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Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Nám. Rep., 54 m2, 2.p., plast. okna...NC –  1 199.000 Kč
Prodej bytu OV 2+1 Blansko – Wanklovo, 54 m2, 3.p.,výtah, standard...NC –  1 249.000 Kč
Prodej DB 2+kk Praha 8 – Bohnice, 4.p., 44 m2, výtah, vybavený...NC –  1 349.000 Kč
Prodej ŘRD 5+1 Blansko – Zborovce, poz. 213 m2, vysoký standard...NC – 3 999.000 Kč
Prodej RD 3+1 Spešov – blízko centra, poz. 347 m2, obyvatelný, sleva...NC – 1 099.000 Kč
Novostavba RD 5+1 s garáží Ráječko – pozemek 454 m2, výhodné...NC – 2 999.000 Kč
Prodej chaty se zahradou Blansko – Podlesí –  poz. 400 m2, voda...NC – 189.000 Kč
Prodej příz. objektu Blansko – Sladkovského, 500 m2, bez pozemku...NC – 549.000 Kč
Pronájem kanceláře Blansko – Rožmitálova, 1.p., 39 m2...NC – 4.950 Kč/měs. vč.ink.
Hledáme byty v Blansku – 1+kk až 4+1, odkoupení možné...NC – DOHODOU

Rychlý a bezpečný prodej Vaší nemovitostiRychlý a bezpečný prodej Vaší nemovitosti

Otevřena i kancelář v centru Blanska – Rožmitálova:  info tel.: 721 121 711Otevřena i kancelář v centru Blanska – Rožmitálova:  info tel.: 721 121 711

www.velvetblansko.cz

 A protože mám tři vnoučata, nakoupila má žena 
lampióny a vydali jsme se do průvodu taky. Cesta 
vedla od centra PRO na Sladkovského ulici Horní 
Palavou do zámeckého parku, odtud k radnici a 
restauraci Severka, kolem Aquaparku po nové cyk-
listické stezce, cíl pochodu byl u kostela sv. Martina. 
Zde si účastníci zazvonili na zvoneček, který splní 
každé přání, rozsvítili svoji svíčku a nakonec přišel sv. 
Martin s doprovodem. Věřící pak šli na mši, ostatní 
se zvolna rozcházeli do svých domovů.
 Byla to příjemná procházka, počasí bylo vlahé a 
nijak chladné, ale nejvíce mě překvapil počet zúčast-
něných. Když průvod přecházel za asistence Policie 
silnici na Svitavské, tvořily se dlouhé kolony aut a za 
svitu pouličního osvětlení jsem zhruba z poloviny 
zástupu nedohlédl konce ani začátku. Netroufám si 

odhadnout, kolik lidí se tu vlastně sešlo, určitě přes 
tisíc, možná dva a dost možná, že ještě víc.
 A zatímco jsme zvolna kráčeli za blikajícími lam-
pióny, vzpomínal jsem, jak vypadaly tyto průvody v 
době, kdy mi bylo asi tolik, co dnes mým vnoučatům. 
Pořádaly se vždy k 7. listopadu na výročí Velké říjno-
vé socialistické revoluce, pod záštitou KSČ, SČSP, 
SSM, PO a jiných komunistických organizací. Dohled 
měly školy a účast byla pro žáky povinná, takže to 
byla více méně dětská záležitost, alespoň si nepa-
matuji, že by tam někdy kromě učitelů a funkcionářů 
byli nějací dospělí. Po několika nudných projevech 
a sovětské hymně se chodilo na hřiště ČKD nebo 
na náměstí (dnes Republiky) a cestou byla docela 
sranda. Starší chlapci byli pravidelně vybaveni stří-
kačkami naplněnými benzínem a ten pak stříkali do 
lampiónů svých spolužaček a malých holčiček, což 
se neobešlo bez srdceryvného pláče, křiku učitelek, 
rvaček a jiných strkanic. Závěr patřil každoročně 
vojákům, kteří stříleli rachejtle, dělobuchy a rakety s 
malými padáčky, které vítr zvolna unášel někam do 
polí nebo do ulic a my kluci jsme se o ně rvali hlava 
nehlava, aniž bychom vzpomněli na výprask, který 
nás doma čeká za znečištěné sváteční oblečení, 
popřípadě pionýrský kroj. Byla to opravdu legrace 
a kromě těch nudných nicneříkajících projevů na to 
vzpomínám docela rád.
 Letošní průvod měl úplně jinou atmosféru. Poměr 
dospělých a dětí byl zhruba stejný, své ratolesti s 
lampióny doprovázeli rodiče, babičky a dědečkové, 
nebo šla parta známých jen tak se projít. Nikdo ne-
řečnil, nekonaly se žádné projevy, kdo chtěl, mohl po 
skončení průvodu navštívit slavnostní mši. Sešli jsme 
se prostě na startu, pak někdo zavelel k odchodu a 
šlo se. Společnost byla různorodá, známí se zdravili, 
cestou si povídali, žádný benzín se nekonal, i když 
nějaký ten lampión díky špatně připevněné svíčce 
přece jen vzal za své.
 Byla to zkrátka taková volná pohodová akce pro 
každého a jsem rád, že tuto tradici někdo obnovil. 
Lidé se chtějí na podobných akcích scházet, svědčí o 
tom ohromný zájem. Děti už se ptají, kdy bude další 
průvod a dožadují se elektrifi kace svých lampiónů, 
takže mám napřesrok co dělat. Už se těší, protože v 
dnešní tvrdé a uspěchané době je taková podvečení 
procházka jako oáza v poušti a je úplně jedno, kdo 
akci pořádá.                                                         PM

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

BYTY
BLANSKO

podrobné informace 
a další širokou nabídku nemovitostí 

naleznete na stránkách

www.realitymacocha.cz

Smetanova 6
678 01 Blansko

tel.: 605 163 333
         777 857 739

RD 
BLANSKO 

A OKOLÍ

OV 1+1 s lodžií, na sídlišti Sever. CP: 43 m2. 960.000,- Kč
Cihlový byt 2+1 po rekonstrukci, ul. Čapkova. (nízké náklady na bydlení) 
CP: 58 m2. 1.390.000,- Kč
Cihlový byt 2+1 v blízkosti centra města. CP: 54 m2. 1.150.000,- Kč
Novostavba bytu 3+kk s balkonem. CP: 69 m2. 2.099.000,- Kč

RD 5+2 s garáží, dvorem, terasou a zahradou v klidné části města Blanska. 
CP: 685 m2. 3.700.000,- Kč
RD 4+2 se zahradou 450 m2 v obci Bedřichov u Lysic. CP: 640 m2. 
1.200.000,- Kč
RD 3+1 - bývalá zemědělská usedlost v obci Lažánky. CP: 7066 m2. 
3.500.000,- Kč
RD 6+1 po rekonstrukci v obci Rájec - Jestřebí. 2.900.000,- Kč
RD 3+1 se zahr. a dvorem v obci Olomučany. CP: 1082 m2. 1.990.000,- Kč

 V pátek 13. listopadu uspořádaly v Blansku působící křesťanské organizace lampinóvý průvod s 
podtitulem Pochod světýlek. Byl to již druhý ročník, obnovená premiéra po dvaceti letech proběhla 
loni a letošní ročník ukázal, že o akce tohoto druhu je mezi lidmi zájem ať jsou věřící či nikoliv.

volejte

800 800 874    

profesionální Garážová vrata

le t z á r u ka

• je přední 
    český výrobce vrat

• nabízí standardní i luxusní      
    provedení vrat

• vyrábí vrata na míru 
    s největší nabídkou 
    designu

• zajišťuje pohodlí 
    a komfort

• montuje vrata od 
    garáže po hangár

• zaručuje dostupný 
    a rychlý servis

www.trido.cz

sledujte akce a soutěže na 

www.vrata-trido.cz

Prodej a servis

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

kancelářskýchkancelářských

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

NABÍZÍME VÝHRADNĚ

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

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

SLEVYSLEVY
SEDACÍCHSEDACÍCH
SOUPRAVSOUPRAV    

ČESKÝ
NÁBYTEK

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

KUCHYŇSKÉKUCHYŇSKÉ
STUDIOSTUDIO

- 50%- 50%
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        Koupili jste novou televizi a máte problémy        Koupili jste novou televizi a máte problémy
        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!

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

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFIPRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

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

Rukodělný kroužek
 Krásné panenky  a panáčky z různých materiálů 
vyrobily děti v rukodělném kroužku na „Erbence“. 
Kroužek navštěvují děti  I. stupně a málokdo by věřil, 
že právě ony dokážou vyrobit dekorace, za které by 
se nemusel stydět žádný „dospělák“. 

Mgr. Světlana Jakubcová

Den otevřených dveří                      
na Erbence

 Ve středu 27. října 2010 zůstaly dveře ZŠ v Blan-
sku na Erbenově ulici otevřené pro děti z Blanska 
a okolí. Pro tyto zájemce uspořádali učitelé ukázky 
práce svých zájmových útvarů. Chlapci a děvčata 
přišli do tělocvičny školy, kde je přivítali učitelé tě-
lesné výchovy.  Seznámili se zde s pravidly fl orbalu. 
Všichni přítomní si s chutí zahráli a pobavili se. Za 
svoje úsilí získali v závěrečném vyhodnocení diplomy 
a drobné ceny.
 Pro zájemce fi lmového umění byly v odborné 
učebně připraveny ukázky z tvorby fi lmového krouž-
ku, který na škole pracuje. 
 Všichni zúčastnění se shodli na tom, že takové 
pěkné dopoledne jim zpříjemnilo první den podzim-
ních prázdnin. 

Učitelé ZŠ Erbenova 

Eduard Bass - Drahota 
SLÁDCI KLEJÍ - ZATROLENĚ
CHMEL UŽ ZASE STOUPL V CENĚ
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
PIVO MUSÍ PODRAŽIT

MOUKA DRAŽŠÍ VIZTE CENY
KŘIČÍ PEKAŘ USTRAŠENÝ
CHCEME-LI JEN TROCHU ŽÍT
HOUSKY NUTNO PODRAŽIT

ALE NÁM SE NEJHŮŘ DAŘÍ
NAŘÍKAJÍ UZENÁŘI
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
BUŘTY NUTNO PODRAŽIT

PAN DOMÁCÍ HNED SE STRAŠÍ
MASO, PIVO, CHLÉB JE DRAŽŠÍ
CHCEME-LI JEN SKROMNĚ ŽÍT
ČINŽI NUTNO PŘIRAZIT.

KDOPAK BY SE TOHO NELEK
STÁT TÍM TRPÍ JAKO CELEK
ABY MOHL VYJÍTI
NUTNO DANĚ ZVÝŠITI

KONSUMENTU NELZE VÍCE
NEŽLI JÍT A OBĚSIT SE
UČIŇ TO VŠAK NEPRODLENĚ
DOKUD ŠPAGÁT NESTOUP V CENĚ!

 Zdá se, že se zastavil čas a doba nepohnula 
k lepšímu.

- Šr -

Mladí chtějí sexuální výchovu na školáchMladí chtějí sexuální výchovu na školách
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Mladé pušky,                         
Rozbušky

 Není mi už vůbec líto, že se v Blansku nehraje 
2. hokejová liga. V posledních letech se moje 
návštěvy na zimáku staly smutnými, protože to, 
co jsem na ledě viděl mi nedodávalo příliš opti-
mismu do žil. Na ledě se proháněli kluci, kteří k 
našemu městu neměli ani nemohli mít vztah (až 
na výjimky) a bylo mi líto, že mnozí odchovanci 
blanenského hokeje po odchodu z juniorského 
týmu končili s hokejem úplně, anebo jim nezbylo 
než hrát tzv. „Pralesní ligu“, tedy jinými slovy 
místní okresní přebor.
 Dobrých zpráv není nikdy dost, a proto jsem 
byl moc rád, když se před sezónou pár místních 
domluvilo na tom, že odchod HC Blansko z mapy 
hokejové republiky nebude tak horký a přišlo s 
vlastním, novým týmem, hrajícím v převážné 
většině s mladými kluky, kteří mají touhu si zahrát 
alespoň trochu slušný hokej.
 Pod oprášeným názvem Dynamiters (rozbuš-
ky) se tedy sešli nejdřív k náročné letní přípravě 
a následně se začali prohánět po soutěžním 
ledě v rámci Krajské ligy LH, což je obdoba 
soutěže, která se v Blansku dlouhá léta hrála, 
než byla zvolena jiná strategie. Ta byla spojená 
s postupem do třetí nejvyšší soutěže a přinesla 
sice hokej vyšší kvality, zároveň však vystavila 
konečnou mnoha blanenským hokejistům, kteří 
se do kádru pro 2. HL nevešli.
 Po dvou letech, kdy v Krajské lize působil re-
zervní tým HC Blansko, tak máme zase možnost 
si vychutnat neopakovatelnou atmosféru derby-
zápasu s Boskovicemi, přivítat nové týmy, jako 
Kometa Úvoz a setkat se v mnohých případech se 
„starými známými“, jakými jsou týmy Uherského 
Brodu, Moravských Budějovic a dalších…
 Snaha začlenit mladé hokejisty do soutěže, 
která svoje jisté kvality má, je chvályhodný počin. 
Všimnul jsem si navíc, že na zimní stadion chodí 
povzbudit nový tým poměrně pěkná návštěva. 
Věřte mi, že pokud klukům vydrží elán, nasazení 
a snaha, celá fi losofi e za vytvořením mladého 
týmu bude za pár let dávat smysl. Nemůžeme od 
nich dnes čekat umístění na prvních příčkách, i 
když by to jistě bylo příjemné překvapení. Zatím 
to však, alespoň z mého pohledu, vypadá, že 
si jistá nezkušenost některých zúčastněných 
vybírá svoji daň. Ale pokud se jak hráčům, tak 
trenérům podaří najít společnou řeč, v Blansku se 
vytvoří tým, který bude táhnout za jeden provaz, 
dočkáme se zcela učitě vzestupné tendence jak 
výkonů, tak bodového zisku. Má předchozí slova 
neberte jako nějakou kritiku, jen jsem si z mého 
působení jak na hřišti, tak na lavičce odnesl po-
znání, že věcí na zlepšení se najde vždy dost. Jen 
ten, kdo si uvědomí své rezervy má totiž možnost 
se jich zbavit a posunout se jak výkonově, tak 
lidsky někam dál, než je dnes.

Freddie
freddiemail@email.cz

Pachatel dvou loupežných Pachatel dvou loupežných 
přepadení odhalenpřepadení odhalen

 Jak na tiskové konferenci PČR v Blansku informovali plk.Mgr. Zdeněk Grénar a por. Bc. Marek 
Opatřil, došlo 2. července ve 3.30 hod. k přepadení obsluhy herny v centru Blanska. Pachatel mas-
kovaný kšiltovkou a šátkem přes obličej, vybavený pistolí, donutil obsluhu k vydání tržby ve výši 
cca 75 tisíc korun.
 O pár týdnů později, dne 4. října byla ve 4.30 hod., 
pár ulic od předešlé, byla přepadena další herna. 
Tentýž pachatel vybavený kuklou a pistolí se domá-
hal tržby, která tentokráte byla pouhých 6000 Kč a 
tak si přivlastnil i mobilní telefon. Raritou bylo, že po 
převzetí peněz zapomněl na stole odloženou pistoli. 
Jak se ukázalo, byla to věrná 
kopie – hračka pro děti. Podle 
popisu zaměstnanců heren vy-
tipovali policisté pět možných 
pachatelů, z nichž postupně čtyři 
vyloučili. Pátý se však nezdržo-
val v místě bydliště a proto po 
něm bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání, na základě kterého byl 
bezprostředně zadržen 25. října 
v Hradci Králové. Tam byl náhod-
ně  přistižen revizorem městské 
dopravy bez jízdenky. Jelikož 
neměl žádné osobní doklady, byl 
revizorem předán policistům. To 
se  mu stalo osudným. Při kont-
role bylo zjištěno že je hledanou 
osobou a skončil v policejní cele. 
Jedná se o 21letého mladíka 
z Blanenska, který byl již dříve 
trestán za drobné přestupky. Byl 
bez zaměstnání a loupežemi se 
snažil získat prostředky na své 
životní potřeby.

 Podobných loupežných přepadení, zejména osa-
mělých starších občanů a pouličních loupeží se na 
okrese Blansko odehrálo v tomto roce šestnáct, z 
toho již bylo jedenáct pachatelů odhaleno, zbývající 
jsou v řešení. 

Jiří Šrámek

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.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

BLESKOVKABLESKOVKA
UDEŘÍ V PÁTEK 26. LISTOPADU 2010UDEŘÍ V PÁTEK 26. LISTOPADU 2010
Jen v pátek 26.11. sestřelíme ceny těchto dvou Jen v pátek 26.11. sestřelíme ceny těchto dvou 
produktů na absolutně nejnižší cenu! Rozhodněte 
se rychle a vychytejte
tuto nejžhavější akci

Akce platí do vyprodání zásob. Nelze kombinovat s jinými slevami.

AKCE

VINOTÉKA  U ZÁ MEČKU

ZA VEDENÁ VINOTÉKA  S TRADICÍ

Svitavská  500,Bla nsko

PO - ČT  10.00 - 18.00

PÁ 10.00 - 19.00 

SO 16.00 - 18.00

VINOTÉKA  U BRÁZDŮ

RODINNÁ VINOTÉKA  S TRADICÍ

Hybešova 35,Bla nsko

PO - ČT    14.00 - 19.00

PÁ   10.00 - 19.00

SO     9.00 - 12.00

* 12 DRUHŮ MORAVSKÝCH  SUDOVÝCH  VÍN *

* OCHUTNÁVKA  SUDOVÝCH VÍN  ZDARMA *

* PARKOVÁNÍ PŘÍMO U PRODEJNY *

BONUSOVÉ KA RTY  PRO ST ÁLÉ

ZÁ KA ZNÍKY - 1l ZDARMA

ČERVENÉ SUDOVÉ VÍNO

- 1l JEN ZA  39,90 KčMichal Brázda, tel. 602 516 928

MM

 Jsme skupina mladých lidí ze Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a rádi bychom 
se vyjádřili k problému sexuální výchovy na školách. 

 V současné době probíhá kauza týkající se brožury 
„Sexuální výchova – vybraná témata“, schválené 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. Publikace byla původně určená pro učitele. 
Neobsahuje pouze metodiku výuky sexuální výchovy, 
nýbrž i důležité informace o sexuálně přenosných 
chorobách, možnostech nechtěného otěhotnění, pre-
vence HIV/AIDS a dalších témat s tím souvisejících.
Bohužel na většině škol je výuka sexuální výchovy 
nedostatečná. Ne každému učiteli vyhovuje bavit se 
s žáky o takto intimních záležitostech, jako je napří-
klad sex, či první menstruace. Stejně tak není lehká 
situace rodičů, kteří často nevědí, jak se svými dětmi 
o těchto věcech hovořit. Učitelé mají možnost využít 
vrstevnických vzdělavatelů, kteří jsou vyškoleni pro 
práci s mládeží v oblasti výchovy k sexuálnímu a 
reprodukčnímu zdraví.
 Vrstevničtí vzdělavatelé poskytují základní a ově-
řené informace o dané problematice. Brožura dává 
učitelům informace nejen o možnostech výuky, ale 
především ověřená fakta, dle kterých mohou vyučo-
vat. 

 Sexuální výchova musí být přiměřená věku a 
rozumovým schopnostem dítěte či dospívajícího. V 
žádném případě nenabádá k sexuálním aktivitám, 
naopak předkládá všechny možnosti prevence, 
včetně sexuální abstinence. Respektujeme svobod-
nou volbu jedince v rámci zákonných norem. Cílem 
výchovy k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví je 
poukázat na možná rizika spojená s životním stylem 
každého z nás.
 Dle našeho názoru sexuální výchova na školách 
výrazně přispívá ke zmenšení počtu nechtěných 
otěhotnění, prevenci přenosu pohlavních chorob, 
prevenci sexuálního zneužívání dětí a mladistvých 
a ke zlepšení schopnosti individuálního vyjadřování 
o intimních záležitostech.

Netopeeři
Pro více informací se můžete obrátit na:
Olga Makarova, olgamakarova@seznam.cz
tel. 731220461
Tereza Sadková, SadkovaTereza@seznam.cz
tel. 721654439
Jakub Lídl, jakub.lidl@centrum.cz, tel. 608149808

Zabavenou pistoli a kuklu, kterou použil při druhém přepadení herny 
představili blanenští policisté jako předměty doličné.

Foto: - Šr -
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První rozhovorPrvní rozhovor
s novým starostous novým starostou

Píšu, píšeš, píšemePíšu, píšeš, píšeme

Otřesný případ se šOtřesný případ se š��astným koncemastným koncem
 Další maminkou, která se stala obětí nehorázné bezohlednosti manžela v době rozvodového řízení, 
který si vzal za rukojmí své tříleté dítě, se stala maminka z Blanenska. Tatínek, který si 11. září v 9 
hodin vyzvedl svoji tříletou holčičku, ji ve stanovenou dobu v 17 hodin,  jak určil soud, k mamince 
nepřivedl. V předtuše, že se přihodilo něco nečekaného, požádala třicetiletá maminka o pomoc na 
linku Policie ČR 158. 
 Jak informovala na tiskové konferenci tisková 
mluvčí policie por. Mgr. Iva Šebková, bylo po po-
hřešovaném děvčátku vyhlášeno celostátní pátrání. 
Ještě týž den bylo zjištěno, že dvaačtyřicetiletý otec 
neoprávněně vycestoval s dcerou do Německa, od-
kud se letecky přepravil do Dominikánské republiky. 
Státní zástupce proto vydal souhlas se zadržením 
podezřelého a vyhlásil pátrání i mimo území České 
republiky. Za krátký čas se mamince podařilo zjistit 
i místo, kde se manžel s dcerou v Dominikánské 
republice pohybuje. Díky spolupráci Policie ČR s 
Interpolem a Dominikánskou policií se potvrdilo, že 
se oba v označeném místě v Dominikánské republiky 
nachází. I přesto, že s Dominikánskou republikou 
není uzavřena dohoda o vydávání osob, byl tatínek 
tamní policií zadržen a děvčátko bylo  mamince, 

která se pro ně do Dominikánské republiky dostavila, 
vydáno. 
 Provinilý otec, který byl dominikánskou policií 
zadržen, byl 9. listopadu letecky přepraven do Prahy 
a předán Policii České republiky. Skončil v policejní 
cele  pro podezření z trestného činu poškození cizích 
práv, za co mu hrozí trest odnětí svobody až na dva 
roky.  
 I to však je pro vystrašené děvčátko, které se 
se svým prožitkem těžce vyrovnává a zoufalství 
maminky, než se s dcerkou setkala, jen slabým za-
dostiučiněním. Svědčí o tom i předčasné ukončení 
setkání novinářů s maminkou, kterou zlé vzpomínky 
přivedly k pláči. Možná k tomu přispěla až nemístná 
dotěrnost redaktorky TV Nova. 

-Šr-

 Před pár dny zvolilo nové zastupitelstvo své vedení. Nebude to mít vlivem dopadů celosvětové 
fi nanční krize, která nejvíce postihla právě malé obce a města snadné. Všeobecně je jednou z příčin 
i vysoký nárůst byrokracie nejen na ministerstvech, krajích, ale i ve městech, Blansko nevyjímaje. 
Je to i tím, že ve funkcích vedoucích pracovníků úřadů se zuby nehty drží jedni a titíž lidé, na jejichž 
všehoschopnosti pak doplácejí všichni ostatní. Takže ani nově zvolení starostové si na nedostatek 
problémů stěžovat nebudou. I přesto jsem uspěl s požadavkem na rozhovor s nově zvoleným sta-
rostou Blanska Ing. Lubomírem Toufarem.
 Pane starosto, blahopřeji ke zvolení. Mou první 
otázkou je, s jakým předsevzetím vstupujete do 
své starostenské kanceláře. Po zkušenostech z 
blanenské minulosti doufám, že se nevrátíte k již 
zažehnané tradici dvouročních starostů?
 „To určitě ne. Chci být úspěšným, minimálně 
čtyřletým starostou. Mým cílem je, aby se město 
řadou prospěšných akcí, které jsou ve volebním 
programu nejen koaličních, ale i opozičních stran 
i nadále modernizovalo. Pochopitelně, že to musí 
odpovídat rozpočtovým možnostem, bez zbytečného 
zadlužení. Měli bychom se pohybovat v současné 
relaci a udělat maximum možného.“ 
 Co považujete za nejdůležitější úkol zastupi-
telstva, ve kterém je od voleb podstatná část - 
devět nových zastupitelů a dvě nové strany. Jak 
je připravíte pro výkon jejich nové funkce?
 „V první řadě by se o své zastupitele měli po-
starat jejich stranické kluby. Je pravdou, že jsou v 
zastupitelstvu dvě zcela nové strany a mají snahu 
se do práce zastupitelstva zapojit. Počítáme s jejich 
zařazením do komisí. To by mělo být jejich poslání. 
Pokud budou mít nějaké problémy, mohou je řešit se 
zkušeným předsedou komise a budou mít možnost 
se kdykoliv obrátit na mně, nebo místostarostu Jiřího 
Crhu. Myslím, že se zaškolí velice brzy a budou 
platnými členy komisí i zastupitelstva.“
 Nyní k fi nančním problémům. Když mluvím s 
občany, tak ve velké většině jsou znepokojeni 
tím, jak naboptnal stav zaměstnanců radnice. Že 
byl zrušen okres, ale jeho budova i radnice jsou 
plné k prasknutí a ani ty už pro růst byrokracie 
nestačí. Uvažujete s nějakou redukcí zaměst-
nanců, jaká probíhá ve všech oblastech lidské 
činnosti?
 „Nehodláme fi nancovat nákladný audit. Chci si 
nechat vypracovat srovnání s jinými městskými 
úřady. Je pravda, že ta byrokracie narostla všude. 
Myslím, že největším neštěstím současného stavu 
byla reforma veřejné správy a  vznik krajů, ve které 
nedošlo k poslední etapě, kterou měla být redukce 
ústředních orgánů.  Určitě to budeme muset řešit, 
protože příspěvek na státní správu bude zkrácen. V 
první řadě to budeme řešit při odchodu zaměstnanců 
do důchodu, za které nebude nutné dosazovat ná-
hradu. Čili snižovat nenásilně, přirozenou cestou.“
 Nevím, zda je dost úředníků důchodového 
věku, ale budiž. Další problém je územní plán 
města, který se v současné době připravuje. Ve 
veřejnosti se o něm, i když zatím žádná studie 
nevyšla, mluví s velkými obavami a rozčarováním 
z jeho obsahu.  Můžete potvrdit nebo vyvrátit, že 
územní plán počítá s odstraněním všech staveb 
na Svitavské ulici od benzinky až po nádraží, 
umístit je na protější stranu počínaje pozemkem 
bývalého Adastu a na uvolněné místo ve středu 
ulice přeložit po zrušení zastávky ČD  nádraží ČD 
a ČAD? Doufám, že je to uměle vyvolaná panika, 
protože na tak megalomanské aktivity za miliardy 
korun město mít nikdy nebude – i když na druhé 
straně o přemístění brněnského nádraží se mluví 
víc jak sto let a ještě se nic nestěhovalo, tak proč 
se nerovnat Brnu?
 „Doufám, že budete mít pravdu, protože takový 
plán by zcela zablokoval veškeré akce v centru 
města a jeho blízkém okolí, včetně výstavby byto-
vých domů a dalších obchodů. Naopak  považuji za 
důležité vylepšit průtah městem, to je hlavní problém, 
k jehož řešení dojde, ale to nebude mít v žádném 
případě vliv na stěhování budov. Jsem přesvědčen, 
že o novém územním plánu se bude ještě hodně 
hovořit a že bude na základě připomínek reálný. 
U nádraží považuji za hlavní problém parkování a 
dořešení prostor ČAD. Mně kupříkladu mrzí, že 
se zámeček u Adastu nestal majetkem města.“
 To je ale, pane starosto, především vina 
města, které se nijak nepostavilo k situaci, 
která vznikla při konkurzu na Adast. Nako-
nec byl celý podnik prodán za cenu, kterou 
má jen ten zámeček.
 „Jak jsem řekl, mě to také mrzí, ale s tím 
už nic neuděláme. Pro mně teď bude důležité 
získat nové prostory pro výstavbu rodinných 
domů. Měly by se realizovat plány v oblasti 
Luhy, doufat, že se brzy započne s výstavbou 
za Rulíškovou restaurací, která by se mohla 
protáhnout až k Horní Lhotě a navázat na Luhy. 
K tomu bude nutné dosáhnout urychlenou doho-
du s majiteli pozemků a panem Rulíškem, který 
má různé výhrady i přesto, že nová výstavba 
mu přivede nové zákazníky.“
 Za poslední dva roky jsme několikrát ho-
vořili o výsadbě stromů, které by nahradily 
(a zákon to říká) ty, které byly a budou ještě 
pokáceny, konkrétně v zámeckém parku, 
atd. Na tiskovkách jsme byli několikráte 
informováni, že to bude ještě letos v období 
vegetačního klidu. Ten nastal, nic se neděje 
a za chvíli začne  mrznout.
 „Výsadba proběhne, fi nančně je zajištěna do-
tací cca 900 000 Kč a bude využita i na úpravu 
parků u Rudoamějce a na náměstí Svobody."

 Dalším problémem je sport. Máme sice Spor-
tovní ostrov L. Daňka, ale celá řada sportovišť 
je v ne dost dobrém stavu, kupř. na hříště na 
Údolní ul. se chodí po štěrku, jsou problémy s 
parkováním u zimního areálu na Hořicích, inves-
tice potřebuje i hala ASK,  zejména klimatizace v  
zimních lázních atd.
 „Pokud se týká parkoviště, je to opravdu problém 
města. V ostatním je pro mně potěšující alespoň to, 
že Sokol, který se vlivem nepříznivých sezón dostal 
do problémů, získal strategického partnera, který má 
o provoz lyžařského areálu zájem. Předpokládám, 
že problémy Hořic budeme společně projednávat a 
řešit. Zmíněný vstup na hřiště se bude v dohledné 
době  upravovat. Navíc předpokládám, že na počátku 
volebního období dojde i k plánovanému převodu 
sportovišť na město. Středem zájmu je i přístavba 
hlediště k tělocvičně na Údolní ulici, kde se hrají 
soutěže a není tam prostor pro diváky.“
 V minulosti byl sport takřka výhradně fi nanco-
ván místními podniky. Zatím z bývalých podniků 
přispíval největším podílem Apos Blansko. Stá-
vající podpora je pro mužstva v soutěži téměř 
likvidační. Město má řadu patronátů v několika 
zemích, ale na rozvoj sportu a provozování 
sportovních soutěží se peněz nedostává, při čem 
i pouhá doprava k soutěžním utkáním, úhrady 
rozhodčím a vše ostatní je mnohem nákladnější. 
Přitom je u zimního stadionu v provozu moderní 
hotelová ubytovna s restaurací s noclehem za 
270 Kč. To je ztrátová cena a dá se očekávat, že 
až dojde k nákupu opotřebovaného vybavení a 
opravám, bude podnik žadonit po městě o dotaci, 
místo aby si na inovaci vydělal a případně i na 
sport přispěl.
 „Město se stalo členem Hospodářské komory, 
jejímž předsedou je majitel Slévárny DSB Euro 
JUDr. Milan Hlaváč. Předpokládám, že tento pro-
blém budeme řešit i na tomto fóru, kde požádáme 
podnikatele o podporu sportovních aktivit v Blansku. 
Přitom hodlám požádat i o podporu v obsazení 
průmyslové zóny, kde víc jak polovina není využita. 
Počítám i s kontakty místostarosty Ing. Jiřího Crhy 
na ministerstvech, aby možnosti využití prostor naší 
průmyslové zóny vešly více ve známost podnikatelů. 
Pokud se týče ceny za ubytování, tak vznesenou 
připomínku prověřím.“
 Když hovoříme o průmyslové zóně. Již něko-
likrát jsem na tiskových konferencích  hovořil 
o velkých hromadách zeminy, které provádějící 
fi rma ukládala na pole za silnicí.  Od té doby se 
k těm zapleveleným haldám nikdo nehlásí. Jedná 
se o množství zeminy na stovky aut a patrně na 
přesun nebudou peníze. A kdo je vlastníkem po-
zemku, na kterém je zemina uložena? Co s tím? 
 „Vím, že to zatím vyřešeno není. Pokusím se s tím 
něco dělat, ale vzhledem k vysokým nákladům se 
neodvažuji uvést nějaký termín. Vlastnictví pozemků 
a kdo je povinen odvoz zajistit zjistím.“
 Tolik první rozhovor se starostou Toufarem. 
Jak z rozhovoru vyplynulo, podstatná část 
problémů je závislá na fi nančních možnostech 
města. Ty ale, podle mého názoru, nevyřeší jen 
snižování vysokého počtu úředníků čekáním na 
to, až někdo odejde do důchodu. Pokud nedojde 
ke změně v  historii přežívajícímu vedení radni-
ce, změna se nedostaví a fi nance se nepohnou. 
Chce-li město podporu podnikatelů, pak je jim 
potřeba ukázat, že úspornými kroky hodlá pomo-
ci především radnice sama. Jeden za rok končící 
důchodce to, bohužel, nezachrání.
 Za obsáhlý rozhovor poděkoval

Jiří Šrámek

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

 Celý školní rok 2010/2011 kopíruje v Blansku nevídaný projekt ZELENÁ TUŽKA – kurz tvůrčího 
psaní. Díky organizující městské knihovně se tu schází každých 14 dní víc než deset účastníků nej-
různějších věkových kategorií – od patnáctiletých studentů po ženy i muže důchodového věku. Tato 
věková pestrost však není vůbec na závadu, naopak ukazuje rozdílné pohledy na konkrétní zadání a 
úkoly a učí pochopení pohledu na věc těch druhých.

 Protože zájemců byla dobrá dvacítka, byli rozdě-
leni do dvou skupin, které se každý týden střídají. 
Lektorem tohoto kurzu je Mgr. Petr Zavoral, středo-
školský profesor českého jazyka a literatury, pro ně-
hož jsou čtvrteční večery poznamenány pravidelnými 
setkáními s lidmi, kterým není rozvržení slov, vět či 
básnických oddílů zcela lhostejné a kteří by se rádi 
v tomto směru něčemu novému či dalšímu přiučili.
 A tak jsme si zkusili nejen vnímat, ale hlavně pí-
semně vyjádřit bezprostřední kontakt se skutečností, 
zachytit perem mikrosvět našima očima nebo napsat 
vypravování, které muselo obsahovat tři zdánlivě 
nesourodá a předem zadaná slova. Všech úkolů 
jsme se prozatím většinou zhostili dobře a připomínky 
lektora nikdo z nás nebere jako neopodstatněné, 
naopak většinou uznáváme, že se jedná o podnětné 
a pro naši další vlastní tvorbu velice důležité aspekty 
a rady.
 Na kurzu je vidět, že jeho účastníci píšou rádi a 
píšou svým srdcem a že se chtějí něčemu novému 

přiučit, případně se vyvarovat chyb, kterých se dosud 
dopouštěli. Tomu nasvědčuje mimo jiné také vyso-
koprocentní účast přihlášených milovníků písmenek, 
která je důkazem spokojenosti.

Jitka Suchánková, účastnice kurzu

Hledáme spolupracovníky
na přípravu

lyžařské sezóny
a na zajištění provozu ski-areálu

v Blansku - Hořicích.

Tel. 777656633
e-mail: jskaroupka@iol.cz

Společnost NOVATISK a.s.
hledá do svého provozu v Blansku 
zaměstnance na pozici

SEŘIZOVAČSEŘIZOVAČ
knihařské linky V2knihařské linky V2
• Obsluha knihařské linky
• Příprava a produkce lepených vazeb
• Odpovědnost za dodržování
 bezpečnostních norem a standardů kvality
• Možnost zaučení

Požadujeme:
• min. SOU
• spolehlivost
• fl exibilitu

• praxe výhodou
• odpovídající ohodnocení. 

Životopisy zasílejte na:
petovska@apos-auto.cz
Martina Peťovská, tel.: 516 426 863
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Dnes zaplatila Česká spořitelna za paní Vinklerovou 
půjčku 300 000 Kč. Zítra možná i za Vás...

Dnes si budeme povídat s paní Vinklerovou, která si sjedna-
la půjčku v pobočce v Blansku a poslala nejpřesnější odpo-
věď v tipovací soutěži. Stala se tak jednou z těch šťastných, 
kterým Česká spořitelna zaplatí celou půjčku.

Překvapilo Vás, že jste vyhrála právě Vy?
Překvapení to tedy bylo! Věděla jsem, že Česká spořitelna 
denně za jednoho klienta zaplatí celou půjčku, ale já sama 
jsem výhru nečekala. A protože akce běží až do konce roku, 
mají slušnou šanci i další klienti.

Proč jste si vzala půjčku právě u České spořitelny?
V České spořitelně získáte půjčku opravdu jednoduše 
a rychle. Veškeré papírování mi vyřídili během jedné 
návštěvy a ani nechtěli ručitele. Nabídli mi taky pojištění 
schopnosti splácet, a to i při ztrátě zaměstnání. A sama 
jsem si mohla vybrat, kolik budu splácet.

Na co jste si vlastně půjčku vzala?
Chtěla jsem pomoci dětem s bydlením.

Co byste doporučila ostatním zájemcům?
Zajděte si pro půjčku do České spořitelny a třeba i Vy budete 
mít štěstí. Vyhrává jeden klient každý den, ale jen do 
31. 12. 2010!

Děkujeme za rozhovor a ať se dětem hezky bydlí!

Více informací o soutěži Vám rádi poskytnou poradci 
v nejbližší pobočce České spořitelny nebo navštivte 
internetové stránky www.csas.cz/soutezpujcky.

Blansko _ clanek 270x200mm.indd   1 12.11.2010   9:22:40
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Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo 9. listopadu 2010 
ve velkém sále Dělnického domu. Zvoleno bylo 16 členů bývalého zastupitel-
stva a devět nových. Žen je osm, o jednu méně než bylo v minulém volebním 
období. Nadpoloviční většinu, tři ženy, má ODS.

Starostou byl zvolen bývalý místostarosta, člen ČSSD Ing. Lubomír Toufar. V úvod-
ním projevu poděkoval odstupujícím členům za vykonanou práci v zastupitelstvu i 
jeho komisích v minulém volebním období.

Text a foto: - Šr -   

Mimořádné poděkování za mnohaletou práci projevil starosta Ing. Jindřichu Krá-
lovi. Ten byl do funkce místostarosty poprvé zvolen, ani se nechce věřit jak ta léta 
běží, v roce 1994. Za těch 16 let „přežil“ čtyři dvouleté starosty a 8 let starostování 
PhDr. Králové.

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

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

605 530 523

STAVEBNÍ PRÁCE

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

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

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

 „INTERNET OD ČESKÉ“

Již od
 99,-

měsíčně!
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Nové autobusy pro ČADNové autobusy pro ČAD

Tísnivá exkurze do minulostiTísnivá exkurze do minulosti

Tanec s vůní orientuTanec s vůní orientu

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

Restaurace a bar

VVelvetelvet
Svým hostům nabízí:
- denní menu do 15:00
- páteční diskotéky
- víkendové akce
- denní nabídky
- Silvestra 2010
- živou hudbu se skupinou Velvet
- fi remní večírky, rauty
- možnost pronájmu restaurace

25. 11. 2010 ve 20 h25. 11. 2010 ve 20 h
Živá hudba - VelvetŽivá hudba - Velvet
 Bližší informace a rezervace na tel.

736 546 599
516 411 335

00

upinou Velvet

 ČAD Blansko pořizuje na linky IDS JMK pět nových nízkopodlažních autobusů, nové Crossway LE 
budou jezdit na Jedovnicku.

     Ve čtvrtek 11. listopadu 2010 se konalo v areálu 
ČAD Blansko a.s. ofi ciální předání čtyř nových níz-
kopodlažních autobusů Irisbus Iveco CROSSWAY 
LE. Nové přírůstky ve vozovém parku, ke kterým v 
prosinci přibude ještě jeden autobus stejného typu, 
budou nasazeny na linky IDS JMK (Integrovaný 
dopravní systém Jihomoravského kraje) v oblasti 
Jedovnicka. 
     Dvanáctimetrové Crossway 
LE, dodané blanenskému do-
pravci společností TBS - Truck 
Bus Servis Telnice (dealer vý-
robce Iveco Czech Republic a.s., 
Vysoké Mýto) jsou v přední části 
nízkopodlažní  a u druhých dveří 
vybavené mechanickou plošinou, 
takže umožňují pohodlný nástup a 
výstup imobilních občanů, včetně 
vozíčkářů, starších lidí či rodičů 
s kočárky. Celková obsaditelnost 
vozu je 88 míst, z toho je 45 míst 
k sezení.  Autobusy jsou osazeny 
motorem o výkonu 243 kW splňu-
jícím nejpřísnější emisní normu 
Euro 5 a byl do nich instalován 
informační systém Bustec.
     Jak zdůraznil ředitel dopravní 
společnosti Ing. Jiří Šebela, po 

letošním nákupu pěti autobusů 
Crossway LE budou bezbariéro-
vá vozidla tvořit už téměř dvacet 
procent vozového parku osobní 
dopravy  ČAD Blansko. 
     Podle předsedy představen-
stva Lubomíra Stokláska bude 
obnova a modernizace vozového 
parku osobní dopravy blanen-
ského ČAD prioritou i v dalším 
období. V průběhu následujících 
čtyř let chce  pořídit 20 nových au-
tobusů, pět z nich pro MHD a zbý-
vající pro příměstskou linkovou 
dopravu, čímž by se průměrné 
stáří vozidel snížilo ze součas-
ných 6,8 na pouhých pět let. S 
novým vedením města Blanska,  
které na přebírání nových auto-
busů Crossway  LE zastupoval 
starosta Ing. Lubomír Toufar, pak 

chce dopravní fi rma spolupracovat  při optimálním 
řešení plánované výstavby nového blanenského 
autobusového nádraží.  Připravuje rovněž řadu pro-
jektů v rámci rozvoje dopravních služeb zaměřených 
na podporu cestovního ruchu v oblasti Moravského 
krasu i celého regionu.

J. CHROMÁ

Navzdory letní vichřiciNavzdory letní vichřici
Dům dětí a mládeže Blansko žije!Dům dětí a mládeže Blansko žije!

 Rekonstrukce budovy, zdevastované červnovou vichřicí, se podařila v rekordním čase a Dům dětí a 
mládeže úspěšně zahájil další školní rok. Letní vichřicí zdevastovanou střechu Domu dětí a mládeže 
Oblázek se povedlo během pouhých čtyř zářijových týdnů opravit a Oblázek tak mohl bez problémů 
zahájit nový školní rok. Děti, mládež a dospělí z Blanska a okolí si v současné době můžou vybrat z 
90 zájmových kroužků a aktivit.

„Vážíme si podpory veřejnosti a bleskové fi nanční 
pomoci Jihomoravského krajského úřadu“, říká ře-
ditelka Oblázku Blanka Kostková. „Díky tomu dnes 
naše kroužky navštěvuje 1175 účastníků, což je o sto 
více, než v loňském roce. Oblázek je tak připraven 
bez problémů dělat to, co umí nejlépe – profesionál-
ně se starat o volný čas blanenských dětí.“
Přesto, že v médiích probíhala kampaň, která mohla 
v některých lidech vyvolat otázky o profesionalitě 
služeb, které Oblázek poskytuje, opak je pravdou. 
Tým nových pedagogů dává jistotu, 
že aktivity Oblázku budou výborně 
připravené a pro účastníky bez-
pečné, lákavé a atraktivní.
„V listopadu a prosinci můžou Bla-
nenští navštívit mimo jiné i sedm 
námi připravovaných akcí pro 
veřejnost“, říká Blanka Kostková. 
„Děti, mládež i dospělé za všech-
ny naše zaměstnance srdečně 
zvu. Přijďte se podívat, u nás v 
Oblázku to prostě žije!“
DDM Oblázek v číslech:
7 interních pracovníků
58 externích pracovníků
90 zájmových kroužků
1175 účastníků kroužků
54 akcí/rok
1900 účastníků/rok
25 letních táborů a pobytových 
akcí s 548 účastníky

Dětský dům mládeže Oblázek má otevřeno každý 
den od 8:00 do 20:00.
Bližší informace najdete:
www.ddmblansko.cz
Blanka Kostková, ředitelka DDM Blansko
Dům dětí a mládeže Blansko, Údolní 2
678 01 Blansko 
Tel.: 516 412 790
Email: reditelka@ddmblansko.cz

Blanka Kostková

Tak se každým rokem připravují děti v DM Oblázek na vánoční Tak se každým rokem připravují děti v DM Oblázek na vánoční 
svátky a nejinak tomu bude i letos.                                 Foto: -Šr-svátky a nejinak tomu bude i letos.                                 Foto: -Šr-

 Strach, hlad, zima... Jen těžko si člověk představí, jaké myšlenky bloudily v hlavě vězňům polského 
koncentračního tábora v Osvětimi při průchodu bránou s neblaze proslulým nápisem „Arbeit macht 
frei“ neboli „Práce osvobozuje“.

 Letos je to již pátý rok, co se poprvé Rájec rozvlnil jemnými a splývavými látkami sukní nebo závojů 
a rozezněl se cinkotem penízkových šátků. 
 Začátky nebyly jednoduché, jak vám jistě potvrdí 
každá orientální tanečnice. Najednou zjišťujete, že 
tělo prostě nefunguje tak, jak si člověk myslel, a 
hlavně, že vůbec neposlouchá!!! Ať se snažíte, jak 
chcete, máte velmi intenzivní pocit, že „to prostě 
fakt nedáte“. Ale kdo vydržel, začal dřív či později 
sklízet plody svého úsilí v podobě získané ladnosti 
pohybů a stále dokonalejší koordinace jednotlivých 
částí těla. A to je to, co dívky, maminky a babičky při 
orientálním tanci drží – radost z pokoření svého ne-
poslušného - a  jak zjistily i neobratného - těla, radost 
z pohybu, v neposlední řadě i setkání s ženami se 
stejným okruhem zájmů. Přicházejí si také pro legraci 
a zasmání – ono to totiž mnohdy vypadá zvláštně a 
často i groteskně, když se učíme nový prvek a tělo si 
s ním nějak nedovede poradit, pracuje podle svého 
a kouzlí jiné pohyby, než které se s velkým úsilím 
snažíme „vyloudit“.
 Co je ale nejzajímavější? Naším cílem totiž není, 
jak by si mnozí mohli myslet, abychom se stále a 
rychle zlepšovali a co nejvíce se 
přiblížili vzorům profesionálních a 
„originálních“ orientálních tanečnic 
(i když i to by nebylo vůbec k zaho-
zení). Setkáváme se proto, že se 
chceme společně zasmát, pobavit, 
protáhnout celé své tělo a přivést ho 
postupně k větší ladnosti pohybu. A 
navíc jsme velice brzo zjistili, že tan-
čit se dá naprosto v každém věku 
a s každou postavou (mnohý faldík 
je dokonce výhodou) – a že nás 
tanec může dokonce generačně 
sblížit. Možná také proto stále roste 
počet zájemců o tento druh tance. 
A nemálo zajímavé je i to, že se do 
Rájce sjíždějí i ženy a dívky z jiných 
měst či vesnic – máme mezi sebou 
tanečnice např. z Blanska, Bosko-
vic, Svitávky, silné zastoupení má i 

Doubravice. A tak  bychom chtěly poděkovat všem, 
kteří nám umožňují, abychom se setkávaly, a to 
zejména Domu dětí a mládeže Oblázek v Blansku, 
který nám kdykoliv vyjde vstříc a bere na svá bedra 
veškeré technické a organizační záležitosti a jeho 
pracovníci jsou vždy ochotní pomoci a zařídit vše, co 
je třeba.  Děkujeme i Gymnáziu v Rájci, které nám 
poskytlo nájem svých prostor.  A v neposlední řadě 
i jednotlivým členkám našeho kroužku, které se jen 
pasivně neúčastní kurzů, ale organizují i setkání 
mimo pravidelné schůzky – protože nám společná 
setkávání o prázdninách prostě chybí,  nabízejí 
kroužek dalším zájemcům, kterým informace o této 
možnosti vyžití v Rájci unikla, aktivně se zapojují do 
organizace, dávají návrhy, jak setkávání obměňovat 
a zlepšovat.
 Zveme i další dívky a ženy, které mají zájem o 
tento druh pohybu, do našeho středu. 

Orientální tanečnice z DDM Blansko,
odloučené pracoviště Rájce - Jestřebí

 My, studenti 4. ročníků Obchodní akademie a 
Střední zdravotnické školy Blansko, jsme 2. listopadu 
(příznačně právě na dušičky) měli možnost alespoň 
zčásti poznat mrazivé prostředí táborů Auschwitz 
a Birkenau. A přestože se nezřídka setkáváme s 
názorem, že pro „dnešní mladé“ je druhá světová 
válka a její zvěrstva hodně vzdálenou a hodně ml-
havou historií, nám se 
na tomto místě vyjevila 
nebezpečně zblízka.
 Bloky obehnané ne-
překonatelnou zdí ost-
natého drátu smutně 
připomínají události let 
1940 – 1945. Strážní 
věže sice zejí prázdno-
tou, ale okem času stále 
hlídají procházející ná-
vštěvníky.
 Dochované věci za-
vražděných vězňů od-
kazují na nezvyklou 
krutost, jakou si nikdo 
z nás nepřeje nikdy za-
žít. Při pohledu na dnes 
zrekonstruované pece 
krematoria, popravčí 
zeď nebo ruiny zniče-
ných plynových komor 
se člověku tají dech. Na 
mysli vám vyvstane jen 

otázka, jak někdo může být schopen takové krutosti.
 Věnujme alespoň tichou vzpomínku bezmála 2 
milionům vězňů, opouštějících své domovy a rodiny, 
se kterými se už nikdy neshledali, umírajíce za nelid-
ských podmínek v tomto „díle zkázy“.

Tereza Ševčíková,
studentka OA a SZdŠ Blansko
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 NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 

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

 Účetnictví, poradenství. 733528882.
 LYŽE, BRUSLE, SNOWBOARDY

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

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

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

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

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

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

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

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

 Koupím vaše auto. Tel. 603707132.
 Lakovna v Blansku přijme lakýrníka. Tel. 

602778628.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Ford FIESTA r. 97, nová STK, naj.167 tkm, 1,3 
benzin, 3-dveř., červený, cena 15900 Kč. Tel. 
739022072.
* Pistole ČZ U.B.75,9 mm LUGER a Ruger a Co. 
USA, MARK II. Target, 22LR. Tel. 606279387.
* Hledám k dlouhod. pronájmu 2+1/3+1 v BK nebo 
okolí. Ideálně v novost. nebo po rek. Tel. 724616344.
* Levně 2měsíč. fenku, otec bernský salašnický pes, 
matka zlatý retrívr, zbarvení po BS. Tel. 602575972.
* Hrnčířský kruh, levně. Tel. 728851377.
* Léčivou dýni Hokkaido. Tel. 732779990.
* Psací stůl 44x118 cm za 200 Kč. Tel. 723961962.
* Velmi levně autom. pračku. Tel. 723484803.
* Kultivátor a obracecí pluh Mountfi eld MS16, možno 
připojit vozík, sekačku atd. Nevhodný dar. Záruka 5 
let. Tel. 516432250.
* Cihlový OV 2+1 po rek., zařízený, cena 1.390.000,- 
Kč. Tel. 604936757.
* Levně funkční plyn. průtok. ohřívač vody P035 s 
náhr. díly. Tel. 516419529.
* Rozkl. pohovku s úlož. prostorem z r. 2007, oran-
žová, velice zachovalá. PC 7800, nyní 3500. Tel. 
605413073.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* Garáž v Blansku. Tel. 605165633.
* 2+1, 2+kk, v klidné lokalitě, v dobrém stavu, v OV. 
SMS nebo volat 732756634.
* Garáž u zastávky ČD nebo na ulici Divišově a 
Vodní. Platba hotově. Tel. 721008900.
* 3+1 v BK - Sever, Zborovce s výhledem na Hořice, 
cena do 1.400.000,- Kč. Tel. 724762916.
* Trabanta, levně. Tel. 607157828.
* Vyřazené autobaterie. Tel. 602724073.
* Koupím garáž v BK, ne u zast. a Zborovcích. Tel. 
604756094.

* Hledám k dlouhod. pronájmu 2+1/3+1 v BK nebo 
okolí. Ideálně v novost. nebo po rek. Tel. 724616344.
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. 
Tel. 732619095.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Tel. 723463652.
* Dlouhodobě pronajmu 3+1 na Severu za 7000 + 
inkaso. Tel. 775223137.
* Za odvoz 2 křesla a konf. stolek. Velmi dobrý stav. 
Tel. 776253578.
* Pronajmu 2+1 v centru BK. Tel. 777305730.
* Hledám k pronájmu 1-2+1 v BK. Tel. 773453628.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Tel. 775223137.

www.rosendorf.cz

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

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

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

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

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

Rekordně obsazený turnajRekordně obsazený turnaj

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Divadlo Háta – Na správné adrese, 23.11.2010 v 19.30 h, 
Blansko – Dělnický dům, cena 250,- a 200,- Kč. Při zakou-
pení vstupenky na toto divadelní představení máte volný 
vstup na koncert
Hany B. Colombo – fl étnový koncert, 23.11.2010 v 18 h, 
Blansko – Dělnický dům, cena 50,- Kč.
Michal k snídani, 27.11.2010 v 10 h, Blansko – Dělnický 
dům, cena 140,- Kč. Dětský program Michala Nesvadby.
Eva a Vašek, 2.12.2010 v 19.30 h, Blansko – Dělnický dům, 
cena 200,- Kč  
Petr Bende a hosté, Vánoční koncert, 3.12.2010 v 19.30 h, 
Blansko – Dělnický dům, cena 199,- Kč. Host: Věra Horká
Mandrage a Rybičky, 11.12.2010 ve 20 h, Boskovice – So-
kolovna, cena 140,- Kč.
Silvestr 2010, 31.12.2010, Blansko – Dělnický dům, cena 
400,- Kč. Účinkují: Kamelot, skupina Velvet, diskotéka
Ticketpro, Ticketstream:
3.12. Hana Zagorová - Brno, Boby centrum
6.12. Vánoce s barokními mistry - Brno, Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
12.12. Jitka Zelenková, Vánoční koncert  - Brno, Stadion 
Kounicova
22.12. Gospelové Vánoce, N. Brown and One Voice - Brno, 
Katedrála Sv. Petra a  Pavla
1.2 2011 Pink Floyd - Praha, Tesla Arena
5.1.2011 Caveman - Brno, Divadlo Bolka Polívky
28.11. Markéta Konvičková - Brno, Metro Music Bar
2.12. Toxique- Brno, Klub Fléda 
4.12. Rekonstrukce bitvy u Slavkova- Tvarožná u Brna
6.12. Arakain Tour 2010 - Brno, Kounicova 20/22
9.12. Dan Bárta a Robert Baltazar Trio - Brno, Klub Fléda
15.12. Vypsaná Fixa - Brno, Klub Fléda
16.12. Divokej Bill - Brno, KC Semilasso
Aktuální nabídka:
DVD Jóga, cesta ke zdraví – přednáška a záznam z pobytu 
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda v Blansku. Délka 59 
min. Cena 179,- Kč.
Plán města Brna -  měřítko 1:20 000, doplněný automapou 
a cyklotrasami v okolí. Cena 49,- Kč
Cyklomapa Brno a okolí – vydala Kartografi e Praha, obsa-
huje mapu regionu v měřítku 1:70 000, plán Brna 1:30 000, 
popisy vybraných cyklotras a turistická známková místa. 
Cena: 85,- Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 678 
01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail:infocentrum@blansko.
cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz                     -MaT-

www.guape.cz
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         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

Nejlevnější SÁDROKARTON
včetně montáže a stavebních úprav

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

Tel. 736 696 069Tel. 736 696 069

EASY ASY WAYAY
Jazyková škola Blansko, Masarykova 12

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

VÝUKA JAZYKŮ NÁS BAVÍ,
BAVTE SE S NÁMI!

Pro více informací nás kontaktujte!

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

Klub RatolestKlub Ratolest

   V sobotu, 6. listopadu 2010 byl uspořádán v Petrovicích další ročník okresního bodovacího turnaje 
mládeže ve stolním tenisu. Stalo se již tradicí, že tento první turnaj v sezóně je stále více oblíben 
jejími účastníky, neboť v tento den se soutěží ve 4 kategoriích zúčastnilo  rekordních 60 hráčů.

 Díky zkušenostem pořadatelů z TJ Sokol Petro-
vice za již neodmyslitelné podpory Obecního úřadu 
v Petrovicích se turnaj skutečně vydařil a i hráčská 
úroveň mládeže má stoupající úroveň. Turnaje se 
zúčastnili hráči celkem z 10 oddílů. Co je snad nejví-
ce potěšitelné, tam, kde se mládeži skutečně věnují, 
jsou vidět i výsledky. Příkladem je např. Křetín, jehož 
mladí hráči (dorostenci) úspěšně nastupují již v 
nejvyšší okresní soutěži, nakonec i místní Petrovice 
utvořili samostatné družstvo E a pravidelně hraje 
základní soutěž. Potěšitelný je i fakt, že místní hráči 
kategorie mladších žáků se jako nováčci neztratili 
a navíc se objevili další mezi nejmladšími, kde až 
v dramatickém fi nále podlehl domácí Jakub Novo-
hradský 2 : 3 letovickému Martinu Andrlemu. V této 
kategorii třetí místo obsadil rovněž zástupce Letovic 
Miloš Pokorný.

V dalších kategoriích se umístili:
Mladší žáci  
1. Horváth Tomáš Boskovice
2. Zachoval Vojtěch – Letovice
3. Vrbický Jakub – Jevíčko
Starší žáci
1. Peterka David – Svitávka
2. Koudelka Petr – Křetín
3. Zachoval Vojtěch – Letovice
Dorost
1. Krása Petr – Zbraslavec
2. Vrbický Patrik – Jevíčko
3. Maresch Michal – Křetín
 Děkujeme i touto cestou sponzorům, kteří se podíleli 
na dobrém výsledku celé akce a věříme, že sportovní 
úroveň tohoto sportovního odvětví nadále poroste.

Za TJ Sokol Petrovice  Vylášek Josef               

Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru „PRO“ Blansko, Sladkovského 2b, tel.516411400, 
mob. 731428369, klubratolest@centrum.cz, www.blansko.charita.cz

PROGRAM NA PROSINEC 2010
3. 12. 2010 od 16 hodin Je nás o jednoho více  – Klub 
tatínků posezení s psychologem Mgr. Miroslavem 
Šamalíkem na bowlingu v Blansku 4. 12. 2010 od 
9:30 hodin Adventní dílna -  přijďte si vyrobit něco 
levného a hezkého pod stromeček, vstupné 20,- Kč
6. 12. 2010 od 9 hodin Den zdraví s Mikulášem  – 
Dělnický dům v Blansku, Hybešova ul.; soutěže pro 
děti s mikulášskou nadílkou, měření tělesné hmoty 
Poradnou zdraví Blansko při KHS Brno
7. 12. 2010 od 10 hodin Kojení a výživa těhotné a 
kojící maminky -  povídání s laktační poradkyní s 
Jitkou Pokornou v rámci projektu ZDRAVÁ VÝŽIVA 
KOJENCŮ, ve spolupráci s fi rmou Hero, která vyrábí 
Sunar.
Vánoční besídky pro seniory
15. 12. 2010 od 9:30 hodin v Senior centru
15. 12. 2010 od 9.30 hodin v DPS, Blansko, 9. května 
16. 12. 2010 od 9.30 hodin v DPS, Blansko, Pod 
Javory 32
17. 12. 2010 od 10 hodiny  Vánoční posezení v Klubu 
Ratolest – výměna vánočních receptů s překvapením
Seznámení s masážemi kojenců a batolat  3. a 10. 
12. 2010 od 9 – 10 hodin

Příprava na život s miminkem: pondělí  16-18 hodin, 
dne 6. 12., 10. 12., 13. 12. 2010   
Cvičení pro děti s rodiči – dle jednotlivých skupin 
po,út, st,čt a pá,
poslední cvičení před Novým rokem v týdnu od 13. 
– 17. 12. 2010
Plavání dětí s rodiči 1 – 6  roků   -  ukončení kurzu 
plavání na Panoramě 13. 12. 2010 a 16. 12. 2010 
v lázních Blansko
- informace Bc.Kateřina Daňková 731646774
Klub dvojčat:1x za 14 dní čtvrtek 16-18 hod.                                    
Herna: dopoledne: Po + Čt 8,30 – 11,30 hod.
Internetová kavárna pro rodiče v době provozu 
herny pro rodiče a děti, poplatek  20,- Kč (za hodinu 
surfování) St  10,00 – 11,30 hod.
Odpoledne:   St, Čt, Pá    16,00 – 18,00 hod. 
Mimináček - Setkávání maminek a miminek 2 – 6 
měsíců: každá středa 8,30 – 10,00 hod.
Laktační poradna 3. a 10. 12. 2010 od 10 – 11 hodin
Šikulky výtvarné tvoření rodičů a dětí – od 8:30 do 
10 hodin dle jednotlivých skupin
Cvičení pro ženy s hlídáním dětí od 10 – 11:30 hodin 
– vstupné 20,- Kč
Malí umělci – program pro děti 3+, jednou v měsíci 
dramatický, pohybový, hudební, výtvarný program, 
jednotlivé vstupné 35,- Kč

Nástup hráčů před zahájením  turnaje (účastníci prvních dvou věkových kategorií).Nástup hráčů před zahájením  turnaje (účastníci prvních dvou věkových kategorií).

Společnost SINAJ, s.r.o.  pronajme v budově „STARÁ POŠTA“ 

prostory pro provozování
ORDINACE ODBORNÉHO LÉKAŘE

Jedná se o sesternu (23m2) a ordinaci (24m2).
Prostory jsou zkolaudovány a schváleny hygienikem.

Prohlídka vážných zájemců je možná
po telefonické dohodě na čísle 516417651. 
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 6
po 1430-22, út-pá 630-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

TEL. 777 321 654TEL. 777 321 654
PRODEJ,PRODEJ,

POKLÁDKAPOKLÁDKA
A ÚDRŽBA VŠECHA ÚDRŽBA VŠECH

PODLAHOVINPODLAHOVIN
NA TRHUNA TRHU

-  koberce-  koberce
-  PVC-  PVC
-  vinyl-  vinyl
-  dřevo-  dřevo
-  laminát-  laminát
-  korek-  korek
-  renovace-  renovace
-  čištění-  čištění
-  údržba-  údržba

Wanklova 107Wanklova 107
JedovniceJedovnice

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

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

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

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

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

Podmínkou je přihláška podaná do 7.prosince pří-
mo na squashi. Po tomto temínu rozhodneme prá-
vě na základě vašich přihlášek, zda akce proběhne 
či nikoliv. Organizace a průběh jsou zveřejněny na 
vývěskách ve sportovním centru.
 Další prosincovou sobotu, t.j. 18., pořádáme 
vánoční turnaj. Ale o tom a otevírací době v obdo-
bí vánočních svátků vás podrobně seznámíme v 
příštím čísle Monitoru.

-rl-

Squash otevřen i v neděli!
 Zkušební otevření squashe v neděli se ukázalo 
jako prozíravé. Z tohoto důvodu jsme rozhodli, 
že každá další neděle bude otevřena od 10:00 
do 12:00 a 16:30 do 20:30. Nevylučujeme však 
rozšíření této nedělní otevírací doby podle vaše-
ho zájmu a rezervací, které nám budou jakýmsi 
barometrem a vodítkem rozšíření.
 V sobotu 4.prosince proběhne na squashi tur-
naj fi rmy AUTO-CONT. Toto squashové setkání 
hráčů z celé republiky pořádá u nás tato fi rma již 
po několikáté. Píši o tom proto, že tento termín 
býval vždy obsazen našim interním ,,Čertovským 
rozjímáním žen při squashi.“ Loni však přišlo velmi 
málo děvčat a tak jsme usoudili, že letošník ročník 
neuspořádáme. Proto jsme tento termín někdy 
v srpnu přislíbili výše zmíněné fi rmě. Leč, nebo 
snad milé překvapení je pro nás nečekaný zájem 
několika žen právě o čertovskou sobotu.  Jediný 
volný termín, kdy jsme schopni toto tradiční klání 
uspořádat, je sobota 11.prosince od 9 do 14 hodin. 

Slavnost vítání svatého Martina zahájily v krásném slunečném počasí, 
jaké si jen svatí dovedou zařídit, jako obvykle Dobrušské žesťové fanfáry 
před blanenskou radnicí. V deset hodin si je přišla poslechnout spousta 
obdivovatelů.

Slavnostní průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni procházel 
od 11 hodin špalírem účastníků oslav od kostela sv. Martina centrem 
Blanska a ulicí Dvorskou do zámeckého parku, kde jej očekával rekordní 
počet slavnostních hostů.

Svatého Martina, patrona našeho města, přivítal číší červeného vína 
blanenský starosta Lubomír Toufar a historická osobnost - biskup Jind-
řich Zdík, jehož zásluhou byl postaven zdejší kostel. Následoval bohatý 
program, ukončený slavnostním ohňostrojem.            Text a foto:  - Šr -

* MARTINSKÁ FOTOREPORTÁŽ *
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Smutná bilanceSmutná bilance
fotbalistů FK Apos Blanskofotbalistů FK Apos Blansko

NÁBOR DO HOKEJOVÉ PŘÍPRAVKY
- přihlásit se mohou chlapci ročníku 2002 a mladší navštěvující MŠ, 1. a 2. třídu
-  tréninky 3 x týdně - po, st, čt od 16,45 do 17,45 na ledě
-  kabina se sprchou, možnost bezplatného zapůjčení výstroje
-  kvalifi kovaní trenéři
-  8 - 10 turnajů v minihokeji (cca každých 14 dní od listopadu do března)
 v rámci JM kraje - doprava při větší vzdálenosti autobusem i pro rodiče

Tel. 777 754 302 - Petr ZukalTel. 777 754 302 - Petr Zukal

ÍPRAAAAAAVVVVVVVVVKKKKKKKYYYÍPRAAAAAAAVVVVVVVVVKKKKKKKYYYY
a 2. třídu

a)
če

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

ales.necas@centrum.czales.necas@centrum.cz
www.podlahy-necas.czwww.podlahy-necas.cz

prodejnaprodejna

HERBAVITHERBAVIT
nabízí různé druhy čajů a  kávy pro radost, zdraví a pohodu, 
kterou si zpříjemníte posezením se svými blízkými a přáteli.  
Přijďte se k nám inspirovat novinkami na vánoční nákupy.Přijďte se k nám inspirovat novinkami na vánoční nákupy.

Kontakt: tel. 516410593, e-mail:herbavit@sinajbk.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu
v prodejně HERBAVIT
Smetanova 1, Blansko,
ve všední den 8,00 – 17,00
a v sobovu od 8,00-11,00. 

 Skončila podzimní část divizní kopané. Nevím, jak spokojen je trenér, výbor a sami fotbalisté FK 
Apos Blansko, ale po ročních zkušenostech ve třetí lize je po šestnácti utkáních pouze pět zápasů 
vítězných, třinácté místo v tabulce a pouhých 18 bodů sportovní tragedií.
 Od posledního místa blanenské hráče dělí pouhé 
tři body – tedy rozdíl jediného zápasu.  Přitom za-
jímavé je, že těch 18 bodů získali vítězstvími  nad 
vedoucím mužstvem tabulky Vyškovem, čtvrtým 
Meziříčím, osmými Rosicemi a podařilo se jim porazit 
i čtrnácté Brno a poslední Bystrc. Remizovali se třetí 
Třebíčí, pátým Žďárem a sedmým Pelhřimovem. 
Zato spolehlivě prohráli s 2, 6, 9,10,11,12 a 15 
mužstvem tabulky. Debaklem byla utkání v Napajed-
lích 4:0 a Hodoníně – 5:0. 
Osmý předehrávaný zápas 
prohráli s Velkým Meziří-
čím, které v prvním utkání 
soutěže porazili 2:1. Hráči 
se zlobili, když jsem jednou 
napsal, že jsou jako Jánošík 
– bohatým body berou a 
chudým dávají, ale tabulka 
ukazuje, že s mužstvy z 
konce tabulky nedokázali 
vyhrát. Je zajímavé, jak po 
každém prohraném utkání 
je z úst trenéra a členů 
výboru slyšet, jak dobře 
hráli, ale... a následuje řada 
výmluv proč po dobrých vý-
konech prohráli, místo aby 
z podceňování nejslabších 
soupeřů vyvodili nějaký 
závěr a poučení. Pak se 
stane, že mužstvo vede nad 
Pelhřimovem ve třetí minutě 

2:0, pak nedokáže proměnit penaltu a v posledních 
minutách se mu tak tak podaří uhájit remizu 2:2.
 Znovu musím uvést jeden z mých funkcionáři kri-
tizovaných citátů: „Doufejme, že jak každým rokem 
FK Apos Blansko postupoval o třídu výše a dospěl 
až do třetí ligy, se nebude stejným tempem vracet 
zpět.“  Zatím už k tomu varovně chybí ztráta pouhých 
tří bodů.

- Šr -

V prestižním utkání s třetím mužstvem podzimní tabulky HFK Třebíč, ve kterém si V prestižním utkání s třetím mužstvem podzimní tabulky HFK Třebíč, ve kterém si 
zahrál proti blanenským i hostující nejlepší střelec třetí ligy Martin Sehnal, se dařilo zahrál proti blanenským i hostující nejlepší střelec třetí ligy Martin Sehnal, se dařilo 
obraně, přes kterou se ani jemu nedařilo projít a ohrozit branku svého jmenovce. obraně, přes kterou se ani jemu nedařilo projít a ohrozit branku svého jmenovce. 
Škoda, že takový výkon nedokázali obránci předvést i se soupeři z konce tabulky.Škoda, že takový výkon nedokázali obránci předvést i se soupeři z konce tabulky.

Foto: - Šr -Foto: - Šr -

☺☺☺☺ ☺☺

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

cestovní agentura

Rožmitálova 14, Blansko, T./F.: 516 417 035
po - pá 9,00 - 11,30, 13,00 - 17,00 hodin, dle osobní dohody

e-mail: s-tour@iol.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ

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

EXOTIKA ZIMA- velký výběr slev pro každéhoEXOTIKA ZIMA- velký výběr slev pro každého

LÉTO:LÉTO: řecko -  děti 3.800 + slevy až 20%! řecko -  děti 3.800 + slevy až 20%!

Oslavte s námi vstup do 20. sezóny:

VYUŽIJTE SLEVY PRO VĚRNÉ KLIENTY

 TIP na ADVENT:  NORIMBERK, 26.-27.11., bus, nocleh, HB, průvodce, z Blanska

 ADVENT PRAHA, 11.12., bus, průvodce, z Blanska

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

www.stourblansko.cz * www.dovolenalast.cz www.stourblansko.cz * www.dovolenalast.cz 


