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 Hned na úvod musím konstatovat, že letoš-
ní sezóna je nejhorší za několik posledních 
let. Naposledy pamatuji takovou neúrodu v 
roce 2004, kdy v lesích nerostlo prakticky nic, 
vyjma muchomůrky červené.
 Letos je to o něco lepší, i když s předcho-
zími lety se to srovnat nedá. Na straně druhé 
se musím přiznat, že jsem si toho houbaření 
letos moc neužil díky pokročilé artróze ko-
lenního kloubu, která podle vyjádření mého 
lékaře skončí dříve nebo později náhradou 
kloubu, což není žádná pozitivistická vize. 
Jisté ale je, že prudké svahy, které obklopují 
okolí našeho města, a kam jsem po celá léta 
za houbami vyrážel, mi alespoň pro letošek 
zůstaly uzavřeny. Jak to bude dál, to se uvidí 
po třetí operaci.
 A tak se ukájím alespoň 
procházkami se psem po 
rovinatém sídlišti a kupo-
divu to není až tak špatné. 
Pod smrčky a borovice-
mi teď roste neuvěřitelné 
množství ryzců, nádherné 
kruhy čirůvek dvoubarvých 
a taky vzrostlí kozáci bře-
zoví, samozřejmě pod bří-
zami. Vyrostly též václavky, 
sice o měsíc později než v 
jiných letech, ale přece, a v 
hojném počtu.
 A tak jsme se nějaké úro-
dy v této hubené sezóně 

 Tak jsme se konečně dočkali. Nevím jak kde, ale v našem regionu začaly houby růst v 
hojnějším počtu teprve před několika dny. A paradoxně ve chvíli, kdy píšu tento úvodník, 
napadl první sníh. Je sobota, 28. říjen, venku je zima jako v lednu, ale houby kupodivu 
rostou.

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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
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www.realitymacocha.cz

RD Knínice

Novostavba RD 4+1 se zahradou. CP: 1 062 m2.

mob.: 734 386 371 Cena: 3.100.000 Kč

Byt Blansko 1+kk

DB 1+kk (37 m2) novostavba na ulici Okružní, velmi nízké 
náklady na bydlení. 
mob.:  777 857 738 Cena: 770.000 Kč

Byt Blansko 2+kk

DB 2+kk v ulici Na Pískách (58 m2) se dvěma lodžiemi. 
mob.: 777 857 738 Cena: 1.300.000 Kč

kontakt: Rožmitálova 6, 
 678 01 Blansko 
tel.: 516 833 833 
e-mail: info@realitymacocha.cz

RD Spešov

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

RD Němčice

Samostatně stojící RD 2+1 v okrajové části obce. CP. 
440 m2.
mob.: 605 163 333 Cena: 880.000 Kč

k jednání

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

- Byt 1+1 v OV Blansko – Údolní, 32 m2, 3.p., po rekonstrukci...NC – 799.000 Kč
- Byt 2+1 v OV Adamov – 1. NP v RD se zahr., 72 m2, vlastní kotel ...NC – 1 199.000 Kč
- Byt 3+1 OV Blansko – Zborovce, 93 m2, 2.p., velmi pěkný, vl.topení...NC – 1 600.000 Kč
- RD Blansko – Horní Lhota, celková rekonstrukce, klidné místo...NC – 2 050.000 Kč
- STP Blansko – Horní Palava, 462 m2, IS na hranici, blízko centra...NC – 519.000 Kč
- STP Blansko – Horní Lhota, IS na hranici, tichá lokalita, výhled...NC – 1.400 Kč/m2
- Pozemek na rekreační stavbu - Ráječko, 1647 m2, IS dostupné...NC – 499.000 Kč
- Pronájem 2+1 Blansko – Chlečického, 57 m2, 1.p., prázdný…NC – 4.000 Kč/měs.+ink.
- Pronájem provozovny Blansko – Poříčí, 200 m2, přízení...NC – 15.000 Kč/měs.+ink.

Byt 2+1 v OV Blansko – Smetanova, 
3.NP, 58 m2, bytový dům po revitaliza-
ci, výtah, plastová okna, výhled na J-Z.

NC – 1 199.000 Kč

Byt 3+1 v OV Blansko - Dvorská, 
3. NP, 72 m2, velmi pěkný, dům po re-
vitalizaci, pěkné místo nad přehradou

NC – 1 599.000 Kč

www.mikark.cz

nakonec dočkali, i když výnosy zdaleka ne-
byly takové, jako v předchozím desetiletí.
 Ale taková už je příroda. Třeba jablka, 
třešně nebo švestky taky nevydávají rekordní 
úrody každý rok. Někdy se stane, že si na 
stromě neutrhnete vůbec nic.
 A tak nebrečte, že ta letošní houbařská 
sezóna byla tak skoupá a těšte se na další. 
Když se nedařilo tento rok, tak je velká prav-
děpodobnost, že bude příští rok lepší.
 Ale nemusíte čekat až do příštího roku. 
Houby zatím ještě rostou a nemusíte se ani 
nořit do hlubin údolních hvozdů. Stačí se projít 
po sídlišti, nakouknout pod vysázenou ozdobu 
a budete mít s houbami vystaráno nejméně 
na rok dopředu.

PM

HLEDÁME  PRO  ZÁJEMCE  BYTY  A  RD  NA  PRODEJ  V  BLANSKU
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Přerušení elektrické energie
Dne 11.11.2012 od 07:00 do 12:00
Blansko - Lažánky - spodní a střední část obce- od 
domuč. 165 a 54 u hl. silnice po dům č.1 u hlav. silni-
ce, ulice odbočující z hlavní silnice v této části obce.
Dne 12.11.2012 od 12:00 do 15:00
Blansko - Horní Lhota - jižní část obce od domů č. 
143, 9, 8 po konec obce směrem na Blansko

Občané mohou připomínkovat 
návrh rozpočtu kraje

 Obyvatelé Jihomoravského kraje mohou v rámci 
ojedinělého projektu „Váš kraj, váš rozpočet“ až do 7. 
listopadu 2012 připomínkovat v přípravné fázi návrh 
krajského rozpočtu na rok 2013. 
 Na webových stránkách JMK (www.kr-jihomorav-
sky.cz) je zpřístupněn grafi cký odkaz pod stejným 
názvem obsahující cíl, vysvětlení jeho přínosu a 
možností vybrat si jeden z formulářů k vyjádření 
priorit, které občané dle vlastního názoru považují za 
důležité pro rozvoj kraje. Svým hlasováním a připo-
mínkami již ve stádiu tvorby rozpočtu se občané kraje 
mohou aktivně vyjádřit k prioritám rozpočtu, kterým 
by se měl Jihomoravský kraj v roce 2013 věnovat, a 
vznést konkrétní podnět. Termín podání připomínek 
byl o týden prodloužen, aby se veřejnost mohla ještě 
více zapojit do přípravy krajského rozpočtu na příští 
rok. Vedení kraje chce již v přípravné fázi vědět, 
jakým prioritám přikládají občané důležitost a co od 
svého kraje očekávají.
  „Během listopadu dojde ke zpracování výsled-
ků, pak jejich souhrn obdrží nová krajská rada a 
následně krajské zastupitelstvo zvolené v říjnových 
volbách. Politická reprezentace tak bude mít jasnou 
zpětnou vazbu, jaké jsou konkrétní potřeby občanů 
kraje,“ uvedl hejtman Hašek.

- Šr -

Příznivá zpráva
 Nemocnice Blansko a nemocnice Boskovice 
obdrží dlouhodobou smlouvu od VZP s částečnou 
změnou struktury. Pacienti se proto nemusí obávat 
o existenci těchto nemocnic v našem regionu.

-Šr-

Nemocnice má nové logo
 Objevilo se, a abych se přiznal, nic horšího jsem 
neviděl. Vlevo srdce s bílým křížem, slabě viditelný 
nápis „Nemocnice“ a tučně „Blansko“. První, co mě 
napadlo, bylo: „Sem se srdečním problémem ne-
choď, řekneš si o kříž.“ Na dotaz jsem se dověděl, 
že bílý kříž je znakem zdravotnictví. Hledal jsem na 
internetu, a jediné co jsem našel, bylo, že bílý kříž 
je znakem Maltézského řádu a neobjevil jsem, že by 
některá nemocnice měla bílý kříž ve svém znaku. 
Dokonce i to srdce má ve znaku jen nemocnice v 
Břeclavi, před kterou je umístěna plastika srdce. Z 
původního loga nemocnice zmizelo „H“, kterému 
jako mezinárodnímu označení nemocnice rozumí na 
první pohled i cizinci, kterým nepatrný nápis „nemoc-
nice“ mnoho neříká. Zmizel i znak Města Blansko a 
jednoznačné, všem srozumitelné označení zdejšího 
zdravotnického zařízení. Neznám fi rmu, podnik ani 
zařízení, které by nahradilo zavedené a všeobecně 
známé logo něčím tajemným a nečitelným. 
 Kdyby takový nesmysl nařídila Evropská unie, kte-
ré vadí od rumu přes tvarůžky až po pomazánkové 
máslo a kde jaká tradice, tak bych se po zkušenos-
tech nedivil. Ale proč si to děláme sami, tak tomu 
nerozumím. Posuďte sami:

- Šr -
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Sváteční projev Sváteční projev 
vhodný k zamyšlení vhodný k zamyšlení 

S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

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

TruhlářstvíTruhlářství

Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhyKuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
Tel. 731 463 795, 737 106 850Tel. 731 463 795, 737 106 850

SEKRSEKR

Svítíme!

 Pravidelní čtenáři již vědí... Nejsem příznivcem 
Evropské unie... Já bych i příznivcem sjednocené 
Evropy byl, jen by nesměla existovat Evropská 
komise, to je (pro ty co neví nebo netuší) ten sbor 
nikým nevolených lidí, kteří vymýšlí s železnou pra-
videlností nesmysly, samozřejmě v zájmu „lepších 
zítřků“ všech obyvatel EU.
 Vezměme si třeba žárovky. Už na ně v obcho-
dech nenarazíte, protože jejich užívání je neekono-
mické, nežádoucí a neekologické. To se tvrdí a já 
s hrůzou pozoruji, že na písku stavěné argumenty 
pro jejich zákaz přebírá i většina jinak poměrně 
seriózních médií. 
 Naposledy jsem si se zájmem prohlédl tabulku, 
která srovnávala světelnou výtěžnost, výdrž a eko-
nomickou výhodnost různých světelných zdrojů... 
Byl jsem opravdu unešen!!! Za celých 25 let (což 
je v našich zeměpisných šířkách jen krátká, tedy 
dočasná doba) uspořím, světe div se celých 20 
stokorun... nebo méně, pokud si ke svícení vyberu 
jiný, ne tak „úsporný“ světelný zdroj.
 Nejúspornější je podle srovnání LED žárovka. 
Ta má trvanlivost právě těch 25 let. Jen by mne 
opravdu zajímalo, jak a kde probíhalo testování 
toho zdroje světla. Když je poměrně nový. Před 25 
lety ještě nikdo netušil, že ČR bude členem EU a 
NATO, že nesmyslná nařízení z centrálního místa 
nám budou komplikovat život, ale skupinka vědců 
již má jasno v tom, že LED zdroj má životnost celých 
25 let...
 Nevěřím vám ani slovo... Díky úsporné energii 
z obnovitelných zdrojů každý z nás platí každým 
rokem víc a víc peněz za energie... Namísto nee-
kologických žárovek jsme nuceni používat zdroje 
světla, které obsahují toxický odpad. Ve světle 
úspor jsme nuceni utrácet nesmyslné peníze. Kde 
to skončí?
 Kdysi jsem prohlásil, že EU je nová RVHP. Za 
tuto proklamaci mi nezbývá, než se upřímně omlu-
vit... EU není nová RVHP, je ve svých nařízeních, 
regulacích a dotacích nesmyslů daleko horší.
 Neměli bychom být jako ovce a bezhlavě přijímat 
každý nesmysl z Bruselu. Nemáme snad dostatek 
zkušeností s diktátem? Nepoučíme se?
 Přál bych si, abychom dokázali narovnat záda... 
Jen se bojím, že jsem v tom názoru trochu sám...
 Hezký den.

Freddie 
(freddiemail@email.cz) 

 Jak jsem již ve fotoreportáži uvedl, zaujala mě výjimečnost letošního slavnostního projevu bla-
nenského starosty Lubomíra Toufara k 94. výročí vzniku samostatné Československé republiky. 
Vzhledem k nízké účasti občanů ovlivněné prudkou změnou počasí považuji za prospěšné některé 
části starostova projevu zveřejnit. Tou zvláštností jsou pasáže, ve kterých se starosta zabýval sou-
časnou situací, která je v našem současném konání značně vzdálena myšlenkám TG. Masaryka z 
období vzniku našeho svobodného státu. 

 Starosta uvedl: „Dnešní doba není jednoduchá. 
Dopadá na nás evropská krize politická, měnová a 
hospodářská. Jedná se o krizi hlubokou, která dlou-
hodobě ovlivňuje naši prosperitu. Její řešení proto 
nemohou přinést krátkodobá a povrchní politická 
rozhodnutí. Chybí vize, společenský konsenzus 
spolu s hlubším pohledem na stávající společenské 
problémy.“
 V další části starosta hodnotil současnost ve světě 
bez hranic, který si namlouvá, že si se vším poradí 
a že žijeme v době globalizace, přeceňovaného 
internetu, medií, úspěchů a technické vyspělosti, ve 
světě pro který jako by minulost neexistovala a žije se 
jen přítomností. Poukazuje na to, že i dnes je třeba 

vycházet z tradic, historie, zkušeností našich 
předků a z poznání, že překročení zkušeností 
minulosti je vždy riskantní a nebezpečné. K 
tomu uvedl:
     „Naše republika po svém vzniku trvala jen 
dvě desetiletí. Přesto za dvacet let Masaryko-
vy a Benešovy éry přinesla hodně pozitivního 
- mravnost, lidskost a vizi budování nové 
republiky, ale také povědomí o tom jak těžko 
se svoboda získává a jak snadno se ztrácí. I 
když nám toto nebezpečí nehrozí, neprožívá-
me pocit klidu, uspokojení a bezstarostnosti. 
Společenský neklid je zřetelný a soudržnost 
naší společnosti má narůstající trhliny. Roste 
nedůvěra, která se dotýká vztahů občanů, 
politických stran i politiků, generací a vztahů 
mezi nejrůznějšími skupinami chudších a 
starších obyvatel a vztahu k Romům. Chybí 
schopnost vzájemně naslouchat racionálním 
argumentům jiných. Naopak, vše je dovoleno 
a čím silnější je výrok, tím větší má mediální 
ohlas. Dnešní neklid a nespokojenost přitom 
není odrazem materiální chudoby, spíše 
odrazem ideového chaosu, ztráty tradičních 
hodnot, nových vzorů chování, vlivu medií a 
neodpovědné chápání svobody jako neod-
povědné libovůle. Jsou popírány autority a 
tradice, nerespektovány zkušenosti a spole-
čenská slušnost. Morálka se stala zbytečnou 
přítěží.“ Svůj projev ukončil starosta Toufar 
větou: „Záleží jen na nás, na našem rozumu 
a ochotě udělat zdánlivě krok zpět k větší 
pokoře, úctě a slušnosti.“
 Je škoda, že tato slova nezazněla i v 

našem parlamentu, protože ta infekce neúcty, 
neslušnosti a nevůle se domluvit se po celé zemi 
rozšířila právě z míst nejvyšších. Osočují se poslanci, 
ministři, předsedové stran, jeden napadá druhého 
a vůbec si neuvědomují, že právě oni jsou zdrojem 
neúcty člověka k člověku. Nemusíte souhlasit, ale 
posledními protivníky, kteří se respektovali, neuráželi 
a vždy se byli schopni dohodnout, byli Václav Klaus 
a Miloš Zeman. Oba dokázali své strany přivést až 
na vrchol politického spektra a současný prezident 
Klaus za svého nástupce doporučil právě Miloše Ze-
mana, který byl při předešlé volbě podveden vlastní 
stranou, kterou přivedl na tento vrchol. 

Jiří Šrámek 

Salmovka v Rakousku
 Ve čtvrtek 11. 10. se žáci 5. - 7. ročníku ze ZŠ Blansko, Salmova sešli se svými vyučujícími před 
školou, kde na ně čekal přistavený autobus, který se s nimi vydal na cestu do Rakouska.

 Cílem tentokrát nebylo oblíbené a zajímavé cent-
rum hlavního města, ale Lobau, okrajová část Vídně, 
kde začíná Národní park Donau-Auen. Na 11. 10. 
totiž letos připadl jeden z tzv Neighbour days, které 
v rámci společného projektu s českým ekocentrem 
Lipka Brno pořádá rakouský Nationalparkhaus Lo-
bau. 
 Chráněné území národního parku Donau-Auen 
je dlouhé 50 km a táhne se po obou březích Dunaje 
až téměř k Bratislavě. Čím je toto území pro nás 
zajímavé? Jde o lokalitu, na níž je zachován 
původní lužní les s množstvím zajímavých 
živočichů.
 Tento kraj, nazývaný někdy Vídeňská 
džungle, nás přivítal příjemným podzimním 
počasím. Potom jsme se vydali s průvodci 
a tlumočnicemi na přírodovědnou vycházku. 
Pozorovali jsme létajícího ledňáčka a vážky, 
viděli jsme, jaké stopy v přírodě zanechávají 
divoce žijící zvířata, např. bobři a kanci. Po 
návratu z vycházky bylo pro nás připravené 
občerstvení a poté následovaly hry pod 
vedením našich rakouských průvodců, které 
byly inspirované životem v přírodě. Ve vol-
ných chvílích jsme se mohli proběhnout a 
vyřádit na průlezkách, které jsou vybudované 
v těsné blízkosti budovy s nainstalovanými 
panely, které informují o přírodních pod-

mínkách národního parku. Velkou výhodou je to, 
že texty na těchto panelech jsou nejen v němčině, 
ale i v češtině a slovenštině, takže jsme se všichni 
mohli bez obtíží seznámit se zajímavostmi parku a 
jeho zvířecími obyvateli.
 Po ukončení společného programu a rozloučení 
jsme se pohodlně usadili v autobusu a vydali na 
cestu k domovu.

Kateřina Forejtníková, Tomáš Barták
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

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

VODOODPUDIVÁ, PRODYŠNÁ 
BUNDA ZA SKVĚLOU CENU 

SERIES NEW LADIES' LOANA - vodní sloupec 3000 mm H2O
Prodyšnost 3000g/m2 za hodinu

Odnímatelná a nastavitelná kapuce 

Dále v nabídce: Dámská pánská a dětská zimní obuv,  obuv 
s nepromokanou membránou, zimní bundy, čepice, větrovky. 

Doporučená cena: Doporučená cena: 
2.450,- Kč 2.450,- Kč 
u nás zau nás za

2.338,- Kč2.338,- Kč
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KAM S NÍM?KAM S NÍM?
Autovrakoviště!
* ekologická likvidace vozidel
* přijedeme, odvezeme, zaplatíme
* vystavíme doklad o likvidaci

Tel. 606 805 051

Promarněné roky životaPromarněné roky života

Noční "hlavolámání  "Noční "hlavolámání  "

 Od roku 1969, kdy jsem byl pro své postoje ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy propuštěn ze zaměstnání a vyloučen ze Svazu novinářů, nepřijala žádná redakce moje materiály a tak jsem posílal své 
materiály o vývoji okupovaného Československa přátelům Stojanu Arzovskému a Hrvoje Almičovi do Jugoslávie, kteří je poskytovali redakcím v pěti evropských státech. K novinařině jsem se mohl 
vrátit až po tzv. sametové revoluci jako důchodce. Bylo to v době velkých nadějí, ale i omylů, ze kterých začaly nezákonně mizet velké hodnoty i s těmi, kteří si je přivlastnili. Než si to naši novopečení 
představitelé státu uvědomili, byly miliardy i s pachateli daleko za hranicemi republiky a jsou tam dodnes. 

 Bohužel, ztráty dalšího majetku státu za často 
podivných okolností pokračují rafi novaně dále. Ne-
musíme chodit daleko, stačí se rozhlédnout kolem 
svého bydliště. Kam se poděla 314letá historie ČKD 
Blansko a její zaměstnanci? V českém vlastnictví 
zůstala jen slévárna, jinak celá továrna spadla po 
konkurzu do vlastnictví ruské fi rmy. Podstatná část 
výroby zmizela do jiných podniků a z tisíců zaměst-
nanců jich zůstalo, nevíme na jak dlouho, necelých 
pět stovek. Ještě hůře skončilo 800 zaměstnanců 
Adastu Blansko, který upadl do konkurzu a celý byl 
správcem konkurzní podstaty Ing. Beerem prodán 
za pouhých 27 milionů, přestože nejvyšší nabídka 
byla o 18 milionů vyšší. Továrnu koupila investiční 
společnost a rozprodala ji po částech za mnohaná-
sobek ceny, kterou zaplatila. Svůj podíl na tom má i 
město Blansko, které ve svých územních plánech od 
šedesátých let minulého století uvádí zrušení části 
provozních budov ve prospěch rozšíření zástavby 
centra města ale se správcem konkurzní podstaty 
o tom nikdo, jak mně Ing. Beer informoval, nejednal 
a tím pádem už nikdy nebude územní plán města 
realizovatelný. Pro srovnání uvádím, že vybydlený 
hotel Dukla město koupilo za více jak 30 milionů 
korun. Kdyby tak dříve zakoupilo i Adast (v té době 
na to město peníze mělo), stačilo za těch 27 milionů 
prodat jen zámeček a vše ostatní by město mělo 
zadarmo. Podobný problém zažila 27. srpna 2002 i 
Univa Blansko, atd.
 Další konkurz prohlášený soudkyní krajského 
soudu, realizovaný stejným správcem konkurzní 

podstaty Markem 
Indrou jako Univa, 
kterým jsem se 
začal zabývat, byl 
konkurz na pana 
Juříčka, bývalé-
ho majitele hotelu 
Macocha, který v 
dřívějším konkurzu 
před pěti lety za-
koupil a od té doby 
měl řádně zapsaný 
v knize vlastnictví 
pan Hlaváč. Nic 
mu to jako řádné-
mu majiteli nebylo 
platné, musel ho-
tel i s investicemi, 
které do budovy a 
její přístavby vlo-
žil zaplatit znovu. 
MF Dnes o tom 15. 
června 2005 zveřejnila článek s výstižným titulkem: 
„Hotelu Macocha se zmocnila bezpečnostní agen-
tura“ za účasti správce konkurzní podstaty Marka 
Indry. O těchto událostech jsem zveřejnil v 8-9. 
čísle Parlamentních listů, které vyšly 5. září 2005 a 
obdrželi je všichni poslanci, celostránkový článek. 
Jako by tam nebyl, všichni zaujali pozici mrtvého 
brouka. Spolu s redaktorkou ČT Janou Lorencovou 
jsme o hotelu Macocha natočili čtyři díly odvysílané 

v pořadu „Za zdí“. Výsledek? Tento pořad byl 
15.11.2005 zrušen a Jana byla ředitelem ČT 
Janečkem propuštěna, takže pátý díl již nemo-
hl být dotočen. Následovalo asi deset pořadů 
na toto i další podobné téma odvysíláno s 
Jiřím Hynkem ve zpravodajství TV Nova. Jirku 
vyhodit nemohli, tak Nova dostala půlmilionový 
postih a skončilo to i na Nově. 
 Podobně konkurzy postižených občanů se 
mi po zveřejnění v televizi ozvalo a dokumen-
taci zaslalo celkem třináct, další se ozvali ještě 
později. Nevěděl jsem co s tím. Nakonec jsem 
ty první případy předal 3. 9. 2005 Okresnímu 
státnímu zastupitelství v Blansku, které je 
postoupilo místně příslušnému státnímu zastu-
pitelství v Brně. V závěru roku 2005 nastoupila 
do funkce nejvyššího státního zástupce JUDr. 
Renata Vesecká a prohlásila, že první, čím 
se bude zabývat, budou podvodné konkurzy. 
Ihned jsem se s ní spojil a dohodli jsme se, že 
jí těch 13 obdržených materiálů pošlu. Stalo 

se na dvakrát 4. a 
28. prosince 2005, 
ale nedořešilo se 
nic. O případy, 
zejména Hotelu 
Macocha, nové 
farmy zemědělce 
Fr. Kolaříka z Ra-
došova a další se o 
něco později začal 
zajímat i senátor 
Josef Novotný, kte-
rý některé případy 
popsal 31.7.2008 
v Deníku Rov-
nost pod titulkem 
„Konkurzní mafie 
na soudu? Zatím 
šest podezření“, ve 
kterém popsal kon-
kurzy prohlášené 
krajskou soudkyní 

Evou Krčmářovou. Když se ani potom nic moc 
nedělo, požádal jsem o pomoc blanenskou po-
slankyni JUDr. Zuzku Rujbrovou. Ta obratem mnou 
jí předané materiály přeposlala 14. srpna 2008 
ministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi. Ten na 
ně do konce svého ministrování ani paní poslankyni 
neodpověděl. V březnu 2010 jsem byl požádán o 
setkání v uvedené záležitosti vrchním komisařem 
Útvaru odhalování korupce a fi nanční kriminality, od-
boru závažné hospodářské kriminality. Setkali 
jsme se za pár dnů v přítomnosti jeho dalších 
dvou spolupracovníků na místě činu - v hotelu 
Macocha. Předal jsem mu kopie předmětných 
spisů a sdělil mu, že bych byl nerad, kdyby 
skončil jak Jana Lorencová a další. Bohužel, 
v prosinci téhož roku jsem se dověděl, že 
už je v civilu. Mezi tím navštívil Blansko 12. 
října 2010 před volbami předseda vlády Petr 
Nečas. Při té příležitosti jsem mu po jednání 
v hotelu Macocha v přítomnosti poškozeného 
pana Hlaváče předal další složku nazvanou 
„Podivné konkurzy v JM kraji od roku 2005.“ 
Přislíbil, že se na to podívá, ale patrně od toho 
dodnes oči neodtrhl. 
 Když jsem nezaznamenal žádnou reakci, 
předal jsem 30. prosince 2010 stejnou složku 
s 26 přílohami a zkušeností, že pokud by tyto 
záležitosti řešily orgány Jihomoravského kraje, 
tak že to opět spadne pod stůl, ministru vnitra 
Radku Johnovi. Ten jediný projevil snahu. Na 

základě jeho iniciativy byl na 5. dubna 2011 svolán 
seminář Ústavněprávního výboru Parlamentu ČR 
na téma: „Možná úskalí zneužitelnosti zákona o 
konkurzu a vyrovnání z pohledu omezování základ-
ních lidských práv garantovaných Ústavou České 
republiky“. Na moji žádost byli pozváni i kolegové 
z dalších krajů, kteří se touto problematikou stejně 
jako já zabývají. Zúčastnili se kromě členů výboru i 
náměstkové ministrů vnitra a spravedlnosti, dokonce 
i náměstek Nejvyššího státního zástupce Stanislav 
Mečl z Brna. Každý z nás pozvaných bez okras 
informoval o svých zkušenostech a nečinnosti odpo-
vědných orgánů až po nezájem ministrů a dokonce 
i předsedy vlády. Jednání trvalo od 8 do 16ti hodin. 
A výsledek po zaplacení 600 Kč za parkovné? Ra-
dek John skončil jako ministr vnitra, jeho nástupce 
poslal moji složku do Brna, aby skončila, jak jsem v 
průvodním dopise ve složce pro Radka Johna uvedl, 
někde pod stolem. 
 Tak jsem promarnil sedm let života v bláznivé 
naději, že lze napravit křivdy mocných. Asi jsem 
blázen, protože od roku 1992 se nedaří napravit 
ani křivda konaná od roku 1939 všemi režimy až do 
dnešních dnů na rodině Salmů, přestože právě tento 
rod zvelebil náš region, přivedl sem slavné vědce, 
kteří nás více než dnešní politici proslavili po celé 
Evropě, po nichž máme pojmenovanou ulici, školu 
a po jejich spolupracovnících náměstí, atd. O tom 
ale až někdy příště. Třeba se do té doby naučíme 
za své mlčení k bezpráví stydět. 

Text a foto: Jiří Šrámek

 Městská knihovna Blansko připravila pro svoje návštěvníky na letošní listopad, obdobně jako v 
ostatních měsících, rozmanitou nabídku nadstandardních akcí. 

 Na začátku listopadu se blanenská knihovna 
připojí k 14. ročníku celonárodního festivalu Den 
poezie (5. 11. – 19. 11. 2012), který každoročně 
připomíná narození významného českého básníka 
Karla Hynka Máchy (16. 11. 1810). Jubileum nej-
známějšího českého romantika oslaví v Blansku v 
pátek 9. 11. 2012 poetickým setkáním s básnířkou 
Evou Sádeckou Letmé doteky nejen s vůní poezie 
a ve čtvrtek 15. 11. 2012 komponovaným pořadem 
Večer pod lampou aneb Blanenští amatérští básníci 
se představují. Od pondělí 5. listopadu do pátku 16. 
listopadu 2012 obdrží každý návštěvník blanenské 
knihovny ozdobnou ruličku s básní, stane se totiž 
účastníkem originální akce knihovny Trocha poezie 
nikoho nezabije aneb Báseň pro tebe.
 Ve středu 14. 11. 2012 odstartuje zcela nový pro-
jekt Poznej svět hudby, který je určen speciálně pro 
žáky blanenské ZŠ Nad Čertovkou. V prvním díle jim 
představí rakouského hudebního skladatele Franze 
Schuberta.
 Stejný den bude potřetí v tomto školním roce po-
kračovat pilotní projekt Blanenská univerzita (nejen) 
pro seniory s tématikou KAMARÁDKA ANGLIČTINA.
 FOTOGRAFIE Jana Nečase - takové pojmeno-
vání má výstava snímků zajímavého blanenského 
fotografa, jejíž vernisáž bude ve výstavní místnosti 
knihovny v pátek 16. 11. 2012.
 Na úterý 20. 11. 2012 chystá hudební oddělení 

další díl z cyklu Cesty za poznáním, který bude věno-
ván osobnosti stále populárního britského hudebníka 
Paula McCartneyho.
 Mongolskou minoritu v Blansku veřejnosti blíže 
představí přednáška s besedou Mongolsko našima 
očima, kterou Městská knihovna Blansko premiérově 
pořádá ve spolupráci s Centrem Pro Blansko ve 
středu 21. 11. 2012. 
 Neformální edice knihovny KráLiK aneb Krás-
ná Literatura Kraje vydává v tomto roce již pátou 
publikaci. Kniha Italští uprchlíci v 1. světové válce 
autorek Ivany Bojdové a Evy Šebkové bude mít svůj 
slavnostní křest v pátek 23. 11. 2012.
 Pokračování se v listopadu dočká také nový pro-
jekt knihovny – výtvarný cyklus Kouzlíme s barvami. 
Předem přihlášení zájemci si tentokrát v pondělí 26. 
11. 2012 vyrobí „ponožkové kočky“.
 Přicházející advent připomene ve středu 28. 11. 
2012 poslechový pořad O kráse nadcházejících 
svátků pro klienty Senior Centra Blansko.
 Nezastaví se ani kurz základní obsluhy osobního 
počítače Nebojte se PC, který bude po tři listopadová 
středeční dopoledne (7. 11., 14. 11. a 21. 11. 2012) 
tentokrát určen mírně pokročilým uživatelům.
 Veškeré informace o Městské knihovně Blansko 
na www.knihovnablansko.cz.

Mgr. Pavel Přikryl,  ředitel Městské knihovny

Nejoblíbenější správce konkurzní podstaty soudkyně Krčmá-Nejoblíbenější správce konkurzní podstaty soudkyně Krčmá-
řové Marek Indra v rozhovoru s redaktorem ČT Petrem Malým.řové Marek Indra v rozhovoru s redaktorem ČT Petrem Malým.

V této chvíli majitel hotelu Macocha Lubomír Hlaváč ještě doufal, V této chvíli majitel hotelu Macocha Lubomír Hlaváč ještě doufal, 
že předseda vlády Petr Nečas se na předané materiály, jak přislíbil, že předseda vlády Petr Nečas se na předané materiály, jak přislíbil, 
podívá a zjedná nápravu. Ten si však po dobrém obědě na nějakou podívá a zjedná nápravu. Ten si však po dobrém obědě na nějakou 
složku s materiály už ani nevzpomněl. složku s materiály už ani nevzpomněl. 

Čtvrtý díl o konkurzu na hotel Macocha pro pořad „Za zdí“ je Čtvrtý díl o konkurzu na hotel Macocha pro pořad „Za zdí“ je 
natočen a redaktorka ČT Jana Lorencová se může s pocitem natočen a redaktorka ČT Jana Lorencová se může s pocitem 
dobře vykonané práce vrátit do redakce. Díky řediteli ČT dobře vykonané práce vrátit do redakce. Díky řediteli ČT 
Janečkovi, který ji propustil, bohužel, naposled.Janečkovi, který ji propustil, bohužel, naposled.

 V noci z 19. na 20. října 2012 se na naší škole OA a SZdŠ Blansko konala premiéra nočního 
„hlavolámání“. Zúčastnilo se 14 týmů vybavených baterkami, spacáky a dalšími věcmi nezbyt-
nými k přežití. Každý tým po třech členech si vylosoval pořadí. Ve 22.00 vyrazilo první družstvo, 
poslední startovali 10 minut po půlnoci.
 Úkoly byly různorodé. První dva úkoly se na-
cházely na hřišti. Tam jsme si měli zapamatovat 
co nejvíce cizích názvů a jejich české ekvivalenty 
a vyřešit sudoku. Jelikož šlo i o čas, tým se musel 
z hřiště co nejrychleji přesunout do školy, kde na 

ně čekaly další úkoly. Některé byly ze školních 
předmětů, ale byly tam také úkoly, které zkoušely 
naši paměť a důvtip. Některé hlavolamy nám daly 
pořádně zabrat. Celkem bylo 9 stanovišť. Cíl se 
nacházel v tělocvičně, kde jsme se také mohli celý 

večer dívat na fi lmy, povídat 
si a čekat na výsledky, kte-
ré byly vyhlášeny před půl 
třetí ráno.
 Noční „hlavolámání“ 
byl pro nás nezapomenu-
telný zážitek a určitě předčil 
naše očekávání. Zažít noč-
ní školu nemáme možnost 
každý den. Vřele doporu-
čujeme všem studentům, 
kteří se letos nezúčastnili, 
aby neváhali a do příštího 
ročníku se zapojili. Děku-
jeme všem organizátorům 
nočního „hlavolámání“. 

Jana Trtílková 
a Hana Benešová

studentky E4, 
OA a SZdŠ Blansko

Hotovostní půjčky
do domácností
* Nová společnost
* Měsíční splátky
* Vyplacení do 24 hodin
* Bez skrytých poplatků

Kontakt na obchodního zástupce:
Blansko a okolí – 773773124
Boskovice a okolí - 776813660
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JÍZDÁRNA JÍZDÁRNA 
se opět rozjedese opět rozjede

Letošní oslava 94. výročí vzniku ČSR byla zvláštní tím, že předběhla 
první nadílkou sněhu i Martina. Dokonce jsem ani ve svém fotoarchivu 
neobjevil, že by v tento den byla krajina v bílém hávu. I za chladného 
počasí přivedli skauti k památníku na nám. Svobody delegaci předsta-
vitelů města a armády.

Věnec a kytice k památníku padlých občanů položili představitelé 
města Lubomír Toufar, Jiří Crha a Jaromír Roučka, které následovali 
zástupci armády České republiky. K důstojnosti státního svátku v den 
výročí samostatného československého státu přispěla i dechová hudba 
Města Blansko.

Slavnostní projev přednesl starosta Města Blansko Ing. Lubomír Toufar. 
Vzhledem k výjimečnosti jeho obsahu a vlivem nepříznivého počasí nízké 
účasti občanů otiskujeme v samostatném článku výběr z jeho textu.

Text a foto: - Šr -

* ŘÍJNOVÁ FOTOREPORTÁŽ  ** ŘÍJNOVÁ FOTOREPORTÁŽ  *

AKCE 
2012

8.-11.11.2012
Svatomartinská 

husa

11.11.2012
Svatomartinské 

víno

16.-30.11.2012
Zvěřinové hody

14.-16.12.2012
Kuchyně 

první republiky11. listopadu 2012

vás zve na jedinečnou akci:

SvatomartinskéSvatomartinské
VÍNOVÍNO

RestauraceRestaurace U Zámečku

 Jsem velkým příznivcem kultury, nočního života obzvlášť. Jeden podnik v Boskovicích mi však 
poněkud nostalgicky uvíznul hluboko v paměti. Pamatuji se na divoké večírky, zažil jsem tu mnoho 
skvělých hudebních koncertů, poznal spousty lidí a byly doby, kdy jsem patřil takřka do místního 
inventáře. Vy, co jste taky prožili své mládí v 90. letech, mi jistě dáte za pravdu, že Jízdárna je jednou 
z boskovických legend. 

 Jízdárnu znají v Boskovicích snad všichni a za tu 
hromadu let, co je v provozu, ji snad také každý ale-
spoň jednou navštívil. Tento klub si rozhodně prožil 
svá nejlepší léta a stopy tisíců návštěvníků na něm 
už byly znát. Možná právě proto bylo načase změnit 
majitele, který tuto legendu vynese zase zpátky mezi 
TOP podniky svého druhu v širokém okolí. Tak se 
také stalo a Boskovičtí se můžou těšit na zbrusu 
novou Jízdárnu, která se v této chvíli doslova mění 
k nepoznání. 
 Rekonstrukci vzali noví majitelé skutečně z 
gruntu, ale zároveň i s citem, aby dodrželi původní 
architekturu objektu. Uvnitř bude nové snad úplně 
všechno. Z původní konstrukce zůstanou jen cihlové 
klenby, jinak se celá Jízdárna zvětší, návštěvníci se 
budou těšit hned ze dvou barů, z nichž ten hlavní, 
na který jsme byli zvyklí, bude trojnásobně zvětšen. 
Celý prostor se rozdělí na hudební a klidovou část, 
takže na své si přijdou jak tancechtiví vyznavači 
decibelů, tak i ti, kteří se před vstupem na parket rádi 
občerství a v klidu popovídají. Na co se však moc 
těším, je možnost pronájmu soukromého salónku. 
Tuto vymoženost jsem zatím viděl jen v pár podnicích 
mimo náš region a je dobře, že si jí teď budou moci 
užít i návštěvníci Jízdárny. Budou tak mít možnost 
například oslavit narozeniny v soukromí přímo v 
diskotéce, ve které by později stejně skončili... Na 
své si zde přijdou všechny generace, ať už výběrem 
drinků nebo díky nabídce diskžokeje, který tu bude 
servírovat hity jak současné, tak to nejlepší z let 
minulých. 
 Kdo jsou vlastně noví majitelé Jízdárny? Tito 
podnikatelé mají na svědomí už jeden úspěšný a 
hojně navštěvovaný hudební klub v Blansku, a sice 

"demzadem". Tento známý blanenský bar v 
posledních dnech dokonce získal prestižní 
místo v Mauerově výběru, což je takový 
„Zdeněk Pohlreich“ v hodnocení českých 
barů a diskoték a jen tak pro představu - toto 
je reklama, která se nedá zaplatit penězi, 
nýbrž si ji musí každý podnik zasloužit. V 
našem regionu je demzadem jediný, kdo se 
do tohoto seznamu TOP podniků v repub-
lice dostal, a to je další z důvodů, proč se 
těším na otevření nové Jízdárny. Při rekon-
strukci v Blansku majitelé nešetřili nápady 
ani prostředky a pevně věřím tomu, že ne 
jinak tomu bude i v naší oblíbené Jízdárně. 

Měl jsem to štěstí nahlédnout do rozpracovaného 
objektu i na plány architektů (ATXarchitekti) a mu-
sím říct, že nově zrekonstruované prostory budou 
doslova dechberoucí. Noví majitelé však myslí i do 
budoucna a v létě by rádi otevřeli venkovní část 
Jízdárny, kde by mohly probíhat akce venkovní, v 
dnešní době též nazývané "open air". Soudě podle 
toho, jaké oblibě se tento typ akce těší v Blansku na 
demzadem, máme se i v Boskovicích na co těšit. 
 Těšíte se? Open party proběhne již velmi brzy - 
podle plánu by se brána nové Jízdárny měla otevřít 
16. listopadu, ale je docela možné, že se stavební 
práce někde zadrhnou a datum otevření se posune, 
ale maximálně o týden. V této chvíli jsou každopádně 
veškeré práce v plném proudu. Pokud byste se chtěli 
podílet na provozu Jízdárny aktivně a momentálně 
jste ve stádiu, kdy sháníte práci, mám pro vás dobrou 
zprávu. Klub shání schopné barmany a barmanky. 
Pokud o tuto práci máte zájem, napište na info@
klubjizdarna.cz. Tento email rovněž bude sloužit pro 
každého, který kdo by měl na srdci nějaké přání, 
kterého se mu v Jízdárně nedostává, můžete si 
napsat také o nějaký typ akce, který byste tu rádi 
navštívili a v neposlední řadě si také zarezervovat 
již dříve zmiňovaný soukromý salónek. Zároveň s 
otevřením klubu začnou běžet internetové stránky 
www.klubjizdarna.cz; v této době je však již v provozu 
stránka na Facebooku - najdete ji pod jednoduchým 
názvem Klub Jízdárna. 
 Nevím jak vy, ale já už se moc těším a budu jeden 
z těch, kteří se postaví první do fronty. Ne že bych byl 
tak nedočkavý, ale vím, že tu bude hodně narváno. A 
já zkrátka o tuto první jízdu na Jízdárně nechci přijít.

-mm-

Vizualizace soukromému salonkuVizualizace soukromému salonku

Nová Jízdárna. Líbí se vám?Nová Jízdárna. Líbí se vám?
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Objevujeme zapomenutá řemeslaObjevujeme zapomenutá řemesla

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
BLANSKO, SALMOVA 17

Zve rodiče žáků, rodiče předškolních dětí 
i všechny ostatní zájemce na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se bude konat  17. 11. 2012 od 9.00 do 12.00
ve všech prostorách základní školy na Salmově ulici 17.

Přijďte se podívat:
• na interaktivní ukázky práce v odborných učebnách přírodopisu
 a chemie, fyziky, informatiky, tělocvičně a dalších,
• do  venkovního  areálu školy (atrium, hřiště, školní zahrada)
• a ochutnat závěrečné občerstvení v cvičné kuchyni

Rádi Vás všechny uvítáme!

 V rámci projektu EU Zlaté české ručičky CZ.1.07/1.1.16/01.0044 se v měsíci říjnu zúčastnili žáci tře-
tího, čtvrtého a páteho ročníku ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 programu Návštěva u babky bylinářky v 
zařízení pro environmentální vzdělávání na ulici Lipová v Brně.
 Na začátku programu jsme si poslechli pohádku ze 
zeleného království o bylinářce a kořínkářce Bene-
šové, která sbírala léčivé rostliny v revíru samotného 
Krakonoše. Ten rozhněván mezi řečí vyslechne, na 
kterou neduhu která bylinka působí, a domluví se spo-
lu na pravidle, že babka může bylinky sbírat, ale pouze 
tak, aby některé svým počínáním nezahubila. Touto 
pohádkou nám bylo nastíněno, o kterých léčivých 
bylinách se budeme bavit. Také jsme si připomněli, že 
přírodu můžeme rozumně využívat, ale 
nesmíme ji drancovat, naopak bychom 
ji měli chránit a vážit si jí. 
 Prvním úkolem našeho programu 
bylo poskládat z vylosovaných částí celý 
obrázek léčivých bylin. Poté rozděleni do 
dvou skupin jsme pokračovali v pozná-
vání bylinek. Vzpomněli jsme si, z jakých 
částí se byliny skládají a k čemu rostliny 
tyto části potřebují. Dozvěděli jsme se 
také, které části různých léčivých bylin 
sbíráme a využíváme, na co nám tyto 
bylinky mohou pomoci, kdy je nejvhod-
nější doba ke sběru apod. 
 Vyzbrojeni zajímavými informacemi 
jsme se odebrali do místní kuchyňky, 
kde měl každý možnost podílet se na 
výrobě masti z měsíčku lékařského a 
krásných a zdravých skleniček s bylin-
ným octem a olejem. 
 V další části programu následovala 

ochutnávka pěti bylinných čajů. Všichni zkusili, jak 
dobrý je pravý čaj z máty a jak hořký je čaj pelyňkový. 
Také jsme si zopakovali, který čaj nám pomůže při 
různých potížích. 
 Na závěr jsme si ušili voňavý levandulový pytlíček, 
který jsme si společně s měsíčkovou mastí odnesli 
domů jako milou vzpomínku na krásné, zajímavé, 
poučné i hravé dopoledne. 

Mgr. Pavla Ševčíková

RAJBAS 2012RAJBAS 2012
 14. ročník festivalu fi lmů, setkání a dobrodružství „...za horizonty celého světa a nejen ve stopách 
Kašpara Krásy Blanenského, zeměměřiče a cestovatele“. Tři dny programu v teple i venku, program 
nezůstává pouze za dveřmi sálů. Vedle maratónu fi lmových projekcí, prezentací fotografi í, setkání s 
outdoorovými sportovci a cestovateli, koncertů a workshopů, je také příležitost k účasti na závodech 
a soutěžích nebo k návštěvě jeskyň Moravského krasu. Vše o programu na www.festivalrajbas.cz

Pátek 23. listopadu
Kino Blansko, Hybešova 6 
výstava fotografi í: JAREK PLEŠAR: WILD WATER 
- NORWAY CAMP
 - 16:00 OKEM DOBRODRUHA, projekce fi lmů 
soutěže fi lmových dokumentů, podruhé v atraktivní 
formě s hodnocením zkušených profesionálů Mirka 
Náplavy, Petra Kašpara a humoristy cyklotrempa 
Jana Vlasáka a předaním speciální ceny srdcaři.
cz.
 - 19:00 PETR KAŠPAR: SANDSTONE
Autor přestaví fi lmový dokument o jedinečnosti 
přírodní lokality Broumovska, pravidlech a zvycích, 
které jsou spojeny se zdejším lezením na písku. 
Film byl uveden na MHFF v Teplicích nad Metují 
2012 pod názvem „Pískaři“a získal cenu poroty za 
nejlepší dokument i cenu diváků. 

Dělnický dům, Hybešova 1
 - 17:00 - 24:00 Růžův PAPUBAR, černohorské 
pivo, občerstvení a hlavně prostor pro volnou zá-
bavu (kytary vítány) 
 - 18:00 MEGBOLONDUL - zahájení tradiční 
noční šifrovačky
 - 20:30 HOVADUO a ŠNEK A SPOL. koncert 
(i místní kapely hrají světově!!) 

Sobota 24. listopadu
Staré Blansko, Komenského ul.
 - 08:30 GRENA BĚH, se zátěží soudku limonády 
furt do kopce, cíl: Western sport klub Hořice 

Klub Ulita, Boženy Němcové 2a
 - 10:00 RICHARD BOUDA a MAREK AUDY: 3D 
FOTOGRAFIE: unikátní workshop přinese základy, 
jak exponovat dvojici fotografi í speciální stereosko-
pickou technikou nebo obyčejným mobilem.

Dělnický dům, Hybešova 1
Výstavy fotografi í:
DANIEL ORÁLEK: CCUM 2012, PETR PIE-
CHOWICZ: LEZECKÉ FOTOGRAFIE, IVANA 
ČERNOŠKOVÁ a kol.: DRUHÉ PUTOVÁNÍ ZA 
SKALNÍMI ÚTVARY A GEOLOGICKOU MINULOS-
TÍ ZEMĚ a KABINET KURIOZIT KAŠPARA KRÁSY
Workshopy: 
 - 09:00 LADISLAV SIEGER: PŘEŽITÍ A IMPRO-
VIZACE aneb proč můžeme být lépe připraveni než 
přírodní národy, v čem nám technická civilizace 
pomáhá a čím nám škodí.
 - 11:00 MICHAL LOLLOK a PATRIK JAKL: VIA 
FERRATA - klettesteg - zajištěná cesta, seminář s 
lektory z Českého spolku horských průvodců obsa-
huje teoretickou a praktickou část, která proběhne 
na improvizované ferratě. 

Velká scéna:
besedy a fi lmy uvádí FAUST a ČIKO:
 - 13:00 fi lmy Petra Barana: Koulení kola z Led-
nice do Brna a KDE DOMOV 
 - 13:30 SAŠA RYVOLOVÁ: PŘÍBĚHY AFRIKY, 
národní parky Zambie, Zimbabwe a JAR
 - 14:30 LADISLAV SIEGER: ANTARKTIDA - MI-
NULOST A SOUČASNOST
 - 15:30 PATRIK FAUST MINÁŘ: ČÍM HŮŘ, TÍM 
LÍP, průšvihy a krušné chvíle k cestování patří a 
zpětně se člověk nejen poučí, ale i pobaví …
 - 16:30 ROMAN VEHOVSKÝ: NOVÁ KALEDO-
NIE A OSUD KANAKŮ
 - 17:30 HONZA VLASÁK: EXTRÉMNÍ BIKING 
PO ČESKU, odvaha, odhodlání, vůle, příroda, 

kamarádství, to jsou letošní výzvy pro cyklotrempa 
i extrémního bikera 
 - 18:30 OKEM DOBRODRUHA, předání cen, 
projekce oceněných snímků 
 - 20:00 MARTIN MYKISKA: 3500 km STOPEM A 
LODÍ AMAZONIÍ
 - 21:00 NaFEST, soutěž prezentací o netradičních 
cestách na festival - pro mnohé opravdický vrchol 
fesťáku !! 

Scéna „Há“:
moderuje: Lukáš „Lumír“ Hubert
 - 13:00 Okem dobrodruha, co se do kina nevešlo... 
 - 15:00 MICHAL HUBERT: DO TRANSYLVÁNIE 
ZA PAKATEL, o takové normální cestě do Rumunska
 - 16:00 IRENA KUBRICKÁ a LIBOR SAKMARY: 
KYRGYZSTÁN - dětské domovy 
 - 17:00 ANTONÍN KARÁSEK: PARAHOSPODY 
„Vzduch a pivo jsou naše moře“ to je heslo volného 
sdružení parašutistů z okolí, které baví poskakovat 
z eroplánů k hospodám. 
 - 18:00 LEOŠ ŠTEFKA: MORAVSKÝ KRAS ZNÁ-
MÝ I NEZNÁMÝ, pohledem ředitele správy CHKO MK.

S Rajbasem sportovně do světa:
 - 19:00 KAREL VAŘEKA: PODHŮŘÍ ŤAN ŠANU 
v Kyrgyzstánu 
 - 19:30 INDICKÝM HIMÁLAJEM NA KOLE, fi lm, 
režie: Honza Odehnal
 - 20:15 HONZA SMEJKAL: GRUZIE
 - 20:45 NEPÁLEM NA MOTORCE ROYAL EN-
FIELD, fi lm, režie: Honza Odehnal
 - 22:00 INFERNET, blanenská pop-rocková kapela 
hraje k tanci v prověřené sestavě 

Neděle 25. listopadu
Kino Blansko, Hybešova 6
besedy a fi lmy uvádí Jirka Dražil:
 - 10:00 TATRY KRÁSNÉ, TATRY MÉ, režie: Petr 
Hanoušek, ČR 35 min. Film o jedné společné touze. 
 - 10:40 LUDĚK KOCOUREK: LA GRACE, 7 mě-
síců plavby na palubě pirátské plachetnice. 
 - 11:35 LIBOR HNYK: SLOVINSKÝ KRAS, po-
hledem z některé lublaňské hospůdky na břehu 
Ljubljanice, vás stěží napadne, že tato řeka má 
sedm různých názvů. Přesně tolikrát se objeví na 
povrchu, aby po několika kilometrech opět zmizela 
do podzemí.
 - 12:30 PAVEL KRYZE: BAFFINŮV OSTROV, 
prvovýstup Forgotten tea na Sam Ford Fjordu aneb 
pohodička za polárním kruhem. 
 - 13:25 DALIBOR CARBOL: CHAN TENGRI 2012, 
cílem paraglidingového bivakového letu bylo najít 
cestu a způsob, jak se vzduchem probít k legendár-
nímu Chánovi. Povedlo se, jenže pak nebylo vůbec 
jednoduché dostat se zpět…
- 14:20 ZDENĚK ŠPÍŠEK: PERU & BOLÍVIE V 
NÁRUČÍ PACHAMAMY, víra zdejších lidí v bohyni 
jejíž jméno znamená v kečuánštině „Matka Země“ 
přežila i španělský útlak.
- 15:15 DANIEL ORÁLEK: BĚH S TARAHUMARY, o 
vytrvalosti indiánského kmene Tarahumara ukrytého 
v divočině na severozápadě Mexika se vypráví legen-
dy. Jsou právem považováni za nejlepší přírodní běž-
ce světa? Zaběhnout si s nimi závod dlouhý 50 mil 
nahoru dolů Měděnými kaňony a najít odpověď, bylo 
velkou výzvou pro výpravu českých ultramaratonců. 
Následuje premiéra fi lmu RUN FREE - POSELSTVÍ 
BÍLÉHO KONĚ, režie Radek Popelka, ČR 40 min. 
2012, Příběh neobyčejného setkání party běžců z 
celého světa s Caballem Blankem (Bílým koněm) při 
závodě s indiány obutými do sandálů vyrobených z 
gumy starých pneumatik.

 Blíží se závěr roku, ve kterém si Městská policie Blansko připomněla dvacet let od svého založení. 
Stalo se tak 16. června 1992, kdy Zastupitelstvo Města Blansko schválilo obecně závaznou vyhláškou 
č. 5/92 její vznik.

 První městská policie byla v Blansku již za první 
republiky a tuto službu vykonávali až do roku 1948, 
kdy mělo Blansko 5350 obyvatel tři městští policis-
té - pánové Móca, Nevřiva a Opatřil. Teprve v roce 
1992 tuto službu začali vykonávat první dva městští 
policisté Sedlák a Feik, později byl stav zvýšen na 
čtyři. V současné době kdy má Blansko i s měst-
skými částmi Dolní a Horní Lhota, Olešná, Hořice, 
Klepačov, Lažánky, Těchov, Obůrka a Zahradní 
město přes 21 000 obyvatel tuto službu vykonává 19 
policistů. Vzhledem k počtu obyvatel a rozloze města 
při nonstop službě to nemají i při vybavení čtrnácti 
mobilními kamerami a třemi dopravními prostředky 
právě snadné. Kromě toho slouží v rámci prevence 
kriminality městská policie i k pocitu bezpečí seniorů, 
osob osamocených a hendikepovaným zapůjčením 
jednoduchého zařízení, jehož aktivací se spojí s 
linkou tísňového volaní 156. Tuto službu využívá 25 
občanů. 
 Důležitou složkou činnosti je bezpečnost dopravy 

na území města. Dle ředitele městské policie Ing. 
Martina Lepky je obnovené oprávnění k měření 
rychlosti, pro které jsou policisté vybaveni laserovým 
měřičem, který se v praxi osvědčil snadnou obsluhou, 
operativností změny míst měření, svojí přesností a 
kvalitou záznamů. Máme zkušenost, prohlásil Ing. 
Lepka, že v úsecích, kde městská policie provádí 
časté měření, poklesl počet zjištěných přestupků o 
dvě třetiny počtu ve srovnání se stavem, který byl v 
těchto úsecích dříve zaznamenáván. Je to jedna z 
činností, jak uvedl, pro bezpečnost účastníků dopra-
vy a není zneužívána jako zdroj příjmů pro městskou 
pokladnu. Za úspěch naopak považujeme, když není 
žádné překročení rychlosti zjištěno. 
 K další činnosti ředitel Lepka uvedl, že důležitou 
součástí činnosti policie je zajišťování bezpečnosti 
občanů, veřejného pořádku, a prevence kriminality. 
V tom směru se městští policisté svými zkušenostmi 
podílejí i při vydávání obecně závazných vyhlášek 
upravujících místní záležitosti veřejného pořádku. 
Mezi ty patří zajištění likvidace vraků na místních 
komunikacích a parkovacích plochách. V problema-
tice dopravy pak porušování povinností vyplývajících 
ze zákazových a příkazových značek, překračování 
dovolené rychlosti a řízení dopravních prostředků po 
požití alkoholu nebo návykové látky. Pro představu 
uvedl ředitel Lepka statistiku roku 2011: 
 Počet přestupků v dopravě - 2251, přestupků proti 
veřejnému pořádku - 308, přestupků proti majetku 
- 170, porušení vyhlášek a nařízení města - 599, 
přestupky proti občanskému soužití - 40, ostatní 
přestupky - 2. Bohužel, v poslední době narůstá 
počet případů vandalství, ničení majetku města i 
občanů. I s tímto problémem se musíme i za pomoci 
občanů, kterým není lhostejné, čeho jsou někdy 
svědky, vypořádat co nejdříve. Přehled roku 2012 
bude zveřejněn koncem ledna. 
 Z podstaty činnosti městské policie vyplývá, že 
jí řešená problematika se často prolíná s činností 
Policie České republiky. Oba představitelé policie 
potvrdili, že jejich součinnost a spolupráce je na 
vysoké úrovni a je často dávána za příklad jiným 
městům. 

Za informace poděkoval Jiří Šrámek 

Ředitel Městské policie Blansko Ing. Martin LepkaŘeditel Městské policie Blansko Ing. Martin Lepka
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Jak si děti na Erbence pomáhajíJak si děti na Erbence pomáhají

Týden knihoven po celý rok Týden knihoven po celý rok 
 Pošestnácté prožívaly knihovny v Čechách, na Moravě i ve Slezsku Týden knihoven. Pro své 
návštěvníky organizovaly rozmanité akce, dlužníkům nabízely vstřícné amnestie, nápaditě lákaly 
nové čtenáře… Snažily se zvrátit často omílaná tvrzení, že se nečte, že klasické knihy stejně vytlačí 
elektronická média, že kulturnost populace upadá.

 Nechci planě kázat o významu a přínosu každo-
ročního skipáckého Týdne. Palec nahoru je v tomto 
případě jednoznačně na místě. Současně však moje 
povědomí zaplavuje vtíravá myšlenka: Probíhá 
tato celonárodní knihovnická osvěta pouze během 
jednoho z dvaapadesáti týdnů roku? Ruku v ruce s 
otázkou přichází jednoznačná odpověď: Ne! 
 Dovolím si svoje, snad lehce přidrzlé tvrzení, 
nemálo ovlivněné osobním pozitivním přístupem k 
současnému pracovnímu postu, podpořit letmým 
přehledem aktivit, které blanenská knihovna připra-
vila pro zájemce v časovém horizontu jaro 2011 až 
podzim 2012.
 V polovině června roku 2011 uspořádala Městská 
knihovna Blansko 1. burzu historických předmětů – 
blanensií. Koncem června 2011 byla zcela neokázale 
otevřena v prostorách hudebního oddělení stálá 
Malá galerie. Tvoří ji tři samostatné soubory obrazů, 
včetně skupiny trojrozměrných objektů, které různou 
výtvarnou technikou vytvořili žáci Základní umělecké 
školy Blansko. Regionální oddělení knihovny zorga-
nizovalo od podzimu 2011 do jara 2012 literární pořad 
„H + Z → výpravy za snem“ pro žáky základních škol 
a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Vztahoval 
se k odkazu legendárních cestovatelů Jiřího Hanzel-
ky a Miroslava Zikmunda. Milovníci hudby moderní i 
klasické mají možnost od podzimu 2011 každý měsíc 
přijít do hudebního oddělení na poslechový pořad 
(většinou profi l interpreta) z cyklu Cesty za pozná-
ním. Zpěvánky pro děti – takové pojmenování dostal 
projekt, který čtyřikrát do roka uvádí malé posluchače 
a jejich rodiče do světa hudby. Začal na podzim v 
roce 2011. V průběhu školního roku 2011/12 se 
dočkal pokračování tradiční cyklus Nebojte se PC. 

Zájemci o praktickou výtvarnou činnost se mohli od 
září 2011 přihlásit do premiérového projektu „Štětec, 
křída, pastelka“. Příští, či již stávající, malíři a sochaři 
se dočkali exkurze světem aktivní výtvarné tvorby. V 
únoru 2012 vstoupila do třetího ročníku Valentýnská 
soutěž, ve které stoupající počet účastníků „svádí 
souboj“ o nejlepší básničku s milostnou tématikou. Ti, 
kteří rádi navštěvují hezká a zajímavá místa bližšího 
či vzdálenějšího okolí Blanska, dostali šanci podat 
přihlášku do projektu Poznávejme s knihovnou….
 První putování se uskutečnilo v květnu 2012. V 
prázdninových měsících roku 2012 zřídila knihovna 
potřetí Letní půjčovnu v Aquaparku Blansko. Od září 
2012 vstoupil do třetího ročníku projekt Blanenská 
univerzita (nejen) pro seniory s tématikou KAMA-
RÁDKA ANGLIČTINA. Na říjen 2012 naplánovala 
blanenská knihovna II. salon blanenských výtvarníků. 
Nezastavila se činnost edice KráLiK aneb Krásná 
Literatura Kraje. Jedná se o formálně a technicky 
jednoduché vydávání knih. Neomezila se dlouhole-
tá výstavní činnost, která je realizována s měsíční 
periodicitou v průběhu celého roku se zaměřením 
na regionální autory. Uskutečnila se také celá řada 
akcí jednorázového charakteru (přednášky, besedy, 
autorská čtení, divadelní představení atd.).
 Pokud jste, po prokousání se předchozím odstav-
cem, nabyli dojmu, že jsem si přihřál profesní polív-
čičku, nemýlíte se. Učinil jsem tak zcela záměrně! A 
udělal jsem to, věřte nevěřte, především za všechny 
kolegy z branže. Proč? Domnívám se, že mě dosa-
vadní znalost knihovnického prostředí opravňuje k 
tvrzení, že převaha knihovníků má Týden knihoven 
po celý rok.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

RUDICE, HOŘICERUDICE, HOŘICE
obnovená tradiceobnovená tradice

 Na sklonku října se nám v termínovce Okresní běžecké ligy sešly, dva víkendy po sobě, velice pěkné 
závody. Oba svým obnovením navazují na dlouhou tradici z předešlých let. V případě Hořické rokle to bylo 
navázání dvojnásobné, neboť letos se vrátila na původní profi l trati. V loňském roce museli pořadatelé z 
důvodu lesní kalamity improvizovat a vést trať jiným způsobem. Letos se díky několika brigádám podařilo 
původní trasu vyčistit, za což jim patří upřímné poděkování.

 Pojďme ale postupně a začněme 14. října 2012 v Ru-
dici. Zde se na 4. ročníku Běhu okolo Klostermannovy 
studánky sešlo celkem 27 běžců, kteří vyrazili na trasu 
12 kilometrů. Na poloviční trati, tj. jednom okruhu kolem 
Klostermannovy studánky se postavilo celkem 16 žen a 
5 juniorů. Oproti loňskému roku došlo na hlavní distanci 
k poklesu o 13 účastníků, nicméně je potřeba zdůraznit, 
že se zvýšil poměr mezi celkovým počtem účastníků a 
počtem těch, kterým se započítávají body do celkového 
hodnocení OBL. Naproti tomu počet účastníků na šesti 
kilometrové trati narostl o 8 účastníků
 Podzimní počasí bylo k závodníkům příznivé. Přes 
počáteční nízkou oblačnost a mlhu se na ně při doběhu 
do cíle usmálo sluníčko a při vyhlašování výsledků to 
bylo mnohdy na tričko s krátkým rukávem.
 V posledních letech se vítězem tohoto závodu v 
hlavní kategorii stává Pavel Dvořák z klubu Biatlon 
Prostějov a ne jinak tomu bylo i letos. Vyhrál v čase 
45:58 min. Druhé místo obsadil Vladan Henek z RBK 
Blansko a třetí místo celkově obsadil Gustav Grün z 
AC Okrouhlá.
 V kategorii žen se na startu objevila favoritka letoš-
ního ročníku v ženských kategoriích Milada Barešová z 
ASK Blansko a svůj start proměnila v první místo. Druhé 
místo obsadila Kateřina Šustrová z Prostějova a třetí 
místo obsadila Petra Němcová z Boskovic. Rozestupy 
mezi ženami byly relativně vysoké a tak jsme se fi niše 
na cílové rovince zase nedočkali.
 V Rudici byly vyhlášeny i dětské kategorie a tak se o 
body do celkového hodnocení mohli „poprat“ i mládež-
nické naděje. Mladší žákyně a mladší žáci absolvovali 
trať v délce 1.110 metrů a straší žákyně a žáci trať v 
délce 1.500 metrů.
Pořadí v cíli bylo následující:
mladší žákyně:
1. místo – Lenka Suchá, ASK Blansko
2. místo – Adriana Horňová, ACT Tiro Blansko
3. místo – Gabriela Fialová, AK Blansko Dvorská
mladší žáci:
1. místo – Michal Zamazal, AK Blansko Dvorská
2. místo – Filip Zeman, Vyškov
3. místo – Maxmilián Beránek, AK Blansko Dvorská
starší žákyně:
1. místo – Kateřina Fialová, AK Blansko Dvorská
2. místo – Michaela Hrubá, AK Blansko 
Dvorská
starší žáci:
1. místo – Jan Štoudek, Doubravice nad 
Svitavou
 Celkem se v Rudici sešlo 15 závodníků v 
dětských kategoriích a jejich výkony byly po 
zásluze ohodnoceny.

 Na Hořické rokli se v sobotu 20. října 2012 
sešlo účastníků podstatně více a to nejen v 
kategorii dospělých (53 mužů a žen), ale i 
v kategoriích mládežnických (53 ve všech 
různých kategoriích). Zda to bylo tím, že 
na Hořicích bylo slunko a v údolí Svitavy se 
dlouho držela mlha hustá tak, že by se dala 

krájet, nevíme. Nicméně účast udělala radost 
jistě všem.
 Jak již bylo zmíněno, tak trať hlavního závo-
du se, po obětavé práci pořadatelů, vrátila do 
původních kolejí a nutno dodat, že profi l trati 
byl skutečně „výživný“. Na jednom okruhu, který 
měřil 4 km, se nastoupalo bezmála 150 výško-
vých metrů a závodníci tento okruh absolvovali 
dvakrát.
 Na startu hlavního závodu, který byl přesně 
v 11.30 hod., se po delší době objevil Lukáš 
Olejníček z Newline Teamu, který svou účast 
proměnil v jednoznačné vítězství. Jeho čas 
29:55 min. zaslouží na tak náročné trati velký 
obdiv. Druhé místo obsadil Vojtěch Grün z 
AC Okrouhlá, který je jedním z favoritů na 

celkové vítězství Okresní běžecké ligy. Třetí místo 
pak patří Josefu Cackovi z Tišnova. I ženy absolvovali 
celou tuto náročnou trať a absolutní pořadí bylo v cíli 
následující: 1. místo – Zdenka Komárková, Olešnice; 
2. místo – Alena Žákovská – Horizont Kola Novák 
Blansko a 3. místo – Romana Vlčková. Střelka Brno. 
Je třeba podotknout, že všechny tyto ženy startovaly 
již ve veteránské kategorii.
 Je třeba zmínit i vzrůstající formu Petra Boháčka z 
týmu AUTO RZ Boskovice, který je závod od závodu 
lepší a postupně se dostává do nejvyšších pater prů-
běžného pořadí Okresní běžecké ligy.
 Děti absolvovaly závody v kategorii od ročníku 
narození 2005 až do ročníku narození 1997, v délce 
tratí od 200 metrů do 2.300 metrů. Vzhledem k jejich 
počtu zmíním výsledky jen těch, kterým se body za-
počítávají do celkového hodnocení. Mladší žákyně: 1. 
místo – Lenku Suchá, ASK Blansko; 2. místo – Jana 
Tesařová, ACT TIro Blansko; 3. místo Gabriela Fialová, 
AK Blansko Dvorská. Mladší žáci: 1. místo – Michal 
Zamazal, AK Blansko Dvorská; 2. místo – Filip Ze-
man, Vyškov, 3. místo – David Foller, Střelka Brno. 
Starší žáci: 1. místo – Tomáš Křivánek, Střelka Brno, 
2. místo – Michal Zamazal, AK Blansko Dvorská, 3. 
místo – Jan Štoudek – Doubravice nad Svitavou. Ve 
starších žákyních startovala pouze Kateřina Fialová z 
AK Blansko Dvorská a patří jí tedy 1. místo.
 Ceníme si přístupu pořadatelů, kteří do svých závodů 
zahrnují dětské kategorie a to to zejména s na nesnáze, 
které s tím jsou spojené.
 Do konce letošní ročníku Okresní běžecké ligy zbý-
vají už jen 4 závody. V těchto je možno získat poslední 
body, které mohou rozhodnout o vítězích v jednotlivých 
kategoriích, ale i v celkovém pořadí. Tím dalším je Běh 
okolo přehrady Křetínky v sobotu 3. listopadu 2012 
nebo Běh za Jedovnickým kaprem dne 10. listopadu 
2012.
 Rádi Vás na nich uvidíme, ať už jako aktivní účast-
níky nebo fandící publikum.
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-

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

Program na listopad 2012

2.11., 8.11., 29.11 od 9 do 10 hodin 
Kurz baby masáží s lektorkou Jitkou Pokornou
- 1 lekce 100,- Kč
 
5.11.2012 od 9,30 do 12 a od 15,30 do 18 hodin 
VÝTVARNÁ SVĚTÝLKOVÁ DÍLNA 
- přijďte si vyrobit světýlko na sobotní pochod. Při-
neste s sebou: sklenici 0,3 dcl, tyč nebo klacík na 
světýlko, poplatek 20,- Kč na materiál

5.11.12.11.19.11. a 26.11. 2012 od 10,30 hodin 
Mimináček 
- setkávání maminek s kojenci od 2 měsíců s od-
borníky

6.11.2012 od 10 hodin
BEZLEPKOVÉ ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ POTRAVINY 
- odborná přednáška spojená s ochutnávkou a prak-
tickými recepty s Mgr. Karlou Večeřovou. Povíme si o 
zdraví prospěšných potravinách, jak je vyhledat, jak s 
nimi pracovat, co z nich uvařit, aby bylo jídlo nutričně 
vyvážené a také velmi chutné. Probereme slanou 
a sladkou kuchyni, ochutnáte polévku a dezert. Na 
místě si můžete prohlédnout, případně zakoupit 
zdraví prospěšné suroviny ze zdravé výživy U MáJi 
paní Martiny Jirglové, vstup 30,- Kč

8.11. a 29.11.2012 od 10,15 do 12 hodin 
LAKTAČNÍ PORADNA
- s laktační poradkyní Jitkou Pokornou, jinak dle 
domluvy na tel.775986315

8.11.,15.11.,22.11 a 29.11.2012
CENTRUM PODPORY DĚTÍ A RODIN 
- každý čtvrtek možnost odborných konzultací/ 
výchova, vývoj dítěte, rodinná komunikace, oblast 
vzdělávání dětí./s psychologem Mgr. M. Šamalíkem. 
Na osobní konzultace se objednejte na emailu: ra-
tolest.blansko@charita.cz nebo na tel. 731 428 369 
konzultace jsou zdarma

10.11.2012 od 16,45 hodin 
IV. POCHOD SVĚTÝLEK 
KE SVATÉMU MARTINOVI
- již tradiční pochod se světýlky od Centra “PRO“ 
Blansko, Sladkovského 2 b ke kostelu Svatého Marti-
na na Staré Blansko podrobný program a popis trasy 
na www.blansko.charita.cz – sekce Klub Ratolest

12.11. a 26. 11. 2012 od 9,30 hodin
Šikulky
- tvořivé výtvarné dílny pro rodiče i prarodiče s dětmi 
s dobrovolnicemi Klubu Ratolest, poplatek 60,- Kč 
na materiál nebo permanentka

13.11. 2012 od 10 hodin
EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ 
- co vlastně efektivní rodičovství je, v čem nám při vý-
chově dětí může být nápomocné odborná přednáška 
s Mgr. Dagmar Kučerovou v rámci projektu SPONA- 
rodinná politika, poplatek 50,-Kč za vstup. Pro děti je 
zajištěno hlídání s doprovodným programem

16.11.2012 od 16 hodin 
SOUROZENECKÉ VZTAHY 
- jak mohou rodiče zlepšit vztahy mezi svými dětmi? 
Odborná přednáška s Mgr. Dagmar Kučerovou v 
rámci projektu SPONA - rodinná politika, poplatek 
50,- Kč za vstup pro děti je zajištěno hlídání s do-
provodným programem

19.11.2012 od 9,30 hodin
MALOVÁNKY SE ŠÁRKOU
- poplatek 40,- Kč za vstup

20.11.2012 od 10 hodin 
NORMY CHOVÁNÍ V RODINĚ
- co si neseme s sebou z původní rodiny? Sladění 
výchovných norem obou partnerů při výchově dětí. 
Odborná beseda s diskuzí s Mgr. Hanou Pelčákovou 
Kubicovou -Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 
Blansko. Vstup zdarma – pro děti je zajištěno hlí-
dání s doprovodným programem, hlaste se na tel. 
731428369

23.11.2012 od 10,15 hodin
VAŘÍME ZDRAVĚ NA VÁNOCE
- pečeme a vaříme, plus netradiční recepty s po-
radkyní na výživu Jitkou Pokornou, poplatek 50,-Kč
 
27.11. od 9 hodin
VYRÁBÍME ADVENTNÍ VĚNCE
- se seniory v DPS Pod javory 26 Blansko - naučíte 
se plést adventní věnec, s sebou: korpus na věnec, 
vázací drátek, nůžky, ozdoby na věnec 

Vzdělávací aktivity:
Mimináček - setkávání maminek a miminek od 2 – 6 
měsíců: pondělí 10,30 - 11,30 hod.
Kurzy pro těhotné ženy + partnery:
Příprava na život s miminkem - pondělí 16-18 hodin
Mimiklubík - pro rodiče s kojenci od 6 měsíců úterý 
od 9-10 hodin 
 Tvořivé dílny:
Šikulky - pondělí 9,30-11 hodin
Tréninkové aktivity:
Podpora psychomotorického vývoje dětí – dle jed-
notlivých skupin st, čt a pá 
Plavání dětí s rodiči 1 – 6 roků - Panorama, malý a 
velký bazén Městské lázně. Informace Bc. Kateřina 
Daňková 731646774.
Svépomocné skupiny:
Klub dvojčat - úterý 16-18 hod.
Setkávání rodičů s dětmi - intuitivní rodičovství po, 
út, st a pá 12,30-16,00 a pátek 16-18 hod.
Dramaťák - s odborníkem s Mgr. Vendulou Zacho-
valovou každá středa 16-17 hodin
Konzultační a informační činnost:
Laktační poradna - čt od 10,15 hodin, lze se objednat 
i předem na tel.731428369 nebo emailem: ratolest.
blansko@charita.cz
Centrum podpory dětí + rodin – rodinné poradenství 
s odborníky 
Psycholog - čtvrtek 12 - 15,30 hod.
Základní poradenství s možností domluvy odborníka 
po, út, st, pá 8,30 -11,30 hodin 
Poradenství pro celiaky a bezlepkovou dietu - čtvrtek 
11-12 hodin.

 Ve středu 23. 10. jsme pozvali prvňáčky z I. B k 
nám do IV. A na minibesedu, kde jsme jim představili 
draky na obloze, které jsme vyráběli a psali jsme o 
nich, co si asi myslí. Nejlepší úvahy jsme jim potom 
přečetli. Zazpívali jsme anglické písničky o loučení 
se s létem, vítání s podzimem a o čarodějnicích, co 
tančí v parku a jsou všude kolem nás. Pak si prvňáci 
vyrobili vlastní dýni z papíru a my jsme jim pomáhali.
Adam Popelka, IV. A
 23. října jsme pozvali děti z I. B do naší třídy. Při-
pravili jsme jim besídku o podzimu. Mluvili jsme o tom, 
co je zrovna za měsíc a co by si myslel náš papírový 
drak, kdybychom jej vypustili na oblohu. V druhé části 
si prvňáci prohlédli podzimní výzdobu v naší třídě a 
pak jsme s nimi vyráběli dýně „podsvícené“ žlutým 
papírem.  Za pomoc jsme dostali od paní učitelky 
Malíkové rozvrh s násobilkou a rozloučili jsme se.
David Navrátil, IV. A
 23. října jsme pozvali I. B na besedu o Hallowee-
nu. Den probíhal tak, že jsme si program pořádně 
nazkoušeli a pak jsme zavolali prvňáky. Nejdříve jim 

spolužák řekl básničku o podzimu, který nás zve na 
výstavu všech barev do parků a zahrad. Potom jsme 
zpívali písničky o podzimu a o čarodějnicích. Celý 
program jsme zakončili tím, že jsme s nimi vyrobili 
papírové dýně. Prvňáci byli moc hodní a šikovní.
Jindra Blažková, IV. A 

Mgr. Alena Lysoňková, třídní učitelka
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské 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: 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
* Malíř pokojů.  Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz
* Elektronické zabezpečovací systémy - 
Alarmy. Montáže, servis, 6 měsíců připojení 
na PCO ZDARMA, cenová nabídka a návrh 
ZDARMA. Akce na MONTÁŽ za 1,- Kč. Tel.: 
606 525 838, www.dvoracek.eu
* RK OKNO NEMOVITOSTÍ nabízí velký vý-
běr bytů v Blansku. Ceny již od 650 000,-Kč. 
Více na www.rkokno.cz
* Reality Macocha s.r.o. hledá pro své klienty 
byty 1+1 a 2+1 v OV, v blízkosti centra. Tel. 
605163333.

Podnikatelská

Řádková Inzerce

PRODEJ
* OV 1+1 na ulici 9. května po rekonstrukci. Vše nové 
včetně kuchyně. Cena 740.000,-. Tel. 776117788.
* Ford GALAXY 1.9 TD, rok 2001, motor Volkswagen, 
85kW, 7 sedadel v TP, jinak 6, nové tažné, najeto 180 
tkm, perfektní stav, za 129000 Kč. Tel. 605529478.
* Novou dvoudvéř. chl. GORENJE. P.c. 7000,- Kč, 
nyní za 3500,- Kč., světl. šat. skříň za 600,- Kč. Tel. 
721949678.
* Pěkný byt 2,5+1 na Zborovcích. Bez RK. Tel. 
777747928.
* Pěkný DB  2 + 1 Blansko - Zborovce 63 m2, 2.patro, 
vlastní kotel, velká lodžie, kuchyň a chodba na míru. 
Bez RK. Tel. 777747928.
* 4ks kompletních nových zimních kol na Škodu Favorit.
Cena 3 000,- Kč. Tel. 721268849.
* Obývací stěnu v dobrém stavu, barva ořech, rozměr 
210 x 80 cm (5 samostatných dílů + výklopný stůl + 
stolek pod TV). Cena dohodou. Tel. 776223858.
* Stará loukoťová kola - celkem 6 kusů. Vhodné na 
zahradu, pergolu, zahradní domek. Nutno vidět. Bližší 
info podám telefonicky nebo e-mailem, vážným zajem-
cům pošlu foto. Tel. 723967473, e-mail: 123pava@
seznam.cz
* FORD MONDEO 95 rok, tažné na 1,5 t, nová STK, 
177 tkm, bezvadný motor 1.8i, spotřeba 6,5 průměr, 
17000 Kč. Tel. 605529478.
* Chalupa - RD 4+KK 15 km severně od Tišnova, do-
končující rekonstrukce, všechny nové rozvody, plyn. 
topení + 2 krby, stodola, dvorek, menší zahrádka, za 
1,55 mil. Kč. Tel. 605529478.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* 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.
* Daruji světlou komodu s dvěma zásuvkami a dvěma 
posuvnými dveřmi, tmavý peřináč, leštěný konferenční 
stolek, 2 křesílka. Tel. 737452965.
* Pronajmu 1+1 v Blansku u přehrady, téměř zařízený, 
od února 2013. Dům po rekonstrukci, zasklený balkón. 
7.000 Kč/měs. vč. inkasa. Tel. 737802235.

* Dospělý les - lesní pozemek alespoň z části cca 80 
let stáří. Tel. 605529478.
* Cihlový byt v OV 1+1 (2+1) s balkonem. Do 1.200.000 
Kč. Spěchá. Tel. 731305863.

Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
VÍTÁNÍ SV. MARTINA – 11.11.2012 – celodenní vstu-
penka, cena v předprodeji 30,- Kč.
SUPPORT LESBIENS, 11.11.2012 v 19.30 h, Blan-
sko – Dělnický dům. Cena v předprodeji: 320,- Kč do 
9.11.2012, na místě 370,- Kč.
Galakoncert - Věra Špinarová – VYPRODÁNO.
Partička, 28.11.2012, Blansko – Dělnický dům – VY-
PRODÁNO.
Ticketpro:
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 míčo-
vých sportů
Ticket Art:
21.11.2012 Pražský výběr, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, Praha
Aktuální pozvánka: 
BLANENSKÉ VÍTÁNÍ SV. MARTINA – 11.11.2012
09:00 h Otevření řemeslného jarmarku v zámeckém 
parku
09:30 h kostel sv. Martina – Slavnostní bohoslužba 
spojená s poděkováním za dary země
10:00 h Slavnostní fanfáry před radnicí – Pardubičtí 
pozounéři
11:00 h Historický průvod od kostela sv. Martina do 
zámeckého parku
11:45 h zámecký park – slavnostní přivítání sv. Martina 
a jeho družinyProgram v zámeckém parku:
12:00 h Polední vytrubování ze zámecké rotundy 
(Dobrušské žesťové sdružení)
12:15 h Ventus, hudba středověku
12:45 h Holky z ulice – Ilona Stryová a Jana Pernicová, 
elektrické housle a akordeon
14:00 h Jízdní rytířský turnaj (Štvanci)
15:00 h Drahan a Drahánek, pásmo písní a tanců bla-
nenských folklórních souborů
16:00 h Ventus, hudba středověku
16:45 h Ohňová show (Štvanci)
17:00 h Svatomartinský ohňostroj odpálený z terasy u 
restaurace Sýpka
16:00 h Katolický dům – Beseda u cimbálu
19:30 h Dělnický dům – SUPPORT LESBIENS

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-

Soukromé inzeráty s napsaným textem, te-
lefonním číslem a adresou prodejce vhoďte 
do schránky u vchodu do restaurace Punk-
va na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na 
email monitor@monitor-bk.cz.

SQUASH SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 6ČAD Blansko, Nádražní 6
po 14po 143030-22, út-pá 6-22, út-pá 63030-22, so 13-18, ne 10-20-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

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

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

Spanilá jízda blanenských Spanilá jízda blanenských 
fotbalistů pokračujefotbalistů pokračuje

 Stejně dobře si vedli i fotbalisté sousedního Rá-
ječka, kteří porazili dalšího z našich velkých soupeřů 
mužstvo Slovanu Bzenec 1:0 a připravilo jej o tři 
body, které by je vyneslo na třetí místo tabulky ale 
místo toho kleslo na místo šesté o jediný bod před 
sedmé Ráječko. Boskovice naopak podlehly desá-
tým Ivančicím 1:2 a klesly na místo jedenácté.
 Uběhl týden a blanenští fotbalisté zajížděli za 
nepříznivého počasí k sobotní-
mu utkání do Rajhradu. Zřejmě 
aby jim nebylo zima, běhali tak 
rychle, že je ani brankář nestačil 
sledovat, takže už v poločase to 
bylo 4:0, a kdyby neslyšel pískat 
rozhodčího, tak by ani nevěděl, 
že už je to 5:0. O tento rekordní 
výsledek podzimního kola se po 
dvou brankách přičinili Jan Trtí-
lek (č. 13) a Michal Šenk (č. 5) 
a tou pátou soupeře dorazil Jan 
Doležel (č. 10). Blanenští tak 
mají na prvním místě 32 bodů, 
skóre 35:9 a před druhým Rou-
sínovem, který zvítězil 3:2 v M. 
Krumlově, předstihl Novosedly a 
obsadil v tabulce druhé místo tři 
body za Blanskem.
 Tradičně dobře si vedlo i Rá-
ječko, které porazilo mužstvo 
Podivína a poskočilo na páté 
místo krajského přeboru, zatím 
co Boskovice po porážce 6:3 v 
Bzenci klesly na místo třinácté. 

Nečekaně prohrál i náš největší soupeř Novosedly 
s Kyjovem 0:3 a tím pádem již na FK Blansko ztrácí 
6 bodů. 
 V sobotu ve 14 hodin přivítáme na blanenském 
trávníku sedmé IE Znojmo a o týden později skončí 
podzimní část soutěže předehrávaným utkáním v 
Boskovicích.

- Šr -

 Jedenácté a dvanácté kolo podzimní části krajského přeboru v kopané pokračovalo dvěma zápasy. 
V tom prvním, které se odehrávalo v Blansku, dokázali blanenští porazit první mužstvo soutěže - 
Novosedly porazit 3:0 - dvěma brankami Jendy Trtílka (č. 13) a jednou Michala Šenka (č. 5). Tímto 
výsledkem zaujalo Blansko pozici na prvním místě krajského přeboru.

Omlazené mužstvo FK Blansko je dvě utkání před koncem podzimního 
kola spolehlivě na prvním místě. Soupeřům dali 35 gólů a jen devět jich za 
celý podzim obdrželo. Svědčí to proti minulému roku o lepší hře v útoku 
i obraně.                                                                                     Foto: -bh-

INZERUJTE
VÝHODNĚ

V MONITORU
- výhodné ceny
- jsme tu již 17 let
- grafi cký návrh
 ZDARMA!

Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381

První vítězství stolních tenistůPrvní vítězství stolních tenistů

1. liga ženy
 Roli lídra týmu převzala po Marii Jirůškové Vero-
nika Ševčíková, bohužel bodový příspěvek ostatních 
hráček nebyl dostatečný. V Brně byla děvčata mini-
málně remíze velmi blízko, vždyť 5 utkání prohrála 
nejtěsnějším poměrem 2:3.
Moravská Slavia Brno A - ČKD GMC Blansko A 6:4
Body: Ševčíková 3, Suková 1, Trávníčková 0
SKST Hodonín B - ČKD Blansko GMC A 7:3
Body: Švčíková 1,5 Slezáková 1 Hrouzová 0,5
2. liga ženy
 Bez Karly Trávníčkové, která vypomáhala A týmu, 
odehrálo blanenské béčko svoje sobotní zápasy. Tato 
absence se ukázala jako velmi citelná a znamenala 
2 porážky.
MSK Břeclav B - ČKD GMC Blansko B 7:3
Body: Slezáková 2, Hrouzová 1, Švancarová Mar-
kéta 0
Sokol Čejč A - ČKD Blansko GMC B 8:2
Body: Slezáková 2, Hrouzová 0, Švan-
carová Markéta 0
2. liga muži
 Velmi vydařené vystoupení má za 
sebou blanenské áčko, které o víkendu 
dosáhlo dvou přesvědčivých vítězství. 
Oporou týmu byl tentokrát Aleš Přikryl, 
který měl skóre sedm výher a pouze 
jedna porážka. Důležitým faktorem 
také bylo, že se podařilo bodovat všem 
hráčům. V utkání s Prostějovem vyhrálo 
Blansko poprvé v sezoně obě čtyřhry, 
když Pavla Čáka nahradil v páru s Da-
videm Kvíčalou Josef Kvíčala.
ČKD Blansko A - Sokol Čechovice A 
10:6
Body: Přikryl Aleš 4,5 Dudík 3,5 Čák 1, 
Kvíčala David 1

ČKD Blansko A - OP Prostějov A 10:5
Přikryl Aleš 3,5 Dudík 2,5 Kvíčala David 2,5 Čák 1 
Kvíčala Josef 0,5
Divize muži
B tým si poprvé v sezoně vyzkoušel model, kdy hrál 
2 zápasy v jeden den. Ranní porážka ve Strážnici 
s béčkem neotřásla a v podvečerních hodinách si 
připsalo přesvědčivé vítězství v Dubňanech.
Jiskra Strážnice A - ČKD Blansko B 10:6
Body: Mikula 3,5 Kvíčala Josef 2,5 Voráč 0 Přikryl 
Jiří 0
SKST Dubňany A - ČKD Blansko B 4:10
Body: Kvíčala Josef 3,5 Mikula 2,5 Voráč 2,5 Přikryl 
Jiří 1,5
KS2 muži
ČKD Blansko C - SK Slatina Brno C 10:5
ČKD Blansko C - TJ Holásky A 4:10

-vory-

 Zápasy druhého a třetího kola mají za sebou stolní tenisté ČKD Blansko. Mužské týmy konečně 
zabraly a vybojovaly svá první vítězství, nedaří se naopak ženám, které na vítězství stále čekají.

 Na přelomu listopadu a prosince 2012 proběhne 
v našem Squashcentru 4 hodinový 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@cad-
blansko.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.
 Říjnový squashový turnaj proběhl v sobotu 27. října 
od 13 hodin. Zhoršené podzimní počasí se projevilo 
na účasti a zájem o tento turnaj. Třináct soutěžících 
se dostavilo, a tak jsme mohli utvořit dvě základní 
skupiny. Zde jsme hráli na dva sety do 11 bodů, a tak 
každý uhraný set byl bodem k dalšímu nasazení do 
fi nálového pavouka.
 Vítězové skupin nemuseli absolvovat osmifi nálové 
zápasy a postupovali přímo do čtvrtfi nále, kam po-

stoupili také vítězové osmifi nálových zápasů. Poražení 
osmifi nalisté utvořili skupinu, kde se bojovalo o 9. – 13. 
místo. Hrálo se zde podobně jak v celém fi nálovém 
pavouku na dva vítězné sety. Poražení čtvrtfi nalisté 
hráli o 5. až 8. místo, naopak vítězové těchto zápasů 
se posunuli do semifi nále.
 Zde nejprve prohrál Jarek Matal s Jirkou Vybíhalem 
1:2 na sety, a pak ve švagrovsko-urputném boji podlehl 
Nabil Lai Janu Zezulovi také 1:2. Ve fi nále Jan Zezula 
zvítězil nad Jirkem Vybíhalem 2:1 a v utkání o 3. místo 
Jarek Matal zdolal Nabila Laie 2:0. Byl to poslední 
turnaj squashové sezóny 2011 – 2012 a tak další 
turnaj, který se uskuteční v sobotu 24. listopadu od 
13 hodin bude prvním započítávaným do další již 11. 
squashové sezóny ročníku 2012 – 2013. Jak dopadla 
celá uplynulá sezóna v doprovodných soutěžích, Vás 
seznámíme v příštím článku tohoto časopisu.
 Ceny do turnaje opět věnovala ČAD Blansko a. 
s., která se těší na Váš další zájem o tuto krásnou 
squashovou hru.

-rl-

Vás srdečně zve na:
SVATOMARTINSKOU HUSU 
10. - 11.11. 2012

ZVĚŘINOVÉ HODY
16. - 25.11.

nutné objednávky

Bližší informace a rezervace:

Tel.
       602 733 921

       516 411 680

www.ubarona.cz

Restaurace

U BARONA
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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

,

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

- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064Tel. 606 263 064

PODLAHA PODLAHA řstvířství  SlezákSlezák
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž* Prodej - montáž

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

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

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

Slevy platí
při předložení tohoto kupónu

a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

Tel. 516 419 555 516 419 555

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:

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

Informace na tel. 511 119 115
info@ceska-informatika.cz

  - profesionální bezdrátový internet 5G
  - žádné poplatky za instalaci a aktivaci
  - žádné složité tarify ani smlouvy
  - nabízíme Vám řešení, které hledáte
  - VoIP telefonie

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

Úspěch kuželkářek

 Kuželkářky TJ ČKD Blansko se také letos probojovaly 
do pohárové Evropy. Začátkem října je v bosenské Banja 
Luce čekal Pohár NBC.
 Vstup do ligové sezony se blanenským hráčkám 
povedl na jedničku. První tři utkání v domácí soutěži se 
jim podařilo vyhrát a výbornou formu si s sebou odvezly 
i do Bosny. Přesto se družstvu nepodařilo projít sítem 
kvalifi kace. Výkony jednotlivých hráček byly následující: 
Nevřivová 514, Daňková 543, Ševčíková 561, Musilová 
D. + Lahodová 520, Kalová 556, Musilová Z. 571. Až na 

dvě zaváhání si tak všechny vedly dobře a dohromady 
porazily 3265 kuželek, což rozhodně není málo. Přesto 
tento výkon stačil pouze na 7. příčku z 11. zúčastněných 
družstev.
 Nutno však dodat, že letošní ročník se vyznačoval ne-
obyčejnou vyrovnaností družstev. Vždyť na šestý Schne-
egattern (AUT) Blansku scházely pouhé 2 kuželky, na 
pátý Kamnik (SLO) kuželek 10 a na Pirmasens (GER), 
který obsadil čtvrtou příčku, tedy poslední zajišťující 
postup do semifi nále, pak 47 kuželek. Celkovým vítězem 
turnaje se stal chorvatský celek KK Zagreb-Zaboky.

Lukáš Hlavinka
TJ ČKD Blansko – oddíl kuželek
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