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www.realitymacocha.cz
RD Spešov

RD Vavřinec

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

Kompletně zrekonstruovaný prostorný RD se zahradou
v klidné části obce. CP: 498 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 2.490.000 Kč

Samostatně stojící RD s prostory pro podnikání. CP: 408 m2.
mob.: 734 386 371 Cena: 2.500.000 Kč

Chata Blansko

Byt Blansko

Byt Blansko

Velmi pěkná chata na klidném místě. Blansko-Bačina.
CP: 418 m2.
mob.: 777 857 740
Cena: 550.000 Kč

OV 2+1 (52 m2), 2. patro, dům po revitalizaci. Nízké
náklady na bydlení.
mob.: 777 857 738 Cena: 1.245.000 Kč

DB 2+1 (54 m2) s lodžií, 3. patro cihlového domu. Klidná
část města.
mob.: 777 857 738 Cena: 1.099.000 Kč

e-mail:

O krajských volbách

O minulém víkendu proběhly v naší republice volby do krajského zastupitelstva. Musím
se přiznat, že volit jsem nebyl, protože tento institut považuji za zbytečný. Před několika
lety se krajské úřady rušily a najednou se znovu obnovily. Stojí to spoustu peněz na daních z kapes daňových poplatníků, nehledě na provozní náklady, energie a další finance,
spojené s tímto zbytečně státem dotovaným úřadem.

kontakt: Rožmitálova 6,
tel.:
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

O tom jsem ale psát nechtěl. Moje původní
na více než sto let starých teoriích Marxe,
myšlenka byla úplně jiná. Překvapily mě totiž
Engelse a Lenina, které se nakonec ukázaly
výsledky voleb, v nichž tentokrát dominovala
jako nefunkční. Na straně druhé je tu teorie
KSČM po boku ČSSD. Někde vyhrála, jinde
demokratická, fungující po celém světě dávno
byla druhá, ale ve všech krajích předstihla
před tím, než vznikl Komunistický manifest.
vládnoucí ODS. Proč?
Nezbývá mi než se vrátit k původní myšlenStýská se lidem po znárodňování a vyvlastce. Proč se vracet o dvacet let zpátky? Proč se
ňování majetku? Zapomněli už na nedostatek
vzdát svobody slova? Proč se vzdát svobody
zboží v obchodech a nekonečné fronty na
názoru? Proč kapitulovat před totalitním režimaso, banány, pomeranče, vložky, toaletní
mem? Ostatně řada bývalých komunistických
papír a jiné nedostatkové zboží? Asi ano! Jak
funkcionářů si vytvořila velmi lukrativní pozice
krátkou paměť náš národ má…
v podnikatelské i politické sféře. Máme jim za
Taky už si nepamatuje na povinné demonto tleskat?
strace k Vítěznému únoru nebo k 1. Máji, a
PM
taky na to, že kdo se nezúčastnil, měl problémy v
zaměstnání a mnozí byli z
práce vyhozeni. Kdo chtěl
držet krok, musel se přizpůsobit, jinak měl smůlu.
A tak jsem se zamyslel, co
vlastně voliče vedlo k takové
- DB 2+kk Blansko – Zborovce, 54 m2, 2.p., výtah, pěkná kuchyně...NC – 1.290.000 Kč
volbě? Touha po penězích,
- Byt 3+1 OV Blansko – Zborovce, 93 m2, 2.p., velmi pěkný, vl.topení...NC – 1.750.000 Kč
po sociálních jistotách, po
- RD Blansko – Horní Lhota, celková rekonstrukce, klidné místo...NC – 2.050.000 Kč
vyšších důchodech, po vět- STP Blansko – Horní Palava, 462 m2, IS na hranici, blízko centra...NC – 575.000 Kč
ší mateřské nebo vlastně
- STP Blansko – Horní Lhota, IS na hranici, tichá lokalita, výhled...NC – 1.500 Kč/m2
proč?
Toť otázka, na kterou ne- STP na RD Blansko – Češkovice, 4658 m2, dobrá investice ...NC – 750 Kč/m2
lze jednoznačně odpovědět.
- Pozemek na zahradní RD - Ráječko, 1647 m2, IS dostupné ...NC – 499.000 Kč
Na jedné straně stojí komu- Pronájem 2+1 Blansko – Chlečického, 57 m2, 1.p., prázdný...NC – 4.000 Kč/měs.+ink.
nistická filozofie, založená

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

HLEDÁME PRO ZÁJEMCE BYTY A RD NA PRODEJ V BLANSKU

NÁBYTEK HAVLÍK

KUCHYNĚ
úplně jinak
* nižší ceny *
* vyšší záruky *
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- realizace do 2 dnů
- slevy při předplatném
- zřízení služby od 0,- Kč
- akcelerovaný noční provoz
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FPO s.r.o.
Smetanova 4, 678 01 Blansko
E-mail: fpo@fpobk.cz
Tel.: +420 516 410 850, Fax: +420 516 419 746

Stabilní a rychlý internet za nejlepší ceny

www.fpobk.cz

Byt 1+1 v OV Blansko – Údolní, 3.NP,
32 m2, po kompletní rekonstrukci v
cihlovém bytovém domě.
NC – 799.000 Kč

Byt 2+1 v OV Adamov, 1. NP v rodinném domě se zahrádkou, 72 m2,
velmi pěkný, klidné místo, soukromí.
NC - 1.199.000 Kč

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání
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Volební maratón skončil
Letošní krajské volby
se konaly ve 1409 volebních okrscích v 673
obcích Jihomoravského
kraje. Z 966 647 oprávněných voličů své hlasy
odevzdalo pouze 36,89
%. Výsledek ukazuje následující tabulka:

Strana

počet hlasů

procent

počet mandátů

ČSSD

93 843

27,01

23

KSČM

64 805

18,65

16

KDU ČSL

59 159

17,03

14

ODS

32 004

9,21

7

TOP 09 + starostové

20 379

5,86

5

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

BOHATÝ VÝBĚR DĚTSKÉ OBUVI
S TEXOVOU MEMBRÁNOU
Texov
Texová membrána zabraňuje
vlh do obuvi a současně
průniku vlhka
umožňuje větrání.

Nejvíce preferenčních hlasů získal Stanislav Juránek - KDU ČSL, druhý se ztrátou 1 432 hlasů byl
Michal Hašek - ČSSD. Z blanenských kandidátů, kteří se stali krajskými zastupiteli byli:

Druhy membrán:
membrá GORE-TEX, TE-POR,
ATTIBATEX, TERMOTEX.
AT
Značky nabízené obuvi s TEXem:
Zna
Super-fit, KTR, Attiba,
Peddy, Navaho.
Velikostní nabídka: 20-39 dětská, 35-45 pro dospělé.
Dále nabízíme: zimní bundy, čepice, sportovní a turistickou obuv.

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Jiří Crha (ODS)
osmý (2815 hlasů)

Ivo Polák (ČSSD)
sedmnáctý (2137 hlasů)

Stanislav Navrkal (KSČM)
osmnáctý (2100)

...a Ivana Bojdová (KSČM) předposlední (389) z 65 zvolených zastupitelů. Z okresu Blansko byli zvoleni:
Zdeněk Peša (KDU ČSL) - Olešnice, Jaromíra Vítková (KDU ČSL) - Boskovice a Hana Nedomová (ČSSD)
- Boskovice.
Text a foto Jiří Šrámek

Cenová houpačka
Zboží

Albert

Billa

Kaufland

Kuře chlazené 1 kg

74,90

74,90

49,90

Játra vepřová 1 kg

69,90

79,90

49,90

Vepřová krkovice 1 kg

135,00

99,90

94,90

Cukr kostkový 1 kg

29,90

32,90

31,90

Brambory 1 kg

8,50

6,45

8,90

Cibule 1 kg

7,90

19,90

5,90

Květák 1 ks

19,90

39,90

13,90

Rajče keř. 1 kg

39,90

49,90

39,90

Mléko lah. 1l

19,90

14,90

14,90

Cena v Kč celkem

405,80

418,65

310,10

Rozdíl v Kč za nákup

+95,70

+ 108,55

0

Ceny se nám od 21. září dost změnily. Kaufland je
opět podstatně nejlevnější, značně se pohoršil Albert
a Billa si suverénně svůj cenový primát ve výši cen
obhájila. A nejen že obhájila. Zakoupil jsem si mimo
jiné i Jihočeské máslo označené cenovkou za 29,90
Kč. Když jsem prošel pokladnou, zjistil jsem, že jsem
za ně zaplatil 41,90 Kč. Vrátil jsem se do prodejny
a požádal o vysvětlení. Pracovnice, se kterou jsem
putoval k regálu, se omluvila za pochybení a vrátila
mně 11 Kč. I tak mne ošidila o jednu korunu, ale o tu
už jsem se, abych nebudil další rozruch, nedohadoval. Nejde však jen o mě. To máslo už si jistě koupili
přede mnou další zákazníci, kteří na chybu nepřišli a
zaplatili o 12 Kč více, než bylo uvedeno na cenovce u
zboží. Uvádím to jako příklad pro ty, kteří nekontrolují
doklad vystavený pokladnou. Přiznávám, že jsem to

teprve před čtvrt rokem po zkušenosti z jiné prodejny
začal kontrolovat a věřte, že se to vyplácí.
Příkladem pro ostatní prodejny ve značení zboží
je Albert, který již pár týdnů v obsluhovaném úseku
uvádí nejen cenu zboží, ale i zemi jeho původu a
především označuje bezlepkové potraviny a konečně
neprodávají saláty jen v předvážených krabičkách,
ale ukládají je do těchto obalů a váží před zákazníkem. Naopak neoceňuji iniciativu Kauflandu, který již
delší dobu nabízí vánoční čokoládové figurky. Ty mají
vytvářet předvánoční náladu a ne být obyčejným,
dlouhý čas před vánočními svátky uskladňovaným,
okoukaným a pojídaným zbožím.
Ceny byly odečteny 11. října v odpoledních hodinách.
Jiří Šrámek

Dny poezie v knihovně
Jak nejlépe oslavit narození jednoho z nejvýznamnějších českých básníků? Nabízí se setkáním podobně laděných lidí v podzimním čase. Městská knihovna
Blansko se již tradičně svou účastí připojuje k 14.
ročníku festivalu Den poezie (5. – 19. 11. 2012), který
se bude konat v řadě měst po celé ČR na památku
narození Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810).
První poetické setkání proběhne v pátek 9. 11.
2012 v 18 hodin s názvem Letmé doteky nejen s
vůní poezie. Bude to autorské čtení básnířky Evy
Sádecké - podvečer nejen s poezií, ale také s hudbou
a příběhy, pro empaticky založené lidi.

Alfred Nobel
Když tento pán na sklonku roku 1896 umíral, již
věděl, co se bude dít s jeho pozůstalostí. Nobelova
cena je jedním z nejprestižnějších ocenění, které na
této planětě můžete získat. Nebo by tomu tak alespoň
být mělo. Jen u jedné z cen si nejsem úplně tak jistý.
Nobelova cena za mír už prestižní tolik není. Zejména pak proto, kteří lidé nebo instituce na cenu díky
norskému parlamentnímu výboru dosáhnou. Naprosto
sice souhlasím s cenou pro Matku Terezu nebo pro instituci typu UNICEF. Ale s některými laureáty souhlasit
nemohu při nejlepší vůli. Jimmy Carter, Albert Gore,
Barack Obama nebo Yasser Arafat jsou přinejmenším
sporní laureáti. A vyvrcholilo to laureátem posledním.
Cenu dostala Evropská unie. Údajně proto, že díky
EU nevznikl v Evropě za poslední dobu žádný válečný
konflikt. Ano, to je jistě pravda. Troufám si ale říci, že
je to navzdory činnosti EU a ne díky ní. Ano, existuje
společný trh, částečně společná měna, volný pohyb
osob. Ale díky ekonomickým experimentům, nesmyslným nařízením, které ovlivňují naše životy více, než
je zdrávo se EU pomalu stává spolkem navzájem se
obviňujících národů, kdo prý že za ten ekonomický kolaps může. Z takových rozdílů pak plynou ekonomické
a společenské rozdíly, které většinou bývají roznětkou
válečných konfliktů. Stačí se podívat do historie.
Ostatně, laureátem Nobelovy ceny míru by se
mohla stát třeba i jaderná hlavice, měřeno stejnou
optikou. Donedávna bipolární svět, vzájemně se držící
v šachu svým jaderným arsenálem, schopným zničit
život na této planetě v řádu minut přece také nerozpoutal jadernou, třetí a pravděpodobně i poslední
světovou válku. Díky jaderným zbraním byl strach ze
vzájemného zničení daleko větší než touha po dobytí
nových životních prostor.
Připadá mi to opravdu absurdní, těžko říci, co by
si o tom myslel pan Nobel, sám vynálezce dynamitu.
Dnes by patrně ani on sám nedosáhl na mírovou cenu,
založenou jeho jménem.
Vtip to z Norska nebyl. EU je novým laureátem
mírové ceny. Ještě větší absurditou by snad bylo,
kdyby EU dosáhla na cenu, která není ani tak původní
Nobelovkou, nicméně předávanou ve stejném termínu
na jeho počest: cenu za ekonomii.
Rád bych se smál, ale nějak mi optimismus v
poslední době chybí. Možná i ve světle právě skončených voleb. Připadá mi, že jsme opravdu velmi rychle
ztratili paměť. A to mne na tom zaráží nejvíc.
Hezký den.
Freddie
(freddiemail@email.cz)

Druhé setkání se uskuteční ve čtvrtek 15. 11.
2012 v 18 hodin. Proběhne Večer pod lampou, na
němž dostanou šanci vystoupit blanenští amatérští
básníci. Hudebního podbarvení se ujme kytaristka
Eva Libichová.
Zveme všechny, kteří píší „do šuplíku“, aby se
přihlásili u Mgr. Jany Trubákové do 31. 10. 2012
buď osobně ve studovně knihovny (nejlépe v pondělí
nebo ve čtvrtek od 10 do18 hodin) nebo na e-mailové
adrese: trubakova@mk.blansko.cz
Mgr. Jana Trubáková,
Městská knihovna Blansko

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

Víte - nevíte
Přerušení elektrické
energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka
elektrické energie:
Dne 19.10.2012 od 07:00 do 17:30 - Blansko
ulice A. Dvořáka od ul. Mahenova po ul. Nádražní,
ulice Mahenova od ul. A. Dvořáka po ul. Masarykova, ulice Těchovská od ul. A. Dvořáka po ul.
Masarykova, ulice Masarykova od domu č. 16 a 39
po její konec u ul. Na Vyhlídce kromě domu č.18A,
ulice Husova, ulice Hálkova, ulice Nerudova, ulice
Suchá, ulice Na Vyhlídce, ulice Sušilova od ul.
Masarykova po ul. Husova.
Dne 26.10.2012 od 07:00 do 15:30 - Blansko
Náměstí Republiky- domy č.o. 2, 4, 6, 8, ulice
Rožmitálova od banky CSOB po Náměstí Svobody
(domy č.o. 2, 4, 6), Náměstí Svobody domy č. 35/1,
36/2, Wanklovo Náměstí dům č. 1393/2.
Dne 02.11.2012 od 07:00 do 14:00 - Blansko
ulice A. Dvořáka od ul. Mahenova po ul. Nádražní,
ulice Mahenova od ul. A.Dvořáka po ul. Masarykova, ulice Těchovská od ul. A.Dvořáka po ul.
Masarykova, ulice Masarykova od domů č. 16 a
39 po její konec u ul. Na Vyhlídce kromě domu
č.18A, ulice Husova, ulice Žižkova dům č.o. 69,
ulice Hálkova, ulice Nerudova, ulice Suchá, ulice
Na Vyhlídce, ulice Sušilova od ul. Masarykova po
ul. Husova.
Dne 29.10.2012 od 07:00 do 17:00 - Blansko
ulice Čapkova od ulice Údolní po ul. Sušilova,
ulice Údolní domy č.o. 8, 10, ulice Masarykova
dům č.o. 18a, ulice Husova dům č.1994/1, ulice
Žižkova dům č.o. 27.
Dne 02.11.2012 od 08:30 do 12:30 - Těchov
místní část Žižlavice.
-eon-

NEBOJTE SE PC
pokročilí
Městská knihovna Blansko, vzhledem ke stále
častěji objevujícímu se zájmu ze strany veřejnosti,
plánuje otevření pokračování tradičního projektu
„NEBOJTE SE PC“, který by nesl označení „NEBOJTE SE PC – pokročilí“.
Navazoval by na již získané základy obsluhy
osobního počítače a tyto by vhodným způsobem
rozvíjel.
Lektorování by připadlo opět Bc. Michalu
Broncovi. Neměnil by se ani rozsah a cena kurzu
(3 bloky po třech plných vyučovacích hodinách;
vždy 2., 3. a 4. středu v měsíci od 8 do 11 hodin
ve studovně blanenské knihovny; administrativní
poplatek za celý projekt 300,- Kč).
Projekt „NEBOJTE SE PC – pokročilí“ se uskuteční při minimálním počtu pěti a maximálním
počtu sedmi účastníků.
Závazné přihlášky (spolu s platbou administrativního poplatku) přijímá Mgr. Jana Trubáková
(resp. Eva Šebková) v provozních hodinách
ve studovně a čítárně knihovny (informace tel.: 516410101 516410100, e-mail: trubakova@
mk.blansko.cz).
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

Právní poradenství
pro seniory
zdarma
V Blansku na Senior Pointu bude probíhat každé první pondělí v měsíci právní poradenství pro
seniory. Objednávat se mohou senioři v provozní
době Senior Pointu, a to v pondělí a středu 12–14
hodin a v pátek 8–12 hodin osobně na Komenského 14 (budova bývalé fary) nebo na telefonu 732
747 952. Letos je možno využít právního poradenství 5. listopadu a 3. prosince a dále se bude
pokračovat dle zájmu seniorů. Obracet se můžete
ve věcech svých práv a povinností, reklamací,
dědictví, závětí a jiných.
Karla Změlíková

S - PODLAHY
ODLAHY

Blansko

?!?!?!?!?!?!

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
DLAŽEBNÍ
A OBLADAČSKÉ
PRÁCE

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

SEKR

Truhlářství

Tel. 731 463 795, 737 106 850
Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
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Důchodová reforma
Šance nebo past na Vaše peníze? Část 2.
Na úvod jenom stručně shrnu závěr první části o „důchodové reformě“ z minulého čísla „Monitoru“.
Takže – pokud si chcete k důchodu trochu přilepšit, a zároveň se přitom příliš nestarat o finance, máte
ještě stále možnost uzavřít „penzijní připojištění“ se státním příspěvkem (tj. „III. pilíř“) se „starými
podmínkami“ - ale POUZE do 30.11.2012.
Z oněch „starých podmínek“ opakovaně zdůrazňuji
zejména tu skutečnost, že smlouvou uzavřenou „ po
staru“ máte zaručeno vyplacení všech Vašich vložených peněz + státní příspěvky!!
Zmiňované smlouvy „penzijního připojištění“ se
státním příspěvkem bude možné uzavírat i po „hraničním datu“ 30.11.2012, ale budou již kvůli změnám
ve své podstatě tak nevýhodné, že podle mě nemá
smysl o nich uvažovat! Více k tomu - viz. minulé číslo
Monitoru!
A nyní k hlavnímu tématu – k tzv. „II. pilíři“ důchodové reformy, jeho podrobnějšímu popisu a vysvětlení
souvislostí! Po pravdě, když jsem si poprvé dal dohromady VŠECHNY informace, nabyl jsem dojmu, že si
naše vláda dělá z normálních lidí vyloženě blázny!
Protože to, co zplodili a odhlasovali, je pro běžného
občana vyložený výsměch! Ale nakonec, posuďte
sami:
1. Jak je to se vstupem? - vstup do „II. pilíře“ důchodové reformy je dobrovolný! Pozor na to!! Někteří
agenti zneužívají neinformovanosti občanů a o této
skutečnosti docela mlží!! Takže opakuji – je pouze a
jen na VÁS, jestli do tohoto „II. pilíře“ vstoupíte!
Lidé mladší 35 let se mohou rozhodnout kdykoliv, než
dovrší oněch 35 roků. Všichni starší mají na rozhodnutí
a případné vstoupení do tohoto systému první pololetí
2013. Tzn., pokud je Vám více jak 35 a Vy sami chcete vstoupit do „II. pilíře“, musíte smlouvu uzavřít do
30.6.2013, potom už to pro Vás NENÍ možné.
2. Jak lze vystoupit? - VYSTOUPIT z tohoto systému
již NELZE!! Jediným způsobem, jak se Vy můžete
dostat k penězům, které jste do tohoto systému vložili,
je dožít se důchodového věku!!
V zájmu objektivnosti je nutno vyvrátit informace, které
se kdysi objevily v některých médiích – totiž, že pokud
účastník „II. pilíře“ zemře před dosažením důchodového věku, propadají jeho naspořené prostředky spořícímu fondu. Není tomu tak - pokud účastník zemře
v průběhu spořící fáze - tedy před tím, než začne ze
systému čerpat - stávají se naspořené prostředky součástí dědického řízení! (jen pro zajímavost, ani dědic
se k těmto penězům v hotovosti jen tak nedostane, ale
toto nemá cenu v rozsahu tohoto příspěvku rozebírat).
3. Co Vás to bude stát – aneb odvody do „II. pilíře“
- část povinných odvodů do státního systému důchodového zabezpečení (3 % ze superhrubé mzdy) Vám
bude převedena do soukromého penzijního fondu na
Váš účet, ale k tomu musíte ze své mzdy přidat další
2 % navíc – tzn. o tato 2% se Vám sníží mzda.
V důchodu pak budete dostávat peníze od státu i z
fondu. Ale – a o tom se málokdo zmíní - státní důchod
budete mít o 15 % nižší, protože jste do průběžného
důchodového systému odváděli méně!
Organizačně Vám jako účastníkovi „II. pilíře“ nevzniknou žádné další povinnosti. Zvýšené pojistné za Vás i
nadále bude odvádět Váš zaměstnavatel správci pojistného, který následně zajistí převod peněz příslušné
penzijní společnosti.
4. Jak moc je to pro Vás výhodné? Pro většinu lidí
tento systém NENÍ nijak výhodný po stránce získání
vyššího důchodu. Penzi dostanete zhruba stejnou, ať
už máte důchod jen od státu, nebo navíc spoříte i se
soukromým fondem v tzv. „II. pilíři.“
Spoření do fondů začne být trochu výhodnější pro
lidi s příjmem vyšším než cca 25 tisíc Kč hrubého
měsíčně, ale teprve od zhruba 40 000 Kč lze mluvit o
„zajímavé“ investici. A už zase nikdo Vám neřekne, že
do hrubého příjmu cca 20 000 Kč jste v tomto systému
vyloženě ztrátoví!
Uvedu hypotetický příklad:
Dnešní cca pětadvacátník se rozhodne už nyní vstoupit do „II. pilíře“, a bude poctivě platit 40 roků… Podle
toho, jakou hrubou mzdu pobírá (z toho se odvody
vypočítávají), to bude vypadat po dosažení důchodu
asi následovně:

Hrubá
mzda (měs.)

Kolik vložíte
za 40let

Kolik můžete
získat po 40 letech

10 000

96 000

2 400

20 000

192 000

180 000

30 000

288 000

349 200

50 000

480 000

705 840

80 000

768 000

1 240 560

Z tabulky je krásně vidět, že pokud Vaše hrubé příjmy
nejsou alespoň 30 000 Kč, nemá vůbec smysl uvažovat nad vstupem do „II. pilíře“, neboť to pro Vás de
facto nic nepřináší! A navíc se dostáváme ke zcela
zásadnímu bodu 5. Jaké jsou záruky zhodnocení a výplaty peněz? Na to
je odpověď jediným slovem: ŽÁDNÉ! Bohužel, ale ano,
je tomu tak! Ale budu citovat z oficiálních dokumentů
k důchodové reformě – viz. http://duchodovareforma.
mpsv.cz/cs/: „Stát nebude ručit za úspory v soukromých penzijních fondech, ale nastaví přísná pravidla
jejich fungování. Roční výnos fondů se očekává v oblasti 4-5 procent v případě investování do dynamického
fondu s nejvyšším výnosem, ale i rizikem.“
Ale roční výnos 4-5% je podle mého názoru čirá utopie,
a obzvláště to platí v současné ekonomické situaci,
která je obdobná u nás, v Evropě, ale i v celém světě!
Skutečný a dlouhodobý výnos penzijních fondů na
Slovensku po cca 6 letech jejich existence je ve skutečnosti mínusový, a podobně je tomu v obdobných
fondech v dalších zemích střední Evropy!!
Tímto bodem můžete (budete-li správně číst zmiňovanou citaci z MPSV výše), de facto přijít o předpokládané výnosy a zhodnocení (proto jsem tabulce bodu 4.
uvedl v posledním sloupci slůvko „můžete“), ale také
o libovolnou část Vašich peněz, které jste do Vašeho
fondu vložili. Teoreticky i o všechno! Stačí, aby fond
investoval špatně…
A jen tak na okraj, zmiňovaný dynamický fond tj.
fond s hypoteticky nejvyšším zhodnocováním Vašich
peněz si může ze získaných výnosů vzít 2% na svůj
provoz… dle nastavených podmínek může, a tedy to
zřejmě také udělá.
Takže si to zkusme shrnout, co že nám to vlastně
stát ve skutečnosti v podobě důchodové reformy – tzn.
ve „II. pilíři“ nabízí: Milí občané! Vstupte do „II. pilíře!“
Vystoupit z něj bohužel nemůžete, i kdyby Vámi zvolený fond hospodařil sebehůře! Nemůžete ani ovlivnit
výši Vámi odváděné částky do fondu… A že Váš fond
zkrachoval? Jejda, to máte poněkud smůlu. Ale Vy
SAMI jste si vybrali… Takže vybírejte, milí občané!
Ale rozhodně ne „II. pilíř!“
Nakonec ještě pár mých obecnějších poznámek
k důchodové reformě:
- Pominul jsem občas zmiňovaná politická rizika, tzn.
možné zásahy státu do tohoto systému kdykoliv v
budoucnosti. Tato rizika jsou zde vždy (stačí vzpomenout na úpravy ve stavebním spoření), a jsou až
příliš spekulativní.
- Dále vzhledem k nevýhodnosti a rizikům takto navržené reformy jsem se záměrně nezabýval možnostmi
výplaty naspořených peněz.
- Rovněž tak jsem nerozebíral, že do systému zatím
vstupuje příliš mnoho neznámých (nejasné a neexistující prováděcí vyhlášky), křišťálovou kouli nikdo zatím
nemá… i když někteří se tak tváří…
- Záměrně jsem nerozebíral ani možnosti „předdůchodů“, (avizovaných v první části o důchodové reformě v
minulém Monitoru) - zde se situace zatím jednoznačně
nevyjasnila, a navíc pro konkrétní popis možností je
zcela zásadní věk potenciálního zájemce…
Pokud však máte zájem o tyto podrobnější informace
a detailnější rozbory, uvádím opět svou adresu j.barak.
blansko@seznam.cz.
-jb-

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

Tel. 606 805 051

Oslavili desítku se vší parádou
Letošní říjen je pro obyvatele a zaměstnance SENIOR centra Blansko slavnostní. Kromě otevření
nové přístavby pro seniory s onemocněním demencí se v říjnu odehrála ještě jedna významná událost – právě před deseti lety se v Blansku poprvé otevřely dveře tehdy ještě domova důchodců.
Oslavy desátého výročí se letošní rok konaly ve
středu 10. října a ve čtvrtek 11. října. Po oba dva dny
se v prostorách hlavní jídelny, která se proměnila na
slavnostní sál, vystřídali postupně uživatelé Domova
se zvláštním režimem a Domova pro seniory, aby si
společně připomněli tuto významnou událost.
Ve středu od půl třetí a ve čtvrtek od dvou hodin
odpoledne uvítala všechny přítomné
obyvatele, jejich rodinné příslušníky
a zaměstnance paní ředitelka Lenka
Dražilová. V úvodním proslovu stručně shrnula milníky a okamžiky historie
domova a poděkovala zaměstnancům
za jejich pracovní nasazení a výsledky, které jsou opravdu vidět. Poté už
následovalo vystoupení hudebního
souboru Sováček v doprovodu hostujícího klavíristy Michala Grosse.
Na pořádné oslavě nesmí chybět
ani dobré jídlo a pití; ani zde tomu
nebylo jinak. Chlebíčky, tvarohové
koláčky či ovocný pohár se zmrzlinou,
a k tomu bílé nebo červené víno a
káva – to byly dobroty, které nám
chvíle oslav velice zpříjemnily. A komu
to nestačilo, mohl si ještě v atriu SE-

NIOR centra zazpívat s cimbálovkou Drahan, která
doprovázela čtvrteční oslavy celé odpoledne.
Zbývá jen dodat přání, aby i další desetiletí
fungování služby bylo minimálně stejně úspěšné
a přínosné jak pro obyvatele obou domovů a jejich
rodiny, tak i pro pracovníky.
Zaměstnanci domova

Kvalita silnic je a zůstává problémem
Poslední tiskové konference Města Blansko se zúčastnil Ing. Miloš Bažant, vedoucí Správy a
údržby silnic Jihomoravského kraje pro oblast Blansko, která zajišťuje údržbu a výstavbu silnic
II. a III. tříd, instalaci a údržbu dopravního značení, bezpečnostních opatření, drobnou údržbu
mostů, údržbu silniční vegetace a další ve svém regionu. V souvislosti s blížícím se zimním
období informoval o zařazení silnic do pořadí zimní údržby dle jejich důležitosti a úsecích, které
udržovány nebudou.
Mezi ty na Blanensku patří obchvat Horní Lhoty,
úsek Ostrov u Macochy - Sloup a Kotvrdovice Senetářov. Pokud se týče staveb, realizovaných
na silniční síti okresu Blansko v letech 2011 - 2012,
ty byly realizovány většinou v oblasti Boskovicka.
Pro rok 2013 jsou připraveny projekty na průtah
obcí Lipůvka v délce 0,562 km, Brťov v délce
0,940 km, Lažánky 2,4 km a Holštejn 5,731 km s
výstavbou mostu přes propadání Bílého potoka u
jeskyně Nová Rasovna a další akce na Boskovicku.
Zajímavá je i perspektiva řešení průtahu Blanskem
vybudováním kruhových křižovatek u vjezdu na
Sportovní ostrov Ludvíka Daňka a u hotelu Macocha.
Ing. Bažant poskytl i informace o pokračování
výstavby před lety zahájené stavby nové silnice
Blansko - Boskovice v úseku Spešov - Rájec Doubravice, která uvízla na jednání o získání pozemků na průtah v okolí Rájce, kde silničáři musejí
s majiteli těchto pozemků řešit jejich často velmi
přehnané požadavky za výkup těchto pozemků.
Proto není zahájení této stavby v roce 2013 pravděpodobné.
Vzpomínám v této záležitosti na vyjádření bývalého hejtmana Stanislava Juránka, který prohlásil:
„Pokud budou ráječtí občané i nadále činit potíže,
může tato silnice končit před a pokračovat za Rájcí
a veškerý provoz bude veden centrem Rájce“. Škoda, že se tato prognóza nesplnila. Silnice už mohla
být až do Boskovic a v Rájci by se přesvědčili, že
své obci příliš neprospěli. Dnes není jasné kdy, i
v případě zlepšení vztahů, budou na pokračování
stavby zajištěny finanční prostředky. Naopak se
počítá se zrušením provizorní kruhové křižovatky
na Lipůvce a realizací jiné varianty, protože na
výstavbu dříve uvažované kruhové křižovatky
nejsou peníze. Mám obavu, že zrušení úspěšného
prozatímního řešení bude předmětem ostré kritiky
a vnese do cestování, rekreační turistiky i nákladní
a autobusové dopravy nemalé problémy.
Foto nahoře:
Před sedmi lety, 13. října 2005 byl za přítomnosti
hejtmana Juránka a ministra dopravy zahájen provoz na prvním úseku silnice Blansko - Boskovice z
Blanska do Ráječka.
Foto uprostřed:
Tak pěkně je ta silnice naplánovaná. Jen kdyby
neskončila u šamotky v Rájci. Termín pokračování
je ve hvězdách.
Foto dole:
Úsek od Ráječka po Rájec byl firmou Eurovia Brno
s.r.o. dokončen 30. listopadu 2009. Provoz zahájil
za účasti zástupců řady institucí hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Text a foto: Jiří Šrámek
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ŠKODA RAPID
V TOP AUTOSALONU BLANSKO
V sobotu 20. října Vám poprvé představí prodejce vozidel Škoda, firma TOP AUTOSALON
BLANSKO nový model pod názvem Rapid. Jedná se o kompaktní rodinný vůz, připomínající řadu let oblíbený model Škoda Octavia. Karoserie svou koncepcí a charakteristickými
rysy i otevíráním pátých dveří hodně napodobuje tento úspěšný vůz, jejíž příští generace
by měla být větší a tím se i odlišovat od Rapidu.
Škoda Rapid se bude nabízet ve čtyřech benzínových a jednom turbo dieselovým motoru.
Vůz bude možno objednat také s automatickou
sedmistupňovou převodovkou DSG.
V nabídce budou tři stupně výbav Active, Ambition a Elegance.

AKCE
2012

Jízda s Rapidem nabízí slušný komfort a to
i při delších cestách. Přispívá k tomu velmi
dobré odhlučnění, příjemná sedadla a také u
turbomotorů slušná dynamika. Majitelé také
uvítají velmi hospodárný provoz, zejména u

motoru 1,2 TSI 63kW a samozřejmě u dieselu,
který má normovanou spotřebu 4,4 litru na sto
kilometrů.
Spoustu dalších zajímavých informací o tomto
modelu se dozvíte na slavnostním představení přímo u prodejce TOP AUTOSALONU
BLANSKO v sobotu 20.10.2012 od 9:00 do
17:00, kde si Rapida můžete vyzkoušet na
vlastní kůži.
Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci
TOP AUTOSALON BLANSKO

19.-21.10.2012
Víkend Mexických
specialit

Restaurace U Zámečku
vás zve na jedinečnou akci:

Svatomartinská

HUSA
8. - 11. listopadu 2012

VOLEJTE
606 728 334

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

INTERNET

UZÁVĚRKA DALŠÍHO
MONITORU JE 30.10.
POTŘEBUJETE INZERCI?

8.-11.11.2012
Svatomartinská
husa

PRO BLANSKO A OKOLÍ
- profesionální bezdrátový internet 5G
- žádné poplatky za instalaci a aktivaci
- žádné složité tarify ani smlouvy
- nabízíme Vám řešení, které hledáte
- VoIP telefonie
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Informace na tel. 511 119 115
info@ceska-informatika.cz

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

Podzimní zpěvánky v knihovně
Ve slunečné podzimní středeční dopoledne dne 10. 10. 2012 do knihovny opět přišly děti a maminky
z blanenského klubu Ratolest na další pokračování projektu „ ZPĚVÁNKY PRO DĚTI A MAMINKY“ s
příznačným názvem „PODZIMNÍ ZPĚVÁNKY“.
Jako tradičně všechny děti spolu s maminkami
přivítal maskot pořadu skřítek Ratolesťák, kterého si
již dříve děti samy vyrobily. Celým rokem nás provází
kniha autorky Jiřiny Rákosníkové s názvem „Hrajeme
si u maminky“ s ilustracemi Jana Kudláčka. Součástí
knihy je také CD souboru Hradišťan.
Úvodní slova patřila tématu podzimu, s dětmi jsme
si připomněli, co všechno je možné na podzim v
přírodě vidět, najít, sbírat a z přírodních surovin poté
vytvořit různé obrázky, koláže, zvířátka. Následovaly
básničky a říkadla, vztahující se k barevnému období
podzimu a poté se již děti zaposlouchaly do nového
CD, které celé provází mluveným slovem a zpěvem
Klára Doležalová, s názvem „Říkadla a písničky pro
nejmenší dětičky“.
Všechny děti se postupně zapojily do zpěvu písniček a mezi jednotlivými skladbami se seznámily s
jednoduchými hudebními nástroji, které si také v praxi
vyzkoušely. Z hudebního oddělení se tak ozýval cinkot
trianglu, malých i větších činelů, také zvuk několika
druhů bubínků, zvuk rumba koulí a cinkot rolniček. Oblíbený skřítek Ratolesťák na děti celou dobu dohlížel a
není divu, že i on si s dětmi pobrukoval a rytmicky do
tonů hudby si spolu s dětmi také zatancoval.
Maminky se seznámily s novými CD pro děti, jako

např.: Dráče Bůby; Babiččiny pohádky I., II.; Michal
David - Bejby disko party I., II.; Pohádky (vypráví Karel
Hőger); Komlet Medvídka Pú; Pohádky o mašinkách;
CD s názvem Jaro, léto, podzim, zima – povídání pro
děti; Báje a pohádky z Afriky a Asie a další.
Za to, že děti dobře odpovídaly na otázky, týkající se
podzimu, a za to, že jim tak dobře šla hra na hudební
nástroje a pohybová rytmika, dostaly na závěr pořadu
sladkou odměnu.
Helena Juříková, Městská knihovna Blansko

* FOTOREPORTÁŽ KE DNI SENIORŮ *

Pátek 5. října byl pro seniory dvojnásobně významným dnem. Nejdříve to bylo
předání přístavby ke zvýšení kapacity jídelny sloužící i jako společenská místnost
Městského klubu důchodců o 60 míst. Slavnostního aktu se zúčastnil hejtman JM
kraje M. Hašek, starosta L. Toufar, místostarosta J. Crha a předseda samosprávy
MKD M. Bacík.

Druhou významnou akcí bylo předání přístavby nové budovy ke zvýšení kapacity
Senior centra o dalších čtyřicet míst pro seniory, kteří potřebují kvalifikovanou péči.
Slavnostního předání nového zařízení se zúčastnil ředitel dodavatelské firmy Ing.
Josef Kavalec, ředitelka Senior centra Lenka Dražilová, hejtman JM kraje Michal
Hašek a radní JM kraje Jiří Altman.

Je až neuvěřitelné, že nová budova Senior centra Blansko byla od poklepu na
základní desku, kterého se 20.4.2011 zúčastnili (zleva) starosta Blanska Lubomír
Toufar, ředitelka Krajského úřadu JM kraje Věra Vojáčková, hejtman Michal Hašek
a předseda Krajského kontrolního výboru JM kraje Stanislav Navrkal, dokončena
a předána do provozu za pouhých 18 měsíců.
Text a foto: - Šr -
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Jak se dělají vrata
Blanenskou firmu TRIDO asi není třeba příliš představovat. Přesto věřím, že se může najít čtenář, který neví v čem
je tato úspěšná firma dobrá. TRIDO vyrábí především garážová, průmyslová, hangárová vrata, automatické dveře a
k tomu další řadu výrobků pro stavebnictví. Patří k pravidelným inzerentům Monitoru, logo TRIDO se často objevuje
na obrazovce televize a slyšíte ho i na různých rozhlasových stanicích. Zajímá vás, jak tato firma vyrábí klasická,
moderní nebo patentově chráněná vrata? Teď máte nejlepší možnost zajít si pro inspiraci přímo k výrobci a prohlédnout si vše na vlastní oči.

TRIDO pořádá 25.
října den otevřených
dveří, kde můžete
vidět v provozu celou výrobní linku,
na jejímž konci stojí kvalitní výrobky,
konkurence schopné po celé Evropě.
TRIDO tak porevolučně navazuje
na dobrou tradici
blanenských průmyslových podniků
a je také špičkou ve svém oboru. Pobočky má po celé republice
i v zahraničí. V blanenském výrobním závodě vyrábí TRIDO garážová vrata nejen standardních rozměrů, ale na zakázku i atypická,
v obrovské škále designů, dezénů a provedení. Vybrat si můžete
podle přání barvu, která bude ladit s barvou oken, dveří nebo fasády.
Díky neustálé inovaci a vývoji nabízí stále nové výrobky a plní tak
požadavky zákazníků, na které ostatní výrobci nedokáží reagovat.
Svoje výrobky vyváží TRIDO do mnoha zemí, především Německo,
Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko či Slovensko.

Pokud vás tedy předcházející řádky zaujaly, přijďte se do TRIDA
25. října podívat. Při prohlídce uvidíte kromě jiného i předváděcí
místnost s kompletním sortimentem, který firma vyrábí: brány, pohony, automatické dveře a především bohatou škálu nejrůznějších
vrat. Získáte zde i odborné rady a informace přímo od profesionálního firemního týmu. Budete-li mít zájem, určitě si vyberete.
A čeká Vás i milé překvapení.
PM

Myslíte si, že vrata jsou natolik všední záležitostí, že na nich již
nelze vymyslet nic nového? Naopak. Před časem uvedla firma na
trh novinku vrat pod názvem TRIDO Evo, která se stala hitem. Evo
je zkratkou slova evolution, což přeloženo do češtiny znamená
vývoj. Vhodnější by bylo spíš REVO, neboť se jedná o revoluční
metodu výměny starých vrat za nová, kdy není třeba žádných stavebních úprav a vrata lze umístit do původního stavebního prostoru
bez bourání a vyzdívání. Pro zákazníka to znamená velké úspory
na zednických úpravách, včetně všech starostí s tím souvisejících
a navíc celá výměna netrvá více než tři - čtyři hodiny. Opravdu
to jde.

čtvrtek
25.10.2012

অprohlídka výroby vrat
অnávštěva stálé expozice TRIDO
অmilé překvapení pro každého návštěvníka
অpro děti připraven skákací hrad
od 12:00 do 18:00 hod. l Na Brankách 3, Blansko l GPS: 49°21‘26“ N, 16°38‘27“ E
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Gymnázium Blansko
na Ukrajině

Vítězky krajského kola ve florbalu
Ve čtvrtek 11.10.2012 se konalo v
Podivíně krajské kolo florbalu dívek.
Tuto soutěž pořádá Asociace sportu
pro všechny a naše florbalové družstvo
se jí pravidelně účastní. V letošním
krajském kole se proti sobě utkalo celkem 7 přihlášených družstev z různých
okresů Jihomoravského kraje. Děvčata
se probojovala turnajovým pavoukem
až do finále, kde se střetla s družstvem
se ZŠ Rájec - Jestřebí. V napínavém
závěru padla pouze jedna branka, která
rozhodla v náš prospěch a děvčata tak
získala nejcennější kov.
Všem účastnicím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Tomáš Vašek, ZŠ Erbenova

V rámci projektu Expedice KOSTELÍK navštívili studenti blanenského gymnázia pod vedením
koordinátorky projektu PhDr. Dany Fránkové a učitelů Mgr. Lenky Pravcové a Mgr. Stanislava Hrnčíře Zakarpatskou Ukrajinu, aby zmapovali cestu dřevěného kostelíka z podkarpatské vesnice do
Blanska. Jak expedici do Zakarpatí prožívala jedna z jejích nejmladších účastnic, si můžete přečíst
v následujících řádcích:
Cestu na Ukrajinu jsme důkladně připravovali již
několik týdnů před odjezdem. V pondělí večer 17. 9.
2012 jsme vyjeli z Blanska. Přejeli jsme Slovensko
a v ranních hodinách nás přivítal hraniční přechod
Užhorod. Na hranicích jsme zažili docela neobvyklou věc. Náš hlavní kameraman Adam měl v ruce
kameru, aby si natočil, jak to na hranicích vypadá.
Celníkovi se to ale nelíbilo, a tak musel Adam do
budovy, kde mu bylo vysvětleno, že na Ukrajině je
zakázané natáčet státní úředníky. Pak nás již přivítala
ukrajinská krajina.
Poté jsme pokračovali do města Užhorodu, kde
jsme navštívili místní památky a vyměnili jsme eura
na hřivny. Užhorod je velké moderní město. Je tam
spousta českých nápisů a názvů, české hospody a
také mnoho památek.
Pokračovali jsme na hrad Palanok v Mukačevu,
kterým nás provedla paní průvodkyně Oxana, jejíž
poutavý výklad nás velmi zaujal.
Další zastávka byla na náměstí v Mukačevu, kde
jsme se prošli po pěší zóně se sochami významných
mukačevských rodáků či Cyrila a Metoděje.
Konečně jsme dorazili do cíle naší cesty - Nižního
Seliště, místa, kde kdysi stál náš dřevěný kostelík.
Dnes stojí na tomto místě kamenný kříž. Jeho okolí
je porostlé travou a nízkými stromky. Šli jsme se
také podívat na nový kostel. Bohužel jsme si ho
mohli prohlédnout jen zvenku. Na Ukrajině je mnoho
různých kamenných i dřevěných kostelů. Lidé jsou
tu silně věřící.
Na závěr dne jsme se
přesunuli do Koločavy,
kde jsme měli v penzionu
Četnická stanice zajištěno ubytování. Následujícího dne jsme se vydali
na koločavské trhy. Poté
jsme zamířili k Siněvirskému jezeru. Název jezera Siněvir vznikl podle
pověsti o bohaté dívce
Sini a chudém mládenci
Virovi. Někteří se nechali
dovézt na voru na ostrůvek uprostřed jezera. Co
jsme si nemohli nechat
ujít, bylo vyfotografovat
si dřevěné sochy Sině a
Vira. U jezera se prodávaly brusinky s cukrem.
Stejně jako u nás si lidé

na Ukrajině přivydělávají sběrem lesních plodů.
Někteří z nás je ochutnali, někteří neměli odvahu.
Velice jsme se těšili do medvědího sanatoria,
zařízení pro dříve týraná zvířata. Ozdravení zvířat je
financováno z projektu EU. Nemuseli jsme se však
bát, protože medvědi byli za mřížemi. Každý si však
udělal spoustu snímků, protože medvěda nepotká
každý den.
Plni dojmů jsme se vrátili do Koločavy a prohlédli
si místní kostelík, který byl postaven podobným
způsobem jako dřevěný kostelík v Blansku.
Ve čtvrtek dopoledne jsme navštívili koločavskou
školu. Šli jsme za dětmi do tříd. Děti byly nadšeny z
dárečků a dokonce nám zazpívaly. Ve škole je také
muzeum Ivana Olbrachta, českého spisovatele,
který napsal známou knihu Nikola Šuhaj loupežník.
V muzeu jsme mohli vidět fotografie Nikoly Šuhaje
a také Ivana Olbrachta. Dále nás čekalo muzeum,
ve kterém se nacházela stará škola československá
a sovětská, a také tam byla postavena pionýrská
klubovna.
A už tu byl poslední den naší návštěvy Ukrajiny.
Po snídani se šlo několik studentů podívat k hrobu
Nikoly Šuhaje. Po cestě k hranicím jsme se ještě
stavili u vodopádu Šipot.
Ze zážitků z této akce jsem byla nadšená. Ukrajina
je nádherná země a doufám, že i ostatním se líbila
a budou na ni v dobrém vzpomínat.
Aneta Ratkovská, kvarta A,
Gymnázium Blansko

Očima občanů
Kam zmizel káčkový chleba?
Vážení, je mi velmi líto, že musím psát tuto zprávu... Už několik týdnů pátrám po tom unikátu, kvůli
kterému mi nikdy nebylo líno obejít více prodejen,
jen abych ho koupila. Zpočátku jsem si myslela,
že jsem zřejmě pokaždé jenom došla do prodejny
pozdě a chléb už na mě nevybyl, ale po několikáté
zkušenosti už mi to přišlo opravdu podezřelé - a
oprávněně. Když jsem obdržela negativní odpověď
i ve specializované prodejně Blanenských pekáren
na centrálním náměstí s tím, že na vině je nová pec,
rozsvítilo se mi a vzápětí zatmělo... Tak zase další,
který padl do šedého průměru...
Může mi někdo říct, co vede někoho k tomu, že
dobré a ověřené, a v tomto případě navíc i jedinečně
chutné (!), nahradí něčím tak průměrným jako je ona
našlehaná a univerzálně chutnající náhražka?
To jediné mi stálo za to navštěvovat prodejny Blanenských pekáren, teď už asi, BOHUŽEL, nebudu
mít důvod... Můj manžel, ač v jídle nevybíravý, je
také toho názoru, že se to "fakt nedá žrát", a to už
je co říct!
těžce zklamaná zákaznice

jak zmodernizovaný Jan Žižka. Hrůzou trnu, když
takto zaslepenou ženu uvidím i za volantem.
Vzpomněl jsem na dobu před spoustou let, kdy
se objevila na nohou dívek a dam všech věkových
kategorií obuv nazvaná šedý mor. Jak se s ní objevilo
pár žen na Václaváku, hned ji musely mít všechny parádnice od Chebu až po Prešov. Vkus nevkus, móda
je móda, ale co s tím, když všechny ženy - zvláště
když si pod tu ofinu ještě navíc nasadí barevné brýle
vypadají načisto stejně? Na internetu občas kritizují,
že dvě dámy přišly na společensky významnou akci v
šatech stejné barvy a střihu, ale že mají jedna vedle
druhé stejný účes si ještě nikdo nevšiml. Že by už i
ty dvacetileté skrývaly stařecky vrásčité čelo?
- Šr -

I tomu se říká organizace práce

Tuctová móda ubíjí vkus
Před časem jsem popsal svoje překvapení, když
jsem poznal kolegyni z České televize až podle hlasu.
Způsobila to vizážistka, která jí přistřihla ofinu až pod
obočí a z pěkného oválného obličeje jí udělala cosi
buclatě kulatého, takže jsem ji málem nepoznal.
Sdělil jsem jí, že by na tu holičku měla podat žalobu
za znetvoření. Tu nepodala, ale ofina do příští relace
zmizela. Jenže jedna hlasatelka za druhou nepolevily
a z otřesné ofiny se stala celostátní pohroma. Dokonce jí podlehli i někteří muži v poslanecké sněmovně
a ve vládě. Prostě otřesná ofina se stala tuctovým
šlágrem obou pohlaví a všech věkových kategorií.
Některé dívky to dokonce přehnaly tak, že si místo
ofiny přečísly dlouhé vlasy přes jedno oko a vypadají

Nemalé výhrady mají občané bydlící a procházející Hybešovou ulicí k poště. Před půl rokem zde
byl vybudován nový chodník a už je pár týdnů rozkopán a k opakovanému vydláždění se nikdo nemá.
Zaměstnanci provádějící firmy se zde vyskytují pomálu, protože pracují na více zakázkách současně.
Doufejme, že ten opakovaný a nezadlážděný výkop
nezapadne sněhem.
Foto: - Šr -

Jak se jezdí na kole po městech

Odpoledne s Adolfem Dudkem
Ve středu 3. října 2012 navštívili žáci třetího ročníku
ZŠ Blansko, Erbenova 13 Městskou knihovnu v Blansku. Zábavnou formou jim ilustrátor Adolf Dudek přiblížil
svoji práci, která je pro něj velkým koníčkem.
V České republice se již prodalo více než tři milióny
jeho ilustrovaných dětských knih, leporel, časopisů,
omalovánek, obalů na CD, pohlednic a obrázků.
Na první pohled se zdálo, že práce ilustrátora je
velmi snadná, zábavná, radostná, pokud děti zvládnou
nakreslit kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník. Dodal
dětem sebevědomí, že kreslit může úplně každý.
Úžasné dopoledne zakončil ilustrátor podpisovou
akcí. Podepisoval a psal věnování do knih, které si
děti přinesly. Žáci dostali mnoho informací, jak vypadají
malířské techniky a moderní dětské knihy. S obrázkem
dudka na čele nebo na ruce odcházeli zpět do školy.
Mgr. Jitka Sieglová a Mgr. Anežka Šupová
ZŠ Blansko, Erbenova 13

Basketbalisté
nadělovali
Basketbalisté mládežnického klubu BBK Blansko
mají za sebou úspěšný víkend. Mladší minižáci porazili dvakrát Kyjov a neméně úspěšní byli i hráči do
15 let, kteří s přehledem zdolali v obou utkání Podolí.
Mladší minižáci:
BBK Blansko : TJ Jiskra Kyjov 72 : 24 (36 : 10)
BBK Blansko : TJ Jiskra Kyjov 83 : 27 (44 : 13)
Nejlepší střelci: Musil 29 bodů, Dohnalík 24 bodů.
U15:
BBK Blansko : TJ Sokol Podolí 106 : 36 (51 :25)
BBK Blansko : TJ Sokol Podolí 104 : 41 (42 :28)
Nejlepší střelci: Grünwald 70 bodů, Tužil 69 bodů
-kajFoto: Jan Krahulec

Město nejlépe zažijete, když se po něm procházíte
nebo jím projíždíte na kole. Lze takto vyzkoušet například sousední Vídeň nebo ze vzdálených Londýn
a jako vzor lze doporučit německá města Drážďany,
Lipsko a Berlín. Podle odborníka na veřejnou dopravu z Technické univerzity v Drážďanech Gerda-Axela Ahrense: V bývalém západním Německu
až do 70. let minulého století budování dopravy ve
městech upřednostňovalo především automobilovou
dopravu. V mnoha městech západního Německa
zrušili tramvajové tratě. Dle dobových názorů byly
na překážku rostoucímu počtu automobilů. Na konci
sedmdesátých let se však dospělo k závěru, že nelze
dál rozšiřovat koridory pro automobilovou dopravu
a přidávat další parkovací místa. Účastníci dopravy si sami uvědomili, že příliš mnoho času ztratí v
dopravních zácpách. Poté, co se v 70. letech stala
situace neudržitelnou, začali Němci více podporovat
veřejnou dopravu a investovat do podpory jízdních
kol a pěší dopravy. Přes zavedená opatření však
byla osobní motorová doprava na vzestupu, a to až
do začátku devadesátých let v západním Německu
a do konce devadesátých let v bývalém Německu
východním. Od té doby už objem dopravy na městských silnicích neroste, po roce 2003 došlo dokonce
k obrácení trendu. Auta se používají stále méně a v
německých městech přibývá domácností, které nevlastní žádné auto. V mnohamilionovém Berlíně 46
% domácností nevlastní auto a řeší dopravu kolem
na Metro nebo S-bahn a odtud opět na kole z půjčovny do práce. Berlíňany k tomu nevedou zdaleka
jen ekonomické důvody. Cesta veřejnou dopravou v
kombinaci s chůzí či jízdou na kole je v tomto velkoměstě totiž často mnohem rychlejší. Navíc nejsou
problémy s hledáním místa k zaparkování. Celkově
v Německu 60 % řidičů omezilo cesty autem a 28
% auto nahradilo kolem. Pro srovnání- v cyklistické
zemi Holandsku byl vývoj směrem k automobilizmu
stejný. Bylo třeba ropné krize roku 1973 a na kolo
přesedlo 60% Holanďanů, jak tomu bylo v roce 1932,
když Karel Čapek psal Obrázky z Holandska.
U nás se cyklistickou dopravou zabývá Centrum

dopravního výzkumu. Jde o veřejnou výzkumnou
instituci a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou
organizaci v působnosti Ministerstva dopravy. Další
aktivitou je Uherskohradišťská charta podepsaná 22
městy. Cílem charty je vznik sítě měst přátelských
k cyklistům v ČR, která se hlásí k aktivní podpoře
cyklistické dopravy. Tyto aktivity podporuje program
EU - Central Europe. Investuje 231 milionů eur
pro posílení spolupráce mezi státy střední Evropy
za účelem podpory inovací, zlepšení dostupnosti,
životního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti
a atraktivity středoevropských měst a regionů. Od
programu Central Europe se odvíjí Projekt Central
MeetBike. Je společným dílem polsko-česko-slovensko-německého partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských
státech a jejich vybraných pilotních městech. Za
Českou republiku se projektu účastní Centrum
dopravního výzkumu a města Pardubice a Uherské
Hradiště, za Slovensko Výzkumný ústav dopravní
v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko nezisková organizace PSWE a města Tczew a Gdaňsk
a za Německo Technická universita v Drážďanech
a města Lipsko a Dráždany. Milý čtenář se zeptá
proč tento vyčerpávající přehled. Vzhledem ke
stále se opakujícím automobilovým zácpám jde o
nejrychlejší způsob dopravy do vzdálenosti 7 km.
Při nezbytnostech, jako je internet a lákadlech, jako
jsou videomédia a současné stravovací návyky, jde
o způsob udržování fyzické kondice. Jak propagovat cyklistickou dopravu je hlavním tématem Bike
konference, pořádané 4.-5.10. Centrem dopravního
výzkumu, a výše uvedenými institucemi. Jde o
dialog mezi orgány státní správy, městy a obcemi,
neziskovými organizacemi a vystavujícími firmami,
jako 4Ever, Pell´s a Leader Fox, na téma vytváření cyklistických stezek ve městech. Konference
byla součástí odborného programu Mezinárodního
cyklistického veletrhu Bike probíhajícího 4.–7.10.,
souběžně se sportovním veletrhem Sport Life na
brněnském výstavišti.
-vp-
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč.
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů. Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz
* Nebankovní půjčky bez podvodů, bez
poplatků předem ve výši od 1.000 - 50.000
Kč. Pro OSVČ, zaměstnance, ženy na MD,
důchodce. Kontakt: 775 203 356
* RK OKNO NEMOVITOSTÍ nabízí velký výběr bytů v Blansku. Ceny již od 650 000,-Kč.
Více na www.rkokno.cz

PRODEJ
* Ekologická jablka na uskladnění, nestříkaná, k
odběru v říjnu. Větší množství není problém, přivezu.
Tel. 603945673.
* 4+1v Blansku. Po revitalizaci, zděné jádro. Plocha
bytu 92 m. Náklady 5500/měsíc. Tel. 733627507.
* Fiat Punto, vínová metalíza, rok výroby 1999, STK
3/2013. Mob. 606931437 po 18. hod.
* Skleněné lepené akvarium š.60 v.30 hl.35cm za
200Kč, starší kufříkový šicí stroj Veritas, entl, vyšívání
plně funkční za 500 Kč. Tel. 608958869.
* FORD MONDEO r. 95, tažné na 1,5 t, nová STK,
177 tkm, bezvadný motor 1.8i, spotřeba 6,5 průměr,
za 17 tis. Kč. Tel. 605529478.
* Chalupa - RD 4+KK, severně 15 km od Tišnova,
dokončující rekonstrukce, všechny nové rozvody, plyn.
topení + 2 krby, stodola, dvorek, menší zahrádka, za
1,55 mil. Kč. Tel. 605529478.
*Zámečnický svěrák zn. York 125 stoprocentní stav.
Cena dohodou. Tel. 732676139.
* Elektrický sporák, sklokeramická deska, perfektní
stav. A dále ruční vozík dvoukolový. Tel. 732779990.
* Zánovní dřevěnou postel (bříza), s úložným prostorem a matrací. Dále skládací postel, úplně nová,
s matrací. Cena dohodou, zdarma přidám dárek.
Tel. 737911873.

RŮZNÉ
* Hledám pronájem garáže v Blansku nad Sýpkou.
Tel. 724736306.
* Daruji za odvoz pálené střešní tašky z bouračky. 0-cca
1000 ks. Blansko - Olešná. Tel. 733627507.
* Pronajmu garáž v Blansku za palírnou. Tel.
606239076.

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

Tel. 606 728 334
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
- kuchyňské linky
- vestavné skříně
- kancelářský nábytek atd.
Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

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

V sobotu chtějí fotbalisté
potvrdit své vedení
Dějí se věci. Další dvě utkání fotbalistů FK Blansko od minulého vydání Monitoru byla opět úspěšná.
V tom prvním hostili ambiciózní mužstvo Slovanu Bzenec, které bylo v tabulce krajského přeboru
na čtvrtém místě o dva body za vedoucím Rousínovem a jediný bod za druhým FK Blansko.
Třetí Bzenec, čtvrtý Rousínov a pátá Sparta Brno
Tak vyrovnané bylo čelo soutěže. První poločas,
získali shodně 22 bodů. Takže, v sobotu půjde o
který skončil bez branek, tomuto umístění plně
odpovídal. O výsledku rozhodl zlepšený výkon
první místo krajského přeboru.
celého mužstva. V 54. minutě se o vedení přičinil
- Šr Jenda Trtílek a o osm minut
později pojistil vedení druhou
brankou Michal Šenk. Výsledek
posunul domácí do čela soutěže
a vzhledem k odloženému zápasu Rousínova s Mutěnicemi se
umístění nezměnilo.
K utkání desátého kola zajížděli blanenští do Podivína. Nad
posledním mužstvem přeboru
zvítězili v 39. a 60. minutě utkání
brankami Trtílka a v 70. minutě uzavřel skóre po přihrávce
Trtílka Doležel na 3:0. Tímto
výsledkem si upevnili první místo, protože Framoz Rousínov
remizoval 0:0 s předposledním
mužstvem FC Kuřim. Boskovice
podlehly Moravskému Krumlovu
2:0, klesly na desáté místo a
Ráječko prohrálo Ivančicích 3:0 Jenda Trtílek hraje první sezonu v A mužstvu dospělých a hned se stal
a je osmé.
soupeřovým brankářům nebezpečný. Po utkání s Bzencem v rozhovoru
V sobotu čeká blanenské fot- s kolegou Hlaváčkem uvedl, že mezi hrou dorostu a mužstva dospělých
balisty těžký soupeř - mužstvo je velký rozdíl v rychlosti a tvrdosti hry. Při utkání v Podivíně dvěma vstřeSokola Novosedly, které má stej- lenými brankami a přihrávkou na tu třetí prokázal, že se této hře rychle
ný počet 26 bodů a je na druhém přizpůsobil a je v mužstvu dospělých stejně prospěšným hráčem jakým
místě s podstatně horším skóre. byl v dorostu.
Foto: - Šr -

Podzimní desítka na dráze 2012
Slunečné zářijové odpoledne přivítalo ve středu 26. 9. 2012 celkem 45 běžkyň a běžců (6 žen, 39 mužů),
kteří se postavili na start dalšího závodu zařazeného do termínovky Okresní běžecké ligy. Tím závodem
byla Podzimní desítka na dráze, která se uskutečnila na tartanové dráze ASK Blansko. Počet účastníků
opět prolomil historické tabulky a to celkem o 15, neboť v roce 2009 startoval 29 běžců, v roce 2010
startovalo 24 a v roce 2011 startovalo 30 běžců.
Jelikož chipová technologie měření výsledných časů
je v našich „okresních“ podmínkách stále nedosažitelná, tak průběh jednotlivými koly (celkem jich bylo
25) zaznamenávali závodníkům pořadatelé. Navíc k
vyššímu počtu účastníků, byl závod rozdělen na dva
rozběhy. Jak již byl míněn zvýšený zájem o běh, tak
se měli pořadatelé co ohánět, aby výsledky správně
zaznamenali.
Start prvního rozběhu byl v 17.00 hod. a start
druhého rozběhu cca v 18.10 hod. Druhého rozběhu
se zúčastnili borci s lepšími kvalifikačními časy, ale
bohužel tento rozběh nebyl plně obsazen a na startu
se jich sešlo jenom 12. Pořadí na prvních dvanácti místech v tomto rozběhu, bylo i pořadím prvních dvanácti
závodníků celého závodu.
Celkovým vítězem závodu se stal Jan Kohut z
Newline teamu, který zvítězil časem 34:46, druhé místo
obsadil Vojtěch Grün z AC Okrouhlá v čase 36:40 a třetí
místo patří zaslouženě Hynkovi Dolákovi z Blanska.
Ačkoliv jeho specialitou jsou jízdní kola, tak jeho čas
36:48 je velice kvalitním počinem. Nutno podotknou,
že Honza Kohut běžel tak na 70% a závod pojal jako
kvalitnější trénink a Vojta Grün má po dlouhodobějším
zranění jistě nějaká esa v rukávu schovaná.
Ženám na dráze vévodila Alena Žákovská s časem
46:56, druhé místo patří Lucii Nedomové z Lysic (čas
49:00) a třetí místo obsadila Martina Kassaiová z týmu
Cyklo Kassai Boskovice (čas 51:50). Pořadatele mohla
mrzet neúčast Zdenky Komárkové z Olešnice a Milady Barešové z Kunštátu, které by jistě promluvily do
výsledků v ženské kategorii. Tak věříme, že na příštím
závodě již chybět nebudou. Vždyť se bude konat v
Kunštátě, tedy na jejich domácí půdě.

Podzimní desítka na dráze byla již devatenáctým
závodem z letošního ročníku a již se začíná pomalu
krystalizovat celkové pořadí v mužích i ženách. V
mužích je navíc velice příjemné zjištění, že první čtyři
místa průběžného pořadí obsadili borci z veteránské
kategorie MV1 v pořadí Jiří Dvořáček (Petrovice),
Gustav Grün (AC Okrouhlá), Jan Macura (Horizont
kola Novák Blansko) a Hynek Dolák (Blansko). Bude
tedy zajímavé sledovat střídání zeleného dresu pro
průběžně nejlepšího muže.
V ženách vedení a tedy i růžový dres drží Zdenka
Komárková (Olešnice), v patách má Miladu Barešovou
(Kunštát) a třetí místo patří Aleně Žákovské (Horizont
kola Novák Blansko).
Jelikož se však do celkového hodnocení započítává nejlepších 14 závodů z 26 pořádaných, tak do
celkového pořadí mohou promluvit i běžci, kteří ještě
maximálního počtu započítávaných závodů nedosáhli.
Věříme, že se to vše ještě pořádně „zamotá“.
A co nás čeká v nejbližších dnech? V říjnu se můžete
zúčastnit následujících závodů – Kunštátská desítka
(7. 10. 2012 v Kunštátě), Běh okolo Klosterrmannovi
studánky (14. 10. 2012 v Rudici) a Hořická rokle (20. 10.
2012 v Hořicích nad Blanskem). Je důležité připomenout, že na závodě v Rudici a na Hořicích jsou vypsány
i dětské kategorie, které se započítávají do celkového
hodnocení letošního ročníku Okresní běžecké ligy.
Výsledkový servis a aktuální dění při OBL 2012 mohou příznivci běhu sledovat na webu www.oblblansko.
cz. Na vaše případné dotazy a připomínky budeme rádi
reagovat na naší e-mailové adrese obl@oblblansko.
cz.
-obl-

Geopark v Rájci - Jestřebí
se proměnil v závodiště...
…a to na jedno dopoledne dne 4. října 2012, kdy Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s. pořádala
již 4. ročník Přeboru města Rájce-Jestřebí v cross-country horských kol.
Pro kategorii starších žáků a žákyň vyhlásil ponejúspěšnějším ředitel Gymnázia v Rájci-Jestřebí
řadatel závod jako jako "Otevřený přebor města
ing. Stanislav Laštůvka. Celou akci provázelo krásRájce-Jestřebí", nad kterým převzal záštitu starosta
né počasí, sportovní nálada a právě to mohou být
města ing. Pavel Perout, závod pro kategorii kadetů,
důvody pro zopakování akce v příštím roce, který je
kadetek, juniorů a juniorek byl přeborem města a
zároveň rok dvacátého výročí založení školy.
školy. Trasa závodu vedla nejen po hrubě upraveném
Mgr. Dušan Dvořáček, učitel Tv
terénu, který vznikl v souvislosti s opravou kanalizace, ale i nově budovaným geoparkem a po veřejných
komunikacích. Bezpečnost závodníků a ostatních
účastníků na trase jsme zajišťovali v součinnosti s
městskou policií i pracovníky města. Všem patří naše
poděkování za precizně a zodpovědně odvedenou
práci. Atraktivnost a náročnost závodu, byla umocněna rozdílným počtem kol v jednotlivých kategoriích,
kdy nejmenší měřili síly na trati dlouhé 2.400 m a ti
nejstarší zdolávali trať v délce 6.000 metrů. Jsme
rádi, že se závodu i tentokrát zúčastnili žáci ze ZŠ
Černá Hora i žáci ze ZŠ Salmova Blansko. Opékání
párků po závodě se stalo již vítanou a oblíbenou
tradicí a vhodně vyplnilo čekání na vyhlášení výsledků. Diplomy, medaile, poháry a drobné ceny předal

Medvěd na vinici
Titulek není název nového českého filmu, ani
literárního díla inspirovaného románem Liona Feuchtwangera Lišky na vinici, ale realita. V médiích
se oblevila dramatická zpráva o výskytu medvěda
na jižní hranici se SR. Na ilustračních fotografiích se
objevil obrovský medvěd, jemuž by chtěla vzdorovat
paní vyzbrojená mačetou. Medvěd na ilustrační
fotografii je největší medvěd kamčatský nejblíže k
vidění v brněnské Zoo. Paní se vyzbrojila mačetou
před cestou do vinohradu, kde se údajně medvěd
objevil. Realita je poněkud jiná. Na Slovensku je cca
500 párů medvědů. Vzhledem k velkému loveckému
teritoriu medvědů, mladí jedinci hledají nová území.
Jde o odrostlá mláďata, dle velikosti stopy o váze
150-160 kg. Pronikají k nám z Bílých Karpat. V ČR
pro přelidněnost nemají šanci se usadit. O tom se v
Jeseníkách přesvědčila i medvědice, která se tam
pokoušela založit rodinu. Paní vyzbrojená mačetou
nemá nárok se ubránit i proti odrostlému medvíděti.
Dle ředitele brněnské Zoo Martina Hovorky, který
cestuje za medvědy po celém světě, stačí obyčejný
pepřový sprej. Medvěd na něho reaguje i na dálku.
Medvěda na jihomoravské vinici považuje za zvláštnost a rád by, aby se mu jednou poštěstilo uvidět u
nás medvěda v přírodě na vlastní oči. Dosud přes
mediálně zveličované zprávy se mu to nepodařilo.
Medvěd je velice plachý a prchá při zjištění člověka
pachem i na dálku. Méně je známo jak se živí. Ač je
všežravec dává přednost převážně rostlinné stravě.
Na zimu se vypásá na zvláštním druhu trávy a získává tak tuk. Medializovaným kamčatským medvědům
se v brněnské Zoo dobře daří. Jsou to největší hnědí
medvědi na světě a mimo Brna jsou chováni pouze
ve třech evropských zoo. Brněnská zástupkyně
největšího medvěda na světě-lední medvědice Cora
očekává radostnou událost-narození medvíďat.
-vp-

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Turné čtyř můstků – Zdeněk Izer a Šárka Vaňková,
22.10.2012 v 19.30 h, Blansko – Dělnický dům, cena
280,- a 240,- Kč.
Travesti show Hvězdy na cestách, 27.10.2012 v 19.30 h,
Blansko – Café Bergman, cena bez místenky 150,- Kč.
SUPPORT LESBIENS, 11.11.2012 v 19.30 h, Blansko – Dělnický dům. Cena v předprodeji: 290,- Kč do
30.10.2012, 320,- Kč do 9.11.2012, na místě 370,- Kč.
Galakoncert - Věra Špinarová Petra se skupinou Adama
Pavlíka, 8.12.2012 v 19.30 h,
Blansko - Dělnický dům, cena sezení 350,- Kč.
Ticketpro:
30.10.2012 Helena Vondráčková, Brno – Boby centrum
6.11.2012 Michal David, Brno – Boby centrum
17.11.-18.11.2012 Popelka, Pohádkový muzikál na ledě
– Brno, Kajot Aréna
5.12.2012 Hana Zagorová - Brno – Boby centrum
Ticketstream:
9.11. 2012 Petra Janů – Brno, KC Stadion
26.11.2012 Karel Gott – Brno, Kajot Aréna
19.12. 2012 Vojtěch Dyk – Brno, Městská hala míčových sportů
Ticket Art:
29.10.2012 Lord of the dance, Brno – Kajot Aréna
21.11.2012 Pražský výběr, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, Praha
Aktuální nabídka:
Výroční turistická známka – Karolina Meineke. V rámci
edice VTZ Putování za českými osobnostmi 2012.
Cena 30,- Kč.
Běžecké triko závodu Půlmaratón Moravským krasem
2012 - funkční triko značky Newline. Zvýhodněná cena
200,- Kč.
Nový film o Blansku a jeho turistické nabídce, jehož
průvodcem je Kašpar Krása Blanenský, naleznete na
internetovém portálu www.cestujemepocr.cz.
Blanenská informační kancelář Blanka,
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz
-MaT-

Studentky vyrazily do světa
V neděli 7. října se skupina 8 studentek 2. – 4.
ročníku oborů obchodní akademie, ekonomické
lyceum a zdravotnický asistent vydala na cestu do
Londýna. Zahraniční výjezd byl uskutečněn v rámci
dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa!
2012.
Cílem týdenního pobytu bylo nejen poznat nejvýznamnější turistické lokality, ale také, a to zejména,
nasát atmosféru nejvíce kosmopolitního města Evropy a dokončit práci na projektu s názvem London
– World in ONE City. Tento projekt byl zaměřen na
národnostní a náboženské menšiny a etnické skupiny žijící a pracující v britské metropoli. Studentky
vyhledaly a kontaktovaly jedince, kteří se do Velké
Británie přistěhovali, našli tam nový domov a více
či méně se asimilovali. S těmito lidmi pak studentky
udělaly rozhovory, ve kterých se dozvěděly něco víc
o jejich životech, názorech, touhách, problémech a
starostech. Bylo evidentní, že studentky práce na
projektu bavila, že se rády a s chutí pouštěly do
hovoru s lidmi od nás mnohdy tak odlišnými.
Věříme, že těch pár dní ovlivnilo naše studentky
natolik, že si uvědomily, že svět není bílý ani černo-bílý, ale že je pestrobarevný, v čemž tkví jeho největší
krása. Jen se ji musíme naučit oceňovat.
Mgr. Jana Matušková
koordinátorka projektu
OA a SZŠ Blansko
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Seznamte rodinu s vozem,
který je pro ni jako stvořený.
Nový vůz ŠKODA Rapid již brzy
v naší nabídce!
Přijďte se podívat na zcela nový model
ŠKODA Rapid. Ochotně vám představíme
velkorysý prostor a chytrá řešení,
která určitě nadchnou i vaši rodinu.
Více informací najdete také na
www.skoda-auto.cz.

20. října 2012
Den, kdy ho představíte rodině

SQUASH
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Rapid: 3,9–5,8 l/100 km, 104–134 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
www.topautosalon.cz

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

Na přelomu listopadu a prosince 2012 proběhne v
našem Squashcentru čtyřhodinový Seminář obrany
proti ozbrojenému útočníkovi KRAV MAGA. Jedná
se o Izraelský bojový systém pro všechny věkové
kategorie, předchozí zkušenosti s bojovými sporty
nejsou potřeba.
V případě Vašeho zájmu je nutné předem se objednat, vzhledem k omezenému počtu míst. Objednávky
zasílejte na e-mail:squash@cadblansko.cz nebo telefonicky na tel: 516 412 100. Cena semináře je 400,- Kč
za osobu. Přesný termín konání bude upřesněn 14
dnů před akcí. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Několikáté posunutí zářijového turnaje znemožnilo účast prakticky celé dosavadní špičce našich
squashových turnajů. Tuto situaci proto využila další
řada hráčů a především dvojice Jan Urban, Jiří Vybíhal.
V soutěži „Turnajový Leader“, kde bodujeme jednotlivé umístění hráčů na našich turnajích, se tato
dvojice dotáhla hned za vedoucí absentující trio Jindřich Čeladín 142, Nabil Lai 120 a Radovan Štumpa
100 bodů a s 92 a 90 body jsou na čtvrtém a pátém

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

místě. Dostali se tak do závěrečně hodnocené pětky
v rámci celé sezóny. Zde zatím bodovalo 26 hráčů.
V druhé soutěži, kterou vedeme v průběhu sezóny
a kde započítáváme všechny odehrané sety v rámci
turnajů, je vedeno plných 37 hráčů a nazýváme ji
„Turnajový Mág“. Protože zde ve špičce se stále ještě
drží 7 hráčů a tak říjnový squashový turnaj rozhodne
na základě počtu získaných setů. V současné době
je vedení následující: První a druhé místo, které
již zřejmě nebude ohroženo, zaujímá dvojice Jan
Urban 260 a Václav Pelant 256 setů. Třetí je Lenka
Csakvaryová 237 a čtvrtý Luděk Řehoř 223 setů.
Trochu zaostává, co se týče odehraných setů, ne
však co se týče umístnění, na pátém a sedmém místě
trojice absentujících hráčů zářijového turnaje Jindřich
Čeladín 197, Nabil Lai 180 a Radovan Štumpa 177
setů. Hráči na dalších místech jsou již bez šancí na
konečné umístnění ve špičce této soutěže.
Říjnový turnaj proběhne, tak jak jsem předeslal
v minulém článku, v sobotu 27. října od 13 hodin.
Startovné tradiční 200,- Kč. Jste opět všichni zváni.
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Nepovedený začátek sezóny
Vstup do nové sezony se stolním tenistům TJ ČKD Blansko hrubě nepovedl. Všechny týmy svá první
utkání prohrály.
1.liga ženy
SKST Vlašim B - ČKD GMC Blansko A 7:3. Body:
Ševčíková 2 Suková 1 Babáková 0
Bez dlouhodobě zraněné opory Marie Jirůškové podala blanenská děvčata na stolech zkušeného soupeře
velmi bojovný výkon, na body to ovšem nestačilo. Na
roli tahouna týmu si velmi dobře začíná zvykat Veronika
Ševčíková, která prohrála pouze jedenkrát. Pokud se
bodově začnou prosazovat i mladé posily Babáková z
Brna a Slezáková ze Zlína, nemusela by být záchrana
soutěže až zas takovou utopií.
2.liga ženy
ČKD GMC Blansko B - Sokol Brno I A 3:7. Body:
Trávníčková 3, Hrouzová 0, Švancarová Markéta 0
Famózní výkon Karly Trávníčkové, která neztratila ani
set, na soupeře z Brna nestačil. U Lenky Hrouzové se
naplno projevil tréninkový výpadek ze začátku sezony.
Naopak příslibem do budoucna by mohla být teprve
třináctiletá Markéta Švancarová, která svoje o dost starší
a zkušenější soupeřky dokázala někdy pěkně potrápit.
2.liga muži
TTC Moravská Slavia Brno B - ČKD Blansko A
10:5. Body: Přirkyl Aleš 2,5 Dudík 1,5 Čák 1 Kvíčala
David 0
Utkání bylo na začátku velmi vyrovnané, ale jen
do stavu 6:5 pro domácí. Čtyři výhry Brňanů v řadě
ale rozhodly o tom, že Blansko si neodveze ani bod.
Výborně zahrál Aleš Přikryl, který utrpěl pouze jednu
porážku, naopak se příliš nedařilo Luboši Dudíkovi, na
jehož body tým velmi spoléhá.
Divize muži
ČKD Blansko B - TTC MS Brno D 4:10. Body: Mikula
3 Voráč 0,5 Přikryl Jiří 0,5 Kutil 0
Utkání se rozhodlo na samém začátku, kdy hosté z
úvodních pěti zápasů tři vyhráli nejtěsnějším poměrem
3:2 na sety a dostali se tak do vedení 4:1. Vzdorovat
dokázal akorát Stanislav Mikula, který ani jednou nezaváhal a potvrdil roli jednoho z nejlepších hráčů divize.
KS2 muži
Cemo Mokrá A - ČKD Blansko C 10:7. Body: Kvíčala
Josef 3,5 Polívka Martin 2,5 Němec 0,5 Procházka 0,5

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

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

Tel. 606 263 064
PRÁDELNA, MANDL

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

Pozvánka na nejbližší utkání:
Sobota 20.10. 16:00 ČKD Blansko A - Sokol Čechovice
2.liga muži
Neděle 21.10. 10:00 ČKD Blansko A - OP Prostějov
2.liga muži
Sobota 3.11. 14:00 ČKD Blansko A - Sokol Nusle Praha
1.liga ženy
Neděle 4.11. 10:00 ČKD Blansko A - Union Plzeň 1.liga
ženy
-vory-

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

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

Tel.

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

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

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

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

516 419 555

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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