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Čeština dostává na frak

Měl jsem štěstí na učitele českého jazyka. Na základní i střední škole nás učitelky vedly k citlivému
užívání naší mateřštiny a kromě pravopisu nám vštěpovaly do hlav i pravidla správného slohu. Zvláště
pečlivá byla profesorka střední školy, která přísně dbala na správném používání čárek, na opakování
slov, o pravopisu nemluvě. Když dnes pročítám svoji emailovou poštu a SMS zprávy, často si na ni
vzpomenu. Nevím, jestli ještě žije, pokud ano, nejspíš tiše trpí, pokud ne, musí se v hrobě obracet.
To, co jsem nucen každodenně číst, je prostě paskvil na český jazyk.

Byt Blansko

Byt Blansko

DB 2+1 (54 m2) s lodžií. Dům po celkové revitalizaci,
žádaná lokalita města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.100.000 Kč

DB 2+1 (52 m2) s balkonem. Velmi pěkný byt v centru
města – nám. Republiky.
mob.: 777 857 738 Cena: 1.300.000 Kč

Byt Blansko

RD Sudice

RD Němčice

OV 3+kk (69 m2) se zasklenou lodžií a vyhrazeným parkovacím stáním.
mob.: 777 857 740 Cena: 2.050.000 Kč

Rekonstruovaný dům 3+1 s udržovanou zahradou.
Plocha pozemku 6 897 m2.
mob.: 776 855 855 Cena: 1.730.000 Kč

Samostatně stojící RD se zahradou a garáľí v okrajové
části obce.
mob.: 605 163 333
Cena: 990.000 Kč

kontakt: Smetanova 8,
tel.:

OFIS BK s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko

Tel. 516 414 943

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.

čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
www.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.cz
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vypadají třebas takto: „dobrydenchtelbychvuvaszverejnitinzerat.prodam byt2+1vrajcijestrebibezRK.
tel.60200000dekuji.“
Musíte uznat, že takový výtvor je hodný obdivu
a že jeho autor se opravdu nadřel. Ještě horší je,
když v tomto stylu přijde do redakce článek o dvou
stranách, to se to pak opravuje. Jak už jsem se
zmínil výše, z psaného textu se dříve dalo leccos
vyčíst. Přísná pravidla třebas pro dlouhé a krátké
„ó“ nebo rozlišování „s“ a „z“ či používání velkých a
malých písmen, to byly indicie, které kromě tvrdých
a měkkých „i“ jasně naznačily, jak na tom člověk s
pravopisem a češtinou vůbec je. Dnes nepoznáte nic.
Ad jedna na to všichni kašlou a ad dva nová pravidla
českého jazyka jsou natolik benevolentní, že často
povolují dva tvary: žampion nebo žampión, obojí je
správně.
Na straně druhé je ale nesporný fakt, že díky
internetu a novým komunikačním systémům začali
aktivně psát i lidé, kteří by k tužce a papíru asi nikdy
nesedli a nic nenapsali. Sociální sítě, skype, esemesky, diskusní stránky – to vše jsou příležitosti,
kde se člověk může doslova vyřádit. Může napsat,
co si myslí a přitom zůstat v anonymitě, může oslovit
několik svých přátel najednou, může svoje názory
odkrýt celé internetové veřejnosti, může si dopisovat
se svou tajnou láskou, možnosti jsou zkrátka obrovské. Do internetových diskuzí se aktivně pouštějí mí
známí, do nichž bych to nikdy neřekl, a libují si, jak
účelně tráví čas. A mají pravdu, rozhodně je to lepší
než televize a zdatní jedinci ostatně hravě stihnou
obojí, moje žena k tomu navíc ještě vyluští nějaké
to sudoku.
Nechtěl bych, aby tento úvodník vyzněl jako
útok na nové komunikační systémy ani jako obrana
ručního psaní. Jen jsem chtěl upozornit, že i přes
vyspělou techniku čeština nepřestala být češtinou
a že by i elektronická komunikace měla mít nějakou
jazykovou kulturu. Stejně jako ručně psaný, též
internetový dopis by měl obsahovat datum, oslovení, podpis a adresu a text by měl být rozdělen do
odstavců a nikoliv posílán v jakýchsi chuchvalcích
písmen, které je nutno pracně luštit. Náš jazyk je
krásný a je škoda ho prznit jen díky vrozené lenosti
či pohodlnosti pisatelů.
zdravimatesimsenavasekrasnedopisyaprispevkydomonitoru.
PM

V

Když jsem začínal s novinami, počítače ještě
neexistovaly a tak jsem veškeré příspěvky dostával
psané buďto strojem, ale drtivou většinou ručně
psané a musel jsem je přepisovat. Bylo to pracné,
ale na druhé straně z takového rukopisu se dalo
leccos vyčíst, podle písma a stylu třeba přibližné stáří
pisatele, podle pravopisných chyb zhruba inteligenci
a podle úpravy dopisu i pečlivost nebo naopak nepořádnost.
Je pravda, že s příchodem internetu a mobilních
telefonů se práce velmi urychlila, ale ne tak docela.
Když totiž dostanete mail, který je napsán bez mezer, bez čárek a háčků, bez interpunkce a velkých
písmen, pak jeho rozluštění a oprava trvá déle než
vlastní napsání. Někteří lidé si zkrátka zvykli v rámci
úsporného psaní tyhle vymoženosti nepoužívat
a posílají do redakce vyložené „holotvary“, které

ž

e-mail:

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

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

Nová vrata již za 3 hodiny !!!

NÁBYTEK HAVLÍK

SLEVY
matrací
od firmy JELÍNEK

- 20 %

akce platí do 15.12.

* Byt v OV 3+1 Blansko – Dvorská, 76 m2, 7.p., výtah, pl. okna, ..NC – 1 549.000 Kč
* Byt družst. 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 3.p.,šatna, balkon….NC – 949.000 Kč
* Byt družst. 2+1 Blansko – Absolonova, 56 m2, 4.p.,rekonstr...NC – 1 389.000 Kč
* Byt v OV 1+kk Blansko – Wanklovo nám., 30 m2, 2.p., výtah...NC – 809.000 Kč
* Prodej bytů 1 a 2+kk Blansko – Dvorská, + auto-stání , různé typy ...NC – od 900.000 Kč
* Výstavba 4 RD Blansko – Pod Sanatorkou, stavby na „klíč“...NC – od 3,9 mil. Kč
* Stav. pozemky na RD Blansko – H.Lhota, inž.sítě na pozemku….NC – info v RK
* Prodej RD 5+1 Blansko – Lažánky, klidná čás, rekonstrukce…NC – 1 499.000 Kč
* Podnájem bytu 1+kk Blansko – Na Pískách, nový, od 1/12...NC – 5.500 Kč/měs./vč. ink.
20 let na trhu – 100% právní záruka a seriozní jednání
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Cenová houpačka

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

Zboží

Albert

Billa

Kaufland

Mléko v lahvi 1 l

18,90

18,90

15,90

Rama 0,5 kg

34,90

29,90

34.90

NOVÁ ZIMNÍ KOLEKCE
více nnež 40 vzorů!!!

Vejce 10 ks

24,90

17,90

17,90

Kvalitní
litní obuv za dobré ceny !

Brambory 1 kg

8,90

9,90

8.90

Česnek 1 kg

99,90

119,90

89,90

Rajče keř. 1 kg

24,90

32,90

29,90

Paprika bílá 1 kg

19,90

29,90

39,90

Banány 1 kg

21,90

17,90

21,90

Květák 1 ks

29,90

29,90

19,90

Cibule 1 kg

9,90

12,90

3,90

Celkem

294,-

330,-

283.-

Rozdíl

+11,

+47,-

0

předsedovi Svazku vodovodů a kanalizací okresu
V celkovém pořadí těchto tří prodejen se po léta
Blansko Ing. Jiřímu Crhovi podařilo tuto cenu pro rok
pořadí nemění. Jednou je rozdíl větší, podruhé
2011 udržet. Díky tomu naše rekordní cena v České
menší, ale nejdražší je vždy Billa, nejlevnější Kaufrepublice klesla ze svých výšin až na 26. místo. Co
land, který už se Bille blíží a Albert si stále udržuje
bude v roce 2012 ještě nelze předvídat, ale i kdyby
střed. Při pohledu do všech prodejen padne do oka
se cena zvýšila jen o hodnotu navýšení DPH, tak
nejvíce lahví alkoholických i nealkoholických nápojů,
nad tímto vývojem cen zůstává rozum stát.
u většiny cen zboží dochází k navýšení, nejvíce u
Přitom už dnes je naše DPH nejvyšší ze všech
másla, mléka a všech mléčných výrobků, ovoce a
států Evropy a EU. A bude ještě vyšší, jak nás ujišťuje
zelenina v návaznosti na vzdálenost od letních měpan Kalousek!
síců postupně také přibírá na ceně. I cukr, uzeniny,
Jiří Šrámek
masné výrobky a další zboží se stále více vzdalují
cenám z počátku roku a ještě více se
zvýší od ledna příštího roku. Naopak Stát
Vodné
Stočné
lidem s vysokými příjmy se přidává,
zatím co na minimálních mzdách a Belgie
6%
0%
podprůměrných důchodech se šetří a
dle posledního vyjádření předsedy vlády
Francie
5,5%
5,5%
se bude šetřit ještě více, takže za svůj
příjem si důchodci koupí ještě méně,
Německo
7%
0%
dokonce i než řada těch, kteří nepracují
a žijí ze sociálních podpor.
Nizozemsko
6%
6%
Přímo děsivé je porovnání cen vodného a stočného. V dobách minulých
Polsko
7%
7%
stál díky dotaci státu kubík vody 0,80
Kč. V roce 2006 už to bylo 52,90 Kč, v
Španělsko
7%
7%
roce 2007 58,88 Kč, 2008 – 64,69 Kč, a
v roce 2009 jsme se už octli na jedné z
Velká Británie
0%
0%
nejvyšších cen – 71,33 Kč a v roce 2010
poskočili až na 73,43 Kč. I přes snahu
10%
10%
vodáren o další nárůst ceny se novému Česká republika

Začíná nový hydrologický rok
Dne 31. října 2011 oslavili hydrologové svého Silvestra. Voda, která od 1. listopadu 2011 proteče
vodními toky, se už bude počítat do statistik hydrologického roku 2012.
Důvodem není neúcta vodohospodářů ke gregoriánskému kalendáři, ale ryze praktická záležitost.
V listopadu již může na horách napadnout sníh,
který se udrží až do jara. Při respektování běžného
kalendáře by tak v roce 2012 tekla do řek voda spadlá
z nebe ještě v roce 2011. Posunutím konce hydrologického roku na konec října je tato disharmonie
odstraněna.
V souvislosti s počátkem nového hydrologického
roku se sluší zmínit o vybudovaných významných
protipovodňových stavbách na Blanensku, které by
měly zmírnit vyšší průtoky vod v některých vodních
tocích.
V roce 2010 byla dokončena stavba „SVITAVA BLANSKO, ÚPRAVA KORYTA KM 33,520 – 35,895“,
která zahrnovala úpravu toku řeky Svitavy v úseku
od jezu Paulinka po jez Salmův. Díky této úpravě
by měla městem Blansko bez problémů protéct
dvacetiletá voda o průtoku 105 m3/s.
V letošním roce byla dokončena stavba „SVITAVA,
SPEŠOV – OCHRANNÉ HRÁZE“, která by měla
ochránit zástavbu rodinných domků ve východní
části obce Spešov před povodněmi na řece Svitavě.
Letos byla též dokončena stavba „VODNÍ NÁDRŽ
K.Ú. KUNIČKY - ZVÝŠENÍ ZABEZPEČENOSTI
PŘI POVODNÍCH“, která by měla převést povodňové průtoky z obce Kuničky. Před dokončením je
akce „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V RÁJCI-JESTŘEBÍ“. V rámci této stavby jsou budovány
ochranné hráze ve dvou lokalitách, jednak na pravém
břehu koryta Býkovky od silničního mostu na ul. Ol.
Blažka, podél ulice Nová, přes místní část „Kroužek“
až po silnici II/377 a dále pak na levém břehu koryta

Svitavy podél části ulice Komenského mezi zahradami a břehem řeky.
-měú-

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

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

736696069
736
696069

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

Dětská, dámská
i pánská obuv
Celokožená
C
l k ž á zateplená
l á ovčím
č rounem, obuv s texovou
membránou, sněhule, turistická obuv, zimní bundy.

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
17
Původně to byl den jako každý jiný. Páteční
večer se spousta z nás těšila na víkend, někoho
čekala holka, někoho hokejový zápas. Ale den
to nebyl obyčejný. Na Národní třídě se do studentů pustili neurvalí příslušníci SNB a spustili
tím řetězec událostí, které vedly k faktickému
zhroucení komunistického režimu v naší zemi.
Byl jsem tehdy jedním ze studentů, kteří se
snažili tu atmosféru změny povzbudit v Blansku.
Nikdy předtím a nikdy potom jsem do školy
nechodil s chutí hluboko před sedmou ráno,
abych spolu s kamarády odcházel po setmění.
Věřil jsem myšlence, která nás měla osvobodit
a osvobodila. Svým způsobem.
V té době jsem byl nekritickým příznivcem
kohokoli z revolučních lídrů. Od Václava Havla,
přes Sašu Vondru až po Miloše Zemana nebo
Valtra Komárka. Až nabírání zkušeností mi dokázalo otevřít oči. Opravdu nic není černobílé.
Jsem nesmírně rád, že se 17. listopad 1989
odehrál. Bez něj bych v této zemi nedokázal
dále žít. Co mi ale vadí je, že kádry bolševické
nahradily kádry neobolševické. Že v rámci motta
„Nejsme jako oni“ nedošlo k zákazu komunistické strany. Že se spousta lidí s estébackou
minulostí vyšvihla na vrchol.
Nikomu peníze ani moc nezávidím. Jsem
přející člověk a nadto vím, že peníze samotné
nikomu nezaručí štěstí.
Znám mnoho lidí z takzvaných „celebrit“.
Někteří jsou normální a někteří by zasloužili pár
facek. Nebo víc.
Ale přesto nebo právě proto vím, že nezáleží
na tom, zda jsi politicky smýšleje „vlevo“ nebo
„vpravo“. O co především jde, je charakter. Mají-li lidé charakter, pak je snadné jim věřit a doufat
v práci, kterou dělají. Jenže charakteru je mezi
námi málo.
Přál bych této zemi, abychom se k sobě
dokázali především chovat slušně. Nebáli se
podat jeden druhému ruku a nebáli se stejně tak
dát facku grázlovi. Jen tak můžeme společně
přežít…
Hezký den.
Freddie
freddiemail@email.cz
www.velvetblansko.cz

www.velvetstars.cz

* Hudební skupina z Blanska
* Originální show
* Mnoholeté zkušenosti
* Vždycky něco navíc!

tel. 606 728 334

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Přerušení elektrické
energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Dne 28.11.2011 od 07:00 do 15:00.
Vypnutá oblast: Blansko, ulice Absolonova, Salmova,
Dvorská - domy 28- 56 (sudá čísla), vodárna a RS
plynu u hřbitova, ulice Horní Palava - domy č. 59,
61, 63 a garáže vedle.
Dne 30.11.2011 od 08:00 do 14:00.
Vypnutá oblast: Blansko, ulice Kamnářská, domy č.o.
4, 6, ulice Okružní - dům č.o. 2 (nákup. středisko),
garáže u domu č.o. 45, ulice Pekařská - domy č.o.
3, 5, 7 a garáže u nákupního střediska.
Dne 23.11.2011 od 07:00 do 15:00.
Vypnutá oblast: Blansko, ulice Okružní, domy č.o.
45- 53 (lichá čísla), ulice Pekařská, domy č.o. 8- 44
(sudá čísla), ulice Sloupečník od domů č.o. 5 a 18
po domy č.o. 75 a 92.
Dne 25.11.2011 od 07:00 do 15:00.
Vypnutá oblast: Blansko, ulice Cihlářská od domů
č.o. 14, 15 po domy č.o. 19, 22, ulice Okružní domy
č.o. 3a, 3b, 3c, 5… 21, 23, 31, 33, 35 (lichá čísla),
ulice Kamnářská domy č.o. 7, 9… 15, 17 (lichá čísla),
zahrádky na ul. Zborovec pod blokem domů 3a - 3c
na ul. Okružní
E.ON

Peru 2011
Proč letět do Peru a nevidět Machu Picchu? Jakou
má pozici narkomafie v Peru? Kupujeme si dětskou
práci? Vyšší produkce bez pesticidů? Proč je fair
trade férový?
Po dobu tří týdnů v červnu a červenci 2011 cestovali Stanislav Komínek ze společnosti NaZemi,
fotograf Tomáš Hájek a tlumočnice Markéta Kopková v Peru po družstvech, která obchodují v rámci
systému fair trade. Během expedice vedla trojice
nespočet rozhovorů s managementem družstev a
jejich členy – pěstiteli kakaa, kávy a cukrové třtiny.
Záměrem bylo zjistit, zda fair trade opravdu pomáhá
zlepšit jejich životní situaci.
„Předtím jsme prodávali kakao za nižší ceny. Až
když jsme začali obchodovat v rámci fair trade, měli
jsme konečně prostředky na uživení rodiny a lepší
kvalitu života. A to je to, co nám dává motivaci, co
nás těší, abychom měli sílu obdělávat tato pole. To
řekl Ramon Aguilar Rios z fairtradového družstva
Naranjillo v Peru.
Příjďte se podívat, jak se pěstuje káva, kakao a
cukrová třtina, zdarma je ochutnat a taky se dozvědět, co je to ten fair trade v pátek 25. listopadu 2011
od 18 hodin do Městské knihovny Blansko.
Stanislav Komínek, koordinátor
kampaně Fairtradeová města
Pavel Svoboda – MK Blansko

Projekt Profiles
Je jeden z deseti největších evropských projektů Sedmého rámcového programu. Jeho cílem
je podnítit zájem žáků o studium přírodovědných
předmětů, který má v celém světě klesající tendenci.
Novou vyučovací metodou - badatelsky orientované
přírodovědné vyučování (angl. IBSE = Inquiry-Based
Science Education).
Evropská unie se rozhodla podporovat přírodovědné vzdělávání, protože má zásadní význam
pro rozvoj společnosti. Podstatou badatelsky orientovaného přírodovědného vzdělávání je zapojení
žáků do objevování přírodovědných zákonitostí,
propojování informací do smysluplného kontextu,
rozvíjení kritického myšlení a podpora pozitivního
postoje k přírodním vědám. Žáci by si neměli jen
pamětně osvojovat fakta, ale měli by učivo chápat
a být schopni vysvětlit, co a proč se učí. Proto je
důraz kladen na výuku jako bádání (inquiry) a ne
jako memorování faktů. Vzdělávání v inovativních
metodách a testování materiálů připravené zkušenými učiteli z celé Evropy. Práce v českém týmu
dalších učitelů a v zahraniční spolupráci se stejnými
týmy z 20 zemí, která umožňuje výměnu zkušeností
a výukových materiálů. Vzdělávání a trénink učitelů
poveden odborníky-didaktiky z Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity v čele s doc. Josefem Trnou,
děkanem fakulty.
Za chemii a biologii Mgr. Silvie Červenková
Za fyziku Mgr. Martin Janák

INZERUJTE
VÝHODNĚ
V MONITORU
Tel. 602 543 381
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Rozhovor před koncem roku
Vzhledem k blížícímu se konci letošního roku jsem požádal místostarostu Blanska Ing.Bc. Jiřího
Crhu o pár informací týkajících se plnění programového prohlášení Rady Města Blansko. To především
s ohledem na současnou ekonomickou situaci, která se od jeho vzniku nejen podstatně změnila, ale
vynořily se i další neplánované akce a s nimi spojené výdaje. Obdržel jsem následující odpověď:

„I přes uvedené problémy, které jste naznačil, se
v letošním roce podařilo dost věcí uvedených ve
zmíněném programovém prohlášení plnit a splnit.
Především to je s podporou významné finanční
dotace 800 tisíc korun ze Státního fondu ČR dokončená a v roce devadesátého výročí, dne 2. října
do provozu uvedená digitalizace blanenského kina.
Byl to důležitý počin, protože většina nových filmů je
zpracována v digitální formě a kina, která si novou
technologii nepořídila, budou mít závažné problémy
s programem a tím pádem i s návštěvností občanů. To potvrdil již první měsíc provozu. Zatím co
v roce 2010 byla průměrná měsíční návštěvnost
1500 diváků a tržba 115 tisíc korun, po digitalizaci
vzrostla návštěvnost na 3 200 diváků a tím pádem i
tržba na 301 035 Kč. V současné době se dokončují
rekonstrukce silnic na ulicích Čelakovského, Mánesovy a první etapy Masarykovy ulice. Druhá etapa
proběhne v příštím roce. Ve spolupráci se Svazkem
vodovodů a kanalizací pokračuje výměna vodovodního řádu a vybudování nového povrchu vozovky v
části Hybešovy ulice před poštou. Současně jsou
díky dotaci ve výši 80% nákladů zahájeny práce
na nádvoří zámku spočívající v jeho předláždění
a nové fasádě budovy. Tyto akce budou probíhat
ještě v příštím roce.
Splněním dalšího bodu prohlášení je i převzetí
sportovních zařízení TJ ČKD, ASK Blansko a
hřiště FK Apos Blansko do správy Služeb města

Blansko. V této oblasti se zaměřujeme především na modernizaci
energetického hospodářství s cílem
maximálních úspor energií. První
opatření bylo realizováno v objektech
Sportovního ostrova Ludvíka Daňka.
Podobně hodláme modernizovat i
pouliční osvětlení. Termín realizace
je dlouhodobý a je závislý především
na finančních možnostech. Odhaduje
se, že finanční příjmy budou na úrovni
roku 2008, co je podstatně méně, než
bylo v tomto roce. V tuto chvíli bude
nutné využít každou možnost získání
dotací a zaměřit se na realizaci všech
dostupných úspor. Právě jednou z
takových možností je získání dotací
na již uvedenou rekonstrukci veřejného osvětlení a výměnu stávajících
výbojek úsporným zařízením s nižší
spotřebou energie. V tomto směru
uvažujeme i s vypsáním dotačního
titulu na zateplování veřejných budov,
v první řadě Základní školy Salmova.
Neplánovanou investicí letošního roku byl občany města jednoznačně požadovaný kup budovy
hotelu Dukla. Vydraženou částku musí
město po projednání a odsouhlasení
na prosincovém zastupitelstvu vyplatit
do 27. prosince 2011. V současné
době Rada města zvažuje možnosti
jak s touto budovou naložit. Současně
řeší i problém který vznikl tím, že majitel areálu,
ve kterém jsou v nájmu Technické služby města
Blansko, hodlá toto zařízení prodat. Problém je
v tom, že pokud nový majitel městu pronájem
neprodlouží, nebo bude požadovat nepřijatelné
nájemné, nebudeme mít kam tuto činnost přemístit. I to je mimořádná záležitost, kterou jsme při
tvorbě programového prohlášení nemohli předvídat. Součástí technických služeb se stala i nově
vybudovaná kompostárna. Ta se stala pro město
problémem, protože se ji nepodařilo rozjet na plný
výkon. Její provoz nelze naplnit pouze materiálem z
jednoho města. Je to regionální činnost, pro kterou
v současné době ještě nebyly vytvořeny zákonné
normy, které by využití tohoto zařízení podpořily. Je
nutné najít provozovatele, který má s touto činností
zkušenosti a byl by schopen tento biologický odpad
svážet z celého okolí.“
Jak vidět dost bodů z programového prohlášení
se i přes mimořádné a nečekané výdaje zatím
plní. Podstatná je snaha a ochota řešit další akce
formou modernizace a vyšší aktivitou k získávání
dostupných dotací. Ale také je důležité uvažovat
i o tom, že je potřeba hospodařit i ve službách
občanům s ohledem na jejich narůstající výdaje
a ne jen občanům služby zdražovat a hostům se
podbízet cenami, které sotva uhradí současnou a
tím méně budoucí režii.
Za rozhovor poděkoval Jiří Šrámek

Zveme vás do nové prodejny

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

Po - Pá
So

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

V Těchově zahájila činnost
občanům prospěšná firma
Významnou událostí tohoto týdne se stalo otevření Topenářské galerie, kterým je školící a výcvikové
středisko společnosti ENBRA v městské části Blansko Těchov. Je to v České republice první projekt,
jehož cílem je přispět k racionálnímu rozhodování o energetických a ekologických parametrech bydlení. Bude sloužit topenářským a kamnářským firmám, projektantům a studentům, ale především
občanům, kteří chtějí úsporně a ekonomicky vytápět své rodinné domy.
Že jde o unikátní projekt svědčí i účast řady
významných osobností,
kterými byli ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil,
poslanec a předseda Rady
státního fondu životního
prostředí Ing.arch.Václav
Mencl, poslanec Ing. František Sivera, představitelé
měst Blansko a Boskovice
a další významné osobnosti. Všichni přítomní si
prohlédli všechny nejmodernější exponáty, jimiž jsou
všechny dostupné zdroje
topení od plynových kotlů,
kamen, krbů až po tepelná
čerpadla a solární systémy.
Soustředěno je 19 různých

Nová budova firmy ENBRA a.s. n a Těchově.

Dějepisná exkurze na hrad Špilberk
V úterý 25. 10. 2011 se žáci VIII. B a IX. B zúčastnili
dějepisné exkurze na hrad Špilberk.
Součástí programu byla prohlídka okolí hradu a
poté návštěva Kasemat. V Kasematech nás přivítal
milý a ochotný pan průvodce, který nás seznámil
s historií hradu, provedl věznicemi a prostory, kde
vězni spali. Také nám ukázal kuchyň, kde se vařilo,

9 - 1730
9 - 1100

a objasnil, jak mezi sebou komunikovali, když nebyly
žádné telefony ani rádia. Prohlídka trvala necelou
hodinu. Žáci se vraceli domů plní nových informací
a zážitků z pěkně stráveného předprázdninového
dne.
Jana Formánková, IX. B, Mgr. S. Červenková
ZŠ Blansko, Erbenova 13

Nezbytný akt – slavnostní zahájení provozu firmy ENBRA, a.s. přestřižením pásky provedli: zleva poslanec Ing.arch. Václav Mencl, místostarosta Ing. Bc. Jiří Crha, ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil,
starosta Ing. Lubomír Toufar a poslanec Ing. František Sivera.

funkčních kombinací zdrojů a systémů vytápění (podlahové, sálavé a
další) jejich zapojení s akumulační
nádrží a bez ní, atd.
Nově vybudovaná topenářská
galerie bude od svého zahájení
ochotna poradit všem občanům,
kteří hodlají vybavit své rodinné
domy úsporným vytápěním všech
prostor včetně předběžného vyčíslení pořizovací hodnoty doporučených tepelných zdrojů.
Město Blansko tak díky společnosti ENBRA, a.s. získalo prioritní
postavení v oboru, který je schopen
poskytnout občanům cenné rady
a pomoc při budování úsporného
a účinného vytápění domácností
i firem. Na tom, že je tato firma v
Blansku má zásluhu i předseda
představenstva firmy Ing. Josef
Brabenec, bývalý pracovník blanenské Metry.
Text a foto:
Jiří Šrámek

Petr Chalupa v knihovně

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

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

Po necelém roce se do
Městské knihovny Blansko
vrací geograf a cestovatel prof.
PhDr. Petr Chalupa, CSc. Začátkem února 2011 byla v
blanenské knihovně zahájena
velmi úspěšná výstava jeho
fotografií z cest do Latinské
Ameriky.
Nově vystoupí s přednáškou, doplněnou fotografiemi,
a následnou besedou, ve které seznámí veřejnost s akcí
„EXPEDICE BOLIVIE – PERU
2011“, jíž se v tomto roce zúčastnil.
Erudovaného vypravěče si
můžete poslechnout v pátek
9. 12. 2011 od 18, 00 hod. v
dětském oddělení knihovny.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel
Městské knihovny Blansko

Petr Chalupa s ředitelem knihovny Pavlem Přikrylem
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Postřehy z USA #13
Typická americká diner restaurace

Starý most přes řeku Passaic

Rozbité sklo není problém
Specializovaný servis Autosklo Vondra poskytuje své služby už 15 let. Je zaměřen pouze na
výměnu skel pro všechny druhy automobilů a jeho majitel Stanislav Vondra s hrdostí říká: „Neexistuje vůz, na který bychom neměli patřičné náhradní sklo!“
Prasklé sklo, zvláště přední, není nic příjemného.
Stalo se mi to dvakrát před více než deseti lety a
sklo se muselo objednat, pak jsem na celý den auto
musel odstavit a nakonec celou opravu zaplatit,
protože jsem neměl viníka. Během své dnešní
návštěvy jsem se přesvědčil, že během té doby
se vyvinuly a urychlily jak technologie, tak i vztahy
mezi řidiči a pojišťovnami. „Technologie pokročily
opravdu hodně dopředu. Dnes už se nemusí měnit
sklo po každé ráně kamínkem. Pokud není poškození v zorném poli řidiče a prasklina není větší než
3 cm, je možno opravit stávající sklo zacelením, což
je mnohem levnější. Pomocí speciální pryskyřice se
poškozené sklo zacelí a po vyleštění není patrné,
že sklo bylo nějak poškozeno. Tato metoda stojí
podle velikosti praskliny od cca 800 Kč výše, a když
si vezmeme cenu nových skel zvláště u velkých aut,
která může být vyšší než 20.000 korun, pak je to
metoda opravdu úsporná,“ říká Stanislav Vondra.
Pak ještě dodává, že nová skla na výměnu mohou být buď značková, nebo na přání zákazníka
je možno objednat i levnější skla z Číny. Rozdíl ale
není tak veliký, u škodovek to dělá zhruba 400 ko-

run. Důležité ale je, že některé pojišťovny požadují
osazení výhradně značkovými skly, takže ty čínské
se hodí spíše pro krátkodobý provoz vozidla.
Ptal jsem se, jak dnes probíhá vlastní výměna.
„Pokud je zákazník pojištěn, nemusí se o nic
starat. Prostě přiveze svůj vůz a ještě tentýž den
si ho opravený odváží domů. S pomocí kvalitních
rychleschnoucích lepidel netrvá oprava déle než
tři hodiny. Navíc pokud vás tlačí čas, do okruhu
12 km vás odvezeme, kam potřebujete a zase
přivezeme po skončení opravy. Rovněž můžeme
provést opravu přímo u zákazníka doma nebo ve
firmě, jestliže z nějakého důvodu nemůže přijet on k
nám. Snažíme se zákazníkům vycházet co nejvíce
vstříc, aby je výměna skel stála co nejméně času
a peněz,“ pokračuje ve vyprávění majitel.
A když už jsme u těch peněz, tak ty si s sebou
vůbec brát nemusíte. Majitel je smluvním partnerem asi desítky pojišťoven a s dalšími spolupracuje.
Máte-li dobrou pojistku, neplatíte nic, vyrovnání
probíhá mezi servisem a pojišťovnou. Jestliže
pojištěni nejste, pak vám firma nabídne několik
variant skel v různých cenových relacích a vy si
vyberete tu, která
pro vás bude nejvýhodnější. Kupříkladu teď probíhá
akce na čelní skla
pro škodovky za
velice výhodných
podmínek, ceny
jsou uvedeny v
inzerátu.
Dostanete-li se
někdy do problémů s rozbitým
sklem u vašeho
automobilu, obraťte se na Stanislava
Vondru. Jeho firma
sídlí na Divišově
ulici a běžně je zde
otevřeno od 8 do
16 hodin, po dohodě však i mimo
tuto dobu. V případě nouze volejte
602764674.
PM

New Jersey

že po setmění není radno do ulic raději
vyrážet, chcete-li si na 100 % zachovat
zdravou kůži.
Z obyvatelů New Jersey si lidé v NYC
tropí legraci a New Jersey je cílem četných vtipů, jako by to bylo místo pro život
nevhodné. Opak je pravdou. Bylo nám
tam příjemně a do centra Big Apple nám
cesta trvala pouhé minuty. Rovněž cena
za bydlení i jiné náklady se s centrem
NYC nedají naprosto srovnat. Ale tak
to mu je v blízkosti kteréhokoli velkého
města a jeho přilehlých oblastí. New
Jersey je také sportovní, vedle zmíněného Prudential Center se nedaleko od
dálnice nachází sportovní komplex Meadowlands, kde sídlili New Jersey před
dokončením nové haly a kde slavili svůj
první Stanley Cup. V komplexu dnes najdete především MetLife Stadium, domov
New York Jets a New York Giants, týmů
americké fotbalové NFL. V meadowlands
najdete i dostihové závodiště, byla zde
plánována i závodní dráha pro automobily
a meadowlands je i centrem zábavy, kde
se pořádají koncerty atp.
My jsme místo, které jsem právě popsal, míjeli při zpáteční cestě na letiště,
abychom se vrátili domů. No a to je
konec mého vyprávění o USA. Pokud
se nemýlím, dosáhlo 13 opakování.
Děkuji všem za ohlasy a věřte mi, že o
své cestovatelské zážitky se s vámi budu
rád rozdělovat nadále, byť v budoucnu
třeba na jiné téma. Přeji všem hezký
den a děkuji.
Petr J. Drahovzal

Vítejte do Lyndhurstu, NJ

Ačkoli jsem doposud psal o svých cestách do Philadelphie, D.C., Baltimoru a především New Yorku,
jedno místo jsem si nechal na konec. Naši americkou
anabázi jsme zahájili ve státě New Jersey, bydleli jsme
tam a americkou půdu jsme odtud také opouštěli.
Vstupním a výstupním bodem bylo letiště Newark
Liberty Airport, kam jsme přiletěli s britským vlajkovým
dopravcem.
A naším krátkodobým domovem byl vedle hotelu v
Newark a D.C. malý nenápadný domek ve městečku
Lyndhurst, kde bydlí náš kamarád.
Výlety do nedalekého NYC jsme podnikali právě
odtud, ale každý večer jsme se do městečka Lyndhurst
vraceli. Je to klidné místo, kousek od něj vede směrem
na jih dálnice pod názvem New Jersey Turnpike, je
nedaleko již zmíněného letiště a i když v něm není na
první pohled nic zvláštního k vidění, několikrát jsme si
jej prošli. Dole, u řeky Passaic jsme navštívili typickou
americkou restauraci, tzv. Diner. V dřívějších dobách to
bývaly takové pojízné restaurace, pak se po protestech
konkurenčních podniků musely natrvalo usadit, ale
pořád vypadají stejně, nebo podobně. Často jako obyčejný jídelní vůz, kde jsou na jedné straně
boxy k sezení a na druhé podlouhlý bar.
Návštěva takového podniku nemohla
v našem „cestovatelském repertoáru“
chybět. A chybu jsme rozhodně neudělali.
Přes ulici je zmíněná řeka Passaic,
přes kterou vede starý most, opatřený
budkami na mýto, které se na něm už
ale nevybírá. Přes něj jsme se pravidelně vraceli z Prudential centra, z hokeje,
odkud nás vozil kamarád.
Prudential sídlí v Newarku, což je
největší město státu New Jersey. V něm
jsme se ocitali výhradně kvůli hokeji a
příletu a odletu. Město samotné, respektive okolí arény Prudential nepatří mezi
nejbezpečnější, i když se to v posledních
pěti letech podle místních obyvatel prudce zlepšilo. Skutečností nicméně zůstává,

Starý dům

* SVATOMARTINSKÁ FOTOREPORTÁŽ 1 *

Oslavy patrona Města Blansko se staly historickou událostí a příležitostí
k setkávání se občanů Blanska. Již tradičně je zahajují slavnostní fanfáry
před blanenskou radnicí.

Mimořádnou každoroční součástí oslav je krojovaný průvod od kostela
do zámeckého parku. Svatý Martin na pověstném bílém koni je po celé
trase pochodu vítán blanenskými občany.

Průvod pokaždé oplývá pestrostí a krásou historických krojů a uniforem,
ve kterých lze spatřit od vojáků až po pěkné dívky účastníky všech věkových skupin.
Text a foto: - Šr -
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Keramika u kruháče
V květnu letošního roku byla u kruhového objezdu na Vodní ulici otevřena prodejna keramiky. Od
ostatních prodejen keramiky se liší tím, že zákazníkům nabízí především ručně točenou užitkovou
keramiku doubravické keramičky Kateřiny Petresové. Měl jsem štěstí, že autorka byla právě v prodejně
a tak jsme spolu prohodili pár slov.
Prohlédl jsem si vystavené výrobky, ucelené
kolekce hrníčků, džbánečků, talířků, lampiček,
váziček a jiných výrobků. Všechny nesou osobitý
rukopis autorky, ale přesto je každá kolekce jiná. To
proto, že jde o ruční práci a každý výrobek je tudíž
originál. Pochválil jsem bohatý výběr, ale Kateřina
na to odpověděla: „Prodejna je malá a tak zde
zdaleka nemám všechno z nabízeného sortimentu.
Například talíře, velké mísy, vázy a vůbec všechny
větší výrobky mám uskladněny v dílně a zájemcům
je ráda předvedu. Podobné je to i se zbožím, které je
v prodejně. Zákazník si nemusí vybírat jen z toho, co
vidí. Veškerý sortiment můžeme vyrobit na zakázku
v požadovaném dekoru, barvě a množství. Dekory
k sobě navzájem ladí, takže lze sestavit prakticky
jakoukoliv kolekci, ať už se jedná o rodinný servis
nebo například firemní kolekce. V případě zájmu
stačí zanechat v prodejně kontakt a já už se se
zákazníkem sama spojím a dohodnu podrobnosti,“
říká keramička Kateřina Petresová.
Prohlédl jsem si regály v další části prodejny a zjistil, že se zde dále prodávají také produkty z včelích

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

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
úlů. Kromě vlastního medu je to i medovina, voskové
svíčky, kosmetika z propolisu a mateří kašičky, vyhledávané jsou v medu naložené oříšky, mandle a jiné
pochutiny. Jako doplňkový sortiment tu mají ručně
vyráběná mýdla s nejrůznějšími vůněmi, kávu, čaje a
cukrovinky. Z toho vyplývá, že pokud máte problémy
s dárkem pro své blízké, stačí navštívit
tuto prodejnu a z výše jmenovaných
ingrediencí vám zabalí vkusný dárkový balíček s originální keramikou,
včelími produkty, kosmetikou, kávou
a perníčkem.
Ještě se vrátím k vlastní keramice. Vzhledem k tomu, že se jedná
o vzorkovou podejnu keramické dílny,
jsou tu ceny neobvykle nízké. Výrobky
zde můžete zakoupit až o polovinu
levněji než v jiných prodejnách, jsou
to zkrátka ceny prvovýrobce bez marží
dalších článků prodejního řetězce.
Chcete-li si pořídit domů originální keramiku a ještě při tom ušetřit nějakou
tu korunu, navštivte prodejnu keramiky
u kruhového objezdu. Otevřeno tu
mají po – pá 9 – 17.30, so 9 – 11 hodin.
PM

Víkendovka na lanech
Touha dětí a dospívající mládeže po neobyčejných zážitcích končí často pácháním trestné činnosti
či zneužíváním návykových látek. Ukázat cestu, že čas lze zajímavě prožít i jinak, je stěžejní myšlenkou
projektu prevence kriminality DOBRODRUŽSTVÍ 2011.
Program realizovaný kontinuálně již řadu roků ve
spolupráci Odboru sociálních věcí MěÚ Blansko a
občanského sdružení Horizont se snaží regulovat
nežádoucí jevy, pokouší se zamezit jejich vzniku a
rozšíření. Vychází ze známého faktu, že je efektivnější
a správné snažit se negativním jevům předcházet,
než pak následně napravovat vzniklé škody. Proto
jednotlivé aktivity směřují k dětem, u kterých je zvýšená
pravděpodobnost stát se nositeli negativního chování.
Příprava zabezpečení akce, výběr klientů a jejich
oslovení se děje v kanceláři kurátorů pro mládež, ale
ta stěžejní část náplně probíhá o víkendech a během
prázdnin. Na krátkodobých resocializačních akcích je
pro účastníky připraven program, který je cíleně zaměřený na změnu negativních postojů a zvládání zátěžových situací. Pod vedením vedoucích a instruktorů se
tak děti účastní řady her a akcí, které obsahují i určitý
prvek romantiky, rizika a dobrodružství. V letošním
roce se uskutečnily již tradiční akce v nepřístupných
jeskyních Moravského krasu v doprovodu zkušených
speleologů a tradiční vodácký tábor na Sázavě.
Další z akcí proběhla 7. - 9. října. Pro patnáct dětí a
jejich doprovod se na ní stala základnou chata Orientka
ve Staré Vsi na úpatí hor Jeseníků. Velkou část víkendového programu tvořily aktivity na nízkých a vysokých
lanových překážkách. Nízké lanové překážky nejsou
umístěny vysoko nad zemí, ale to neznamená, že by
jejich zdolání mělo být jednodušší. Úspěšné absolvo-

Stačí jednou zavolat!
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Silvestr 2011
na Velvetu
Začátek v 19:00

380,-

Cena zahrnuje:
*
hudební produkci – celovečerní a ranní show s DJ
*
novoroční přípitek sektem
*
slané pochutiny založené na stole
*
malý studený předkrm založený na stole
*
Jídlo: 1. 150 g Tataráček + 6 ks topinek
2. 200 g Vepřový nebo kuřecí steak, sázené vejce, hranolky

POZOR: Slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny!
Rezervace míst na tel.: 516 416 335, 736 546 599

VSTUPENKY K ZAKOUPENÍ NA BARU!

vání není o strachu a odvaze, ale o dovednostech,
napětí a dobré zábavě, ať již pro jednotlivce, nebo pro
celý tým. Na vysokých lanech se jistí tzv. ferratovým
jištěním, kdy má lezec dvě karabiny na metrovém laně
a zapíná se na ocelové lano ve výši ramen. Na plošině
mezi překážkami ve výšce 8 metrů se lezec postupným
přepínáním karabin přejistí na další překážku Toto
jištění je naprosto bezpečné, ale zdolání překážky
vyžaduje, vedle obratnosti, pořádnou dávku odvahy. V
realizovaném programu při lanových aktivitách nešlo
však jen o pouhou zábavu s dávkou adrenalinu. Jde o
prostředek, který umožňuje člověku překonat strach a
zažít pocity napětí. Smyslem je umožnit poznání sama
sebe, svých schopností, vloh, hranic a limitů. Děti zde
aktivně řeší vzniklé situace a mohou poznat kouzlo
vzájemné mezilidské spolupráce, pomáhající zvyšovat
jejich sebedůvěru, sebepojetí a sebevědomí. Přestože
počasí tohoto víkendu nebylo ideální, bylo škoda nepoznat krásy okolní krajiny. Po deštivé pěší výpravě k
Rešovským vodopádům pak bylo příjemné využít krytý
bazén se saunou, který je součástí vybavení střediska.
Další z akcí je plánovaná na začátek prosince a
povede opět do přírody, tentokrát na ranč s koňmi.
Vždyť právě prostředí přírody a kolektivu přináší účastníkům projektu nejen nevšední zážitky, ale stává se i
prostorem sociálního učení pro získání důvěry v sebe
a ostatní lidi.
-MěÚ-

* SVATOMARTINSKÁ FOTOREPORTÁŽ 2 *

Blíží se cíl Svatomartinského průvodu. Vzácný světec a patron Města
Blansko vjíždí na svém věrném bělouši hlavní branou do místa oslav
občany a dětmi zaplněného zámeckého parku.

Svatého Martina a jeho doprovod vítají v cíli jejich putování starostové
Blanska a patronátní polské Legnice, představitelé církví a příznivci
svého patrona.

Vzácný host poděkoval představiteli města a blanenským občanům za
vřelé přivítání, přislíbil jim věčnou přízeň a zahájil program oslav, které
byly ukončeny slavnostním ohňostrojem.
Text a foto: - Šr -

6

18. listopadu 2011

Jeden svět na školách
Černé barony zná snad každý, ovšem většinou jen jako humorné filmové zpracování v čele s Ondřejem Vetchým, které vypráví o skutečných osudech mladých mužů, kteří pouze kvůli „nesprávným“
názorům propadli zajetí nucených prací v době komunistického režimu.
Mezi pamětníky, kteří se v minulosti stali členy
PTP neboli černých baronů a sami si touto trnitou
pekelnou cestou prošli, patří dnes nejen spisovatel
Miroslav Švandrlík, ale i stařičcí milí sympatičtí a
upovídaní dědečkové, mezi které můžeme zařadit
i dvaaosmdesátiletého pana Františka Voráče z
Letovic. Ten neváhal a ve čtvrtek 3. listopadu 2011
se dostavil do naší školy, aby i nám, studentům tříd
E4 a O4 na OA a SZdŠ v Blansku, sdělil své zážitky
a dojmy z dob jeho vojenské služby.
Poté, co pan učitel Gregor přivedl a představil
nám pana Voráče, pustilo se nám na dataprojektoru
pět krátkých filmů s názvem: Příběhy bezpráví – Železná opona. Příběhy popisovaly právě toto období
Černých baronů, období „železné opony“, kdy se
prezidentem našeho státu stal soudruh Klement
Gottwald, jehož komunistická vláda zapříčinila naprostou nespokojenost obyvatelstva, které se snažilo
emigrovat na kvetoucí demokratický západ. Aby lidé
neutíkali, začaly se v pohraničí vybudovávat nejen
nekonečné zdi, podobné té berlínské, ale i dráty s
vysokým napětím, jejichž úkolem bylo znemožnit
cestu vedoucí za svobodou těm, co nesouhlasili s
režimem, kde jsou si „všichni rovni“ stejně tak, jako
zvířátka v knize Farma zvířat.
Krátké filmy, se skutečnými událostmi padesátých a šedesátých let, obsahovaly
vzpomínky pamětníků popisující
krutost režimu, nesvobodu slova a
projevu, nezdařené pokusy o útěk,
nepochopitelné důvody pro pobyt
ve vězení či krutost jednotek StB,
při jejichž středověkých výsleších
by se přiznal opravdu každý. Z jejich metod šla zkrátka hlava kolem.
StB, jak jsme se dozvěděli, byla
velmi vynalézavá a kolikrát se její
členové vydávali třeba i za nepřátelské americké agenty, a to jen
proto, aby nic netušící nepřátele
režimu poslali za mříže.
Z příběhů nás zaujal zejména
ten o cyklistickém mistru republiky,
který jen proto, že nesouhlasil s komunismem, sestrojil bez návodu a
za pomocí obyčejných látek létající

balón, se kterým se mu nakonec i s rodinou povedlo
dostat do Rakouska. Když jde lidem o svobodu, tak
udělají i nemožné.
Po zhlédnutí filmů nám začal pán Voráč povídat
své nezapomenutelné zážitky z tohoto období a zároveň komentoval příběhy, které jsme viděli. Vyprávěl,
jako kdyby se mu to vše přihodilo včera, vše měl v
živé paměti.
Povídal o krušných chvílích, které v armádě u
PTP zažil, o nekonečném prodlužování vojenské
služby, o velitelích, kteří nemuseli být vždy jen zlí,
či o dobrých kamarádech, s nimiž se tam seznámil.
Mezi jeho kamarády se objevovala spousta sportovců – reprezentantů, bratr cyklisty, který odletěl
ve zmíněném balónu, či dokonce samotný hrabě
Šternberk, známý též z filmu Černí baroni.
Pan Voráč je na svůj věk velice čiperný a usměvavý. Je to „mladý starý“ pán plný životního elánu,
který si od nás studentů vysloužil za svoje povídání
bouřlivý potlesk.
Musím se přiznat, že v době komunismu bych žít
nechtěl, a kdyby byl komunismus v dnešní době a
jeho členové se chovali jako tehdy, byla by za své
názory alespoň polovina republiky na nucených
pracích a druhá v kriminále.
Pavel Marek, student E4 OA a SZdŠ Blansko

Jana Vaňková
Smetanova 7
Blansko (za spořitelnou)

Tel: 775 923 586

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

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

9 - 18 h
9 - 18 h

Pánské dny bez objednání každé úterý!!!
- Brazilský keratin: hloubková regenerace a narovnání vlasů na dobu 3 měsíců
- Češeme společenské účesy na ples, do tanečních i na večírek
- Vánoční balíčky Matrix v prodeji

Služba v kadeřnictví: Modelace nehtů
Lenka Němcová tel: 777879355 nové nehty 500 Kč, doplnění 330 Kč

Autorské čtení
Existují skřítkové a strašidla? Ve III. A ZŠ na Erbenově
ulici v Blansku se to jimi jenom
hemží. V úterý 2. listopadu
jsme zahájili třídní výstavu
skřítků a strašidel, které jsme
během podzimu vyrobili. Pozvali jsme čtvrťáky na autorské
čtení, aby si poslechli čtení
každého žáka naší třídy o
svém strašidle nebo skřítkovi.
Posluchači ze čtvrté třídy hodnotili naše literární i výtvarné
práce. Každý čtvrťák dal svůj
hlas dílu, které se mu nejvíce
líbilo. Hlasy se spočítaly a
potom následovala odměna.
Žáci III. A, ZŠ Erbenova 13
Alena Lysoňková

Semaforské inspirace
v Blanenském divadle
Fotografie přibližuje
pátek 4. 11. 2011 v Městské knihovně Blansko,
kde za velkého zájmu
veřejnosti proběhl pořad
SEMAFORSKÉ INSPIRACE v podání BLANENSKÉHO DIVADLA
za režijního vedení Jiřího
Poláška. Vzpomínková
koláž, jež vycházela ze
semaforských inscenací,
uváděných v minulosti
blanenskými divadelníky, byla věnována osmdesátým narozeninám
jednoho ze zakladatelů
Semaforu Jiřího Suchého.
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské
knihovny Blansko

Děti pomáhají dětem
Stalo se už tradicí, že se každoročně v adventním čase žáci mladšího školního věku ZŠ a MŠ v
Blansku, Salmova ulice zapojují do Vánočního "stonožkového" jarmarku. Ve volnočasových aktivitách
vyrábějí vánoční přáníčka, jmenovky na dárky a další ozdobné předměty k Vánocům.
Výtěžek z prodeje je určen na pomoc potřebným
dětem, pro dětské domovy, nemocnice a zřizování
škol v zemích zpustošených válkou. Patronkou,
s dlouhodobými mezinárodními zkušenostmi, je
norská neúnavná organizátorka paní
Běla Gran Jensen.
Je pro mne potěšující skutečnost,
že i v letošním školním roce se tohoto
projektu zúčastnilo dobrovolně mnoho žáků naší školy, i jejich rodiče.
Celkový výtěžek z prodeje na
Vánočním jarmarku dosáhl částky
4 063 Kč. Obnos byl zaslán na konto
Stonožka - hnutí na vlastních nohou.
Kromě této částky bylo shromážděno
91 zimních přáníček, které putují do
Norska. V této severské zemi je o
prodej těchto českých přání velký
zájem.
Dobrá vůle, ochota pomoci potřebným, nezištné přátelství má své stálé
místo v naší škole.
Děkuji všem zúčastněným dětem a
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jejich rodičům za podporu myšlenky stonožkového
hnutí, které se rozvíjí i přes velké vzdálenosti států
přesahující naše hranice.
Lada Přikrylová

Den zdraví třídy II.D
Podzim si chodí po venku a maluje svět pěkně
na strakato. Dlouho se nerozmýšlí – tady červenou,
tamhle žlutou, jinde zas hnědou a bílou…Střídá
jednu barvu za druhou. Jindy zase vytáhne z kapsy
dlouhatánskou píšťalu, pořádně se nadechne a
fouká a píská a hvízdá, až se třesou ptačí hnízda,
až se ohýbají větve stromů a padá z nich barevné
listí. Podzim je ale i úspěšným zahradníkem – toho
ovoce a zeleniny, co nám vypěstoval!
V naší sluníčkové třídě vznikla veliká výstavka
plodů podzimu. Všechny jsme si roztřídili na plody
lesa a zahrady a tak vznikl nápad, že si ty dobrůtky
plné vitamínů přichystáme ke zdravé svačině.
Paní učitelka nám nakoupila suroviny na čtyři zdra-

vé pomazánky, rozdělili jsme se do skupin a mohlo
se začít. Každá skupina měla svou velitelku z řad
maminek, které nám ochotně vše vysvětlily a radily
s postupem práce. Výsledky byly ohromující – jak po
estetické tak po chuťové stránce. Spolužačka Ema
si nachystala suroviny k přípravě ovocných špízů,
maminky nám napekly zdravé moučníky a hodování
mohlo začít!
Bříška byla za chvíli plná a tak jsme se s kuchařskými výtvory podělili i se svými staršími kamarády.
Den zdraví jsme si užili do sytosti a už se těšíme,
až celou školu provoníme sladkou vůní vánočního
cukroví.
Ivana Kunderová, ZŠ TGM Blansko

Neházejte zářivky do popelnic
Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru
se směsným komunálním odpadem ani do separace,
protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné
látky.
Správným místem pro vyřazené světelné zdroje
(trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky a
výbojky) je sběrné středisko odpadů v Horní Lhotě
nebo na ul. Luční (dále jen SSO), které slouží jako
místo bezplatného zpětného odběru elektrozařízení
z domácností. Mimo vysloužilých televizí a ledniček
tady můžete bezplatně odevzdat i zářivky nebo
úsporky. Najednou lze přinést maximálně třicet kusů,
ale po předchozí dohodě s provozovatelem SSO
jich můžete vrátit i více. Tyto světelné zdroje však
musí být celé a nepoškozené. Jinak nepodléhají
bezplatnému zpětnému odběru a město je likviduje
za poplatek jako odpad. Místa zpětného odběru mohou bezplatně využívat i právnické a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, aniž by se musely v případě
odevzdání zářivek a výbojek, prokazovat speciální
kartou nebo jiným dokladem.
Dalším místem, kde je možné zdarma odevzdat
použité zářivky, jsou prodejny, ve kterých tyto výrobky nakupujete. V prodejně vám vezmou zpět tolik
kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete
nových. Při nákupu musí být zákazník informován o
způsobu a možnostech zpětného odběru použitého
elektrozařízení. V případě, že zákazník v obchodě
tuto informaci nedostane, je prodejce povinen od
něj stará elektrozařízení odebrat v neomezeném
množství, aniž by jejich odběr vázal na nákup nových
výrobků. Prodejci pak mohou tyto odebrané světelné
zdroje odevzdat v nejbližším SSO.
Systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení, který zajišťují společnosti EKOLAMP, Asekol
a Elektrowin snižuje počet černých skládek a šetří
obcím peníze. Kolektivní systém EKOLAMP vybavuje sběrné dvory speciálně označenými kovovými

nádobami a zajišťuje jejich výměnu za prázdné.
Nepoškozené světelné zdroje jsou pak na náklady
EKOLAMPu přepravovány k recyklaci.
Město Blansko má zájem, aby se množství odevzdaných použitých lineárních a úsporných zářivek
stále zvyšovalo. Proto uzavřelo smlouvu o zpětném
odběru s kolektivním systémem EKOLAMP. Pomoci
můžete i vy - žádnou zářivku ani úsporku neházejte
do popelnice nebo do kontejneru.
V žádném případě nepatří ani do separačních nádob
na sběr skla. Tam se s největší pravděpodobností rozbijí. Pokud se však v nepoškozeném stavu dostanou
k recyklaci, bude možné z nich více než devadesát
procent materiálu (sklo, hliník) využít.
-měú-

Reakce - polemiky
Bordel v lese
Nedá mi, abych nezareagoval na úvodník o
nepořádku v lese. Nedivte se, že tam je. Je to cca
půl roku, co jsme s přítelkyní vyrazili za procházku
do lesa za Blansko. Zastavili jsme vedle dalších aut
a vyrazili jsme. Na začátku polní cesty, která vede
do lesa, kolem nás projel traktor s vlečkou plnou
stavebního odpadu. Vytáhl jsem mobilní telefon a
vyfotil jsem traktor s vlečkou. Asi za 10 minut kolem
nás projel traktor s prázdnou vlečkou. Vyfotil jsem ho
znovu. Kousek od kraje lese se vyjímala hromada
sutě. Vyfotil jsem i tuhle hromadu. Doma jsem fotky
poslal mailem starostovi. Odpověď mi přišla asi za
14 dní s tím, že mám napsat oznámení a odeslat ho
papírovou formou na odbor životního prostředí obce.
Nedivte se proto nepořádku v lese, když je to všem
šumák.
-ros-
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč.
bourání. Tel. 724249530
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* RÁMOVÁNÍ, PASPARTOVÁNÍ - příjem zakázek v prodejně Aliquis, Centrum Ježek,
Smetanova 6, Blansko, www.aliquis.cz.
* Salon Bella: Nabízím stříhání psů, objednávky možné na tel: 732879309 či emailu
strihanibella@centrum.cz
* Nabízím štítovou plochu čtyřpodlažního
domu pro vaši reklamu. Plocha je v centru
Blanska u rušné křižovatky. Informace na
tel. 721008900.
* Prodám byt 2+1 v OV v Blansku, cihla,
1100000,- Kč. Tel. 603722434.
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, připadně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na
tel. 603722434.

PRODEJ
* Stavební rozvaděč - plně funkční, za 3500,- Kč.
Tel. 606728334.
* Postel s úložným prostorem za 1200 Kč, dvojpostel
za 2500 Kč. Přívěs zaauto, 500 Kg, stavěno na 1 t,
2 x 1,5 m, kola 13" pod ložnou, výroba 03, za 14 tis.
Tel. 739022072.
* 4 zimní pláště Pirelli 185/65R1466T + disky, 100,Kč/kus. Tel. 776083980.
* OV 3+1 na Podlesí, 3.p s výtahem; plast. okna;
šatna; voný ihned. Tel. 606648772.
* Dveře 60 L, 70 P, 80 L vše prosklenné 3/4, 70 P plné,
60 P modřínové. Levně. Tel. 776026792.
* 2+1. Volný ihned. Tel. 603936689. Ne RK!
* 3+1 na Zborovcích. Volný od 8/2012. Tel.
603936689. Ne RK!
* Nové nepoužívané relaxační křeslo z ohýbaného
dřeva, světlý buk s potahem z režné látky. PC 990
Kč, cena dohodou. Tel. 608958869.
* Nové protipožární dveře do bytu, pravé, 90 cm, II.
jakost. Cena 1500,- Kč. Tel. 777964213.
* Ložnici Ludvík XIV. - dvě postele, noční stolky,
skříně. Cena 7000,- Kč. Tel. 739562375.
* Světlou atyp. kuchyň dělanou na zakázku. Cena
6 - 7 tis. Stěhování. Tel. 739562375.
* Léčivou dýni Hokaido. Tel. 732779990.
* Plynový sporák, 3 plyn. bomby, válendu světlou
dřevěnou na nožkách i s matracemi, TV stolek
světlý, proskl. dvířka, otáčecí pultík, dvě poličky.
Tel. 739425314.

KOUPĚ

Sport Club Jany Kuncové
ve školním roce 2011/2012

www.rosendorf.cz

Rozvrh pro malou
tělocvičnu ZŠ Dvorská

Plavání dětí od 4 let v pondělí a
ve středu v 17 hod. kryté lázně

Pondělí:
17:00-18:00 hod. - Pilates. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání.
Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo,
svaly jako základ správného držení těla. Tvaruje
postavu, snižuje hmotnost.
Lektorka: Ing. Pokorná J.

1. Začátečníci od 4 let „Hvězdičky“ - učí se orientaci
ve vodě, potápět se, skákat a splývat.
Lektorka: A. Vymazalová
2. mírně pokročilí „ Žabky“ - osvojují si základní
plavecké pohyby 2 stylů, startovní skok.
Lektorka: S. Marková, J. Kuncová
3. pokročilí „Rybičky“ - zdokonalují oba plavecké
způsoby a učí se dalším stylům. Lektor: L. Molek

18:00-19:00 hod. - Power jóga. Je zaměřena
na protažení svalů celého těla, jejich posílení a
udržení tělesné schránky ve fyzické i duševní
harmonii.
Lektorka: Ing.Pokorná J.
19:00-20:00 hod. - Kondiční cvičení s trampolínami. Cvičební program v tempu, přizpůsobený
všem věkovým kategoriím, s posilováním a
redukcí problémových partií.
Lektorka: Kučerová J.
Úterý:
18:00-19:00 hod. - ZUMBA - ZUMBA. Pohybová
aktivita, kterou zvládnete i bez předchozí pohybové průpravy. Obsahuje prvky aerobiku, lat.amerických tanců i posilování a protahování, zábavnou
formou zde snadno snížíte svoji hmotnost.
Lektorka: Jana CT Brno
Středa:
18:00-19:00 hod. - Kondiční cvičení s trampolínami.
Lektorka: Kučerová J.
Čtvrtek:
18:00-19:00 hod. ZUMBA - ZUMBA.
Lektorka: Jana CT Brno
Pátek:
18:00-19:00 hod. - Kondiční cvičení s trampolínami.
Lektorka: Kučerová J.
Neděle:
18:00-19:00 hod. ZUMBA - ZUMBA.
Lektorka: Jana CT Brno

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

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

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

Informace o všech
uvedených aktivitách

776 140 953
Mgr. Jana Kuncová

Úspěšný Aerobic Team
Orel Blansko
Ve dnech 7. - 9.10. 2011 se v prostředí liberecké Tipsport arény konalo Mistrovství ČR v Gymnastickém, Step, Team a Dance aerobiku ve všech věkových kategoriích. Závodu se zúčastnilo téměř
400 závodníků z celé ČR, včetně děvčat z blanenského Aerobic Team Orel Blansko.
Soutěž probíhala ve třech dnech podle jednotlivých kategorií. Závod Team aerobiku, ve kterém
soutěžila naše děvčata, byl zařazen na neděli. I
přes velkou konkurenci jsme bojovali a podařilo

* Byt 2-3+1 v Blansku. Tel. 606720933.
* 3+1(kk) v OV v Blansku. Cena do 1,5 mil. dle stavu
a výměry. ivan.nejezchleb@seznam.cz.

RŮZNÉ
* Hledáme domov pro několik opuštěných koťátek.
Jsou zdravá a krásná. Tel. 737452965.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v BK, Divišova ul. za
800,- Kč/měs. Tel. 725864374.
* Hledám pronájem 1-2+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Daruji za odvoz BTV TOSHIBA, úhl. 100 cm. Tel.
739594667.
* Pronajmu 2+1 po rek. v BK s vybav. kuchyní,
lednicí, pračkou, internetem. Jinak nezařízený. Tel.
602877751.
* Pronajmu 1+1, Sever, dům po revitalizaci, zasklený balkon, téměř zařízený. Od ledna 2012. Tel.
737802235.
* Daruji za odvoz starší použité panelákové dveře,
2x pravé 80 cm, 2x levé 60 cm. Tel. 777964213.
* Pronajmu zařízený byt 2+kk v novostavbě na Zborovcích s internetem a parkovacím místem u domu.
9.500 Kč včetně inkasa. Tel. 606111459.

se nám získat cenné kovy. Měli jsme zastoupení
v kategorii AG1(starší žáci) a AG2(juniorky). První
soutěžila mladší kategorie AG1 ve složení Nela
Šenková, Hanka Zouharová a Karolína Bojanovská.
Dívky z celkových 8 přihlášených sestav vynikly a
získaly krásné bronzové
místo. Juniorský team
ve složení Lenka Krátká,
Nikola Farkašová a Erika Ovečková úspěšně
porazil tři další skupiny,
včetně největších rivalek
z Liberce a obsadily místo nejcennější, čímž se
děvčata stala mistryněmi
ČR v Team aerobiku.
Celkově se Mistrovství ČR 2011 stalo
pro Aerobic Team Orel
Blansko velice úspěšné,
avšak děvčata nepřestávají trénovat. Zanedlouho nás čeká závěrečná
soutěž tohoto roku - Pohár Federací ve Zlíně.
Pro některé je to závod
poslední, tak nám držte
palce!
Lenka Krátká

Nabízíme:
*
*
*
*
*

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

Kontakt:
516 432 363, 777 100 103
e-mail: rosendorf@iol.cz
Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Petr Bende – 5.12.2011 v 19.30 h, Dělnický dům
Blansko. Tradiční vánoční koncert, tentokrát s hosty
Slávkem Janouškem, Cimbálovou muzikou Grajcar a
dětským pěveckým sborem Perličky. Cena: 199,- Kč
Ticketpro:
22.11. 2011 Karel Gott a hosté - Brno, Boby centrum
23.11. 2011 Tom Jones - Brno, Hala Rondo
4.12. 2011 Hana Zagorová - Brno, Boby centrum
Ticketstream:
25.11. 2011 Apokalypsa 34 – Brno, BVV
27.11. 2011 Louskáček - Brno, Janáčkovo divadlo
27.11. 2011 Šípková Růženka - Brno, Janáčkovo
divadlo
Ticket Art:
19.11.2011 Mrazík – muzikál na ledě, Brno
25.-27.11. Popelka – muzikál na ledě, Brno
26.5.2012 Alexandrovce, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Bradway, Praha
Aktuální nabídka:
Kalendáříky Blansko – tentokrát s historickými motivy
dřevěného kostelíka a zámku. Zdarma!
Kalendář Adamov 2012 – Adamov v dílech výtvarníků. Ve stolním kalendáři naleznete vyobrazení
města od začátku 19.století až po současnost.
Cena: 55,- Kč
Kalendář Zpřístupněné jeskyně ČR 2012 – vydala
Správa jeskyní České republiky, formát A3, obsahuje
fotografie všech 14 přístupných jeskyní ČR. Cena:
110,- Kč
Aktuální pozvánka:
Rozsvícení vánočního stromu – 25.11. 2011, nám.
Republiky Blansko
Po celý den na náměstí trhy. V rámci trhů zabíjačkové speciality. Např. teplá ovarová polévka, ovárek,
vepřové vnitřnosti, maso z udírny a další. Z nápojů
punč, dětský vánoční punč, medovina, svařák a další
alko i nealko nápoje.
Kulturní program od 15.00 hodin:
15.00 h dětský folklórní soubor Drahánek
15.15 h Adéla Grimová zazpívá dětem
15.45 h Martini Band
16.10 h Kamarádi: Vánoce s kamarády
17.05 h Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
17.10 h Dechová hudba Blansko: Vánoční čas nastal
Pokyn k rozsvícení vánočního stromu dá starosta
v 17.05 hodin. Dětem, které přijdou převlečené za
čertíky nebo andílky, rozdá cukrovinky.
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-

S - PODLAHY
ODLAHY
PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
VYUŽIJTE
- DPH POUZE
10%

www.guape.cz

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

NOVÁ ADRESA:
ROŽMITÁLOVA 40, Blansko
(nad restaurací Punkva)
TEL. 775 765 790, 775 111 911
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Nevídaný úspěch fotbalistů
FK Apos Blansko
Konec dobrý, všechno dobré. Tak to několikrát zaznělo po sobotním utkání fotbalistů FK Apos
Blansko s druhým mužstvem tabulky krajského přeboru FK IE Znojmo. I když srpnové utkání ve
Znojmě skončilo 0:0, málo kdo pokládal sobotní utkání za snadné.
Bezbranková první půlhodina byla oťukáváním,
občas ze strany znojemských i okopáváním, ale
výsledek si při pohledu na hru nikdo neodvážil tipovat. Až v 38. minutě se zavlnila branková síť. A z
kopačky koho jiného, než střelce většiny prvních a
často ne posledních branek Martina Sehnala. Vedení
blanenských vyvedlo znojemské hráče z míry natolik,
že když se o šest minut později blanenští nahrnuli
do těsné blízkosti branky, dal si znojemský kapitán
vlastní gól a poločas skončil 2:0 pro FK Apos Blansko.
Druhý poločas začal po zkušenosti z Moravského

Krumlova, kde blanenští vedli také 2:0 a nakonec
prohráli 4:2 velmi opatrně. Této opatrnosti udělal v
52. minutě konec Jenda Doležel, který nekompromisní střelou upravil na 3:0. A pak začal koncert, jaký
ještě blanenské hřiště nezažilo. Za čtyři minuty – v 56
minutě zvýšil stav Radim Bubeníček z penalty na 4:0,
za další čtyři minuty exceloval Sehnal svojí druhou
brankou na 5:0, a aby nebyl všem gólům konec,
zlomil v 87 minutě smůlu posledních minut, kdy jsme
dostávali několik zbytečných branek Marek Pernica,
který pěknou brankou uzavřel rekordní skóre na 6:0.
Po šestnácti utkáních podzimního kola krajského
přeboru je v čele soutěže Vracov se
34 body, druhé Znojmo 31 bodů, třetí
Bzenec a čtvrtý Rousínov s 29 body
a na pátém místě Blansko s 28 body.
Takže mezi prvními pěti mužstvy
není velký bodový rozdíl. Škoda
některých ze sedmi nerozhodných
výsledků, z nichž za zbytečnou ztrátu
bodů lze pokládat remízy s mužstvy
z druhé poloviny tabulky, 14. Podivínem, 16. Rájcí – Jestřebím, 9.
Ráječkem, 11. Rajhradem, zatímco
úspěchem byly remízy s prvním
Vracovem, druhým Znojmem, třetím
Rousínovem a z mužstev, která jsou
v tabulce před Blanskem, byli blanenští poraženi pouze 1:0 od Kyjova,
který je šestý a má po podzimním
kole o jeden bod méně.
- Šr -

Memoriál Dana
Němce

S úsměvem opouštěl po zápase s FK IE Znojmo hřiště kanonýr blanenské kopané Martin Sehnal. Znojemský brankář si od něj odvážel
dvě branky a částečně i podíl na té, kterou mu přidal jeho spoluhráč.
Foto: - Šr -

V sobotu 19. listopadu pořádá
FK Apos Blansko v hale TJ ČKD
Blansko na Údolní ulici 14. ročník
Memoriálu Dana Němce v halové
kopané mužů s mezinárodní účastí.
Do uzávěrky Monitoru byla přihlášena mužstva HFK Olomouc, Sokol
Bořitov, SK Olympia Ráječko, FC
Sparta Brno, Zrcadlo Team, Legnica Polsko a domácí FK Apos Blansko. Zahájení turnaje ve skupinách
je v 8.15 hod. a závěrečné souboje
od 13.50 hod.
- Šr -

SQUASH
Rozšíření
provozní doby
Závěrečnou říjnovou sobotu proběhl další z plánovaných squashových turnajů. 18 chlapů a 1 žena
změřili své squashové síly. Čtyři skupiny nejprve v
utkání na 1 set do 11 bodů, rozdělilo všechny hráče
do nasazení velkého hracího pavouka a také do
skupiny E o pořadí na dalších místech. Pavoukem
se postupovalo při vítězství směrem nahoru a při
porážce směrem dolů.
Všichni hráči tak byli stále ve hře, ať už to bylo v bojích o příčky nejvyšší nebo ty nižší. Zde se již hrálo na
dva vítězné sety vyřazovacím způsobem. Celkovým
vítězem se nakonec stal znovunavrátilec Jan Zezula,
který ve finále porazil boskovického Jirku Vybíhala
a odsunul ho tak na příčku druhou. Boskovickým se
zde opravdu tentokrát dařilo. Hned třetí příčka, jak se
říká, pomyslná bedna, patřila Radovanu Štumpovi,
který celkem překvapivě odsunul na čtvrté místo
Nabila Laie. Páté místo patřilo v posledních třech
turnajích absentujícímu Jaromíru Matalovi. Šestým
místem také upoutal navíc Zdeněk Hlavinka, také
hráč z Boskovic. Ceny do turnaje věnovala ČAD
Blansko a.s.

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:

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

Listopadový turnaj proběhne od 13 hodin v sobotu
19. listopadu. Jste opět zváni, věřím, že přijdete v
takovém počtu, jak to bylo na výše uvedeném turnaji.
Od 1. listopadu v našem squashcentru také došlo
k rozšíření provozní doby, tak abychom uspokojili
narůstající zájem o squash.
Provozní doby je tedy následující:
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

7.00-21.00
7.00-21.00
7.00-21.00
7.00-21.00
7.00-21.00
zavřeno
10.00-12.00, 17.00-20.00

Rezervace:
tel. 516 412 100, 777 887 700
e-mail: squash@cadblansko.cz
-rl-

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

Tel. 606 263 064
INTERNET
PRO BLANSKO A OKOLÍ

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

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

Již

9m9ě,síčně!

od

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

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

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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