pro děti,
mezi třetinami zápasy malých hokejistů a
soutěže a samotný hokej, samozřejmě.
Američané jsou známí svým patriotismem,
nikoho tedy neudiví, že každý zápas je
Hokejisté Devils při rozbruslení
uveden státní hymnou USA nebo výjimečně náhradním nápěvem, jako třeba „God
Bless America“ (Bůh žehnej Americe).
Pokud je soupeřem tým od severních
sousedů, samozřejmě zazní i hymna Kanady. V těch okamžicích je hala zahalená
do světelné show, kterou tvoří národní
symboly. Ale hymna ani hráči nejsou
odměňováni těmi největšími ovacemi (ani
Patrik Eliáš, který dal hattrick). V rámci
předzápasového rituálu se na velké obrazovce v jednom zápase objevila fotografie
mladého vojáka, který odjížděl na misi do
Iráku. Celá hala povstala, a na službu jeho
vlasti jej vyprovodila bouřlivým potleskem,
trvajícím snad minutu!!! Jak říkám, patriotismus je v Američanech silně zakořeněn.
A je to právě proto a ne navzdory tomu, že
se obyvatelé rekrutují z imigrantů, kteří mířili do USA
po celé generace. Nový domov je semknul dohromady.
National Hockey League
Bylo by hezké vidět něco podobného u nás, a to nejen
v průběhu hokejového mistrovství světa.
Byla založena v roce 1917, ale o hlavní trofej: Stanley
Cup již hokejisté bojují od sklonku předminulého století.
Petr J. Drahovzal
Zhruba v polovině minulého století se v jejím rámci zformovalo 6 týmů (The Original
1.
Fanoušci Montreal Canadiens
Six), které působí v lize dodnes. V průběhu
Připomínka úspěchů New Jersey Devils u stropu haly

let došlo k několika expanzím ligy, až se
jejich počet ustálil na dnešních 30 týmech,
geograficky dělených do východní a západní konference, z nichž každá se skládá
ze 3 divizí. Tak se stane, že některé týmy
spolu v rámci NHL mohou potkat třeba jen
jednou, s týmy, které bojují ve stejné divizi,
se pak naopak setkávají nejčastěji.
Zdaleka nejúspěšnějším týmem všech dob
je bezesporu Montreal Canadiens, které
zdobí 24 mistrovských titulů (pro ilustraci,
druhý nejúspěšnější tým je Toronto s
„pouhými“ 13 výhrami ve Stanley Cupu).
V Montrealu jsou fanoušci nesmlouvaví a
přísní, hráči jsou pod obrovským tlakem,
který se s jinými městy nedá vůbec porovnat. Na druhé straně existují týmy s
komorní, nezajímavou atmosférou, kam
by se dal zařadit třeba Phoneix nebo do
loňské sezóny Atlanta.
Já mám to štěstí, že mým průvodcem světem NHL je bývalý hráč, vítěz prestižního
Stanley Cupu z roku 1980: Glen „Chico“
Resch. Ten v současné době pracuje pro
televizi MSG, která pokrývá týmy z New
Yorku a okolí, a je odborným (Color) komentátorem pro tým New Jersey Devils.
Díky němu jsem měl možnost poznat
atmosféru zápasů všech týmů v New Yorku
(Rangers, Islanders a Devils). Opravdu je
o co stát. Bylo nám umožněno nahlédnout
do zázemí televize MSG, byli jsme přítomni
pozápasovému rozboru ve studiu, podívali se na komentátorské stanoviště a na
předzápasové rozbruslení. Soupeřovo. Na

Před halou Prudential Center

4.10.2011 10:47:40

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Dnešní fotoreportáž je o akci Městské knihovny Blansko, která uspořádala již třetí
ročník výstavy fotografií nazvanou Salon blanenských fotografů, která byla zahájena
v pátek 7. října a potrvá do 30. října v provozní době knihovny.

Třetí ročník výstavy zahájil v dětském oddělení knihovny starosta Města Blansko
Lubomír Toufar. Ocenil aktivitu kurátora výstavy, kterým je tradičně Pavel Svoboda
i účast třiadvaceti fotografů, kteří pro výstavu poskytli svá díla.

Vysoká účast občanů je oceněním iniciativy Městské knihovny i vysokou úrovní
předešlých ročníků, která letos přilákala rekordní zájem nejen fotografů, ale i blanenských občanů, pro které byly i prostory dětské knihovny a výstavní místnosti malé.
Text a foto: - Šr -
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Byli jste už v T. P. C. A.?
Pokud ne, tak napněte pořádně zorničky… T. P. C. A. - neboli: Toyota, Peugeot, Citröen Automobile,
je nadmíru fascinující elegantní moderní automobilka s japonským vedením, která reprezentuje výrobu
japonských a francouzských aut v českém městě Kolín. A právě sem se místo vyučování vypravila ve
středu 5.10.2011 naše třída E4 z OA a SZdŠ Blansko pod vedením paní ředitelky Dvořákové a pana
učitele Gregora.
Po překročení
pomyslných hranic
Středočeského kraje
jsme nejprve navštívili proslulou Kutnou
Horu, která se pyšní
zejména tím, že její
historické centrum
můžeme nalézt mezi
památkami v seznamu UNESCO.
Kdo se v Kutné
Hoře nepodívá do
místních zachovalých havířských
dolů, jakoby tam ani
nebyl. My si však
něco takového nenechali ujít, a proto
jsme navštívili místní muzeum stříbra
- Hrádek. Zde nás
slečna průvodkyně
nejprve seznámila s
havířským nářadím a
s náročnou prací horníků kdesi v temnotách v podzemí při osmihodinové pracovní době, do které však
nebylo započítáno tříhodinové „adrenalinové“ lezení
po žebříku zpět a následná hodina přizpůsobení se
dennímu světlu.
Poté, co jsme se nastrojili do klasických havířských
bílých hábitů, které jsou v podzemí alespoň trochu
vidět, jsme si vzali helmy a s lampami následovali
průvodkyni ke vstupu do dolu přes náměstíčko, na
němž jsme se na malou chvíli stali atrakcí pro fotoaparáty japonských turistů.
Zanedlouho jsme byli zhruba 35 metrů pod zemí
se zapeklitými a tajuplnými černočernými uličkami s
velice nízkými stropy a úzkými stěnami, mezi které
bychom asi těžko vecpali obézního či klaustrofobního člověka.
Procházka v podzemí byla zajímavá zkušenost,
avšak většina z nás by si školu za práci s tehdejšími
havíři raději nevyměnila. Kromě dolů patří k symbolům města i sympatický chrám svaté Barbory, což je
stavba velice podobná pražskému chrámu svatého
Víta, ke které jsme se nezapomněli přijít podívat. Po
prohlídce dolu se zájemci vydali s třídním učitelem
k dalším památkám Kutné Hory. A tak jsme si prohlédli ulici Ruthardku, kostel svatého Jakuba, známý
Vlašský Dvůr, atypickou gotickou kašnu či rodný dům
Josefa Kajetána Tyla.
Z Kutné Hory nás po poledni odvezl autobus
do nedalekého Kolína, za nímž se rozprostírá automobilová firma T. P. C. A. Před ní se nacházelo
neuvěřitelné množství různobarevných aut všech
tří značek.
Při vstupu do moderní automobilky se nás ujali
dva zkušení pánové, kteří nás zavedli do místnosti
s multimediálním plátnem, kde jsme během krátké
chvíle mohli spatřit krátké filmy, které zaznamenávaly
vznik firmy, stavbu továrny a práci na jednotlivých
pracovištích.
Poté jsem se šli podívat přímo do provozu, odkud
každých 70 sekund vyjíždí jedno nové auto. Dílna,
využívající japonskou metodu zásobování „Just in
time“ (minimální zásoby, dokonalá synchronizace výroby), je rozlehlá jak na délku, tak na šířku. Abychom
se ještě více přiblížili do dění v podniku, nastoupili
jsme do dvou vláčků, které nám zprostředkovaly
hotovou cestu do světa fantasie.
Oči nevěděly, kam se mají dříve podívat. Všude
spousta pracovníků, pracovních pásů, každý vykonával svou rutinní, avšak dobře placenou činnost
do nezastavení. Je zkrátka neuvěřitelné, že z „pár
plechů“ se zanedlouho vyklube automobil, již čekající
na svého budoucího majitele.

Nejvíce ze všeho nás ohromili místní roboti. Ti svými dlouhými a rychle se pohybujícími pažemi připomínali živé až nadpřirozené bytosti. Byli neuvěřitelní!
Jak něco takového dokáže člověk naprogramovat?
Dokázali rozpoznat, jaký druh barvy právě zvolit na
dané auto, jaké dveře či typ karoserie přiřadit k Toyotě, Renaultu či Citröenu. Jejich práce byla pro zdejší
pracovníky nadmíru efektivní, alespoň se nemuseli
zvedat s těžkými věcmi. Pro nás byla neskutečná
jako z nějakého sci-fi. Největšími takovými roboty
byly tzv. Godzilly, vysoké od podlahy až ke stropu.
A aby toho nebylo málo, tak nás cestou míjela
samojedoucí vozítka s polotovary, také evidentně
ovládaná počítačem.
Návštěvu T. P. C. A. vřele doporučuji, ať už pro
samotnou prohlídku ultramoderní výroby, tak pro
uchazeče o dobře placené pracovní místo.
Exkurze je už sice za námi, ale vzpomínky na mimořádný zážitek zůstanou na velmi dlouho v našich
myšlenkách.
Pavel Marek, student E4 OA a SZdŠ Blansko

Komenského 14
678 01 Blansko
(budova bývalé fary)

SENIORŮM POSKYTUJEME
BEZPLATNĚ:
•
•
•
•

registraci do senior pasů
časopis Senior Pas Novinky
přístup na internet
informace z oblasti sociální,
kulturní, zdravotní a bezpečnostní

Pondělí, středa 12.00 – 14.00
Pátek
8.00 – 10.00

mobil: 732 747952
e-mail blansko@spolecne.info

* FOTOREPORTÁŽ Z ULICE B. NĚMCOVÉ *

Významným zabezpečení kostela proti nebezpečí hrozícímu z oblak byla minulý týden
provedena generální oprava výměnou již nespolehlivého uzemnění kovového kříže a
bleskosvodu na druhém konci budovy.

Naopak již po několik let nebylo od přestavby bývalé mateřské školy dodnes zabezpečeno zdraví po balkoně se pohybujících studentů. Po celé délce zkrácené budovy
nebylo obnoveno zábradlí, a přesto byla její rekonstrukce zkolaudována.

Na stejné ulici a v okolí bylo neuváženě umístěno tolik dopravních značek, kterých
postupně přibývalo tak, že už se v nich nikdo nevyzná a tak se stalo pravidlem, že je
nikdo nerespektuje. Kdo to vymyslel, měl by se v Plzni ucházet o doktorát.
Text a foto: - Šr -
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Baseballisté Olympie Blansko
jsou v extralize!!!
Baseballisté OLYMPIE BLANSKO zvítězili v rozhodujícím utkání baráže o extraligu nad
Skokany Olomouc 5:1. Po excelentním výkonu nadhazovače Pavla Procházky dokázali
blanenští baseballisté porazit v pátém utkání baráže o extraligu na domácím hřišti Skokany
Olomouc 5:1.
OLYMPIA BLANSKO si tak zajistila postup
do extraligy, která se bude v Blansku hrát opět
po třech letech.
O postup se zasloužil bojovným výkonem
celý tým, ale největší zásluhu na něm má zcela
jednoznačně blanenský nadhazovač Pavel Procházka, který v pětizápasové bitvě (sérii hrané
na 3 vítězné zápasy), dokázal odházet ve všech
třech vítězných zápasech Blanska (7-2, 2-0 a
5-1), ve kterých vstoupil na nadhazovací kopec,
plných 27 inningů a čelil celkovému počtu 103
pálkařů a neumožnil během těchto 27 směn
jediný doběh soupeře. Všechny tři body, které
soupeř během těchto tří zápasů zaznamenal,
byly vždy jen po chybách obrany.
Jeho ERA 0,00 (průměrný počet umožněných
bodů nadhazovačem v utkání) se tak zapíše
zlatým písmem do historie blanenského baseballu.
Jedno vítězné rozhodující "utkání o všechno"
už baseballisté Olympie letos sehráli a to, když
udolali Klasik Frýdek-Místek až v posledním
5. zápase semifinále play-off Českomoravské
ligy (ČML) v dramatickém zápase na domácím
hřišti 5-3 a celou sérii vyhráli 3-2 na zápasy
(4-5, 10-0, 9-6, 7-17 a 5-3). Tímto vítězstvím si
pak zajistili účast v baráži o extraligu. Finálové
vítězství 4-2 nad Sokolem Hluboká pak určilo
dvojice pro baráž. Tu utvořili Olympia Blansko
(vítěz ČML) - Skokani Olomouc (8. tým v ExL)
a Hroši Brno (7. tým v ExL) - Sokol Hluboká (2.
tým ČML)
Nechybělo však mnoho a pátý rozhodující
zápas baráže o extraligu se už v Blansku hrát
nemusel. Olympia sice začala barážovou sérii
s extraligovou Olomoucí výborně a ujala se
po vítězství 7-2 v prvním utkání vedení 1-0 na
zápasy. Skokani však dokázali otočit vývoj série
po výhrách 5-0 a 11-3 na 2-1 ve svůj prospěch.
V sobotu ve 3. zápase v Olomouci byli lepší
domácí, kteří zvítězili výrazně 11-3. Blanenští
byli v sobotu oslabeni o vyloučeného catchera
O. Navrkala. Blanenští do utkání nasadili dvojici
mladých nadhazovačů Němec, Blažek. Ti ale
nestačili na pálkaře soupeře a Olomouc tak otočila stav série na 2-1 ve svůj prospěch. Pokud
tak blanenští hráči chtěli vrátit sérii do Blanska,
museli v neděli bezpodmínečně vyhrát. Na
kopec nastoupil od začátku zápasu "blanenský
kouzelník" Pavel Procházka, který doslova
čaroval a neumožnil soupeři za celý zápas i
přes dramatickou koncovku jediný doběh. Po
osmi odehraných směnách svítil na výsledkové
tabuli stav 0-0 !!! V poslední směně se podařilo
pálkařům Olympie dostat soupeře pod tlak a
dvěma body se ujali vedení 2-0. V dohrávce
deváté směny sice domácí při závěrečném tlaku
obsadili všechny tři mety při nula autech, poté
však čaroděj Procházka dvěma strikeouty opět
poslal oba pálkaře domácích zpět na střídačku
a závěrečným odpalem do vnitřního pole a následným autem na 1. metě baseballisté Olympie
ukončili zápas. Ve fotbalové terminologii se dala
dohrávka deváté směny čtvrtého zápasu v Olomouci přirovnat snad jen k situaci, kdy brankář
(v tomto případě Procházka) chytne za stavu
1:0 v 89. minutě první penaltu a ve 95. minutě
nastavení druhou...
Přesně v této situaci, jako fotbalisté, kteří
neproměnili 2 penalty, se po zápase nacházeli

K

pálkaři Olomouce. Jinými slovy v domácím
prostředí naštěstí nevyužili Blanskem nabídnutý
tenisový "mečbol" a ne jeden, ale hned několik.
Stejně jako tenista, který vede v rozhodujícím
gamu závěrečného setu 40-0.
Ale pojďme zpět k rozhodujícímu pátému zápasu, pro domácí Olympii právem nazývanému
"utkání roku". Na nadhazovací kopec proti sobě
nastoupili za Skokany z Olomouce Jiří Šimek
a za domácí Olympii, kdo jiný než Pavel Procházka. Extraligová Olomouc si na něj hodně
věřila a vůbec si nepřipouštěla, že by je dokázal
porazit potřetí v řadě. Před zaplněnou tribunou
na Jahodovém poli v Blansku za krásného podzimního slunečného dne podávali od začátku
zápasu oba nadhazovači excelentní výkony.
Pálkaři se sice snažili, ale jejich odpaly většinou
končily v rukavicích soupeřů nebo prošvihnutým
třetím nadhozem. Domácí Olympia měla sice
více ze hry, ale po sedmi směnách svítilo na
výsledkové tabuli skóre 0:0. O všem rozhodla
8. směna. Nejprve domácí polaři udělali v obraně 2 chyby a ty dokázala Olomouc potrestat
vedoucím bodem 0-1. Baseballisté Olympie
se však dokázali prosadit hned v dohrávce 8.
směny a po odpalech Jakuba Veselky, Libora
Koláře a Jakuba Kováře za přispění nervózní
obrany soupeře otáčejí na 2-1 ve svůj prospěch.
V zoufalé snaze zastavit rozjeté blanenské
pálkaře sahá hostující trenér Voják ke střídání
nadhazovače, ale je již pozdě. Nově příchozímu
levákovi Veselému přidává Olympia další 3
body a ujímá se vedení 5-1.
Za bouřlivého skandování domácích příznivců (hostující fanoušci, jako by se v dohrávce
8. směny z ochozů zcela vytratili, nebo spíše
nechápavě kroutí hlavou) dělá Procházka v
závěrečné 9. směně poslední tři rychlé auty a
radost domácích hráčů Olympie nebere konce.
Je dobojováno!!!
OLYMPIA BLANSKO VRACÍ DO BLANSKA
PO TŘECH LETECH OPĚT NAŠI NEJVYŠŠÍ
SOUTĚŽ - BASEBALLOVOU EXTRALIGU!!!
Ta se v Blansku hrála nepřetržitě od roku 1993
do roku 2008 dlouhých 16 let.
Kromě Pavla Procházky, který potřetí v řadě
neumožnil soupeři jediný doběh (je to jako kdyby např. v případě hokejového play-off brankář
"vychytal 3 nuly v řadě za sebou" a pomohl tak
svým výkonem k vítězství v sérii), zaznamenal
v tomto rozhodujícím zápase výborný výkon i
Jakub Veselka, který měl 3 dobré odpaly ze tří,
z toho jeden dvoumetový a stáhnul vítězný bod.
A ještě jedna zajímavost na závěr. Na tribuně
sledovala rozhodující zápas i jedna z legend
blanenského baseballu, zakladatel a dlouholetý
nezapomenutelný hráč Olympie Olda Lošťák,
který právě před 20 lety v roce 1992 vybojoval s
Blanskem první historický postup do Extraligy. A
víte, kdo ve vnitřním poli zahrál svým příhozem
na první metu poslední aut tohoto rozhodujícího
zápasu? Teprve 17letý talent Olympie jménem
David Lošťák.
Kompletní fotoreportáž z vítězného zápasu
a následných pozápasových oslav přímo na
trávníku naleznete na http://www.petrstribrcky.
com/baseball/2011/olympia-vybojovala-extraligu/index.html
Robert Dvořák
baseball klub, Olympia Blansko

ADEŘNICTVÍ
Jana Vaňková
Smetanova 7
Blansko (za spořitelnou)

Tel: 775 923 586

Dámské * Pánské * Dětské
V kadeřnictví jdeme s dobou a neustále
se vzděláváme pro vaši spokojenost !!!

Veronika Juránková:
pondělí, úterý, čtvrtek
Jana Vaňková
středa - pátek

!!!NOVINKY!!!NOVINKY!!!NOVINKY!!!

9 - 18 h
9 - 18 h

Každé úterý PÁNSKÉ DNY
- stříhání bez objednání

- Brazilský keratin: hloubková regenerace a častečné narovnání vlasů na dobu 3 měsíců
- Připevnění barevných pramínků pomocí metody ring ,,melír do 5 min,,
- Tónování pro blond odstíny Shaper pastels Matrix ,,Konec nudné blond"
- Prodej vlasové kosmetiky Matrix a Bes
- Speciální 5 minutové barvení pro pány s šedivými vlasy

Pracujeme s ﬁrmou Bes a Matrix

Gymnázium, Blansko, Seifertova 13
pořádá pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ a jejich rodiče

Den otevřených dveří
v pátek 4. listopadu 2011
v době od 9,00 do 17,00 hodin
- informace o studiu
- informace o přijímacích zkouškách
- prohlídka školy
- kulturní program

informace na tel. 516 411 189, 516 411 190
nebo na reditel@gymbk.cz, www.gymbk.cz

Reakce - polemiky
REKLAMACE
Po přečtení inzerátu v novinách, objednala jsem
se na permanentní make-up s tím,že mi tato OSVČ
– kosmetička vykreslí horní a dolní linky (píše v
inzerátu 14 let praxe),se sídlem Zámeček, 1. patro,
ul. Svitavská 500, Blansko. Domluva zněla, že mi
provede vše, co mám na očích z minulého permanentního make-upu. Kosmetička souhlasila. Práci
prvního zákroku nejen neumrtvila a hned pracovala,
ale vše proběhlo velmi bolestivě a následně se mi
vytvořily podlitiny. Po zhojení jsem se objednávala na
korekci (21.7.2011). Když jsem se domáhala opravy
její neodborné a také velmi špatné práce, byla jsem
vyhozena. Neudělá mi žádnou korekci, ani opravu
požadované práce. Domluvili jsme se, že vrátí celou částku 3200,- Kč. Paní souhlasila, mám si přijít
následující den -22.7.2011
Pani Vančurová zasílá SMS správu, že nic nevrátí,
zkrátka si to rozmyslela. Mám si jít stěžovat. Já odpovídám paní Vančurové, že trvám na vrácení peněz
za velmi špatně a neodborně odvedenou práci. Též
zasílám číslo účtu, na které má peníze zaslat. Dala
jsem jí dostatek času, a to do 5.8.2011.
Peníze neposlala, i když jsem ji upozornila, že neumí pracovat ani nemá dobré chování k zákaznicím,
že vše o ní zveřejním v novinách, aby se příště nestalo, že by některá zákaznice byla tak nešťastná jako
já. Výsledná práce je velmi špatná, oči mi orámovala
a opticky zmenšila. Tato kosmetička nemá cit, také
její přípravky na umrtvení nejsou v pořádku – práce
po umrtvení strašně bolí. A co hlavně - pomlouvá! Co
bylo vytvořeno před její prací není dobré, ale hlavně
Vám neudělá, co budete požadovat! Jen si stále stěžuje, že nikdo neumí udělat tak dobře permanentní
make-up, proto si ho dělá sama.
Paní Vančurová, jste neprofesionální a děláte
ostudu všem Vašim kolegyním. Neumíte se chovat a
jednat se zákazníky. Nevážíte si zákazníků a hlavně
- nedokážete přijmout opravnou reklamaci.
Váš „SALÓN“ je velmi neútulný, přecpaný, na
pohled působí dojmem – sklep (vejdete a hned vedle
dveří parkuje kolo).
Paní Vančurová, zašlete mi 3 200,-Kč, které jsem
Vám zaplatila. Ze zákona mám nárok pro špatně a
neodborně provedenou práci odstoupit od smlouvy.
Dále bych Vás chtěla upozornit, že moje příští kroky
půjdou na FÚ v Blansku, kde jim nahlásím, aby u Vás
provedli kontrolu účetnictví. Jste OSVČ a nevydáváte
doklady se všemi náležitostmi (i když jsem doklad
požadovala).
Následně s Vašim jednáním seznámím ČOI v
Brně. Budu požadovat kontrolu vašich prostor, čistoty, materiálu, se kterým pracujete. Dále uděláme
posudek, zda jste pracovala dobře a práce od Vás
odpovídá zadané zakázce.
Zdraví nespokojená a zklamaná zákaznice
Foltánová, Blansko. 10.9.2011

Odpově
Aniž bych četla Vaši stížnost do novin, protože
ji nechci číst, a stačí mi, jak mě šikanujete SMS, a
co jste mi ztropila za výtržnost v provozovně, budu
reagovat.
Podstata metody Permanentního make-upu spočívá v tom, že se nejdříve udělá základ očních linek
a nejlépe za 4-6 týdnů korekce. Základ nemusí být
vždy dokonale celistvý a dostatečně výrazný. Zvláště
ve Vašem případě, kdy jste chtěla oboje linky naráz,
což není obvyklé, kvůli zátěži víček. Každá zákaznice
je poučena o technologii - tedy i Vy. Je také poučena,
že víčko může bolet, místo může být zarudlé i oteklé.
K lokální anestezii se používají jenom přípravky, které
jsou schváleny v provozním řádu. Není vyloučeno,
že jehla v přístroji může přesto působit nepříjemně,
rozhodně to není bolest, kterou popisujete. Pomůcky,
tedy i jehly, jsou na jedno použití a jsou likvidovány
jako infekční odpad. Netvrdím, že umím PM jenom
já, ale že jsem si opravovala linky sama, protože mi
to v Brně zkazili, je pravda. Přišla jste na oboje linky,

zaplatila jste 3200, což je cena i s korekcí. Odcházela
jste s objednáním na korekci asi za měsíc. Do té doby
jste si na nic nestěžovala, ani jste nedala vědět, že
by bylo něco v nepořádku. V den korekce jste přišla
o půl hodiny později a místo práce jste mě napadla,
že nic nechcete, že to neumím, protože vám to dělali
před 10 lety na Slovensku, že jedete na dovolenou,
že jste byla oteklá, že mám špinavé jehly, že se vám
u mě nelíbí, já se vám nelíbím, můj pes by se vám
určitě také nelíbil, kdyby tam byl. Pak jste kupodivu
řekla, že Vám to dodělám jindy. To jsem samozřejmě odmítla. Měla jsem v úmyslu linky dodělat, byla
jsem na to připravená, ale pro vás byl lepší konflikt
s cílem ublížit, tak vám korekce propadla. Může se
stát, že se zákaznice omluví, zvolí se jiný termín
nebo má předplaceno, tak se vrací peníze. Ale nad
Vaším jednáním zůstává rozum stát. To, co píšete o
mně a o mé provozovně, se může každý přesvědčit,
zda je to pravda. Je to Svitavská 500, Zámeček.
Ráda každého přivítám a vysvětlím metodu PM.
Mám spoustu spokojených zákaznic a nenechám
se odradit Vaším útokem, což byl záměr. Také bych
apelovala na kolegyně ve službách, protože vím,
že se občas podobný člověk najde všude, aby se
nenechali rozhodit a odradit. I když já sama jsem po
jednom fyzickém útoku zákazníka, který si evidentně
spletl provozovnu, přestala dělat masáže.
Lenka Vančurová

Dovětek
Nebývá zvykem, že bych se zabýval na stránkách
Monitoru třenicemi mezi zákazníkem a podnikatelem.
Tentokrát ale obě strany trvaly na otištění svého
názoru, zřejmě se jedná o osobní averzi. Paní Foltánovou a její make-up jsem neviděl, zato jsem si
prohlédl provozovnu paní Vančurové během stejného
zákroku. Nic z toho, co kritizuje paní Foltánová, jsem
tam neviděl. V provozovně bylo čisto, viděl jsem
jehly na jedno použití a na lůžku ležela spokojená
zákaznice, která přišla na zmíněnou korekci a podle
jejich slov je se službami spokojená. Paní Vančurová
mi pak ještě vysvětlila, že permanentní make-up je
vykreslení obočí a očních linek přírodními pigmenty
na dobu zhruba dvou let. Nejedná se o klasické tetování, po několika týdnech pigment zesvětlá. Důležité
je ale to, že zákaznice se v průběhu procedury dívá
do zrcadla a sama si určuje tloušťku a tvar linek.
Co na závěr? Noviny nejsou ani finanční úřad, ani
hygiena, ani obchodní inspekce. Názor si udělejte
sami.
PM

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

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč.
bourání. Tel. 724249530
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* Nabízím stříhání psů. Objednání pejska je
možné od října 2011. Budeme se těšit! email:
strihanibella@centrum.cz, tel: 732879309.
* RÁMOVÁNÍ, PASPARTOVÁNÍ - příjem zakázek v prodejně Aliquis, Centrum Ježek,
Smetanova 6, Blansko, www.aliquis.cz.
* Prodám byt v OV Adamov 2+1 - 990000,Kč, Byt v OV Blansko 2+1 - 1200000,- Kč,
Chalupu v Jeseníkách 6+1 1590000,- Kč, byt
v OV Blansko 1+1 - 849000,- Kč, RD Horní
Lhota 1690000,- Kč. Tel. 603722434.
* V Blansku nebo okolí do 15-ti km hledám
ke koupi stavební pozemek. Předem děkuji
za nabídky. Mob.: 604 374 975
* Koupím nejlépe cihlový byt 2-3 + 1 v centru
Blanska. Cenu respektuji, mám hotovost rychlé jednání. Tel.: 731 932 016
* Salon BELLA: Nabízím stříhání psů. Objednání pejska je možné na telefonu či emailu.
Budeme se těšit! email: strihanibella@
centrum.cz. Tel: 732879309.

PRODEJ
* Stavební rozvaděč - plně funkční, za 3500,- Kč.
Tel. 606728334.
* 2kapny plněné peřím, prošívané do čtverců, kvalitní
sypkovina. Zcela nové, d.193, š.133, i jednotlivě.
Tel. 604389346.
* DB 1+1 ul. Cihlářská BK, 40 m2, balkón, 3.p/4, možnost převodu do OV, vlastní kotel, zděné jádro, nízké
měsíční náklady, cena 950.000,-Kč. Tel. 724746996.
* Vláčky, měřítko N 1:160 a dětské kolo na 3 -6 let.
Tel. 732700047.
* Obytný přívěs "Polák" N126N, dřez, vařič, lednice
(trojkombinace), spaní 3-4, brzděný, TK 3/2013, tel.
606944516.
* Manž. dvojpostel s čelem a úlož. prostory, možno
odělit 2 postele, cena 2700 Kč. Dále střešní tašky
červ. pálené použité - 2 Kč za kus. ALU kola 14" se
zimními solid. pneu 185/60 na Ford, Peugeot, Citroen
(4x108), za 4500 Kč. Tel. 739022072.
* Plně funkční automatickou pračku Crozley, 5 kg
prádla, přední plnění, hl. 45 cm, za 1800,- Kč. Tel.
606146220.
* OV 2+1 v BK. Cihlový, vlastní kotel. Tel. 602840896.
* Novou kytaru, i se stojanem na noty + stolička. PC
5500, nyní 4700. Tel. 605977358.
* Dám. horské kolo Olpran, téměř nejeté. PC 2600,
nyní 1100. Dále dětskou koloběžku za 100 Kč. Tel.
608326109.
* Krásný červený kočárek Peg Perégo, tříkolka, po 1
dítěti. PC 12500, nyní 4900. Tel. 605977355.

KOUPĚ
* Na Motorolu W175 nabíječku a baterii. Tel.
601504313 (SMS).

RŮZNÉ
* Na Motorolu W175 koupím nabíječku a baterii. Tel.
601504313 (SMS).
* Pronajmu garáž ve Zborovcích - Sloupečníku. Tel.
602724073.
* Hledám pronájem 1-2+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu větší byt 1 + 1 v Blansku. Tel. 737900946.
* Najde se někdo na doučování matematiky? Tel.
776373666.
* Daruji za odvoz bazén 3,66 - 90 cm, 2 roky v provozu. Tel. 776253578.
* Pronajmu 1+1 na Zborovcích s vl. topením, volný
od 11/11. Tel. 606222001.
* Dlouhod. pronajmu garáž u Sýpky. Tel. 775223137.

Sport Club Jany Kuncové
a Studio Boženy Volavé-Davidové
připravil zajímavý Wellness program pro všechny, kdož chtějí
zhubnout, doplnit energii pro každý den a změnit svůj životní styl.
Program
- je rozvržen do 5ti „kampaní“ (1 kampaň = 3 týdny), ale můžete se kdykoliv
zapojit nebo vystoupit.
Podmínky
- každou kampaň (1x za 3 týdny) odeberete nápoj Natural balance shake

516 432 363, 777 100 103
e-mail: rosendorf@iol.cz
Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Michalův salát, 23.10.2011 v 15 h, Blansko – Dělnický dům, cena 140,- Kč. Dětský program Michala
Nesvadby.
Tomáš Matonoha – Talk Show, 4.11.2011 v 19.30 h,
Rájec-Jestřebí, Sokolovna, Cena 150,- Kč.
Miloš Pernica a hosté... - Štěpán Rak, 8.11.2011
v 19 h, Klepačov, Areál zdraví a pohody, 150,-Kč.
Daniel Landa Tour 2011 – 9.11.2011 ve 20 h, Brno
– Hala Rondo, cena 470,- Kč a 790,- Kč
Olympic 2011 – 12.11.2011 v 19.30 h, Blansko –
Dělnický dům, cena stání 400,- Kč

Tato zajímavá odměna určitě stojí za to.
Program může být i krásným vánočním dárkem pro vaše blízké.

Informace a přihlášky:
776 140 953 - Mgr. Jana Kuncová
723 877 888 - Robin Kunc

Ticketpro:
22.11. 2011 Karel Gott a hosté - Brno, Boby
centrum
23.11. 2011 Tom Jones - Brno, Hala Rondo
4.12. 2011 Hana Zagorová - Brno, Boby centrum

Změna je život, radost i pohyb! Zkuste to s námi!

Matýsek, o.s.

3.11. 17 hod. - beseda na téma "Éčka v potravinách- Máme se jich bát?"
- hlídání dětí zajištěno, nutno nahlásit dopředu
18.11. 16 hod - přednáška na téma:
Jak pečovat o pleť v zimě, základy líčení aneb krásná za 10 minut.
- možnost nechat se nalíčit profi vizážistkou ZDARMA.
- hlídání dětí zajištěno, nutno nahlásit dopředu.

NOVINKA!!! cvičení rodičů a dětí na ZŠ Salmova

- každé úterý od 10 do 11 hod, cena 35,- Kč na lekci nebo na pololetí 400,- Kč.

Ticketstream:
12.11. 2011 Jean Michel Jarre - Brno, Hala Rondo
25.11. 2011 Apokalypsa 34 – Brno, BVV
27.11. 2011 Louskáček - Brno, Janáčkovo divadlo
27.11. 2011 Šípková Růženka - Brno, Janáčkovo
divadlo
Ticket Art:
15.11.2011 Michal David Megatour,
19.11.2011 Mrazík – muzikál na ledě, Brno, Hala
Rondo
25.-27.11. Popelka – muzikál na ledě, Brno, Hala
Rondo
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín,
Praha
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Bradway, Praha
Aktuální nabídka:
Kalendář Adamov 2012 – Adamov v dílech výtvarníků. Ve stolním kalendáři naleznete vyobrazení
města od začátku 19. století až po současnost.
Cena: 55,- Kč
Kalendář Zpřístupněné jeskyně ČR 2012 – vydala
Správa jeskyní České republiky, formát A3, obsahuje fotografie všech 14 přístupných jeskyní ČR.
Cena: 110,- Kč

Od 31.10. začínají

Jazykové kurzy pro dospěláky s hlídáním dětí
- cena jedné lekce od 45,- Kč :
- úterý 15 hod - angličtina
- čtvrtek 15 hod - němčina
- pátek 8:45 - angličtina
- pátek 10:30 němčina
- a dále doučovací jazykové kroužky pro děti na základní škole:
- pondělí 15 hod - angličtina pro žáky 4.-6. třídy ZŠ
- pondělí 16 hod - angličtina pro žáky 1. - 3. třídy ZŠ

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-

Máte zájem o jiný jazyk, nebo jiný čas kurzů?
Napište nebo zavolejte, rádi se vám přizpůsobíme.

Inzerujte

Klub Matýsek oznamuje

termín zápisu do dalšího kurzu plavání rodičů a dětí v lázních a na hotelu Panorama, což je úterý 8.11.2011 od 15 do 16 hod v lázních v Blansku, v prvním
patře ve vestibulu. Plaveme s dětmi od 6 měsíců do 6 roků.

Více info najdete na www.klub-matysek.webnode.cz
nebo na tel. 724761590 - Mgr. Monika Kubová

PRODEJ - POKLÁDKA

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

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

Kontakt:

Odměna!!!
Pokud snížíte svoji hmotnost o 5 kg za 5 kampaní (15 týdnů) s naší pomocí,
získáte ZDARMA „Den proměny“ od Studia Boženy Volavé-Davidové
a Sport Clubu J.K., který zahrnuje:
•
Barevné poradenství dle FEN-ŠUEJ (patent Boženy Volavé Davidové)
•
Kartičku barev
•
Návrh šatníku a doplňků
•
Manikúra
•
Prodloužení řas
•
Analýzu pleti
•
Kosmetiku
•
Masáž
•
Návrh účesu a barvy vlasů (prof. kadeřnice Andrea Fábry)

S - PODLAHY
ODLAHY

Blansko

Nabízíme:
*
*
*
*
*

* 4. nápoj získáváte ZDARMA!
* Bude Vám stanoven plán a vypracován jídelníček
* Po celou dobu Vám budou k dispozici radou a pomocí
Bc. Božena Volavá Davidová, Mia Peterková, Robin Kunc a Mgr. Jana Kuncová

Mateřské centrum Dětský koutek
Blansko - K. J. Mašky 2 pořádá:

www.rosendorf.cz

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

v MONITORU!!!
Slevy až 50%
Tel. 602 543 381

www.guape.cz

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

NOVÁ ADRESA:
ROŽMITÁLOVA 40, Blansko
(nad restaurací Punkva)
TEL. 775 765 790, 775 111 911
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Fotbalisté poskočili
na druhé místo přeboru!
Od posledního vydání Monitoru sehráli
Tvrdé souboje tělo na tělo nejsou už k vidění jen v ligových zápasech.
fotbalisté FK Apos Blansko další dvě utkání
Dnes už se bez nich nedá hrát ani krajský přebor.
Foto: - Šr a budiž jim připsáno ke cti, obě byla vítězná.
V tom prvním díky pěkné Sehnalově brance
zvítězili na domácím hřišti nad Baníkem
Zbýšov 1: 0. Vzhledem k tomu, že je to se
čtyřmi body poslední mužstvo celé soutěže
není výsledek přesvědčivý, ale každé tři
body jsou důležité. O týden později zajížděli
blanenští k utkání s FC Kuřim. Po prvním
poločase vedli brankami Šenka ve 2. minutě
a Sehnala v 18. minutě 1:2, ve druhém přidal
Janíček v 71 minutě třetí branku a další tři
body za vítězství 1:3 je se získanými 23
body vyneslo v tabulce až na druhé místo za
FC Vracov, který má o pět bodů více, zatím
co třetí Znojmo a čtvrtý Bzenec mají o bod
méně. Zajímavé je, že pouze fotbalisté FK
Apos Blansko prohráli jediné utkání, Vracov
a Znojmo dvě a čtvrtý Bzenec 4. utkání. Blansko spolu
Do konce podzimního kola je čekají ještě čtyři zápasy.
s Boskovicemi vedou tabulku nerozhodných utkání s
Doma s devátým Ráječkem druhé v Rousínově, třetí
počtem pěti remíz. Znamená to, že blanenští zatím
doma se šestým Kyjovem a čtvrté, předehrávané utkání
neprohráli žádné utkání s mužstvy do devátého místa
17. kola v Blansku se třetím Znojmem, se kterým jsme v
(až na desátý Moravský Krumlov, kde v poločase vedli
prvním utkání na hřišti soupeře remizovali 0:0.
2:0 a prohráli 4:2).
- Šr -

SQUASH
Je dobojováno
Závěrečnými finálovými zápasy byl ukončen dlouhodobý squashový turnaj tříčlenných družstev „ČAD
CUP“. Nejprve v utkání o 3. místo zvítězily Boskovice
nad Lokomotivou H. M. M. 7:2 a v závěrečném utkání
o 1. místo udolali Ptáci Killers nejtěsněji 5:4, i sety
skončily těsně v poměru 16 : 15. Ptáci tak oplatili
hráčům Killers porážku ze základní skupiny a budou
se pyšnit svými jmenovkami na putovním poháru
určeným pro každoročního vítěze tohoto turnaje.
Nejúspěšnějšími jednotlivci v tomto turnaji byli Jindřich Čeladín (Ptáci), který zaznamenal 60 vítězných
setů, Jiří Vybíhal (Boskovice) 52, Nabil Lai (Ptáci)
47 vítězných setů.
Další novou aktivitou ve squashcentru po WALLYBALU je ZUMBA a ZUMBA TONING. Od neděle
16. 10. 2011 od 19:00 do 20:00 rozjíždíme s Jirkou
Borešem a v pondělí a středu od 10:00 – 11:00 se
zkušenou lektorkou Anetou Kuklínkovou ZUMBU. V
úterý pak s lektorkou Sandrou Kejíkovou od 18:0019:00 a 19:00 – 20:00 ZUMBU TONING, což je
ZUMBA s činkami.
Jste samozřejmě všichni zváni, v závěru chci
upozornit, že do budoucna plánujeme také cvičení
na trampolínkách s Anetou Kuklínkovou, v případě

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:
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

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

jakýchkoliv Vašich dotazů a rezervací ji neváhejte
kontaktovat na tel: 733 763 437 nebo e-mailu: info@
zumba-studio.cz.
Z důvodů rozšíření kvality služeb pro naše zákazníky hledáme zkušeného maséra/masérku, který
by měl zájem o pronájem prostor ve squashcentru,
veškeré bližší informace na tel: 516 412 100 nebo
e-mail: squash@cadblansko.cz.
-rl-

Přeběh okresu Blansko
po nové trase
z nejnižšího do nejvyššího bodu
Tradiční akce blanenského extrém týmu HORIZONT KOLA NOVÁK již více než desítku roků
symbolicky navazuje na dávnou tradici, kdy se různá
poselství a zprávy předávaly prostřednictvím běžců.
Trať až do letošního roku kopírovala tok řeky Svitavy
a vedla 43 kilometrů od severu k jihu napříč okresem
převážně po silnicích. A právě nebezpečí silničního
provozu vedlo organizátory ke změně. Autorem nové
atraktivní cesty je Oldřich Šperka a vede z nejnižšího
bodu okresu na hranici u řeky Svitavy za Adamovem
(236 m n.m.) do nejvyššího u Benešova na radiolokační stanici Skalky s vyhlídkou (730 m n.m.).
Zdolání tratě není závodem, přesto budou časy
měřeny a rekordy zaznamenávány do knihy rekordů.
V případě štafet jede skupinka na kolech a vždy
jeden člen běží. Intervaly střídaní nejsou stanoveny.
Zúčastnit se mohou neomezeně velké skupiny běžců
(štafetovým způsobem) i jednotlivci starší 18-ti let.
Všichni zájemci jsou zváni na start v 11:00 hodin u
silniční značky okres Blansko za Adamovem v neděli
23.října v 11:00 hodin. Trať povede přes Adamov
stále podél řeky Svitavy do Blanska, dále směrem
na Skalní mlýn a pak (až na malé výjimky) mimo silniční provoz žlebem do Sloupu, kolem Vlčí skály, na
Oborský Dvůr, U Skal, s cílem Skalky – radiolokační
stanice. Časový limit je šest hodin. Účastníky čeká po
doběhu mimořádná možnost návštěvy rozhledny na
vrcholku Skalky a závěrečné posezení v restauraci
Morava v Benešově.
-r-

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

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

Již od
99,měsíčně!

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

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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