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 Nevím, kdo zásobuje přírodu tunami odpadků. Pro-
stě se tam jednou objeví a už tam zůstanou. Někdo 
přijede autem s kufrem plným smetí a bez uzardění 
ho někde vyhodí. Abych byl konkrétní, tak například 
v Rulíškově lomu někdo před pár dny vysypal asi 
metrák osobního odpadu, bylo tam všechno možné. 
Noviny, hračky, plastové a skleněné láhve, krabičky 
od sýrů, jogurtů a jiná šepleť. Proč si ten člověk vybral 
právě osamělý lom, mi není jasné. Podél cesty totiž 
je umístěno hned několik kontejnerů, určených právě 
k likvidaci tohoto druhu odpadu.

 Ale to není zdaleka všechno. V této lokalitě 
můžete najít mnohem větší rarity. Válí se tam 
nejrůznější svršky počínaje obnošenými bundami, 
přes košile a kalhoty až ke spodnímu prádlu. Dobrá, 
to bych ještě bral, když si někdo po sexuálních 
radovánkách zapomene na místě činu odložený 
svršek, kdyby však neležel poblíž hromady nahni-
lých jablek. Úplnou raritou v této lokalitě jsou ale 
roztřískané luxfery. To jsou takové ty průhledné 
skleněné stavební prvky, které se v minulém století 
používaly k prosvětlení tmavých chodeb. Někdo 
jich tam vysypal několik desítek a mládež, která 
sem s oblibou chodí slavit víkendy u ohníčku, nemá 
nic jiného na práci, než je roztřískat na kousíčky. 
 Popojděme ale jen o pár metrů za lom a tam 
teprve začíná ta pravá apokalypsa. Všichni za-
hrádkáři a obyvatelé té oblasti se zkrátka rozhodli, 
že les je tím nejlepším úložištěm odpadu. Všichni 
svoje domácí zbytky sypou do lesa a vypadá to 
tu opravdu jako na smetišti. Jablka, cibule, seno, 
sláma, fl ašky, ale hlavně nejrůznější odřezy z dřevin 
a rostlin, které se jim nehodí do fraku. Dřív to byla 
zóna, kde hojně rostly houby, dnes tam nenajdete 
ani prašivku.
 Ale abych byl objektivní, lepší to není ani v jiných 
oblastech. Okolí blanenské přehrady rovněž nena-
povídá, že by mělo jít o nejlukrativnější rekreační 
oblast. A stejně tak je tomu i v oblasti Sanatorky, 
kde zahrádkáři rovněž sypou bezohledně svůj 
odpad do přilehlých hvozdů. A nejhorší situace je 
možná v oblasti Hluchova. Tady není ani vodovod, 
ani elektřina, ani plyn, a tak jsou zahrádkáři zvyklí 
po léta sypat odpadky do lesa. Tam, kde byla dříve 
cesta, dnes naleznete jen hromadu roští.
 Co na závěr? Vidím své sousedy chodit pravi-
delně s kyblíkem zahradních odpadků do lesa a 
hromady měsíc od měsíce narůstají. Ale proč, když 
je to zbytečné! Město nedávno postavilo novou 
kompostárnu a tak by se dalo předpokládat, že 
zahradní odpad nebude končit v lese, ale právě v 
té kompostárně, která byla pro tyto účely zřízena. 

PM

 Chodím do lesa každý den. Mám to kousek, netrvá to ani pět minut. Procházím pravidelně části lesa 
kolem svého bydliště na Zborovcích a nestačím se divit. Namísto vzrostlých stromů, velebné přírody 
a kouzelných zákoutí nacházím na těch místech v poslední době smetiště. 

GARÁŽOVÁ VRATA EVO
Výměna starých vrat bez zednických úprav. Nová vrata již za 3 hodiny !!! 
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Prodej, servisProdej, servis
a programování a programování 

restauračníchrestauračních
a obchodních pokladen a obchodních pokladen 

KANCL, technika Blansko, spol.s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko
Tel. 516 414 943

www.realitymacocha.cz

Byt Blansko-Sever

Pěkný, prostorný ( 76 m2 ), udržovaný DB 3+1 s lodžií. 
Zděné jádro, dům po revit.
mob.: 776 855 855 Cena: 1.490.000 Kč

Byt BK – ul. Nádražní

Cihlový byt v OV o velik. 2+1, vlastní plyn. topení, 2 sklepy. 
Nízké náklady na bydlení.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.040.000 Kč

Byt Blansko-Písečná

Hezký byt v OV 2+1 s lodžií v byt. domě po celkové revi-
talizaci. Výhodná cena! 
mob.: 777 857 740 Cena: 1 050 000 Kč

kontakt: Smetanova 8, 
 678 01 Blansko 
tel.: 516 833 833 
e-mail: info@realitymacocha.cz

Výstavba RD Blansko-TěchovTěTěTěTěTěTěansko-Těchov  Pouze do 31. 12. 2011
Akční nabídka, které rádi řeknete ANO !

RD Harmony 2 – zastav. plocha 75 m2, 5+1 
Akční cena: 1.990.000 Kč + DPH 
 ve standard. provedení NA KLÍČ

Každou středu od 13–18 h den otevřených 
dveří na vzorovém domě na Těchově 
mob.: 605 163 333

RD Harmony 7 – zastav. plocha 102,5 m2, 4+1 
Akční cena:  1.990.000 Kč + DPH 
 ve standard. provedení NA KLÍČ

Další nabídku nemovitostí najdete na - www.mikark.cz

20 let na trhu  – 100% právní záruka a seriozní jednání
* Byt OV 1+kk Blansko - Wanklovo nám., 30 m2, 2.p., výtah...NC - 809.000 Kč 
* Byt DB 2+1 Blansko - Dvorská, 57 m2, 3.p.,šatna, balkon...NC - 1 049.000 Kč
* Byt DB 2+1 Blansko - Absolonova, 56 m2, 4.p.,rekonstrukce...NC - 1 389.000 Kč
* Byt OV 3+1 Blansko - Dvorská, 7.p., výtah, standard, pěkný výhled...NC - info v RK
* Prodej bytů 1 a 2+kk Blansko - Dvorská, + auto-stání , různé typy...NC - od 900.000 Kč
* Výstavba 4 RD Blansko - Pod Sanatorkou, stavby na „klíč“...NC - od 3,9 mil. Kč
* Stav. pozemky na RD Blansko - H.Lhota, inž.sítě na pozemku...NC - info v RK
* Prodej RD 5+1 Blansko - Lažánky, klidná čás, rekonstrukce...NC - 1 499.000 Kč
* Pronájem bytu 1+kk Blansko - Absolonova, nový, nevybavený...NC - 4.500 Kč + inkaso

NÁBYTEK HAVLÍK

www.nabytek-havlik.czwww.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.czinfo@nabytek-havlik.cz

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

SLEVYSLEVY

- 20 %- 20 %
út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY

jídelních stolůjídelních stolů
a vybraných židlía vybraných židlí

od firmy TONod firmy TON
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Přerušení elektrické energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních 
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 11.11.2011 od 08:00 do 12:00 – Blansko. Vy-
pnutá oblast: ulice Mlýnská - domy č.o. 7, 9, 13, ulice 
Poříčí - domy č. 2 - 14 (sudá čísla), ulice Divišova - 
dům č.o. 2a, ulice Družstevní - domy č.o. 2a, 2b, ulice 
Vodní- domy č.o. 6, 8, 10, 12, ulice Bezručova od 
Nám. Svobody po ul. Krátká - levá strana - lichá čísla 
3,5,7, část Náměstí Svobody od obchodního domu po 
Městský úřad, domy č.o. 3, 4, 7, 8, 5a, 5b.
Dne 10.11.2011 od 08:00 do 12:00 - Blansko - Dolní 
Lhota. Vypnutá oblast: zástavba při hl. silnici od Blan-
ska od žel. přejezdu od domu č. 106 + 98 po domy č. 
137 + 68, ulice od č. 135 + 99 po č. 108 a Zákl. školu, 
ulice od č. 112 + 148 po č. 190, ulice od č. 142 + 148 
po č. 111, ulice od č. 172 + 160 po č. 180 + 175, ulice 
od č. 139 směr hřiště.
Dne 11.11.2011 od 11:00 do 15:00 – Blansko. Vypnutá 
oblast: ulice Dvorská - domy č.o. 56a, 58 - 80 (sudá 
čísla), ul. Dvorská - dopravní středisko nad vodárnou.
Dne 14.11.2011 od 08:00 do 12:00 – Blansko. Vypnu-
tá oblast: budova Okresního soudu na ul. Hybešova, 
areál fy BUSE na ul. Masarykova 9, areál fy TIRO na 
ul. Havlíčkova 2, restaurace na ul. Hybešova 1.
Dne 14.11.2011 od 11:00 do 15:00 – Blansko. Vy-
pnutá oblast: ulice Pražská od ul. Zborovecká po č. 
66, ulice Zborovecká (netýká se pekáren), ulice Krajní, 
ulice Okružní od ul. Zborovecká po ul. Cihlářská kro-
mě nového bytového domu č.o. 1b, ulice Kamnářská 
1 - 5 (lichá čísla), ulice Cihlářská od. domů č.o. 1, 2 
po č.o. 12, 13, ulice Pekařská - garáže u parkoviště 
nad pekárnami.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Poděkování
 Chtěl bych poděkovat panu Mgr. Pavlu Přikrylovi, 
panu Pavlu Svobodovi a všem zaměstnancům blanen-
ské knihovny za velmi vstřícný a maximálně ochotný 
přístup při vykonávání praxe. Praxe mi přinesla nejen 
zkušenosti praktické, jak knihovna organizačně funguje 
a kolik usilovné práce stojí za tím, abychom my čtenáři 
byli spokojení, ale také mi byla zábavou a občas jsem 
se i těšil, až zaměním prostředí univerzity za rodinnou 
atmosféru místní knihovny. Trpělivý, ochotný a aktivní 
postoj všech zaměstnanců knihovny může být krásným 
příkladem nejen pro mnohé instituce, ale také pro 
mne jakožto budoucího pedagoga. Na tuto praxi budu 
dlouho vzpomínat a pro knihy si už nebudu chodit jen 
do „knihovny,“ ale na místo, kde jsem poznal skvělé a 
příjemné lidi, kteří dělají svoji práci s maximálním na-
sazením a přístupem, a půjčení knihy je pouze součást 
této návštěvy.

Ondřej Kovář

Papírové svítilny
 Na "Erbence" se nám v hodinách pracovních činností 
povedly vyrobit tak pěkné svítilny, že je obdivovali i 
ostatní návštěvníci třídy. Chtěli bychom je darovat 
rodičům a prarodičům. Přáli bychom si, aby z nich měli 
alespoň takovou radost, jakou jsme měli my, když jsme 
přilepili poslední hvězdičku.

Žáci čtvrté třídy

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
Plán aktivit na měsíc listopad určený i pro veřejnost.
Výtvarné aktivity: 
8.11. 9.00 – Pletení z pedigu * 15.11. 9.00 – Odlévání 
svíček * 22.11. – Pletení adventních věnců.
Tvoření s keramičkou:
16.11. – Točení na kruhu * 23.11. - Glazování
Výlety: 9.11. – Jedeme do Svitav. 23.11. – Návštěva 
solné jeskyně.

INZERUJTE
VÝHODNĚ

V MONITORU
Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

NOVINKA! POHOTOVOSTNÍ
ÚVĚR NA AUTO  
* SCHVÁLENÍ DO 15 MINUT
* BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ
* PENÍZE UŽ DO 2 DNŮ
BLIŽŠÍ INFORMACE na tel. 736736696069696069

Soudy odhalují omyly historikůSoudy odhalují omyly historiků
Jaroš i Nečasová se musejí omluvitJaroš i Nečasová se musejí omluvit

Zloději a k**vy

 Nevím, zda jste to zaregistrovali. Nejme-
novaný poslanec nejmenované strany velmi 
ostře odmítal večerní, či noční průtah zasedání 
Poslanecké sněmovny s tím, že v noci pracují 
pouze zloději a lehké ženy. Ty druhé přitom 
označil daleko přiléhavějším názvem.
 Je zajímavé sledovat počínání našich „vr-
cholových“ politiků (do uvozovek jsem to dal 
záměrně). Pokud se jedná o náhrady, jako 
nemocenskou nebo cestovné, poslanci jsou 
údajně poslanci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 
a proto jim náleží. V okamžiku, kdy se jedná o 
práci už tomu tak není.
 Několikrát jsem přemýšlel, jak by asi někteří 
zákonodárci dopadli v soukromé sféře, pokud 
by „pracovali“ stejným způsobem, jako je tomu 
ve Sněmovně. A myslím, že by se s valnou 
většinou zaměstnavatel rozloučil velmi záhy. A 
ještě k tomu rád. Politika tak pohříchu zůstává 
pro některé poslance jedinou možností, jak si 
vydělat peníze, protože jinde by se jim to ne-
muselo podařit.
 Kdysi dávno jsem souhlasil s některými zá-
sadami, které jsou v politice běžné, nerozumím 
přece jen všemu a tak nemohu posoudit dopady 
některých rozhodnutí. Jenže časem jsem (bohu-
žel zkušenostmi) zjistil, že naši volení zástupci 
dělají některým zákonům medvědí službu. 
Některé předpřipravené normy svými přílepky 
a pozměňujícími návrhy dokážou spolehlivě 
předpřipravit k novele, protože jejich neodborné 
zásahy z původně kvalitního materiálu vytvoří 
nepoužitelný paskvil. Namátkou zákon o elek-
tronickém podpisu, silniční zákon, protikorupční 
zákon a tak by se dalo pokračovat. Z tohoto 
důvodu tedy jednoznačně odmítám, aby třeba 
o vstupu do Eurozóny někdo rozhodoval za 
mne. O zákonu o referendu se ale jen hovoří. 
Ne měsíce, ne roky, ale celou řadu let. A stále 
marně. Naši zákonodárci se dokážou shodnout 
jen na tom, že se nedohodnou, popřípadě se 
vzácně shodují v otázkách imunity nebo svých 
náhrad.
 Když se podívám na ten vzorek, který nás 
zastupuje, je mi špatně. Někteří chodí do práce 
opilí, jednoho z poslanců a zároveň hejtmana 
by nejeden odborník bez váhání označil za soci-
opata, někdo fackuje lidi na ulici, strojvůdce do-
káže přes noc zázračně zbohatnout, jeho kolega 
zase zneužít poslaneckých náhrad, bývalému 
premiérovi v době jeho mandátu nepřipadalo 
zvláštní zaletět si vládním speciálem na lyže.
 Když se na to podívám zpětně, pak musím 
bohužel konstatovat jednu věc. Měřeno optikou 
toho poslance z úvodu by měl náš parlament 
zasedat v nočních hodinách výlučně.
 Hezký den.

Freddie
freddiemail@email.cz

 V kauze Jiřího Jaroše se jedná o několikaletý spor, který se týká nepravdivých údajů na pamětních 
deskách věnovaných Jarošovým příbuzným, legionáři Janu Holíkovi a odbojáři Aloisi Štěrbáčkovi, 
umístěných na rodinném domku v Doubravici. V textu pamětní desky bylo uvedeno, že Štěrbá-
ček doplatil na nacistického udavače Alfreda Chvatíka - Tugemanna, který byl dle názoru autora 
Salmovým zaměstnancem, a z textu vyplývalo, že oba byli členy spolku Kriegerkameradschaft, 
kontrolovaným nacisty.

 Dle předcházejícího soudního 
vyjádření měl Jaroš z desky Sal-
movo jméno odstranit. I když tak 
učinil, proti rozsudku se odvolal. 
Neuspěl však ani u Nejvyššího 
soudu, který Jarošovo odvolání 
zamítl. Dcery Hugo Salma, Ma-
rie Alžběta Salm Raitzová a Ida 
Schoellerová, poukazovaly na 
skutečnost, že se nikdy hodno-
věrně neprokázalo že by jejich 
otec byl členem tohoto spolku 
a vzhledem ke své dlouholeté 
vážné chorobě, které podlehl 2. 
března 1946, nebyl schopen žád-
nou činnost vykonávat a vůbec 
neměl vliv na to, co Tugemann, 
který v žádném případě nebyl 
jeho přítelem, takže nemohl vě-
dět co dělá, ani že je nacistickým 
udavačem. Rozhodnutí o povin-
nosti omluvy tak Nejvyšší soud 
potvrdil.
 V další kauze uspěly dcery 
Hugo Salma ve sporu s ředitelkou blanenského 
muzea Evou Nečasovou, která se dle rozhodnutí 

soudce Krajského soudu Michala Ryšky musí 
omluvit za tři výroky, které uvedla ve dvou knihách 
nazvaných Cui bono restituce I. a II., z nichž jedna 
byla vydána s podporou europoslankyně Jany 
Bobošíkové. Tyto knihy byly bezplatně rozeslány 
řadě institucí, knihoven i veřejných činitelů. 
 Soudce Michal Ryška v odůvodnění rozsudku 
uvedl, že verdikt není omezením svobody histo-
rického bádání. Na odborníky, kteří mají být při 
hodnotících úsudcích schopni posoudit věc lépe a 
jejich slova mají mít větší váhu, je jen třeba mít větší 
nároky. A uvedl: „Tady byly některé výroky jakoby 
přepísknuté. Salmův obraz žalovaná vykreslila 
jednobarevně, byla to jednostranná kritika.“ Za tyto 
výroky se musí Nečasová omluvit. 
 Rozsudek zatím nenabyl právní moci. Jelikož 
soud rozhodl pouze o třech z patnácti bodů obža-
loby, dá se předpokládat, že se dcery Hugo Salma 
proti rozsudku odvolají. 

 Text a foto:
Jiří Šrámek

Dcery Hugo Mikuláše Salma v zámecké kapli při mši odsloužené u pří-
ležitosti 90. narozenin Idy Schollerové a 80. narozenin Marie Salmové, 
kam jim přišli blahopřát i starostové Blanska, Rájce-Jestřebí, Sloupu a 
další osobnosti veřejného i politického spektra.

Plánujete svatbu?
Chcete pobavit své obchodní partnery?
Hledáte nevšední zábavu?

Rozjedeme to ve velkém stylu!

* Originální show
* Mnoholeté zkušenosti
* Vždycky něco navíc! 

tel. 606 728 334

www.velvetblansko.cz

www.velvetstars.cz

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

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

Potřebujete kvalitní sálovky?

NAKUPUJTE U  NÁS !!!
ADIDAS, REEBOK, BOTAS, McArthur

pro všechny
sálové

sporty.

NebarvícíNebarvící
podrážka pro všechny sálové povrchy!!!š h ál é hš h ál é h !!!

, , ,
pro v
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Svátek studentstva na ZŠ SalmovaSvátek studentstva na ZŠ Salmova

Šes�áci ze Salmovky na JezírkuŠes�áci ze Salmovky na Jezírku

Taneční pro senioryTaneční pro seniory
nejsou omylnejsou omyl

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

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

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

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

Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730

so 8 - 11

 Loni jsme poprvé nabídli všem zájemcům o prohlídku naší školy Den otevřených dveří v poněkud 
netradičním termínu, a to 17. 11. 2010, v den státního svátku. Skoro stovka dětí, jejich rodičů a dalších 
návštěvníků, kteří tehdy tuto příležitost využili, byla dvojnásobkem počtu, který průměrně navštěvuje 
školu při tradičních dnech otevřených dveří. Rozhodli jsme se proto tuto akci letos zopakovat. 
 17. 11. 2011 od 9.00 do 12.00 se tedy znovu 
otevře naše škola pro všechny, kteří si chtějí pro-
hlédnout, v jakých prostorách a s jakým vybavením 
děti pracují. Pro děti bude opět připraven program 
v podobě činností, do kterých se mohou zapojit. V 
tělocvičnách budou postaveny překážkové dráhy, 
v učebnách fyziky a chemie pokusy z přírodověd-
ných předmětů, v učebnách informatiky výukové 
počítačové programy, úkoly na interaktivní tabuli a 
také občerstvení připravené našimi žáky ve cvičné 

kuchyni. Návštěvníci se mohou také podívat na 
školní zahradu, hřiště a atrium, které jsou využívány 
v případě hezkého počasí, V dalších prostorách školy 
se budou prezentovat výtvarné práce žáků, výstupy 
z projektů a ročníkové práce. 
 Věřím, že se návštěva naší školy stane zajímavým 
programem na sváteční dopoledne, a rádi přivítáme 
všechny návštěvníky.

Eva Kadrmasová,
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

Pražská 1, Blansko

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

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

Studenti OA a SZdŠ Blansko 
vyrazili DO SVĚTA

 V neděli 16. října se skupina 6 studentů a studen-
tek čtvrtého ročníku Obchodní akademie a Střední 
zdravotnické školy Blansko vydala na cestu do 
Londýna. Zahraniční výjezd byl uskutečněn v rámci 
dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa! 
2011.
 Cílem týdenního pobytu bylo nejen poznat nejvý-
znamnější turistické lokality, ale také, a to zejména, 
nasát atmosféru nejvíce kosmopolitního města 
Evropy a dokončit práci na projektu s názvem Lon-
don – World in ONE City. Tento projekt byl zaměřen 
na národnostní a náboženské menšiny a etnické 
skupiny žijící a pracující v britské metropoli. Studenti 
vyhledali a kontaktovali jedince, kteří se do Velké 
Británie přistěhovali, našli tam nový domov a více 
či méně se asimilovali. S těmito lidmi pak studenti 
udělali rozhovory, ve kterých se dozvěděli něco víc o 
jejich životech, názorech, touhách a starostech. Bylo 
evidentní, že studenty práce na projektu bavila, že 
se rádi a s chutí pouštěli do hovoru s lidmi od nás 
tak odlišnými. 
 Věříme, že naše studenty těch pár dní ovlivnilo 
natolik, že si uvědomili, že svět není bílý ani černo-
bílý, že je pestrobarevný, v čemž tkví jeho největší 
krása. Jen se ji musíme naučit oceňovat.

Mgr. Jana Matušková
koordinátorka projektu

 Taneční, a pro seniory. Říkáte si, jestli nejde o 
tiskovou chybu? Nikoliv! Opravdové taneční hodiny 
pro seniory jsme zažili ve čtvrtek 27. října v našem 
domově. To k nám zavítal mistr svého oboru, taneč-
ník a choreograf Petr Veleta. Ten se věnuje tančení 
se seniory více jak deset roků a k nám do SENIOR 
centra Blansko přijel s dobrou náladou a chutí roz-
tancovat všechny kolem sebe. A skutečně se mu to 
podařilo! Patnáct vybraných uživatelů služeb Domov 
pro seniory i Domov se zvláštním režimem se za 
vydatné podpory přítomných pracovníků dostalo do 
příjemné plesové nálady. Hudba jako vystřižená z 
fi lmů pro pamětníky nebo známá a kdysi tolik popu-
lární Česká beseda nenechaly snad nikoho v klidu. 
Předvedené taneční kreace, piruety, skupinové i 
sólové tance pomohly každému tancujícímu alespoň 
na chvíli zapomenout na všední starosti, bolesti či 
úskalí podzimu lidského života. Na vlastní oči jsme 
se přesvědčili, že zdravotní hendikep není v tanci 

žádnou překážkou, že hudba dokáže s člověkem divy 
a má krásný dar zahrát v lidské duši na tu správnou 
harmonickou a klidnou strunu. Snad každý účastník, 
včetně zaměstnanců, odcházel z tohoto setkání po-
silněn o novou pozitivní energii, radost a s vědomím, 
že tanec může být opravdu dobrým lékem nejen na 
tělo, ale zejména na duši. Panu Veletovi ještě jednou 
moc děkujeme!

Pracovníci domova

 Ve čtvrtek 20. října jsme se opět po ne-
celém půlroce vydali na Jezírko. Pro ty, kdo 
nevědí, kam jsme opravdu jeli, malé vysvět-
lení. Jezírko je jedno ze středisek organizace 
Lipka, která se zabývá výchovou a vzdělává-
ním v oblasti péče o životní prostředí. 
 Program, kvůli kterému jsme na Jezírko 
přijeli, měl poněkud tajemný název: Spo-
lečenstvo průsvitných křídel. Nakonec se 
ukázalo, že se budeme zabývat zvířátky, 
která velmi dobře známe a která jsou pro nás 
velice důležitá. Často si ale myslíme, že nás 
spíše obtěžují. Celé dopoledne jsme věnovali 
mravencům, včelám a dalšímu hmyzu. Po-
znali jsme mnoho nového z jejich života i to, 
proč a jak jsou užiteční a jak je máme chránit. 
Celé dopoledne jsme zakončili zajímavou 
hrou v lese. Tak zase někdy na Jezírku na 
shledanou.

Tomáš Barták
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Vzpomínku na výročí vzniku svobodného Československého státu uvedli předsta-
vitelé města v doprovodu skautů a zástupců armády kladením věnců k památníku 
na nám. Svobody.

Stalo se tak v přítomnosti asi šedesáti občanů a blanenských muzikantů, kteří 
vzpomínkový akt zahájili slavnostním pochodem a po uložení věnců hymnou 
České republiky.

Ve slavnostním projevu vzpomněl starosta Města Blansko Ing. Lubomír Toufar 
události roku 1918 a zásluhy prvního prezidenta T. G. Masaryka o vznik Českoslo-
venské republiky. 

Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ O STÁTNÍM SVÁTKU ** FOTOREPORTÁŽ O STÁTNÍM SVÁTKU *

Postřehy z USA Postřehy z USA ##1212

National Hockey League 2
 Naposledy se mi nepodařilo obsáhnout vše, co 
jsem o National Hockey League chtěl napsat, tak 
proto tohle pokračování.
 Psal jsem o tom, že je návštěva zá-
pasu především společenskou událos-
tí. To s sebou přináší třeba povinnost 
pro všechny činovníky utkání, hráče, 
trenéry, hlasatele, obsluhu být spo-
lečensky ustrojen. Snad s výjimkou 
kustoda (asi by se mu brusle brousily v 
obleku ne moc dobře) narazíte pouze 
na lidi, kteří vypadají, jako by se právě 
vydali do divadla. Včetně příchozích 
hráčů, než se ustrojí do „hokejového“. 
Toto pravidlo neplatí jen v NHL, ale ve 
valné většině i pro nižší nebo juniorské 
soutěže.
 Hráči jsou samozřejmě to, co diváky 
přivádí do haly především, ale mož-
ností se bavit je víc. Zmiňoval jsem 
se o Devil’s Dancers. To jsou děvčata, 
která v přerušené hře baví osazenstvo 
haly svými tanečními kreacemi, které 
občas hraničí s akrobacií a zejména 
mužské osazenstvo haly se s nimi 
často nechává fotografovat a bedlivě 
je sleduje. Další atrakcí je NJ Devil. 
Plyšový ďábel je ofi ciálním maskotem 
týmu New Jersey, a kromě toho, že 
ponouká lidi k fandění, dělá i „ostudu“. 
Paroduje Devil’s Dancers, „krade“ 
lidem čepice nebo šály (aby je vzápětí 
vrátil) a rozhazuje po hale trička. O 
přestávce je pak rozhodčím pro malé 
hokejisty a hokejistky, které se na ledě 
představí. Dancers i NJ Devil si můžou 
fanoušci „objednat“ na různé promo 
akce nebo narozeninové party, NHL 
mimo show a společenského dopadu 
je přece jen především obchod.

 Obchod a hrdost na svoje 
tradice. Proto se bývalým hráčům pro-
kazuje úcta a obdiv. A pokud se jedná 
o skutečnou legendu klubu, pak se 
dres s jeho číslem ze sady zápasových 
dresů navždy vyřadí a při slavnostním 
ceremoniálu vyvěsí ke stropu haly. 
V NJ Devils jsou to týmové legendy 
Scott Stevens (č. 4), Ken Daneyko (č. 
3) a chystá se vyřazení č. 27 (Scott 
Niedermayer). Časem se u stropu haly 
zcela jistě objeví i č. 30, které obléká 
Marty Brodeur, dlouholetá brankářská 
opora Devils. V takovém Montrealu, 
kde hrají legendární Canadiens za 
chvíli nebudou mít s čím hrát, proto-
že již dnes mají z 99 možných čísel 
vyřazeno hned 18, a další jistě budou 
následovat.
 New Jersey Devils patří k 
relativně novým týmům, v New Jer-
sey působí od r. 1982, kdy se sem 
přestěhovali z Colorada, kde působili 
pod názvem Rockies. Z původního 
neuvěřitelného outsidera se časem 
propracovali ke 3 vítězstvím ve Stan-
leyově poháru (1995, 2000 a 2003) a 
byli u toho i naši hokejisté. V Devils 
postupem času působili Jan Ludvig, 
Robert Holík, Patrik Eliáš, Petr Sýkora, 
Karel Rachůnek, Jan Hrdina, Petr Vrá-
na, Vlastimil Kroupa, Jaroslav Modrý 
nebo Martin Škoula. Ne všichni se 
samozřejmě mohou pyšnit prstenem, 
za vítězství, který každý vítěz od 
klubu dostává, ale už jen zahrát si v 
nejprestižnější hokejové lize světa je 
pro každého hokejistu splněným snem. 
A sny jsou našimi křídly, jak říká staré 

přísloví.
 Já třeba nepřestávám snít o tom, že můj oblíbený 
tým: Detroit Red Wings dosáhne na Stanley Cup 
třeba již v této sezóně. Uvidíme.

Petr J. Drahovzal

Malí hokejistéMalí hokejisté

Zaplněná halaZaplněná hala

Patrik EliášPatrik Eliáš

Devil’s DancersDevil’s Dancers

Literární exkurze do Ž�áru nad SázavouLiterární exkurze do Ž�áru nad Sázavou

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

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

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

 „INTERNET OD ČESKÉ“

Již od
 99,-

měsíčně!
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Nemocnice má novouNemocnice má novou
logopedickou ordinacilogopedickou ordinaci

 Minulý týden získala logopedická ordinace Nemocnice Blansko nové prostory ve čtvrtém pod-
laží polikliniky. Podle zaměstnankyň Mgr. Hany Linhartové a Mgr. Miroslavy Dyčkové se tak stalo 
ku prospěchu jejich pracoviště. Je pravda, že již při vstupu udělají dvě ordinační místnosti svou 
barevností, novotou a uspořádáním příznivý dojem. Podstatně se liší od stereotypu strohých ordi-
nací, takže u dětí nevyvolává nemocniční stres a obavu z toho co že je tam čeká. Podstatnou část 
klientely tvoří děti předškolního věku, mající narušenou komunikační schopnost, zejména opožděný 
vývoj řeči. Cílem je odstranění vady řeči a zabránit tak vzniku adaptačních obtíží při styku s dětmi 
předškolního zařízení či základní školy.
 Program je přizpůsoben pro 
různé věkové skupiny, tedy i 
pro starší děti a dokonce i pro 
dospělé, kupř. pacienty po cévní 
mozkové příhodě, úrazech a po-
škození mozku, nebo pacienty s 
degenerativním onemocněním 
centrální nervové soustavy i dal-
ší poruchy, při kterých došlo ke 
ztrátě schopnosti mluvit nebo 
rozumět řeči, včetně nemocí 
způsobených degenerativním 
postižením mozku. 
 Činnost logopedické ordinace 
je obsáhlá, a pokud její návštěv-
níci dodržují pravidla léčby, je 
velmi účinná. Je proto zbytečné 
vady řeči neléčit a stranit se kvůli 
nim společnosti. Ve většině přípa-
dů se pacienti mohou důsledků 
vady řeči zbavit a posílit své 
sebevědomí. 

- Šr - 

Nově vybavená logopedická ordinace vlastně není ani typickou ordinační 
místností. A když vás i vaše děti přivítají příjemné dámy, budete se tam 
cítit jako při návštěvě u známých.                                          Foto: - Šr -

 Ve středu 12. října 2011 se všechny první ročníky OA a SZdŠ Blansko – E1, O1 a Z1 – zúčastnily 
literární exkurze do Žďáru nad Sázavou. Cílem bylo Muzeum knihy v areálu zámku rodiny Kinských a 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

 Exkurze byla hrazena z projektu „Svět kolem nás 
a my v něm“, jenž je fi nancován z ESF operačního 
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na-
ším pedagogickým doprovodem byl opět třídní učitel 
Mgr. Michal Martoch, PhDr. Miloslava Adamcová, 
Mgr. Lenka Šejnová a Mgr. Jan Pařízek.
 Kolem osmé hodiny ráno byl sraz u školy, kde na 
nás čekaly dva autobusy. Boj o to, kdo a kde bude 
sedět, proběhl bez ztrát a řidiči mohli šlápnout na 
plyn.
 Do Žďáru jsme dorazili kolem půl desáté. Skoro 
celou cestu nám pršelo a při dojezdu na místo tomu 
nebylo jinak. Po příjezdu jsme se vydali nejprve do 
Muzea knihy. To mapuje dějiny knihy, písma a knih-
tisku. Poté, co jsme si vyslechli ve vstupní místnosti 
zajímavosti o areálu, jsme se vydali do výkladové 
části. Mohli jsme se po muzeu samostatně pohybovat 
a číst si různé zajímavosti. Nalezli jsme všechny infor-
mace, které jsme potřebovali k vyplnění pracovních 
listů. 
 Po prohlídce jsme vystoupili na Zelenou horu, na 
jejíž vrcholu se tyčí poutní kostel sv. Jana Nepo-
muckého. Ještě před vstupem jsme udělali společné 
fotografi e na památku. Jakmile jsme vstoupili dovnitř, 
octli jsme se v nádherné stavbě barokní gotiky. Kostel 
má unikátní architektonické formy a díky své neoby-
čejnosti byl zapsán na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Dozvěděli jsme se 

mnoho o vzniku této stavby, o Janu Nepomuckém a 
o tom, proč byl prohlášen za svatého; dokonce jsme 
zhlédli i krátký snímek o tomto posvátném místě.
 Až jsme si všichni kostel prohlédli, vydali jsme 
se směrem na parkoviště, kde už na nás čekaly 
autobusy. Všichni jsme se těšili, až budeme v teple, 
neboť nám byla strašná zima. Cesta nám utekla velice 
rychle, a co nevidět jsme byli zase zpět v Blansku, 
kde jsme se všichni rozutekli domů. Celá exkurze se 
nám – až na počasí – líbila a už se těšíme na nějakou 
další školní akci.

Radka Růžičková, Petra Olšanská, Kristýna 
Němcová a Eva Ducháčková
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Exkurze do OsvětimiExkurze do Osvětimi

Zatloukat, zatloukat, zatloukat…Zatloukat, zatloukat, zatloukat…

Budete se divit, ale Havlíčkova ulice je blanenskými odborníky v dopravě považo-
vána jednoznačně za obousměrnou. Když se tam chtějí míjet dvě protijedoucí auta, 
nebo když se jedno objeví před popeláři, tak to aby si na tu „dvousměrku“ zavolali 
o dopravního poradce. 

To na zjednosměrnění Rodkovského ulice si odborníci dali záležet. Za padesát 
tisíc tam umístili tolik dopravních značek, až zkomplikovali život nejen motoris-
tům, ale i občanům přilehlých ulic. Petice zde bydlících občanů byly doručeny asi 
rovnou do koše.

Záplavu značek už mnozí ani nestačí sledovat. Dokonce ani řidiče policejních aut 
nenapadlo, že by nemohli na zcela prázdné Rodkovského ulici zaparkovat. Jenže 
tam je zákaz zastavení! Za pár týdnů bylo v těch zákazech pokutováno přes 150 
řidičů. A pak že je to nanic!                                                                  Text a foto: - Šr -

* NEPOCHOPITELNÁ FOTOREPORTÁŽ ** NEPOCHOPITELNÁ FOTOREPORTÁŽ *

 Zdá se, že tento známý citát doktora Plzáka, týkající se původně jen manželského pochybení, získává 
všeobecnou platnost. Dnes, ať pochybí kdokoliv a v čemkoliv, tak zatlouká, zatlouká a zatlouká a myslí si, 
že tím nejlépe zamaskuje svoji hloupost či pochybení. 

 Nejhorší je, když tak uvažuje osobnost veřejně činná 
a veřejnosti známá. Vzpomeňme na neobratné zastírací 
výroky některých poslanců, senátorů, politiků a řady 
úředníků. Někdy to končí veřejnými urážkami, jindy i 
fyzickým napadením, jak by mohl vyprávět Dr. Rath. 
Pokud si to dva vyřídí mezi sebou, je to jejich soukro-
má věc. Pokud ale zatlouká s podporou nadřízených 
odpovědný úředník a trpí tím řada nevinných, pak už 
je to na pováženou a obyčejně se s tím nedá pohnout 
k lepšímu. Můžete si stěžovat, argumentovat, získat 
podporu až u ministra, není to nic platné. Jeden kryje 
druhého a sebevětší hloupost se stane věčným tabu. 
Proti zatloukání mocných je človíček bez postavení a 
bez vlivných přátel bezmocný. 
 Zní to strašně, ale bohužel, hodně lidí to pocítilo, 
jak se říká, na vlastní kůži. Obrací se na mně řada lidí 
s různými problémy. Snažím se na ně upozorňovat v 
novinách, televizi, na tiskových konferencích i přímo u 
osob odpovědných. Občas se stane, že k nápravě dojde, 
ale z řady příběhů, utrpení až ponižování, se bohužel 
někdy stane po léta věc neřešitelná. Dnes už nezatlouká 
jen jedinec, dnes už jsou to celé skupiny ať už koaliční, 
opoziční nebo jiné, řídící se heslem mušketýrů „Jeden za 
všechny, všichni za jednoho“. Za více jak dvacet let od 
manifestace protestujících občanů Písečné před radnicí 
se s kravínem pod jejich okny nic nestalo, od roku 2005 
se řeší řada podivných konkurzů – ale výsledek je pár 
ze zaměstnání uvolněných lidiček a pokuta nepohodlné 
televizi, kteří na tyto podivnosti pohybující se v řádů mno-

ha milionů upozornili. Jen v Blansku se to různě dotklo 
hotelu Macocha, Univy Blansko, Adastu Blansko, atd. 
Zúčastnil jsem se v této záležitosti i jednání svolaného 
Ústavně právním výborem do Poslanecké sněmovny, 
kde jsem o těchto záležitostech s podporou poslance 
Novotného a dalších všechny přítomné, včetně náměst-
ků ministrů vnitra, spravedlnosti a nejvyššího státního 
zastupitelství a dalších osobností otevřeně informoval. 
Zatím se nic nestalo, ale jedeme dál. I s vědomím, že 
novodobí mušketýři jsou k neporažení. 
 O dalším takovém zatloukání je i dnešní fotoreportáž 
týkající se zjednosměrňování i nezjednosměrňování 
blanenských ulic. Až se zdá, že pravým důvodem je 
získávání fi nančních prostředků za předpokládané 
dopravní přestupky. Jak uvedl Ing. Štefan Marek, už se 
podařilo vybrat pokuty od více jak 150 řidičů. Dokonce 
tam při parkování zaváhali i policisté. To nepřehledné 
značení na ulicích Sadová, Sladkovského, B. Němcové 
a Rodkovského přišlo na 50 000 Kč – tak se na to asi 
musí vybrat od těch, kvůli kterým se ta 530 metrů dlouhá 
objížďka z klidné ulice přemístila pod nemocnici, kde 
už je to i bez objížďky po léta kritické. Ale nebojte se, 
naši mušketýři to nezmění. Budou zatloukat, zatloukat a 
zatloukat. Jenže tím zatloukáním se jim může ztratit i dů-
věra, pokud se už neztratila. Minimální účast na setkání 
občanů s představiteli města a jednáních zastupitelstva 
o mnohém napovídá. Třeba i o tom, že mušketýry by se 
mohli stát i občané, ale co potom? 

Jiří Šrámek

 Osvětim: již pouhý název tohoto polského koncentračního tábora v nás dokáže vyvolat neblahé pocity 
zármutku, smutku, strachu, zmaru či beznaděje. Právě takové pocity prožívali tehdejší nevinní lidé žijící v 
absurdních nelidských a katastrofálních podmínkách, v táboře utrpení a nelítosti, kde se každou vteřinou 
bojovalo o přežití. Toto zlo Holocaustu, prováděné zfanatizovanými německými nacisty na bezmocně 
trpících obětech, zejména na židovské populaci, by nemělo být nikdy zapomenuto!
 Realita je mnohdy mnohem horší než pouhopouhé 
sledování válečných fi lmů, kde je vše jen „jako“. O tom 
se ve středu 19. října 2011 přesvědčila naše třída E4 
společně s třídou Z3 z OA a SZdŠ Blansko (o den dříve 
navštívily Osvětim třídy O4 a Z4), kdy jsme s učiteli 
Gregorem a Pařízkem jeli na celodenní exkurzi do 
právě zmíněné Osvětimi, fungující dnes jako muzeum, 
které varuje před vážným nebezpečím xenofobie a 
antisemitismu, a také před tehdejší německou ideologií.
 Koncentrační tábor, k němuž jsme přijeli autobusem, 
se nacházel nečekaně blízko od obydlené zóny stejno-
jmenné obce, což nás velice zaskočilo, neboť Poláci 
zde obývají své domy jen nepatrný kousek od místa, 
kde za druhé světové války trpělo a zemřelo přes milión 
nevinných obětí. Člověku se ani nechce věřit, jak se za 
zprvu nenápadnou cihlovou budovou s malými okénky 
může nacházet symbol krutosti a nelidskosti.
 Areálem nás provázeli mladí polští průvodci, jejichž 
čeština, kterou jsme při prohlídce poslouchali ve 
sluchátkách, byla takřka dokonalá. Prošli jsme pod 
bránou do tábora, nad níž stál známý absurdní název: 
„Arbeit macht frei“ („Práce osvobozuje“). Náhle se před 
námi objevilo několik řad zdánlivě nevinných cihlových 

domků. Jakoby jejich chladné zdi na všechno hrozné 
stále pamatovaly, jakoby křik a pláč dětí, které byly 
násilně sebrány svým starostlivým a zoufalým matkám, 
navždy doprovázel všechny turisty, přicházející na toto 
zakleté místo plné šibenic a plynových komor, střežené 
nejedním elektrickým plotem.
 Čím více jsme se blížili do nitra tábora bolesti, tím 
více nás začaly obklopovat pocity napětí a úzkosti 
tehdejších Židů, Poláků, Romů a také Čechů. Člověk 
měl pocit, jakoby jej všechna místa, gesta, slova, po-
hyby, stavby, identické fotografi e zesnulých přenášely 
do děje, do děje minulosti, jakoby zde stále přebývali 
a dýchali vám na záda ti trpící lidé, lidé plni nemocí či 
lidé, které znetvořil „doktor“ Josef Mengele.
 Dá se říct, že první část prohlídky byla pro otrlé ještě 
procházka růžovou zahradou oproti druhé části, která 
probíhala v nedalekém vyhlazovacím táboře Osvětim 
II. - Březinka. Dodnes ji symbolizuje velká strážní věž 
a koleje, kterými byli nic netušící a důvěřiví lidé dopra-
vováni k samotnému Mengelemu, který ihned na místě 
určoval pouhým pohybem ruky osudy jednotlivců.
 Žádné známky soudnosti, žádný zdravý rozum… 
Jen bída, ztráty blízkých a přežívání v neobyvatelných 

a kriticky nehygienických podmínkách… těmi-
to slovy se dá popsat Březinka, kde dodnes 
stojí původní stáje, v nichž lidé trpěli hlady, 
nemocemi a zoufalstvím. Troufám si říct, že 
i lidé s nedobytnou psychikou při prohlídce 
těchto stájí zvážní a uvědomí si, jak se mají 
dneska dobře.
 Na úplném konci tohoto hrůzostrašného 
tábora se za skupinkou hebrejsky zpívajících 
středoškoláků z Izraele nacházel pomník, 
který bude navždy připomínat toto místo. 
Pod pomníkem se nacházel v mnoha jazy-
cích, včetně češtiny, tento text: „Nechť toto 
místo, na kterém Hitlerovci vyvraždili kolem 
půldruhého milionu mužů, žen a dětí, hlavně 
židů z různých zemí Evropy, zůstane na věky 
výkřikem zoufalství a výstrahou pro lidstvo!“

Pavel Marek, student E4

 774 42O OO5

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177
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Prázdninová návštěvaPrázdninová návštěva
u hasičů v Blanskuu hasičů v Blansku

Z internetových moudrostíZ internetových moudrostí

Zeměpisná exkurze žáků Zeměpisná exkurze žáků 
VI. třídy na BalcarkuVI. třídy na Balcarku

KADEŘNICTVÍ
Tel:   775 923 586

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

!!!NOVINKY!!!NOVINKY!!!NOVINKY!!!
 - 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 fi rmou Bes a Matrix

Jana Vaňková
Smetanova 7
Blansko (za spořitelnou)

Veronika Juránková:
pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 18 h
Jana Vaňková
středa - pátek  9 - 18 h

Každé úterý PÁNSKÉ DNY
- stříhání bez objednání

Zveme vás do nové prodejny

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

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

Po - Pá 9 - 1730

So  9 - 1100

RestauraceRestaurace U BARONA U BARONA vás zve vás zve

11. - 13.11.   - Svatomartinská husaSvatomartinská husa  - nutné objednávky

11. - 20.11.    - Zvěřinové hodyZvěřinové hody

Bližší informace, objednávky a rezervace
na tel. 602 733 921, 516 411 680
Blansko, Hořická 32

Provozní doba:
pá 11.11. 11 - 22
so 12.11. 11 - 22
ne 13.11. 11 - 18
po 14.11. 11 - 14
út 15.11. 11 - 21

st 16.11. 11 - 22
čt 17.11. 11 - 22
pá 18.11. 11 - 22
so 19.11. 11 - 22
ne 20.11. 11 - 18

www.ubarona.czwww.ubarona.cz

 Ve středu 19.10.2011 
se žáci VI. třídy zúčast-
nili zeměpisné exkurze 
do Moravského krasu s 
názvem "Balcarka". Sou-
částí programu byl zajiš-
těn vstup do přístupné 
jeskyně Balcarka, neda-
leko Ostrova u Macochy. 
Za spoluorganizaci pro-
hlídky bych chtěl poděko-
vat paní Evě Hebelkové, 
která nám zajistila vstup 
do jeskyně zdarma. Žáci 
se v bludišti podzemních 
chodeb pod Balcarovou 
skálou setkávali s mimo-
řádně bohatou barevnou 
krápníkovou výzdobou. Z prohlídky byli všichni 
nadšení. Po krátké pauze na občerstvení jsme se 
vydali asi 4 km do městyse Jedovnice a odtud po 

 Ve středu 26.10.2011 se děti ze 
školní družiny vypravily na exkurzi 
do stanice Hasičského záchranného 
sboru Blansko. Přivítali nás milí a 
ochotní hasiči, kteří měli připravený 
bohatý program. Cílem bylo přiblížit 
dětem práci záchranářů tak, aby v 
případě, že se stanou účastníky jejich 
zásahu, byl jejich strach co nejmenší. 
Děti viděly hasiče ve speciálním ob-
lečení pro chemický zásah, výbavu 
přímo do ohně, ukázky vyprošťovací 
techniky, trénink na laně, vysunutí 
žebříku s plošinou. Také jim byla 
umožněna podrobná prohlídka zá-
sahového vozidla. Děti se vracely do 
školy plné nových informací a zážitků, 
spokojené z příjemné atmosféry, 
která doprovázela celé prázdninové 
dopoledne.

Školní družina ZŠ Blansko,
Erbenova 13

 Gratuluji nám všem, kterým je více jak 30 let. 
Podle dnešních pravidel a zákazů bychom my, děti 
narozené ve 30. až 80. letech, neměli vůbec šanci 
přežít… Naše postýlky byly malované barvou, která 
obsahovala olovo. Neměli jsme žádné pro děti bez-
pečné fl aštičky na medicínu. Žádné pojistky na dveře 
a okna, a když jsme jeli na kole/koloběžce, neměli 
jsme helmy. Pili jsme obyčejnou vodu z hadice a ne z 
lahví. Jedli jsme chleba a máslo, pili limonády s cuk-
rem a nebyli jsme obézní, protože jsme pořád lítali 
někde venku. Z jedné fl ašky nás obvykle pilo několik, 
ale všichni jsme to ve zdraví přežili… Několik hodin 
jsme se mořili a stavěli káry ze starých nepotřebných 
věcí, jezdili jsme z kopce, jen abychom pak přišli na 
to, že jsme zapomněli na brzdu. Teprve po několika 
přistáních v pangejtu jsme ji přimontovali. Brzy ráno 
jsme si šli ven hrát a přišli jsme domů, teprve až se 
venku rozsvítily lampy. Rodiče si užili pěkné nervy, 
ale mobily neexistovaly, takže nebylo kam volat... 

Neměli jsme žádné Playstation, Nintendo, X-box 
- vlastně ani televizní hry, žádných 99 televizních 
kanálů, žádný surround-sound, počítače, chatrooms 
a internet. Měli jsme kamarády, byli jsme venku a 
vyhledali jsme si je!! Spadli jsme ze stromu, řízli 
se, zlomili si ruku či nohu, vyrazili si zuby, ale nikdo 
kvůli těm úrazům nebyl žalován. Byly to úrazy a 
nikdo nenesl vinu - jen my! Prali jsme se, měli jsme 
modřiny, ale naučili jsme se to překousnout. Našli 
jsme si hry s tenisáky, s klacky a kousali jsme i trávu 
(hlavně šťovík). I když nás druzí varovali, nikdy jsme 
si nevypíchli oko a na nikoho nespadla branka. Měli 
jsme volnost i odpovědnost - naučili se chovat a se 
vším si sami poradit…
 Posledních 50 let žijeme ve znamení exploze no-
vých nápadů, zákazů, příkazů, povinností, lidských 
práv - a najednou nikdo neví co s tím. No, řekněte 
co s tím!

- Šr -

naučné stezce k Rudickému propadání. Počasí 
nám přálo a tak jsme si celý výlet náramně užili.

Tomáš Vašek

Sport Club Jany Kuncové
ve školním roce 2011/2012
Pozor změna!!!
Vzhledem ke zranění instruktorky Zumby M. Klevetové došlo v rozvrhu k některým změ-
nám. Kurzy Zumby budou dále pokračovat pod vedením instruktorek Centra tance Brno. 
Poznáte s nimi nové styly Zumby a můžete si vybrat ten, který vám nejvíce vyhovuje. 
Zkuste to s námi!

Rozvrh pro malou tělocvičnu
Pondělí:
17:00-18:00 hod. - Pilates. Cvičení rozvíjí ko-
ordinaci, sílu, rovnováhu, fl exibilitu a dýchání. 
Propracovává zádové, břišní a hýžďové sval-
stvo, svaly jako základ správného držení těla. 
Tvaruje postavu, snižuje hmotnost. Lektorka: 
Ing. Pokorná J.
18:00-19:00 hod. - Power jóga. Je zaměřena 
na protažení svalů celého těla, jejich posílení a 
udržení tělesné schránky ve fyzické i duševní 
harmonii. Lektorka: Ing.Pokorná J.
19:00-20:00 hod. - Kondiční cvičení s trampo-
línami. Cvičební program v tempu, přizpůsobený 
všem věkovým kategoriím, s posilováním a reduk-
cí problémových partií. Lektorka: Kučerová J.
Úterý:
18:00-19:00 hod. - ZUMBA - ZUMBA. Pohy-
bová aktivita, kterou zvládnete i bez předchozí 
pohybové průpravy. Obsahuje prvky aerobiku, 
lat.amerických tanců i posilování a protahování, 
zábavnou formou zde snadno snížíte svoji hmot-
nost. Lektorka: Erika CT Brno
Středa:
18:00-19:00 hod. - Kondiční cvičení s trampo-
línami. Lektorka: Kučerová M.
Čtvrtek:
18:00-19:00 hod. ZUMBA - ZUMBA.
Lektorka: Jana CT Brno
Neděle:
18:00-19:00 hod. ZUMBA - ZUMBA.
Lektorka: Jana CT Brno

Plavání dětí od 4 let
v 17 hod. kryté lázně
1. Začátečníci od 4 let „Hvězdičky“ - učí se orien-
taci ve vodě, potápět se, skákat a splývat.
Lektorka: A. Vymazalová
2. mírně pokročilí „ Žabky“ - osvojují si základní 
plavecké pohyby 2 stylů, startovní skok.
Lektorka: S. Marková, J. Kuncová

3. pokročilí „Rybičky“ - zdokonalují oba plavecké 
způsoby a učí se dalším stylům. Lektor: L. Molek

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

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

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

Informace o všech

uvedených aktivitách

776 140 953
Mgr. Jana Kuncová
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské 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: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* RÁMOVÁNÍ, PASPARTOVÁNÍ - příjem za-
kázek v prodejně Aliquis,  Centrum Ježek, 
Smetanova 6, Blansko, www.aliquis.cz.
* Prodám cihlový byt OV 2+1, 52 m2, 3. pa-
tro/3, k rekonstrukci, klidné bydlení, cena 
1,060.000,- Kč, žádná provize. RK nevolat. 
736789404
* V Blansku koupím byt 3+1, na stavu nezá-
leží. Prosím nabídněte, rychlé jednání. Mob.: 
604 374 975
* Hledám ke koupi byt 2+kk nebo 2+1 v Blan-
sku. Platba hotově, vše potřebné zařídím. 
Mob.: 734 386 371
* Salon BELLA: Nabízím stříhání psů. Objed-
nání pejska je možné na telefonu či emailu. 
Budeme se těšit! email: strihanibella@
centrum.cz. Tel: 732879309.
* Prodám byt 1+1/2+kk v Blansku, 47m2, 
vlastní zahrada, garáž, velký sklep, dobré 
místo v centru města. Tel. 724432145.
* Prodej RD Blansko – Lažánky se zahra-
dou, studna, rovinatý pozemek 800 m2, 
sklep, vhodné také jako stavební místo. Tel. 
724432145.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Stavební rozvaděč - plně funkční, za 3500,- Kč. Tel. 606728334.
* Dvojpostel s úložným prostorem za 2800 Kč + postel s úložným 
za 1000 Kč. Přivézt možno. Tel. 777079911.
* Přívěs - ložná plocha 2000 x 1500 mm, bočnice možno sklopit, 
dlouhá oj - nastavitelná. Ofi cální celk. hmotnost 500 kg, dimenzo-
váno na 1000 kg. Výroba 2003. Cena 15 tis. Kč. Tel. 739022072.
* Cihlový DB 3+kk, velmi pěkný, Písečná, kolaudace 2005. Cena 
dohodou. Tel. 606787611.
* 2+1. Volný ihned. Dále 3+1 volný od 8/2012. Tel. 603936689. 
Ne RK!
* Garáž na Severu u hřbitova. Tel. 603936689.
* Disky na Š Favorit 2ks, pneu s disky Š Favorit 1ks, psací stůl z 
lamina, prům. šicí stroj. Tel. 608889821.
* OV 1+1 na ul. 9. května. Nové rozvody el., nová podlaha v pokoji. 
Vhodná rek. koupelny a výměna oken. Cena 570.000 Kč, při rych-
lém jednání možná sleva. RK nevolat. Tel. 725723344.
* Piano WEINBACH. Tel. 6062790387.
* Vlašské ořechy. Tel. 511137175.
* Vzduchovku Slavie 630. Tel. 737565661.
* 1+1 na Zborovcích s vl. topením. Tel. 606222001.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Nabízím možnost doučování a přípravy ke zkouškám v rušti-
ně a němčině. Jsem středoškolská profesorka v důchodě. Tel. 
731174236.
* Pronajmu 1+1 - Sever, po revitalizaci, zasklený balkon, téměř 
zařízený. Od 1/2012. Tel. 737802235.
* Hledám domov pro malého a krásného rezavobílého kocourka. 
Jen hodným lidem. Tel. 608727494.
* Pronajmu garáž na sídlišti Sever - nad přehradou. Cena 1000,- Kč/
měsíc. Tel. 724031732.
* Doučím angličtinu v rozsahu ZŠ a SŠ. Tel. po 15. hod. 774025455.
* Pronajmu větší 1 +1 v Blansku, volný ihned. Tel. 737900946.
* Pronajmu část. vybavený 1+kk v centru za 4000 Kč + inkaso. 
Dlouhodobě. Tel. 777593529.
* Daruji za odvoz skříň 50 x 60, v 220 cm - boky bílé, předek světlý 
dub. Skoro nová. Tel. 777198908.
* Pronajmu 2+1 v Blansku, Chelčického. Pouze tichá domácnost! 
Tel. 601504313.
* Pronajmu garáž na Zborovcích, prostorná. Sloupečník , první 
řada. Tel 606336703 po 18. hod.
* Pronajmu 2+kk po celk. rek. v centru BK, s možností užívání 
zahrady. Tel. 775933888 nebo 606200060.
* Pronajmu garáž v BK u Sýpky. Tel. 775223137.

* Byt 2-3+1 v Blansku. Tel. 606720933.
* Garáž v Blansku. Ulice Purkyňova nebo Podlesí.Tel. 737849797.
* Garáž v Blansku. Tel. 602724073.

www.rosendorf.cz

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

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

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

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

Běžecká liga finišujeBěžecká liga finišuje

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté - Štěpán Rak, 9.11.2011 v 19 
h, Klepačov, Areál zdraví a pohody,  150,-Kč.
Olympic 2011 – 12.11.2011 v 19.30 h, Blansko – 
Dělnický dům, cena stání 400,- Kč 
Aktuální informace:
Byl zahájen předprodej vstupného na Vítání sv. 
Martina! Vstupenky do zámeckého parku na sobotu 
12.11.2011 můžete zakoupit v předprodeji v naší 
informační kanceláři, v Muzeu Blansko a v Kulturním 
středisku města Blanska. Cena vstupenky je 30,- Kč 
pro osoby starší 15 let, děti a osoby ZTP mají vstup 
zdarma. Cena vstupenky na místě bude 50,- Kč, 
doporučujeme tedy zakoupit si vstupenku již v před-
prodeji, vyhnete se zdržení ve frontě při vstupu do 
zámeckého parku.
Aktuální pozvánka:
BLANENSKÉ VÍTÁNÍ SV. MARTINA
11.11. - 13.11.2011
pátek
16.00 h – Pochod světýlek ke sv. Martinovi (od Centra 
PRO ke kostelu sv. Martina)
19.00 h – Komorní soubor Baroque Blond Ensemble, 
koncert cyklu Hudba na blanenském zámku
sobota
10.00 h – Slavnostní fanfáry před radnicí
11.00 h – Historický průvod od kostela sv. Martina 
do zámeckého parku
od 12.00 h – Program na pódiu (Polední vytrubování, 
vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší                                         
historický kostým, Magna Mysteria, Štvanci – Jízd-
ní rytířský turnaj na počest  sv. Martina, Drahan a 
Drahánek, Miloš Pernica, Milites Templi, Losování 
výherců svatomartinské vinařské soutěže)
17.30 h –  O Konrádovi z Jeskynního hradu – stra-
šidelná pověst z Moravského hradu
18.00 h – Svatomartinský ohňostroj
Celodenní historický jarmark v zámeckém parku, 
dětský koutek a hry pro děti, ochutnávky svatomar-
tinských vín, prezentace svatomartinské tradice, 
mimořádné prohlídky zámku. 
20.00 h – Martinské hody, Katolický dům
neděle
8.45 h – Slavnostní bohoslužba, kostel sv. Martina
14.30 – Varhanní koncert - Pavel Svoboda, kostel 
sv. Martina
16.00 – Beseda u cimbálu, Katolický dům
18.00 – Vypouštění lampionů se vzkazem pro sv. 
Martina, zámecký park
19.30 – Olympic 2011, Dělnický dům
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470,
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz * www.blanensko.cz

-MaT-

www.guape.cz
S - PODLAHYODLAHY

         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

NOVÁ ADRESA:
ROŽMITÁLOVA 40, Blansko
(nad restaurací Punkva)

Informace z atletikyInformace z atletiky

Inzerujte
v MONITORU!!!
Slevy až 50%

Tel. 602 543 381

 Koncem prázdnin klub AK Blansko Dvorská pořádal Letní atletické soustředění zaměřené pře-
vážně na překážkové běhy, rozvoj rychlosti a dynamiky. Efektivitu tohoto soustředění a následné 
zářijové tréninkové přípravy nejlépe dokumentovalo umístění našich mladých svěřenců v jednotli-
vých závodech. Atlety čekala více jak desítka soutěží, a to nejen regionálního, ale i celoevropského 
rozměru. Níže vás seznámíme s výsledky z vybraných závodů za uvedené období:

* V posledním prázdninovém závodu pořádaném 
Moravskou Slávií nenašly naše svěřenkyně (Micha-
ela Hrubá a Katka Fialová) přemožitelky v dálce a 
ani na 200m př. Naznačily tak kvalitní připravenost 
pro následující závody.
* 6. 9. se ve Vyškově konaly vytrvalostní závody 
"Vyškovská míle" s vloženým závodem ve skoku 
vysokém. Ve výšce Míša Hrubá obsadila 1. místo, 
v běhu na 800m si Michal Zamazal doběhl pro 
stříbrnou medaili. 
* 7. 9. první „Hraběnka Cup“, tento závod byl „pre-
miérou na dlouhých tratích“ pro Michala Zamazala 
(r. nar. 1999) a starší žákyni Katku Fialovou. Oběma 
jmenovaným se povedlo něco hodně těžkého a 
povedlo se jim to hodně dobře. Postavili na 4 700 m 
dlouhou trať silničního závodu do vrchu, vedoucího 
ze Skaláku až na Macochu. Michal (zcela nejmladší 
závodník v historii tohoto závodu) doběhl minutku 
před Katkou, která se stala celkovou vítězkou mezi 
12 ženami. 
* 10. 9. se konaly hned 2 závody. Část naší 
omladiny závodila ve Slatině na krosu: 1. místo 
Katka Fialová, 2. místo Nikolka Manová a Gabka 
Fialová, 3. místo Míša Zamazal. Část se ve stejný 
den vydala do Moravské Třebové na víceboje, kde 
to dopadlo pro naše barvy více jak dobře. Max 
Beránek vybojoval stříbrnou medaili. Míša Hrubá si 
z pětiboje v Mor. Třebové odvážela medaili zlatou, 
stejně jako Ondra Tichý. Holt víceboje umíme, a to 
jsme prokázali naprosto s přehledem.
* 13. a 14. 9. se konala v Brně na „Palečáku“ 
nejvyšší soutěž atletické omladiny na evropském 
kontinentu Europian Kids Athletic Games. Své 
síly mezi sebou porovnalo více jak 900 atletů z 12 
evropských zemí. Za náš atletický klub nastoupil 
Max Beránek (9. místo v hodu), Marťa Štěpánek (2. 
místo ve skoku vysokém), Katka Fialová (7. místo 
na 1500 m), Míša Zamazal, Ondra Tichý a Míša 
Hrubá. Poslední jmenovaná se stala „vicemistryní 
Evropy“ a vůbec nejúspěšnější naší atletkou v této 
soutěži, získala bronzovou medaili ve výšce a stří-
brnou v dálce za úctyhodný výkon 509 cm. 
* 18. 9. se v Hranicích na Moravě konalo Mistrov-
ství Moravy a Slezska mladších žáků. Ondra Tichý 
vybojoval bronz v překážkách a Míša Hrubá v dálce 
průměrným skokem stříbrnou (1 cm jí scházel ke 
zlaté) a ještě v běhu na 150 m přidala 3. místo.
* 22. 9. se konalo ve Znojmě Mistrovství Jihomo-
ravského kraje v soutěži družstev. Míša Hrubá si 
odnáší 1. místo na 60m př., 2. místo ve výšce a 
stejně tak i v dálce. Ondra Tichý na 150m 3. místo 
a 2. místo na 60m př. Míša Zamazal 1. místo na 800 
m časem 2:31,83. Aby toho nebylo málo, vytrvalec 
Michal obsadil 3. místo na 60m př., což jenom 
dokazuje univerzálnost našich svěřenců.
* 24. 9. a 25. 9. víkendové závody byly pod taktov-
kou Míši Hrubé. Míša ukázala, že kam přijde, tam 
konkurence nemá šanci: Nejdříve vyhrála s pře-
hledem sobotní víceboj v Tišnově. V neděli vyhrála 
suverénně Velkou cenu Prostějova v překážkách, 
kde přidala další medailové umístění v dálce a 
výšce.
* 28. 9. se naši atleti ukázali na dvou sportovních 
akcích. Tou první byl poslední kros letního BBP v 
Blažovicích. Obě sestry Fialovy nastoupily ve své 
kategorii proti o rok starším běžkyním. Gabka ob-

sadila 5. místo a Katka 3., což je velký příslib pro 
letošní zimní BBP. Na druhé sportovní klání Brno 
versus Praha byla z našeho klubu byla nominována 
Míša Hrubá, Ondra Tichý a Michal Zamazal. Míša 
Hrubá na 60m př. získala bronzovou medaili, Ondra 
Tichý 2. místem na 60m př. zaznamenal další oso-
bák 9,85s a aby toho nebylo málo Míša Zamazal, 
běžel také 60m př. v novém osobním rekordu pod 
11s a stejně tak i 1500m v novém osobáku 5:17s.
* 2. 10. hostilo Uherské Hradiště Mistrovství Mo-
ravy a Slezska ml. žáků a žákyň. Míša Hrubá si 
tentokrát smlsla ve výškařském sektoru a soustře-
děným výkonem přešla přes výšku 152 cm a stala 
se tak právoplatnou majitelkou nového skvělého 
osobního rekordu ve výšce. Bojovali zde i další naši 
atleti Ondra, Michal, Martin, ale také Míša Staňková, 
která si zde zlepšila své osobní maximum na 800 
m.
* 4. 10. se konal v Lysicích náročný krosový závod. 
Absolutní chválu si zaslouží naši mladší žáci (Martin 
Szabó, Max Beránek, Martin Štěpánek a tradičně 
Michal Zamazal). Michal se v úvodním stoupáku 
postupně probojoval na druhé místo a v první tře-
tině tratě již udával závodní tempo. Z děvčat své 
vytrvalostní kvality prokázala Katka Fialová, když 
obsadila stříbrnou příčku.
* 8. 10. jsme na Malečkově memoriálu ve Vyškově 
úspěšně zakončili letošní mimořádně vydařenou 
dráhovou sezónu. Naši svěřenci si odvezli 10 
medailí, nějaký ten osobáček a hlavně cenné další 
závodní zkušenosti. Do překážkových běhů se po-
stavili poprvé i naši nejmladší atleti – Adámek Nečas 
s Nikolkou Manovou a Luckou Matuškovou. Nikča 
už závodní zkušenosti má a bylo z toho perfektní 1. 
místo! Radek Dítě získal 2. místo na překážkách a 
zlatou ve skoku vysokém! Michal Zamazal předvedl 
velice čistý běh tříkrokovým rytmem a bylo z toho 
1. místo osobákem. V případě Míši Hrubé jsme si 
říkali, že by se mohla rozloučit s krátkými překáž-
kami krásným časem. Osobáky na jednotlivých 
závodech sbírala, ale stále hranice 10 s odolávala, 
až do Vyškova, kde zvítězila na 60m př. časem 
9,80s. Katka Fialová si rovněž odváží osobák a 
třetí místo na 100 m př. Aby toho nebylo málo, tak 
Míša s Katkou nastoupily na 200m př. proti starším 
běžkyním a obě braly první místa v pořadí: Míša, 
Katka. Obě se rozloučily i s výškařským sektorem 
- Míša 1. a Katka 3. místo.
Nabídli jsme Vám jen výběr z více jak desítky 
závodů, které naši svěřenci absolvovali za toto 
náročné poprázdninové období. Letošní dráhová 
sezóna se nám mimořádně vydařila, naši svěřenci 
na důležitých závodech prokázali své kvality, po-
sbírali přední místa, někteří z nich se objevují v 
čele průběžných atletických tabulek. Roste nám 
zde atletická vícebojařská mládež, která si zaslouží 
nejen pozornost, ale především i podporu. Bylo by 
příjemné, kdyby naši odchovanci zůstali v Blansku 
a nadále tak reprezentovali nejen náš atletický klub, 
ale i naše město.
Nezbývá, než jim popřát dostatek zdraví do dalšího 
tréninkového období a mnoho úspěchů pro nastá-
vající závody. 
* Více na našem webu:
 www.aed.webgarden.cz

Weinhöferovi

 Pouhé čtyři závody zbývají běžcům Okresní běžecké ligy k vylepšení pořadí v bodovacích tabul-
kách. Seriál zahrnuje 27 závodů a do konečného hodnocení se započítá 17 nejlepších bodových 
zisků. Na čele je v současnosti Jan Macura (Horizont Kola Novák) a je otázkou, zdali svůj náskok 
udrží před Vojtěchem Grünem (AC Okrouhlá). Naději na vítězství v absolutním pořadí si stále také 
udržují veteráni Milan Kejík (ASK Blansko) a Jaroslav Stloukal (Art Adamov). V ženách už je zřejmě 
rozhodnuto o vítězství Zdeňky Komárkové (Olešnice).

 Strmý vzestup zájmu o bežecký sport v našem 
regionu pokračuje i s příchodem podzimu. Pouze 
Kunštátská desítka, která se dostala do termínové 
kolize s populárním závodem v Brně, zůstala na 
stejném počtu účastníků jako v loňském roce. Jinak 
všechny proběhlé podzimní závody zaznamenaly 
výrazný nárůst běžců. U několika závodníků došlo i 
k výraznému zlepšení formy, zde lze uvést zejména 
vynikající výkony veterána Vladimíra Matěny (VZS 
Blansko). K větší popularitě běžeckého sportu zřejmě 
přispěje i novinka Běžecká škola v Blansku. Zájemci 
se mohou ještě do konce října přihlásit, více infor-
mací na www.blansko.sportujsnami.cz

 Dalším závodem bude jubilejní 25. ročník Běhu 
kolem přehrady Křetínky (5. listopadu) a u vody se 
bude běhat i následující víkend kolem rybníka Olšov-
ce při Běhu o Jedovnického kapra (12. listopadu). 
Předposlední závodem je Mikulášský běh v Okrouhlé 
(3. prosince) a konečné pořadí určí Hraběnčino 
běhání v Petrovicích 27. prosince. Na penzionu U 
Hraběnky proběhne téhož dne slavnostní závěrečné 
vyhodnocení letošního ročníku. 
 Výsledkový servis, propozice závodů a aktuální 
dění při OBL 2011 mohou příznivci běhu sledovat 
na webu www.oblblansko.cz .

-obl-
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

Každé druhé utkáníKaždé druhé utkání
skončilo remízouskončilo remízou

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

11. sezóna
V nejbližších dnech vstoupíme již do 11. squashové 
sezóny našeho centra a tak předposlední říjnovou 
sobotu jsme vyhodnotili veškeré squashové soutěže 
10. sezóny.
Dlouhodobou soutěž „ČAD CUP“, o které jsem Vás 
informoval v předešlém článku, vyhráli PTÁCI. Druž-
stvo tvořili Jindřich Čeladín, Nabil Lai a nestor bla-
nenského squashe Václav Pelant. Odnesli si nejen 
medaile o putovní pohár se svými jmenovkami, ale 
také každý jako věcnou odměnu batoh s emblémem 
squashe. Také družstvo na druhém místě, třetím 
a čtvrtém místě v pořadí KILLERS, BOSKOVICE, 
H.M.M. si odnesli po trojnásobných věcných cenách. 
Doprovodné soutěži jednotlivců si ceny odneslo pět 
nejlepších hráčů v pořadí Jindřich Čeladín (PTÁCI), 
Jirka Vybíhal (BOSKOVICE), Nabil Lai (PTÁCI), Lu-
děk Řehoř (BOSKOVICE) a Petr Šťastný (KILLERS).
V celoroční soutěži „TURNAJOVÝ MÁG“, z celkové-
ho počtu 47 vedených hráčů, bylo vyhodnoceno 7 
nejlepších v pořadí Václav Pelant, Nabil Lai, Luděk 
Řehoř, Jindřich Čeladín, Jaromír Matal, Jakub Sed-
láček a Karel Hudec. Nejlepší Václav Pelant odehrál 
272 a sedmý Karel Hudec 154 setů.
V soutěži „TURNAJOVÝ LEADER“, kde v průběhu 

roku bodovalo 35 hráčů, si pohár pro vítěze odnesl 
Jindřich Čeladín. Na dalších místech se umístili Nabil 
Lai, Luděk Řehoř, Jakub Sedláček, Jaromír Matal a 
Václav Pelant.
Rozdílný počet odměněných byl vždy určen počtem 
bodů, setů na dalších místech. Mimo těchto věcných 
cen bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé 
občerstvení v podobě chutných utopenců.
V sobotu 12. listopadu 2011 od 13 hodin do 17 ho-
din bude squash a wallyball v našem squashcentru 
patřit rodičům s dětmi, ceny kurtů budou poloviční, 
a to vždy pro jednoho rodiče s dítětem do 15-ti let, 
wallyball potom pro celou rodinu 1hod/ 80Kč, již 
nyní můžete kurty rezervovat na e-mailu: squash@
cadblansko.cz nebo tel: 777 887 700, 516 412 100, 
na Vaši návštěvu se budeme těšit.

-rl-

Hokejové okénko
 V nedávno probíhajícím „babím“ létě se dalo 
snadno opomenout, že na zimním stadionu v Blan-
sku začala další hokejová sezóna. Vlajkovou lodí 
blanenského hokeje i letos zůstává tým Dynamiters 
Blansko HK, který stejně jako vloni hraje Krajskou 
ligu mužů Jižní Moravy a Zlína. Tým nastupuje letos 
do soutěže v mírně obměněném složení. Do týmu se 
po pár letech vrátilo několik bývalých hráčů. A takto 
rozšířený kádr týmu vstoupil do soutěže v sobotu 1. 
října výhrou nad HC Spartak Velká Bíteš 4:3. 
 V týdenních intervalech pak následovaly další 
utkání. V Prostějově tým Dynamiters Blansko HK  
remizoval v řádném hracím čase s týmem HC 
GREWIS Plumlov 3:3 a následně přišel o bonusový 
bod po samostatných nájezdech. Výsledek 4:3 na 
samostatné nájezdy a průběh zápasu, ale nebyl proti 
favoritovi soutěže vůbec špatný. V dalším domácím 
utkání pokračovala série zápasů se získanými body. 
Tým HCM Warrior Brno prohrál 3:6. 
 Následně Dynamiters Blansko HK „okradli“ tým 
HC Uničov, odkud si přivezli překvapivou výhru 3:2. 
Série úspěšných zápasů se ale bohužel, „zasekla“ 
v sobotu 29.října, když tým Dynamiters Blansko HK 
nestačil na HC Brumov-Bylnice a podlehl mu 2:3. 
 Po pěti zápasech tedy Dynamiters Blansko HK 
získali celkem 10 bodů, což lze hodnotit jako úspěšný 
vstup do soutěže.
 Vzhledem k větší šíři kádru bylo rozhodnuto, že re-
zervní „B“ tým bude nastupovat v blanenském Okres-
ním přeboru. V této soutěži byla zatím odehrána dvě 
kola. V prvním zápase tým Dynamiters Blansko HK 
„B“  porazil svého soupeře HC Rájec-Jestřebí vysoko 
7:1 a na svůj výkon navázal i minulou neděli, kdy opět 
zvítězil nad TJ Sokol Černá Hora 7:2.
 Další utkání Krajské ligy Jižní Moravy a Zlína pak 
tým Dynamiters Blansko HK odehraje takto: v neděli 
6.října 2011 v 6. kole Krajské ligy mužů Jižní Moravy 
a Zlína zajíždí do Moravských Budějovic. A příští 
týden v sobotu 12. listopadu 2011 od 16:00 přivítá v 
7.kole na ZS Blansko tým HC Uherský Brod.
 V Okresním přeboru v 3. kole tým Dynamiters 
Blansko  HK „B“ odehraje v neděli 6.října 2011 od 
16:00 na ZS Blansko „derby“ utkání s favoritem 
soutěže týmem HC Andrlecht Blansko. A pak až 
20.listopadu 2011 v 5.kole opět na ZS Blansko od 
16:00 hraje další utkání s týmem TJ Sloup.  

www.dynamiters.cz - Ing. Karel Keprt

 Ano, fotbalisté FK Apos Blansko drží sedmi 
nerozhodnými výsledky ze čtrnácti zápasů 
rekord krajského přeboru. Uhráli je s druhým 
Znojmem, 11. Boskovicemi, 14. Podivínem, 1. 
Vracovem, 10. Rajhradem, 9. Ráječkem a 3. 
Rousínovem. Zajímavostí soutěže je i to, že 
jako jediné mužstvo krajského přeboru prohrá-
lo pouze jedenkrát a to s osmým Krumlovem. 
Zkrátka, neporazilo je žádné z první sedmi 
mužstev. Opravdu jsou to Jánošíci, bohatým 
body berou a těm chudým je odevzdávají. 
 V posledních dvou zápasech remizovali 
doma s Ráječkem 1:1, kdy jim soupeř daroval 
za hru rukou penaltu, kterou ve vyrovnávací 
branku proměnil Radim Bubeníček. Druhý 
zápas v Rousínově skončil sedmou bezbran-
kovou remízou 0:0. 
 Poslední dvě utkání sehrají blanenští na 
domácím hřišti - v neděli 6. listopadu se šestým 
FC Kyjov a v neděli 13. listopadu v předehráva-
ném utkání jarního kola s druhým FK Znojmo 
se kterým blanenští uhráli 14. srpna v prvním 
utkání na jeho hřišti úvodní bezbrankový vý-
sledek. 

- Šr -

Vstup na fotbalové hřiště na Údolní ulici údajně pamatuje 
dobu, kdy jej vybudovalo a 8. září 1958 předalo do užívání 
ČKD Blansko. Zlí jazykové tvrdí, že aspiruje na zařazení do 
seznamu historických památek, protože tudy v roce 1962 
kráčela fotbalová reprezentace ČSR k přátelskému utkání 
s TJ Spartak ČKD Blansko před odjezdem na světový 
šampionát, ze kterého se díky zde získaným zkušenostem 
vracela se stříbrnými medailemi.                      Foto: - Šr - 

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

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:
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