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 Zatímco dříve byl u 
nás k šoférům zákon 
benevolentnější, děti 
se neuvazovaly k se-
dačkám a neplatila po-
vinnost rozsvítit ve dne 
světla, dnes se naštěstí 
pravidla zpřísnila. Ří-
kám naštěstí, neboť na 
silnicích se to i přes po-
měrně přísná pravidla 
silničního provozu, bo-
dový systém a vysoké 
pokuty doslova hemží 
blázny, kteří vyhlášku 
nerespektují, chovají 
se jako hovada a abso-
lutně si neuvědomují, 
že ve hře není jen jejich 
život a zdraví, nýbrž i 
těch, kteří s ním vozov-
ku sdílí. Ono stačí být v 
nesprávný okamžik na 
nesprávném místě a je 
to.
 Zrovna v úterý 13.11. 
jsem se vracel ze slu-
žební cesty z Českých 
Budějovic a nestačil mne přecházet zrak. Na dálnici 
předjíždí kamion náklaďák a nikterak se nezalamuje 
tím, že za ním se málem srazilo několik vozidel, které 
svým bezohledným chováním ohrozil. Tohle je jedna 
z věcí, které prostě nepochopím – oba tahače mají 
vzadu stejnou nálepku s osmdesátkou v červeném 
kolečku, ale jeden druhého vesele předjíždí za bílého 
dne a než se mu to podaří, trvá to klidně třeba dva 
kilometry… 
 Další „dáreček“ jsem potkal těsně před Brnem. 
Dodávka chtěla předjet osobní automobil, který však 
jel v levém pruhu, neboť se chystal předjíždět kami-
on. Šofér dodávky na nic nečekal a předjel osobák 
zprava, což se samozřejmě na dálnici nesmí. Jakmile 
se vracel do levého pruhu, předjížděnému vozidlu 
urazil kus nárazníku, šlápl na plyn a ujel…
 Nejlepší zážitek na mne čekal před Šebrovem. 
Cestou do kopce u Sebranic jsem dojel Felicii, ov-
šem za převážkou z kopce už to pěkně frčelo kolem 
devadesátky, takže jsem neměl důvod ji předjíždět. 
Stejný názor však nesdílel řidič 
červeného terénního vozu za 
mnou, který nás začal předjíž-
dět. V momentě, kdy byl vedle 
mě, se ze zatáčky asi 150 metrů 
před námi vyřítil další osobák. 
Myslel jsem si, že to odneseme 
všichni čtyři. Naštěstí řidič Feli-
cie přede mnou šlápl na brzdu 
a ten protijedoucí zřejmě také, 
a červený off-road se nakonec 
vtěsnal do úzké mezery mezi 
vozy…
 Z Šebrova už šla cesta hlad-
ce, jel jsem plynule a klidně a 
paradoxem je, že v Blansku 
jsem potkal červený off-road, 
který před Šebrovem tolik po-
spíchal. Kdyby se ona situace 

 Doba je rychlá, všechno kolem nás se hýbe ve zběsilém tempu, vědci nám představují jednu 
převratnou novinku za druhou, a zatímco před 100 lety si mohl automobil dovolit koupit pouze mo-
vitý zákazník, dnes si jej může pořídit téměř každý. Před dvaceti lety u nás připadal jeden osobní 
automobil na více než čtyřčlennou rodinu, nyní je tu tolik aut, že připadne jedno na každou dvojici 
Čechů včetně nemluvňat. S vysokým počtem vozidel na silnicích souvisí také pozornost věnovaná 
silničnímu provozu. Auto je totiž moc dobrý sluha, ovšem v rukou blbce se může stát smrtelným 
nástrojem.

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

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

www.realitymacocha.cz

RD Němčice

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

RD Dolní Lhota

Řadový RD 3+kk k bydlení i rekreaci. CP: 482 m2.
mob.:  777 857 739 Cena: 950.000 Kč

Chata Blansko 

Velmi pěkná chata na vlastním pozemku. CP: 418 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 550.000 Kč

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

Byt Adamov 2+1

DB/OV 2+1 se zasklenou lodžií. Nová kuchyňská linka.
  
mob.: 777 857 740 Cena: 1.000.000 Kč

Byt Blansko 2+KK

Velice pěkný DB 2+kk (58 m2), 2× lodžie, 4. patro 
s výtahem.
mob.: 777 857 739 Cena: 950 000 Kč

k jednání + doplatek anuity

JSME S VÁMI JIŽ 20 LET NA TRHU S NEMOVITOSTMI

- Byt 1+1 v OV Blansko – Údolní, 32 m2, 3.p., komletní rekonstrukce ...NC – 790.000 Kč
- Byt 2+1 v OV Blansko – Smetanova, 3.NP, 58 m2, výhled na JZ ...NC – 1 149.000 Kč 
- Byt 2+1 v OV Adamov – 1. NP v RD se zahr., 72 m2, vlastní topení ...NC – 1 199.000 Kč
- RD 3+kk Blansko – H. Lhota, celková rekonstrukce, klidné místo...NC – 1 900.000 Kč
- STP na RD Blansko – Horní Palava, 462 m2, IS, blízko centra města...NC – 509.000 Kč
- Pozemek zahradní rodinný dům - Ráječko, 1647 m2, IS dostupné ...NC – 499.000 Kč
- Pronájem 2+1 Blansko – Chlečického, 57 m2, 1.p., prázdný... NC – 4.000 Kč/měs.+ink.
- Podnájem 2+1 Blansko – Poříčí, 55 m2, 1.p., bez vybavení... NC – 5.000 Kč/měs.+ink
- Pronájem 2+1 Blansko – N.R., 52 m2, 4.p., výtah, „super“...NC – 9.900 Kč/měs.vč.ink.

Byt 3+1 OV Blansko – Pekařská
93 m2, 2.p., velmi pěkný, výhled na JZ, 
vlastní topení, k nastěhování v 06/13.

NC – 1 590.000 Kč

Pronájem komerčních prostor 
Blansko - Poříčí, 200 m2, lukrativní místo 
v přízemí s částečným vybavením.

NC – 15.000 Kč/měs.+ink.

www.mikark.cz

odehrála o půl vteřiny dříve, nepotkali bychom se u 
kruháče, ale nejspíš v nemocnici či v márnici. 
 Jak vidíte, stejně nic nenaspěcháte. Můžete se 
klidně chovat na silnici jako prase, ale ve fi nále 
budete v cíli jen o chlup dříve než ten, který pojede 
v klidu. To vám opravdu stojí riskovat život pro těch 
pár minut navíc, které strávíte ve voze?
 Auta jsou dnes poměrně dostupným artiklem a 
výhodou je, že si za pár korun můžete pořídit sice 
starý, ale silný vůz. Této výhody využívají především 
nezkušení řidiči, kteří mají oprávnění pár týdnů a 
myslí si, že jim silnice patří. Nepatří. Jsou stejnými 
účastníky provozu jako ti poctiví, kteří se jen snaží 
dodržovat dopravní předpisy. Na tom přece není nic 
špatného. A na druhou stranu – ať už máte starší 
škodovku nebo mercedes za miliony, neoprávňuje 
vás to k tomu, že jste o něco lepší nebo horší než 
ostatní. Dobrého řidiče totiž nedělá vysoká rychlost, 
nýbrž ohleduplnost a slušné chování.

-mumma-
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Přerušení elektrické energie
Dne 21.11.2012 od 07:00 do 15:00
Blansko - Hořice - celá obec Hořice - obyvatelstvo 
i podnikatelská činnost.

-eon-

Benefiční koncert
 Britský zpěvák a kytarista James Harries zahraje 
pro dětský domov Boskovice. James Harries, to je 
britský zpěvák, kytarista a skladatel, žijící přes dvacet 
let v Česku. Pokud si myslíte, že jste ho ještě nikdy 
neslyšeli, pravděpodobně se mýlíte. Jeho písně zní 
ve fi lmech Snowboarďáci, Rafťáci, Bobule a nejno-
věji složil i hudbu pro další český fi lm - Lidice.
 Koncert se uskuteční 23.11.2012 od 18.00 hodin v 
zámeckém skleníku Boskovice. Koncert je pod zášti-
tou města Boskovice. Z každé vstupenky o hodnotě 
120,- půjde celých 100,- na podporu individuálních 
vzdělávacích potřeb sociálně znevýhodněných dětí 
v dětském domově Boskovice.
 Předprodej vstupenek bude spuštěn v pátek 
2.11.2012 a to v informačním centrum Boskovice a 
informační kanceláři města Blanska. Cena vstupen-
ky je 120,- v předprodeji a 170,- na místě. Předání 
výtěžku ředitelce dětského domova proběhne před 
samotným vystoupením v 18.00 hodin.
 Pozvěte kamarády, přátele, kolegy z práce, 
prostě všechny, kteří mají rádi kvalitní hudbu a tím 
tak současně pomůžou i dětem v dětském domově 
Boskovice. 
 Těšíme se na Váši účast, která pomůže. 

Mongolsko našima očima
 Ve spolupráci s blanenským CENTREM PRO 
připravila na středu 21. 11. 2012 v 18 hodin Městská 
knihovna Blansko přednášku s besedou Mongolsko 
našima očima. Fundování lektoři (Mgr. Blanka Ben-
dová, Mgr. et Mgr. Miroslav Šamalík) a host (Altan-
tuya Gungaa) seznámí zájemce z řad veřejnosti s 
problematikou života mongolské minority v našem 
městě.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny 

Malí zdravotníci
 Začátkem listopadu navštívila naši třídu zdravotní 
sestřička paní Dvořáková. Seznámila nás s tím, jak 
máme pečovat o svoje zdraví. Nejvíce nás zaujaly 
nástroje a pomůcky, které lékaři i sestřičky používají. 
Největším zážitkem pro nás bylo, když jsme si mohly 
některé nástroje samy vyzkoušet. Hodinová beseda 
rychle uběhla a už se těšíme na další poučné setká-
ní. 

Děti z I. A a Mgr. S. Jakubcová, ZŠ Erbenova

Italští uprchlíci                                     
v 1. světové válce

 Od roku 2010 zahájila Městská knihovna Blansko 
činnost vlastní edice KráLiK (Krásná Literatura Kra-
je). Jednoduchými technickými prostředky (formát 
A5, kopírování, kroužková vazba), s nízkou ekono-
mickou náročností a svépomocným způsobem vydá-
vá regionální publikace se zaměřením na převážně 
krásnou literaturu.
 Pátou knihou, kterou KráLiK přivedl na svět, je 
příspěvek autorek Ivany Bojdové a Evy Šebkové 
Italští uprchlíci v 1. světové válce.
 Slavnostní křest proběhne v pátek 23. 11. 2012 v 
18 hodin v dětském oddělení knihovny. Úvodní slovo 
pronese Mgr. Pavel Přikryl, v kulturním programu 
vystoupí SZUŠ Blansko.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Obě nemocnice okresu Obě nemocnice okresu 
Blansko byly úspěšnéBlansko byly úspěšné

S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

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

TruhlářstvíTruhlářství

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

SEKRSEKR

1984

 Možná si vybavíte rok. Možná prosté číslo. A někteří 
si vybaví román George Orwella, který vyšel již v 
roce 1949. Shodou okolností byl v roce 1984 uveden 
i stejnojmenný fi lm na motivy tohoto románu.
 Nemá smysl se šířeji rozepisovat o ději, který tato 
kniha popisuje. Ale já naposledy zaznamenal jistou 
podobnost mezi tím, co vídám a slýchám kolem sebe 
a tím, co popisuje tento legendární román.
 Tak například Velký bratr... Každý den, miliony z nás 
zanechávají větší či menší digitální a nesmazatelnou 
stopu v tomto světě. Použití platebních karet dokáže 
naprosto přesně zmapovat naše zájmy, pohyb nebo 
anomálie vůči našemu běžnému chování. A vůbec teď 
nejde o kamerové systémy, které jsou instalovány v 
našem okolí. Informace na sociálních sítích, textové 
zprávy, telefonáty. Přestupky, vlastnictví, prodeje, 
nákupy... To vše lze lépe, či hůře dohledat v některé 
z databází. A naše neopatrnost tomu kolikrát nahrává. 
I proto jsem nebyl příliš šťastný z dalšího požadavku 
na „udání“ sebe sama (sčítání lidu).
 „Doublethink“ (čili dvojí myšlení), v knize pěkně 
popsáno jako bíločerné krásně koresponduje s dnešní 
dobou více než si někteří uvědomujeme. Záleží jen na 
úhlu pohledu. Na porovnání jedné veličiny k veličině 
druhé různým způsobem a rázem nedostáváme jiný 
výsledek, ale často výsledek zcela opačný. Důkazem 
mohou být názory na klimatické změny, na státní dluh, 
na životní úroveň nebo úspěch či neúspěch toho 
kterého projektu.
 A tak se stává, že výdajovým škrtem je označeno 
zvýšení daní, za obrovský úspěch je označeno další 
zadlužení naší země (vydání dluhopisů), protože jsme 
naše zdroje (které řečeno slovy bývalého premiéra 
byly, ale teď už nejsou) projedli a takových věcí by 
se našlo jistě dost na 100 takovýchto sloupků.
 Už jen čekám, kdy se začnou vymýšlet nová slova 
a vytvoříme jakýsi „Newspeak“. Jisté vlaštovky se již 
našly, „kupodivu“ opět z tábora našich „moudrých“ 
vládnoucích spoluobčanů, ať již jsou z kterékoli 
parlamentní strany. Takovým newspeakem může být 
sněmovní rozprava nebo snaha o to, aby během 20 
minut projevu neřekl přednášející vůbec nic. Pokud 
někdo neznáte legendární britský televizní seriál „Ano, 
pane ministře“, podívejte se na něj. A zaměřte se na 
postavu sira Huphreye Applebyho, stálého tajemníka 
při ministerstvu pro administrativní záležitosti.
 Hezký den.

Freddie 
(freddiemail@email.cz) 

Postup knihovny vůči dlužníkůmPostup knihovny vůči dlužníkům

 Memorandum ke 2. etapě Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji 
bylo schváleno. Navazuje na memorandum k závěrům 1. etapy s cílem zajistit občanům kraje kvalitní, 
bezpečnou a efektivní zdravotní péči lůžkových zařízení bez ohledu na jejich právní formu a zřizovatele a 
na Memorandum 2 uzavřené mezi zdravotními pojišťovnami a MZ ČR dne 20. 6. 2012 a budou naplňovány 
základní předpoklady pro kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče: 

- minimální personální vybavení odpovídající platné 
právní normě 
- samostatná odborná oddělení poskytují zdravotní péči 
odpovídající základním či nadstavbovým oborům dle 
příslušné právní normy
- podmínkou statutu samostatného odborného oddělení 
je dále 24hodinová přítomnost lékaře se specializo-
vanou způsobilostí dané odbornosti (akceptovatelná 
je alternace odbornosti traumatologie a ortopedie v 
případě prokazatelně dlouholetých zkušeností z obou 
odborností) v případě nereálnosti splnění tohoto po-
žadavku lze pro zachování odbornosti využít statutu 
ordinariátu v rámci jiného oddělení nebo tzv. společ-
ného lůžkového fondu 
- splnění odborných akreditačních podmínek pro od-
borná oddělení resp. jednotlivé odbornosti, nejedná-li 
se o atypické oddělení dané vnějšími podmínkami 
akceptovatelnými zdravotními pojišťovnami 
- plnění ukazatelů minimálního počtu výkonů v rámci 
jednotlivých odborností a dalších odborných kritérií v 
případě, že budou řádně defi novány Ministerstvem 
zdravotnictví ČR 
- souběh úvazků lékařů:
 * rozsah lůžkového fondu pro akutní péči je defi no-
ván v rámci celého Jihomoravského kraje a jednotlivých 
okresů s tím, že okresy Brno – město a Brno – venkov 
jsou posuzovány jako jeden celek 
 * „páteřními“ nemocnicemi v mimobrněnských 
okresech jsou nemocnice ve Znojmě, Břeclavi, Kyjově, 
Vyškově, Boskovicích - v případě existence více než 1 
zdravotnického zařízení pro akutní péči v rámci 1 okre-
su (okresy Blansko, Hodonín, Břeclav) se předpokládá 
co možná nejužší součinnost nemocnic v Blansku, Ho-
doníně a Hustopečích s příslušnou páteřní nemocnicí s 
možností ponechání stávajících odborností při splnění 
platných podmínek pro poskytování zdravotní péče, 
pokud se dané nemocnice nedohodnou za souhlasu 
zřizovatele jinak (souhrn akutních lůžkových odborností 
je uveden v příloze) 

* v souvislosti se stávajícím a předpoklá-
daným demografi ckým vývojem v kraji a 
v návaznosti na analýzu dat Národního 
referenčního centra nebude redukován 
aktuální rozsah lůžkového fondu v odbor-
nosti vnitřního lékařství a geriatrie 
* rozsah a spektrum lůžkového zařízení 
pro akutní péči je v každém zdravotnic-
kém zařízení defi nován jednotně pro 
všechny smluvní zdravotní pojišťovny 
* cílovým stavem je průměrně cca 3,7 - 
4,5 lůžka / 1 000 obyvatel v rámci celého 
Jihomoravského kraje s tím, že specia-
lizovaná a superspecializovaná péče je 
centralizována do vybraných subjektů v 
Brně (zejména ve fakultních zařízeních 
a specializovaných ústavech) a rozsah 
standardní lůžkové péče bude v rámci 

jednotlivých okresů srovnatelný 
 * nezbytná součinnost s rezortem sociálních věcí s 
cílem včasného zajištění dostatečného rozsahu rezi-
denčních sociálních služeb tak, aby zdravotnická lůžka 
byla efektivně využívána pro poskytování zdravotní 
péče 
 * zejména v návaznosti na lůžka následné péče 
bude možnost zřizovat v potřebném rozsahu akutní 
sociální lůžka s cílem překlenout období, kdy již není 
indikována lůžková zdravotní péče a zároveň není 
zajištěna indikovaná lůžková péče některého ze zaří-
zení sociálních služeb – přitom není nezbytné vytvořit 
samostatnou stanici, oddělení těchto lůžek. Lze jednat 
o transformaci části akutních lůžek na lůžka následné 
péče – rozsah a struktura sítě lůžek následné péče 
bude zpracována v termínu do 31. 12. 2012. 

Dohodu podepsali:
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví 
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
MUDr. Pavel Horák,CSc.,MBA, ředitel VZP
Ing.Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA, prezident Svazu 
zdravotních pojišťoven ČR 

Souhrn akutních lůžkových odborností:
 - Nemocnice Boskovice, p. o. 
 - vnitřní lékařství 
 - chirurgie 
 - gynekologie a porodnictví 
 - dětské lékařství 
 - anesteziologie a intenzivní medicína 
 - ortopedie 
 - Nemocnice Blansko, p. o. 
 - vnitřní lékařství 
 - neurologie 
 - pneumologie a ftizeologie 
 - rehabilitační a fyzikální medicína 
 - nukleární medicína 

- Šr -

1) Postup Městské knihovny Blansko (dále knihovna) 
vůči jejím dlužníkům rámcově vychází ze zákona č. 
257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozo-
vání veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon) a platného znění Knihovního řádu 
Městské knihovny Blansko.
2) Nevrátí-li čtenář knihu(y), resp. AV nosič(e) či jinou 
položku z fondu knihovny (knihovní jednotku), ve stano-
veném termínu, bude považován za dlužníka knihovny 
a vyzván k řešení této skutečnosti elektronicky (SMS, 
e-mail), resp. poštou (korespondenční lístek), 1. upo-
mínkou (1 týden po uplynutí termínu k vrácení, který 
je udán při výpůjčce)) a elektronicky, resp. poštou, 2. 
upomínkou (1 měsíc po 1. upomínce).
3) Nedojde-li ze strany dlužníka k řešení vzniklé situace 
ani 1 měsíc po 2. upomínce, bude dlužníkovi neprodleně 
zaslána výzva ředitele knihovny formou doporučeného 
dopisu.
4) Jestliže dlužník nevyřeší situaci ani v termínu, který 
stanoví výzva ředitele knihovny, 
bude okamžitě celá záležitost předána Komisi k pro-
jednávání přestupků města Blansko formou oznámení 

o podezření ze spáchání přestupku.
5) Sankce vůči dlužníkům jsou stanoveny platným 
Knihovním řádem Městské knihovny Blansko.
6) Výjimky z bodu 5 jsou v pravomoci ředitele knihovny 
pouze na základě písemné žádosti dlužníka.
7) Dlužníkem vůči knihovně zůstává příslušná osoba 
do doby, než prokazatelným způsobem vyřeší svoje 
závazky ve vztahu ke knihovně (včetně řešení podle 
bodu 6; bez ohledu na sankce stanovené při řízení před 
Komisí k projednávání přestupků města Blansko); mož-
nost půjčovat si knihovní jednotky bude v elektronickém 
výpůjčním systému knihovny do konečného vyřešení 
zablokována.
 Platnost nového postupu vůči dlužníkům (včetně 
některých úprav Knihovního řádu Městské knihovny 
Blansko) bude od 1. 1. 2013!
 Doporučujeme všem stávajícím i novým čtenářům 
seznámit se s platnou podobou KŘ MK Blansko včetně 
všech příloh. Informace budou všem zájemcům samo-
zřejmě poskytnuty také všemi odbornými pracovníky 
Městské knihovny Blansko.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

 Městská knihovna Blansko vzhledem k praktickým zkušenostem přistupuje k novému postupu vůči 
svým dlužníkům z řad registrovaných čtenářů. Níže uvedený materiál podává základní přehled o postupu 
(podrobněji je tato problematika zpracována v Příloze č. 4 Knihovního řádu Městské knihovny Blansko):

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

2.580,- Kč2.580,- Kč

Obvyklá cena: Obvyklá cena: 
3.500,- Kč 3.500,- Kč 
u nás zau nás za

šetřete peníze!!!šetřete peníze!!!

ZIMNÍ BUNDA NYNÍ ZA 
                      SKVĚLOU CENUSKVĚLOU CENU  

Activity  & x - treme sports outerwear
Dámská bunda Passo Tonale - vodní sloupec 10.000 mm 
H2O, prodyšnost 10.000 g/m2 za hodinu, odnímatelná 
kapuce, sněhový pás, kryté zipy.  
Dále v nabídce: Dámská pánská a dětská zimní obuv,  obuv 
s nepromokanou membránou, zimní bundy, čepice, větrovky. 
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Cenová houpačkaCenová houpačka

Charita pomáhá občanům, Charita pomáhá občanům, 
rodinám i dětem v nouzirodinám i dětem v nouzi

Metoda TRX v nemocnici BlanskoMetoda TRX v nemocnici Blansko

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

Tel. 606 805 051

Z Rájce do Velké Británie Z Rájce do Velké Británie 
a zpět za 9 dnía zpět za 9 dní

PRACOVNÍK KONSTRUKTÉR 
- pro Engineering Centre
s požadavkem na následující odborné znalosti:
- VŠ/SŠ vzdělání – technického směru
- znalost zpracování výkresové dokumentace na PC
 (dobrá znalost software SolidWorks nebo ProEngineer, Inventor, ...) 
- praxe minimálně 3 roky
- znalost konstrukce svařovaných konstrukcí výhodou
- znalost AJ (na dobré úrovni podmínkou)
- řidičský průkaz sk. B

Popis pracovní náplně: 
- konstrukční zpracování projektů
- vyjasňování a upřesňování požadavků zákazníků 
- jednání se subdodavateli
- řízení realizace projektu, instalace u zákazníka.

Hlavní náplň 
- projektování licích linek pro roztavené kovy
 včetně periferních zařízení 

Nástup – co nejdříve!!!
Kontakt:
Ing. Vladimír Netopil, email: vlanet@pyrotek-inc.com

High Temperature Material Technology Since 1956

Zboží Albert Billa Kaufl and
Kuře chlazené 1 kg 74,90 74,90 74,90
Játra vepřová 1 kg 69,90 69,90 49,90
Vepřová krkovice 1 kg 124,90 129,90 99,90
Cukr kostkový 1 kg 29,90 32,90 31,90
Cibule 1 kg 7,90 19,90 12,90
Květák 1 ks 29,90 39,90 29,90 
Rajče keř. 1 kg 27,90 39,90 34,90
Mléko v lahvi 1 l 19,90 14,90 14,90 
Cena celkem: 385,20 422,20 349,20
Rozdíl: + 36.- + 73.- 0 

 Dnešní houpačka je až na jednu položku zboží 
stejná, jakou jsme zveřejnili 19. října. Chybí cena 
za volně prodejné brambory, protože v Bille měli 
jen balené, co by výsledek zkreslovalo. Cena se 
ve všech prodejnách nezměnila u kuřat, kostko-
vého cukru a mléka. K podstatnému zvýšení ceny 
došlo v Bille u vepřové krkovice o 30 Kč, zatím 
co Albert o 10 Kč zlevnil, podobně to dopadlo i u 
rajčat atd. Nejlevnější ve srovnání s říjnovou hou-
pačkou byl, i když v součtu o 39 Kč podražil opět 
Kaufl and, zatím co Albert je o 59,70 Kč a Billa o 

35,50 Kč levnější. Je to opravdu jak na houpačce. 
Mnoho se nezměnil i pořádek v prodejních pro-
storách. V tom směru přetrvává i po částečném 
zlepšení problém s nedostatkem skladovacích 
prostor pro prázdné palety v Kaufl andu. Nový 
sklad zatím, možná i zásluhou „horlivé moudrosti“ 
těch, kteří zveřejněné fotografi e nepovažovali 
za dokumentaci skutečného stavu, vybudovány 
nejsou a problém zůstává.
 Ceny byly odečteny v pátek 9. listopadu 2012.

- Šr -

 O činnosti Oblastní charity Blansko, která se již dvacet let věnuje službám pro rodiny a od roku 
1994 po založení Centra pro matku a dítě zvýšenou pomocí rodinám vyrovnávajícím se s různou 
zátěží, např. nemocí člena rodiny či úmrtím, jakož i problémy neúplné rodiny, informovala na tiskové 
konferenci Města Blansko zástupkyně ředitelky Oblastní charity pro rodinu a poradenství Blansko 
Mgr. Blanka Bendová.

 Ve svém příspěvku konstatovala, že tyto rodiny 
se díky úpravě našeho sociálního systému často 
ocitají v existenčních problémech. To vše, jak uvedla, 
potvrzují počty rodin, kterým v minulém roce Oblastní 
charita poskytla krizovou pobytovou pomoc 129 
osobám a letos dva měsíce před koncem roku již 
dalším 106 osobám. Sociální služba Azylové domy 
poskytla v minulém roce pomoc 17 matkám s 36 
dětmi, letos 18 matkám se stejným počtem dětí. Dal-
ším 86 ženám se 173 dětmi již z kapacitních důvodů 
nemohla být pomoc poskytnuta. Řekla: „Považujeme 
za automatické, že se rodina stará o své blízké, ale 
nikdo už nevidí, kolik sil to ty nejbližší stojí a jak málo 
je jim společnost oporou. V poslední době jsme se 
vše naučili hodnotit penězi. Pokud bychom výchovu 
dětí vlastních, nebo osvojených, péči o zdravotně 
postiženou osobu blízkou chtěli alespoň částečně 
fi nančně ohodnotit, mohli bychom se inspirovat 
stávajícími náklady na péči o tyto osoby v ústavech. 
Za jeden měsíc ústavní péče zaplatí náš stát od 40 
000 Kč do 120 000 Kč, co je v průměru kolem 
960 000 Kč za rok, které každá dobře peču-
jící rodina naší společnosti ušetří. Možná je 
fi nanční hodnota pro mnoho lidí jasnější než 
hodnota morální. Lidské hledisko důstojného 
a láskyplného domácího prostředí se těžko 
vyčísluje. Za letošní rok již můžeme v rámci 
služeb a projektů blanenského Centra „PRO“ 
(zkratka Pomoc Rodinám, Obětem) hovořit o 
760 rodinách, kterým jsme naše podpůrné 
aktivity poskytli.“
 Proto se Charita stále více zabývá aktivi-
tami směřujícími k předcházení negativních 
vlivů v rodinách. Realizují vzdělávací a tré-
ninkové aktivity pro rodiny s dětmi, mezige-
nerační soužití v rodinách a společnosti. Nově 
jsou zakládány a podporovány svépomocné 
skupiny, jejichž cílem je umožnit lidem potý-
kajícím se s určitými problémy, aby se setkali 

s ostatními v podobné situaci a mohli si vzájemně 
vyměňovat zkušenosti, poznatky a nalézt společné 
řešení. Vzhledem k tomu, že Charita neposkytuje 
služby osobám závislým, daří se spolupráce se spo-
lečenstvím „Anonymních alkoholiků“. Je známo, že 
alkoholismus tíží řadu rodin a prolíná i do uplatnění 
se v zaměstnání. Je to problém celé společnosti ne-
závisle na postavení těchto osob v zaměstnání, zda 
se jedná o muže či ženy a jejich uplatnění v životě. 
Podle jedné odborné práce dokonce množství skupin 
Anonymních alkoholiků souvisí i s nižším výskytem 
cirhóz v dané lokalitě. Pro ty, kteří mají problém a 
chtějí s touto skupinou spolupracovat, mohou si najít 
kontakt na www.anonymnialkoholici.cz. 
 Že je Městem Blansko podporovaná činnost Cha-
rity velice záslužná se již přesvědčily stovky občanů 
a řada rodin, kteří se dostali do těžce řešitelných 
situací. Bohužel, jejich počet narůstá a ne ve všech 
případech lze přes veškerou snahu řešení najít. 

Text a foto: - Šr - 

Zástupkyně ředitelky Oblastní charity pro rodinu a pora-Zástupkyně ředitelky Oblastní charity pro rodinu a pora-
denství Blansko Mgr. Blanka Bendová na tiskové konfe-denství Blansko Mgr. Blanka Bendová na tiskové konfe-
renci Města Blansko.renci Města Blansko.

 Rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko nabízí celou 
řadu programů cvičení pro veřejnost – cvičení na míčích, 
cvičení pro těhotné, cvičení pro seniory, Tai-či, SM systém, 
cvičení Bosu, aj. Od 1.11.2012 nabízí rehabilitační oddě-
lení novinku v komerčních programech – metodu TRX.
 Co znamená metoda TRX? TRX (zkratka pro Training 
Resistance Exercise) je především revoluční metoda 
cvičení. TRX je závěsný posilovací systém - druh fi tness 
cvičení, při kterém používáte vlastní tělesnou hmotnost 
a gravitaci. Jedná se o tzv. funkční trénink. 
 TRX buduje svalovou sílu, rovnováhu, fl exibilitu a akti-
vuje stabilizační svalstvo po celou dobu cvičení. Je určen 
pro cvičence všech fi tness úrovní, tedy od začátečníků 
až po elitní sportovce. 
 S TRX můžete provádět nekonečné množství cviků, 
kdy jedinou intenzitou je úhel Vašeho těla oproti závěs-
nému bodu a Vaše tělesná hmotnost. Po celou dobu 
cvičení na TRX je vždy cvičeno pouze s váhou vlastního 
těla, a to ve všech třech rovinách pohybu, což je nejop-
timálnější pro komplexní uplatnění pravidel funkčního 
tréninku. Intenzitu lze měnit změnou postoje cvičence 
oproti závěsnému bodu. Cvičení na TRX se může zdát 
jako velmi snadné, ale opak je však pravdou. TRX byl 

vyvinut americkými vojenskými, speciálními jednotkami, 
které TRX hojně využívají při  trénincích na svých základ-
nách i mimo ně. TRX procvičí nejen svalové partie, které 
jste zvyklí procvičovat při svých trénincích, ale zejména 
zapojí svaly, o kterých jste doposud nevěděli. Lze cvičit 
jak samostatně, tak i ve skupinách.
TRX můžete absolvovat v úrovních:
 TRX – začátečníci: Lekce je určená pro úplné za-
čátečníky, naučíte se nastavovat délku popruhů, vázat 
jednoruční úchop, během cvičení budete zkoušet různé 
úhly a obtížnosti při provádění cviků. Jednorázový vstup 
90,- Kč.
 TRX – mírně pokročilí: Lekce je pro ty, kteří zvládli 
nácvik základních cviků, ovládají nastavované délky po-
pruhů, včetně jednoručního úchopu. Jednorázový vstup 
90,- Kč.
 Mezi další modifi kace TRX patří Body form (cvičení pro 
ženy se zaměřením na problémové partie, jednorázový 
vstup 90,- Kč), FT – bojovník (intenzivní cvičení zaměřené 
na posilování a rozvoj aerobní kapacity, jednorázový 
vstup 90,- Kč) a osobní trénink (procvičení konkrétních 
pohybů či partií dle požadavků klienta, cena lekce je 
150,- Kč).

 Výukově-poznávací cesty do Velké Británie se na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí už staly tradicí a ne-
odmyslitelnou součástí výuky. I letos v září tedy měli studenti možnost vycestovat na devět dní do 
země, jejíž jazyk se učí a jejíž kulturu poznávají zprostředkovaně ať už ve škole nebo v každodenním 
životě z televizních seriálů, písní, reklam či prvků životního stylu, které nezadržitelně pronikají i k 
nám.

 A tak ti, co využili příležitosti vycestovat za velmi 
výhodnou cenu díky dotačnímu programu Jihomorav-
ského kraje „Do světa 2012!“, mohli vidět na vlastní 
oči, ohmatat vlastníma rukama, prochodit vlastníma 
nohama a zažít na vlastní kůži to, o čem dříve slyšeli, 
četli, nebo to viděli na obrázku. 
Letos naše cesta směřovala do jihoanglického 
přímořského letoviska Worthing, kde naši studenti 
navštěvovali dopolední hodiny angličtiny a po odpo-
ledních nebo celodenních výletech se ve večerních 
hodinách vraceli do svých hostitelských rodin. Vět-
šina z nich si pochvalovala, že se „tu angličtinu učí 
zas trochu jinak než ve škole“, že rodiny „jsou super 
a dobře jim vaří“ a v doprovodném odpoledním 
a třikrát i celodenním poznávacím programu, do 
něhož byl zařazen Londýn, Brighton s podmoř-
skými akvárii, Portsmouth se svým námořním 
muzeem, úchvatné útesy Seven Sisters nebo 
malebný Hever Castel či historicky významný 
Hastings, si vybral snad každý něco, co ho 
zaujalo a na co bude dlouho vzpomínat.
Důležitou součástí výletu byla i zastávka při 
cestě do Londýna v nedalekém městečku 
Sittingbourne, abychom se podívali do míst, 
kde žijí a studují žáci naší partnerské školy, s 
níž rozvíjíme eTwinningovou spolupráci.
Celý zájezd probíhal ve velmi pohodové a přá-
telské atmosféře, k jejímuž vytvoření přispěla 
nejen paní průvodkyně, ochotná a usměvavá i 
páni řidiči, kteří s sebou vezli a na odpočinek od 

tradiční anglické kuchyně servírovali tradiční české 
párky. Nelze rovněž opomenout ani všechny členy 
pedagogického doprovodu, kteří zvládali mnohé 
únavné a organizačně náročné situace v klidu a s 
úsměvem, a v neposlední řadě ani samotné studenty, 
kteří k nemalé radosti svých pedagogů byli vřele 
a upřímně chváleni v jazykové škole i v rodinách, 
neztratili se při náročných přesunech londýnským 
metrem ani v rušných ulicích malých i velkých měst 
a v plném počtu, s dobrou náladou a plni dojmů se 
vrátili zpět domů. 

Mgr. Barbora Honzátková 
vyučující anglického a francouzského jazyka
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ČKD Blansko Engineering, a.s. ČKD Blansko Engineering, a.s. 
slaví úspěchy slaví úspěchy 

I letošní oslavy svatého Martina přivítal přívětivý slunný den. Slavnostní 
průvod ulicemi města od kostela absolvoval sv. Martin na bílém koni v 
krojovaném doprovodu do zámeckého parku, kde byl očekáván rekordní 
účastí blanenských občanů.

Za zvuku fanfár přijel sv. Martin se svým doprovodem k tribuně, kde byl 
očekáván a přivítán starostou, církevními hodnostáři včetně zakladatele 
blanenského kostela a shromážděnými občany. 

Text a foto: - Šr -

Na zdraví lidu blanenského připil sv. Martin spolu se starostou a jeho 
hosty mladým vínem z letošní sklizně. Je to poprvé, co se svátek slavil 
přesně v den svátku Martina 11.11., takže bylo možné připít v 11 hodin 
11 minut Svatomartinským vínem.

* SVATOMARTINSKÁ FOTOREPORTÁŽ  ** SVATOMARTINSKÁ FOTOREPORTÁŽ  *

Další
akce:

14.-16.12.2012
Kuchyně 

první republiky
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vás zve na jedinečnou akci:

ZvěřinovéZvěřinové
HODYHODY

RestauraceRestaurace U Zámečku

 Hydraulická laboratoř společnosti ČKD Blansko 
Engineering, a.s. získala druhé místo v 10. ročníku 
soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2011 v 
kategorii High-tech nemovitost, kterou uspořádala 
agentura pro podporu podnikání a investic Cze-
chInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a 
obchodu České republiky a Sdružením pro zahranič-
ní investice AFI. Výsledky soutěže byly slavnostně 
vyhlášeny 7. 11. 2012 
ve Veletržním paláci 
v Praze. Za společ-
nost ČKD Blansko 
Engineering převzali 
ocenění generální ře-
ditel ing. Emil Žižka a 
ředitel hydraulické la-
boratoře ing. Radomír 
Havlíček. 
 Hydraulická labo-
ratoř ČKD Blansko 
Engineering, a.s. je 
moderním experi-
mentálním pracoviš-
těm, které slouží pro 
ověřování nových 
hydraulických řešení 
na fyzikálních mode-
lech vodních turbín, 
čerpadlových turbín 
a čerpadel. Svým vý-
znamem a využitím 
přesahuje hranice re-
gionu, přispívá k roz-
voji vědy, výzkumu a 

vývoje v oblasti hydrotechniky a umožňuje dodávat 
hydraulické stroje na konkurenceschopné úrovni s 
renomovanými světovými fi rmami. Z významných re-
ferencí můžeme připomenout např. nové hydraulické 
řešení pro PVE Dlouhé Stráně, ale také projekty do 
Indie, Švédska, Finska, Norska, Slovinska, Kostariky, 
Ekvádoru a dalších zemí.

Jana Skotáková

Můžete se těšit na nejvybranější 
pochoutky z mufl ona, divočáka, 
srnce či jelena. 
Jídelní lístek na www.uzamecku.cz
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V pondělí 14. listopadu zahájila Česká spořitelna po krátkém přerušení 
činnosti provoz v rekonstruovaných prostorách bývalé prodejny a restau-
race Palava na Wanklově náměstí. Poslední pokyny oblastního manažera 
Antonína Dvořáka zaměstnancům a slavnost otevření pobočky v nových 
prostorách mohla být zahájena.

Hosty slavnosti byli i představitelé Města Blansko. Spolu s regionálním 
ředitelem Ing. Petrem Kudrnou se na slavnostním aktu podílel i starosta 
Ing. Lubomír Toufar. Po přestřižení pásky následovala prohlídka nových, 
bez nadsázky přívětivých a důstojných prostor historické spořitelny.

Text a foto: - Šr -

Po krátkém přerušení, kdy zaměstnanci stihli svá pracoviště v rekordním 
čase přestěhovat a připravit pro obnovení služeb poskytovaných obča-
nům, byl ihned po slavnostním aktu zahájen provoz. I když se dostavilo 
více občanů než při obvyklém provozu, o úsměv zaměstnanců i zákazníků 
v novém prostředí nebyla nouze.

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

SLAVÍME      LET!!!

Nově zrekonstruovaný salonek
pro vaši soukromou akci do 50 osob s vlastním barem - pronájem ZDARMA!pro vaši soukromou akci do 50 osob s vlastním barem - pronájem ZDARMA!

* Nově zrekonstruované * Nově zrekonstruované sociální zařízenísociální zařízení
* Parkování * Parkování přímopřímo u restaurace u restaurace

* * RozvozRozvoz 365 dní v roce od rána do večera 365 dní v roce od rána do večera

* Denní menu - * Denní menu - výběr ze 3výběr ze 3 jídel jídel

tel. 516 tel. 516 4419 55519 555

1010
KÁVA ZDARMA!!!
Po předložení tohoto kupońu 
obsluze Pizzazz obdržíte šálek 
prvotřídní kávy zdarma.

NOVÝ VŮZ

NOVÝ VŮZ
i díky vám jsme museli poříditi díky vám jsme museli pořídit

nový rozvozový vůz...nový rozvozový vůz...
 3+1 pizza ZDARMA!   - 3 pizzy, 4. pizza zdarma

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

 2+ rozvoz ZDARMA!   - 2 pizzy, rozvoz zdarma

Areál Kaufl and, Blansko. Areál Kaufl and, Blansko. Provozní doba:  po - čt 10-22/pá 10-24/so 11-24/ne 11-22Provozní doba:  po - čt 10-22/pá 10-24/so 11-24/ne 11-22





Slevy platí po předložení tohoto

kupónu a nedají se kombinovat.
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Kvalifikovaná onkologická péčeKvalifikovaná onkologická péče

Basketbalisté BBK vedou tabulku Basketbalisté BBK vedou tabulku 

Reakce - polemikyReakce - polemiky

Inzerujte v MONITORU!
 - Efektivní inzerce
 - Bezkonkurenční ceny
 - Individuální přístup
 - SLEVY AŽ 50%
  na opakovanou inzerci
 - Grafi cký návrh ZDARMA
 - PR článek
  jako BONUS k inzerci

Monitor je stále nejčtenějším periodikem 
v Blansku, tudíž

inzerce u nás se VYPLATÍ!!!
Volejte ještě dnes na tel.

606 728 334
monitor@monitor-bk.cz

K povolebnímu                     
úvodníku

 Nikdo nepochybuje, že volby v České republice 
jsou demokratické a každý oprávněný volič se může 
svobodně vyjádřit. Výsledek je třeba respektovat, ať 
si vyberou voliči tak, či onak - levici anebo pravici. 
Každý nevolič ztrácí šanci vzít život do vlastních 
rukou. Voliči naproti tomu nemají jiný legální pro-
středek, jak svoji nespokojenost vyjádřit. Proto mne 
svým obsahem překvapil úvodník Monitoru 19. října, 
kdy se autor děsí výsledky voleb. 
 K jeho hodnocení minulého vývoje bych si dovolil 
podotknout, že téměř třetina obyvatel republiky se 
narodila po roce 1989. V tomto přelomovém roce 
byli dnešní pětatřicátníci zhruba na konci povinné 
školní docházky a čtyřicátníci odcházeli na vojnu. 
Jsme nyní v období, kdy polovina české populace 
nemá reálné ponětí o tom, jak doba před rokem 1989 
ve skutečnosti vypadala. Ne že bych dnešní mladé 
generaci tu zkušenost přál. Nicméně hodnocení 
oné doby je poznamenáno krajně zjednodušujícím 
schématem, které logicky dvacet let dohání mezeru 
v popisu „temných stránek“ minulého období. Je 
to jistě dobře, protože negativa nelze zamlčet, ale 
trapné argumenty typu nedostatku toaletního papí-
ru a banánů už nikdo moc nebere a pochybuji, že 
by nějak výrazněji ovlivnily občany u volební urny. 
(Navíc plete-li si autor - z politického hlediska - třeba 
trapně význam pojmu demonstrace a manifestace v 
souvislosti s 1. májem a tzv. Vítězným únorem.) 
 Realitou bylo, že proti heslům Národní fronty téměř 
nikdo neprotestoval. Znárodnění velkého majetku po 
druhé světové válce? Správně! V očích většiny lidí 
byl po válce skoro každý podnikatel kolaborant. Část 
majitelů navíc byli Němci. Židovští továrníci skončili 
v koncentrácích a čeští v očích lidí spolupracovali 
s okupanty. Vždyť chodili na gestapo, na úřady 
a dodávali pro Říši a vyráběli válečný materiál. A 
navíc hlídali lidi, aby v podnicích nekradli, což se 
za okupace považovalo za přirozené právo a téměř 
za formu odboje. Po válce leželi národu v žaludku 
taky sedláci a obchodníci, protože prodávali černé 
potraviny a zboží za šílené ceny, které lidem vytahaly 
z kapes poslední kousky jmění. Zapomíná se, že 
drtivá většina majetku byla v Čechách znárodněna 
dříve, než přišli komunisté k absolutní moci v únoru 
1948. 
 V přelomovém roce 1989 se projevila ztráta morál-
ního kreditu KSČ. Většina lidí, včetně jejich řadových 
členů, ji vnímala jako mafi ánskou organizaci, na níž 
nebylo moc levicového. Fungovala především pro 
požitky vyšších stranických funkcionářů, kteří větši-
nou rychle přešli do nově vzniklých stran se stejným 
cílem. Jako příklad poslouží třeba dva stávající 
prezidentští kandidáti, z nichž ten se současnými 
nejvyššími preferenci by dokonce prosazoval „tvrdší“ 
důchodovou reformu a současnou KSČM, která je 
proti bývalé KSČ naprosto lidumilnou a demokratic-
kou stranou, by do vlády ani nepustil. Komu by to 
nestačilo, tak je třeba možno připomenout polistopa-
dového předního politika Ivana Kočárníka. V 80. le-
tech byl, jako vysoce postavený člen KSČ, ředitelem 
odboru tehdejšího ministerstva fi nancí. Jako příklad 
ještě třeba uvedu Mariána Čalfu, anebo Tomáše 
Ježka, člena KSČ od svých osmnácti roků. Známý 
Josef Tošovský vstoupil do KSČ v letech nejtvrdší 
normalizace v roce 1973 a Vlastimil Tlustý dokonce 
v roce 1989. O současných politicích, přestupujících 
z jedné strany do druhé, jako třeba ministr Kalousek, 
poslankyně Parkanová a celá řada dalších, nechci 
psát. Být politikem může být pro někoho docela 
výhodné, jak ukazuje vystudovaný historik, později 
pracovník památkové péče, archeolog, dělník na 
pile a zaměstnanec lékárny. V roce 1992 byl členem 
předsednictva ČSSD, o šest let později ministrem 
a prvním místopředsedou vlády. Funkci premiéra 
zastával až do roku 2004. Poté stačil být šest let 
eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a 
rovné příležitosti. Zejména důchodce jistě potěší 

informace, že jeho příjem v té době byl 540 000 Kč, 
příspěvek na bydlení byl 75 000 Kč, příspěvek na 
reprezentaci činil 15 000 Kč. Po skončení práce v 
Bruselu obdržel 500 000 Kč na přesídlení a nyní k 
tomu po tři roky bere tzv. vyrovnávací příspěvek ve 
výši 280 000 Kč měsíčně. Až bude důchodcem, snad 
vystačí s bruselskou penzí 106 000 Kč a s českou 
zhruba ve výši dvojnásobku průměru. 
 Stačí podívat se večer na televizní zpravodajství 
s pravidelně se opakujícími korupčními skandály 
politiků, poslechnout si rozhovory důchodců ve vlaku, 
debaty pacientů v lékárně, anebo absolventů vyso-
kých škol po návštěvě pracovního úřadu a nestačíte 
se divit, co se to u nás děje. V průběhu nezbytné 
ekonomické transformace po roce 1989, bohužel 
bez pevného právního rámce, se vytvořily propojené 
hospodářsko-politické skupiny, které podporují vše, 
jen aby si zachovaly „získané“ postavení. Vytvořilo 
se tak politické prostředí, které umožňuje do znač-
né míry využívat ve svůj prospěch státní fi nanční 
prostředky, jak jsme svědky korupčních skandálů v 
současné době.
 Pochopíte, proč lidé nevěří politikům. Politika 
přestala být posláním a stala se výnosnou činností. 
Přičtete-li si k tomu nějakou osobní životní zkušenost 
každého voliče, tak hned máte vysvětlení výsledku 
voleb. Většina vlastně nevolila konkrétního socialistu 
či komunistu, ale někoho, kdo jim alespoň slibuje 
zajistit podobné sociální jistoty, které měli.
 Dovolím si ještě dodat, že nejsme národem hlu-
páků, kteří by snad věřili, že je možné v dnešním 
globalizovaném světě o polovinu století zpět zvrátit 
společenský a ekonomický vývoj v České republice, 
která je součástí sjednocující se Evropy. Na rozdíl od 
autora si také nemyslím, že „náš národ má krátkou 
paměť.“ Třeba si někteří voliči, což je polovina dnešní 
generace, porovnali svoji životní realitu a současnou 
situaci v České republice s tím, co říkal v prosinco-
vém projevu Václav Havel na Letné: „ Dvacet let 
tvrdila ofi ciální propaganda, že jsem nepřítelem 
socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalis-
mus. Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte. 
Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v 
níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v níž 
nebudou strádat lidé ponížení, staří, děti, či lidé 
jakkoli handicapovaní. Chceme republiku, která 
bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny 
ponižující přehrady mezi společenskými vrstvami. 
Toužím po takové republice více než jiný“. O necelý 
měsíc později při svém novoročním projevu uvedl: 
„Za svůj úkol považuji podporu všeho, co povede k 
lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných 
a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv 
důvodů hůře než ostatní.“. 
 A co říci na závěr? Snad jen to, že autor v úvodu 
píše, že nebyl volit. Je to jeho škoda a škoda všech, 
kteří nešli k urnám. Takto možná přispěli ke kritizo-
vanému výsledku voleb. Pak by si neměli stěžovat 
a raději tam příště jít. Třeba mohl být výsledek voleb 
jiný. 

Prof. dr. Petr Chalupa, CSc.

Reakce na Freddieho             
sloupek

 Pravidelně a pečlivě čtu Monitor včetně Freddieho 
sloupku. S jeho autorem v mnoha případech živě 
souhlasím. S jeho příspěvkem "Svítíme!" v 21. čísle 
Monitoru však nemohu.
 Velmi energicky se ohrazuje vůči některým tvrze-
ním slovy: "Nevěřím vám ani slovo". Nemusí. Stačilo 
by vědět.
 1. Zdroje světla - světlo emitující diody (zkráceně 
LED) mají za sebou více než 40 let existence, čili 
nové zdaleka nejsou. Z počátku se používaly spíše 
jako signalisační světla, později po zdokonalení 
výrobní technologie i jako prostředek k osvětlování. 
Čili pochybnosti o jejich trvanlivosti jsou nemístné. 
Fyzikální důvody pro omezenou životnost nejsou 
(na rozdíl od žárovek a výbojek, zvaných lidově 
"úsporky"). Nikdo se přece nedomnívá (aspoň pev-
ně doufám) že drát vedoucí elektrický proud se tím 
opotřebuje a přestane jako vodič fungovat a zdroje 
LED jsou na tom podobně.
 2. Poznámkou o toxickém odpadu pan Freddie 
sekunduje senátorovi Kuberovi; ten se mračil nad 
rtutí, kterou obsahují výbojky. Jsem přesvědčen, 
že v naprosté většině domácností ještě pořád mají 
rtuťový lékařský teploměr. Ten obsahuje 100 x více 
rtuti nežli výbojky pro domácí použití. A určitě většina 
domácností nemá v bytě víc než 100 výbojek. I u nás 
doma, přestože jsem zastánce úspor elektrické ener-
gie, jich máme v bytě "jen" 21. Takže ty teploměry by 
měly být mnohem nebezpečnější a zatím nestály za 
protest nikomu.
 3. Finanční úspory považuje pan Freddie za 
směšně malé. Jak pro koho. Jestliže na jednom 
LED svítidle ušetřím podle autora pouhých 2000 Kč 
na 25 let svícení, tak za 20 svítidel (u nás třeba) to 
bude 20x2000=40000 Kč, což činí 1600 Kč/rok. Pro 
někoho částka pod jeho rozlišovací schopností. Přeji 
panu Freddiemu, aby mu to vydrželo.
 4. Na žárovky prý v obchodě nenarazíte. Je 
opravdu nezbytná taková očividná lež? Žárovky s 
příkonem menším než 60 W zatím zakázány nejsou 
a i těch, před 2 roky zakázaných, šedesátek měl 
nově otevřený Bauhaus v Ivanovicích 20. října t.r. 
vystavených několik beden.
 Doporučuji psát jen o tom, čemu aspoň trochu 
rozumím.

ing. Jiří Sokolíček

 Onkologicky nemocní pacienti blanenského okresu se nemusí bát - kvalifi kovanou onkologickou 
péči dostanou v Nemocnici Blansko.

 Činnost ambulance klinické onkologie má v 
Nemocnici Blansko dlouholetou tradici, má přímou 
návaznost na Masarykův onkologický ústav v Brně 
a právě lékaři z tohoto ústavu pečují v Blansku o 
onkologicky nemocné pacienty. Rádi bychom uklidnili 
naše stávající pacienty, že se změnami chodu onko-
logické ambulance v boskovické nemocnici se pro 
ně vůbec nic nemění (zejména stran medializované 
nutnosti cestovat pro kvalifi kovanou onkologickou 
péči do Brna). Otevřené dveře mají i pacienti, kterých 
se změny provozu v Boskovicích týkaly.
 Ambulance klinické onkologie v Nemocnici Blan-
sko funguje s obecným zaměřením, docházejí sem 
pacienti s jakýmkoli druhem onkologického onemoc-
nění s výjimkou malignit hematologických.
 Ambulance využívá kompletní zázemí Nemocnice 
Blansko a velmi úzce spolupracuje s jednotlivými 
pracovišti. Zajišťuje konziliární onkologická vyšetření, 
u nově diagnostikovaných onemocnění s přímou 
návazností na místní či brněnské multidisciplinární 
týmy. V onkologické ambulanci Nemocnice Blansko 
se léčí pacienti perorální onkologickou léčbou a 
standardně se zde sledují pacienti i po ukončení 
onkologické terapie. Ambulance umožňuje i preven-
tivní vyšetření pacientů se zvýšeným rizikem vzniku 
nádorového onemocnění s návazností na provedení 
genetické konzultace, stejně jako preventivní sledo-

vání pacientů s již prokázaným rizikem dědičnosti 
nádorových chorob.
 V onkologické ambulanci je vyšetřeno v průměru 
25 pacientů za den, převládají pacienti s nádory 
prsu a trávicího traktu. V ambulanci ordinuje MUDr. 
Dagmar Adámková Krákorová každý čtvrtek od 7.00 
do 15.00 hodin, jednou za 14 dní v úterý MUDr. Jiří 
Tomášek od 16.00 do 20.00 hodin. Ambulance sídlí 
ve 3. podlaží lůžkové části Nemocnice Blansko.
 Do ambulance je třeba se objednat, objednací 
lhůty nejsou delší než 14 dní. Ambulance garantuje 
dosavadní onkologickou péči jednak svým stávajícím 
pacientům, ale má své dveře otevřené i pro pacienty 
nové. Objednávejte se na telefonním čísle 516 838 
309, a to vždy ve čtvrtek od 7.00 do 16.00 hodin. 
 Nemocnice Blansko je součástí sítě Národního 
onkologického registru, jehož okresní správu převza-
la 1.7.2012 a stala se tak spádovou oblastí hlášení 
onkologických onemocnění pro okres Blansko. 
Kontakty - shrnutí:
• čtvrtek 7.00 – 15:00 hodin, MUDr. Dagmar Adám-
ková Krákorová
• úterý (á 14 dní) : 16.00 – 20.00 hodin, MUDr. Jiří 
Tomášek
Telefon: 516 838 309 (vždy ve čtvrtek)
Umístnění: ambulantní chodba 3. podlaží lůžkové 
části Nemocnice Blansko

 Patnáctiletí basketbalisté BBK Blansko svedli o víkendu dvě bitvy s týmem Žďáru nad Sázavou. 
Oba zápasy byly vyrovnané a soupeři si nakonec do tabulky připsali po jednom vítězství.
 Dramatickou koncovku prvního utkání zvládli lépe 
domácí blanenští hráči, soupeř z Vysočiny jim oplatil 
stejnou mincí ve druhém utkání. Hráči BBK Blansko 
vedou právě před Žďárem tabulku zásluhou lepšího 
skóre a podle vývoje soutěže to vypadá, že si to 
oba celky rozdají o celkové prvenství v oblastním 
přeboru.
 Mladší minižáci do dvanácti let si dvakrát hladce 
poradili s celkem brněnských Žabovřesk a celkově 
jim patří čtvrté místo, které jim zajišťuje klidný střed 
tabulky.

Mladší minižáci:
BBK Blansko : SK Žabovřesky 54 : 25 ( 24 :10) 
BBK Blansko : SK Žabovřesky 70 : 17 ( 34 : 5) 
Body celkem: 
Orlíček 29, Musil 20, Ševčík Richard 18, Müller 16, 
Petrů 12, Tůma 6, Křížová a Streit po 4, Prokop 3, 
Ševčík Ondřej, Nečas, Žáček a Matuška po 2.

U15: 
BBK Blansko : BK Žďár n. S. 74 : 71 (43 : 34) 
BBK Blansko : BK Žďár n. S. 60 : 61 (28 : 40) 
Body celkem: 
Grünwald 47, Tužil 46, Charvát 17, Mičánek 14, 
Zvěřina 7, Čoupek 3. 

-kaj-

Nabízíme
pronájem
velmi zajímavých

obchodních (provozních) prostor 
v blízkosti centra Blanska. Příjezd, 
přístup a vlastní parkoviště přímo z 
hlavní silnice ul. Svitavská - bývalý 
areál Adastu. 
Naproti supermarket, obchody. 

Plocha 144 m2 - přízemí.
Cena dohodou.
Bližší informace:

tel. 606734838
tel. 602516928
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů.  Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* www.libormunster.cz
* Elektronické zabezpečovací systémy - 
Alarmy. Montáže, servis, 6 měsíců připojení 
na PCO ZDARMA, cenová nabídka a návrh 
ZDARMA. Akce na MONTÁŽ za 1,- Kč. Tel.: 
606 525 838, www.dvoracek.eu
* RK OKNO NEMOVITOSTÍ nabízí velký vý-
běr bytů v Blansku. Ceny již od 650 000,-Kč. 
Více na www.rkokno.cz
* Reality Macocha s.r.o. hledá pro své klienty 
byty 1+1 a 2+1 v OV, v blízkosti centra. Tel. 
605163333.

Podnikatelská

Řádková Inzerce

PRODEJ
* OV 1+1 na ulici 9. května po rekonstrukci. Vše nové 
včetně kuchyně. Cena 740.000,-. Tel. 776117788.
* Prodám stará loukoťová kola - celkem 6 kusů. Vhodné 
na zahradu, pergolu, zahradní domek. Nutno vidět. Tel. 
723967473, 123pava@seznam.cz
* 1+1 na ul. Salmova. 39,8 m + komora 2,9m + zasklená 
lodžie + sklep. 2. podlaží. Dům s výtahem po revitali-
zaci. Cena: 950 000 Kč. Tel. 605511210, 734845311.
* Prodám novou pračku Indesit, výborný stav, málo 
používaná, předem plněná. Kupovaná v září 2012. Z 
důvodu stěhování ji prodávám. Cena: 4500 Kč. Tel. 
604969970.
* Garáž na Zborovcích, příjezd z ulice Pražská.Tel. 
739046826.
* OV 4+1, 92 m2. Po kompletní revitalizaci, i vnitřní 
rekonstrukci. Tel. 733627507.
* Jablka bez chemického ošetření 1kg/15,- Kč a přírod-
ní jablečný mošt. Přivezu. Tel. 604358828.
* Válendu s úložným prostorem. Cena dohodou. Tel. 
721961418.

RŮZNÉ
* Daruji starší obývací stěnu, gauč, plynový sporák. 
Tel. 732809886.
* Pronajmu v Blansku na Severu byt 1 + kk po rekon-
strukci. Cena 7 000 Kč včeně služeb + vratná kauce. 
Tel. 777593529.
* Pronajmu garáž u zastávky ČD. Měsíční pronájem 
800 Kč. Platba předem na půl roku.  Tel. 777593529.
* Dlouhodobě pronajmu samostatný byt 69 m2 v RD v 
Blansku na Havlíčkově ul. 2+předsíň+jídelna+kuchyň 
(myčka) + koupelna s WC + malá zahrádka. 7500+3500 
Kč inkaso. Tel. 773639616.
* Pronajmu byt 2+1 v Blansku,od prosince 2012.Tel. 
723346537,728413402.
* * Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Blansku na sídlišti 
Sever. Tel. 723828080.

Blanka                                   
oznamuje

Aktuální předprodej:
James Harries – 23.11.2012 v 18 h, Boskovice 
– Zámecký skleník. Koncert britského zpěváka, 
skladatele a kytaristy. Benefi ční koncert pro dětský 
domov Boskovice. Cena v předprodeji: 120- Kč, na 
místě 170,- Kč. 

Petr Bende – 3.12.2012 v 19.30 h, Blansko – Dělnic-
ký dům. Tradiční vánoční koncert, tentokrát s hosty 
Pavlem Helanem, Cimbálovou muzikou Grajcar a 
dětským pěveckým sborem Perličky. Cena v před-
prodeji: 229,- Kč, na místě 269,- Kč.

Galakoncert - Věra Špinarová, 8.12.2012, Blansko 
– Dělnický dům  – VYPRODÁNO.
Partička, 28.11.2012, Blansko – Dělnický dům – 
VYPRODÁNO.

Ticketpro:
30.11.2012 Apokalypsa 35 - Brno, Boby centrum
5.12.2012 Hana Zagorová – Brno, Boby centrum
22.12.2012 Adventní gospely 2012 – Brno, Kated-
rála Petrov
 
Ticketstream:
26.11.2012 Karel Gott – Brno, Kajot Aréna
19.12.2012 Vojtěch Dyk – Brno, Městská hala mí-
čových sportů
21.12.2012 Kamelot – Brno, KD Rubín

Ticket Art:
21.11.2012 Pražský výběr, Brno – Kajot Aréna
7.12.2012 Drupi – Brno, Boby centrum
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha

Aktuální nabídka:
Výroční turistická známka – Karolina Meineke.  V 
rámci edice VTZ Putování za českými osobnostmi 
2012. Cena 30,- Kč.
Běžecké triko závodu Půlmaratón Moravským kra-
sem 2012 - funkční triko značky Newline. Zvýhod-
něná cena 200,- Kč.
Nový fi lm o Blansku a jeho turistické nabídce, jehož 
průvodcem je Kašpar Krása Blanenský,  naleznete 
na internetovém portálu www.cestujemepocr.cz.

Blanenská informační kancelář Blanka, 
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz

-MaT-

Fotbalisté jsou nejen Fotbalisté jsou nejen 
první, ale i nejlepší!první, ale i nejlepší!

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

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKUZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU
 - kuchyňské linky
 - vestavné skříně
 - kancelářský nábytek atd.

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

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

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

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

INZERUJTE
VÝHODNĚ

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

Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381

Úspěšná dráhová sezónaÚspěšná dráhová sezóna

Vás srdečně zve na:

ZVĚŘINOVÉ HODY
16. - 25.11.

VÍKENDOVÉ MLSÁNÍ
7. - 9.12. - domácí uzená žebírka, sádýlko 
a škvarečky z našeho pašíka, pečená kolena a 
domácí dršťkovou polévku.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Bližší informace a rezervace:

602733921, 516411680

www.ubarona.cz

Restaurace

U BARONA

 Po jarním atletickém soustředění atleti z AK Blansko Dvorská plynule navázali na dráhovou se-
zónu, kde mnohokrát stanuli na stupních vítězů.
 Naši nejmladší bojovali v Brně na atletickém 
čtyřboji ASPV. Perfektního výsledku dosáhla trojice 
„mini atletek“ – N. Manová, M. Staňková (2. místo), 
a L. Matušková (3. místo).
 Den poté se ve Vyškově konalo Mistrovstí Jižní 
Moravy mladšího a staršího žactva, ze kterého si 
naši svěřenci přivezli 9 cenných kovů. Ml. žáci do-
slova kralovali na 60 m překážek, když si D. Zouhar 
doběhl pro 3. a M. Zamazal pro 1. místo, a stejně tak 
tomu bylo i na 800 m. M. Štěpánek 2. místo ve výšce, 
M. Beránek bronz na 150 m. Ve starším žactvu si K. 
Fialová vyskákala 3. místo ve výšce, O. Tichý dvě 
druhá na 100 m př. a 200 m př., podobně M. Hrubá. 
Následně dvojice vícebojařek Hrubá, Fialová získala 
v Třebíči 1. a 3. místo ve dvoudenním sedmiboji.
 Na Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců si 
nejlépe vedla M. Hrubá, která získala 3 třetí příčky: 
100 m př., výška i dálka a okusila tak závodní půdu 
pro letošní šampionát v atletickém víceboji, který se 
opět konal v Třinci.
 O dva dny poté, družstvo st. žákyň ze ZŠ Dvorská, 
vyhrálo JM přebor Poháru rozhlasu.
 Aby toho nebylo málo, před prázdninami se v 
Třinci konalo MMaS ve víceboji, kde M. Hrubá 
dosáhla nejen perfektního 2. místa, ale navíc i 
velmi hodnotného bodového zisku 4113 bodů (100 
m př. - 15,4 s , výška - 155cm, 
koule - 896 cm, 150 m – 20,92 
s, dálka - 479 cm, oštěp - 22,4 
a 800 m – 2:31 s). Z téhož šam-
pionátu si z pětiboje odváží M. 
Zamazal 2. místo. Nutno dodat, 
že na prázdninovém Mistrovství 
ČR ve vícebojích Michaela vy-
šperkovala ještě další disciplíny 
a padly osobní rekordy na 150 
m – 19,83 s, ve výšce – 156 cm 
a v oštěpu – 25,66 m. 
 11.-12.9. se v Brně, na mezi-
národním atletickém klání sešla 
tisícovka mladých atletů ze čtr-
nácti evropských zemí. Nejlépe 
si vedla naše vícebojařka M. 
Hrubá, která postoupila do fi nále 
100 m překážek (5. místo), fi nále 

dálky (7. místo) a fi nále výšky (4. místo). Aby toho 
nebylo málo – přidala 9. místo ve vrhu koulí. Další 
potěšující výsledek zaznamenala M. Staňková (r. 
nar. 2001), která si ve výškařském sektoru osobá-
kem (124 cm) vyskákala 6. místo. 
 M. Hrubá se postavila proti specialistkám v něko-
lika šampionátech: Velká cena Vyškova – 1. místo 
ve skoku vysokém v osobním rekordu 157cm, stejně 
tak vítězství ve Velké ceně Prostějova, kde přidala 
ještě dvě druhá místa na 100 m př. a v dálce.
 Další cenné kovy přišly na Moravskotřebovských 
vícebojích, kde se na stupně vítězů postavil M. 
Beránek (3. místo v pětiboji), Václav Kalinec mezi 
nejmladšími hochy obsadil 2. příčku a nejcennější 
kov získala opět M. Hrubá mezi st. žákyněmi a dále 
N. Manová v kategorii nejlmadších.
 Dráhová sezóna je defi nitivně za námi. Výše 
uvedené informace jsou jen krátkým výběrem z ob-
rovského množství závodů, kterých se naši svěřenci 
účastnili. Letošní rok jsme zaznamenali mimořádné 
úspěchy, které dalece přesahují hranice našeho 
regionu. Odchovali jsme mimořádně kvalitní atlety, 
kteří patří mezi naši špičku. To vše je výsledkem 
velmi kvalitní a systematické přípravy.
 Více na: www.aed.webgarden.cz

-aed-

 V posledním utkání podzimní části krajské soutěže v kopané se blanenští fotbalisté utkali 
na domácím hřišti s dvanáctým FK Znojmo. Pamětníci vzpomenou že 12.11.2011 toto mužstvo 
odjíždělo z Blanska s prohrou 6:0. Kdo čekal po posledních výhrách 4:0, 2:0, 3:0, 3:0 a 5:0 něco 
podobného, musel být krutě zklamán. 

 Blanenští se vrátili ke hře ko-
lem čáry u střídačky, kde se 
pohybovalo všech 20 hráčů kro-
mě brankářů, takže tam nebylo 
místo ani pro míč, který létal 
buď vysoko do vzduchu, nebo 
do autu. Hra, která vyhovovala 
našim soupeřům, kteří si přijeli 
do Blanska pro bod a blanenští 
dělali všechno pro to, aby jim to 
vyšlo. A tak první poločas skončil 
úspěchem soupeře 0:0. Druhý 
poločas se lišil jen tím, že v 60. 
minutě změnil Jan Doležel stav 
na 1:0, ale aby neodjížděl soupeř 
bez bodů, bylo to za tři minuty po 
opakované střele Tibora Ostrého 
1:1. A tak to zůstalo až do konce. 
 Naštěstí na tříbodový náskok 
před druhým Rousínovem to vliv 
nemělo. Postaraly se o to desáté 

Ivančice, které dokázaly v Rousínově stejně jako 
Znojmo v Blansku remizovat 1:1. Blanenští fotbalis-
té jsou první i ve skóre 36:10. Tolik branek nedalo 
a tak málo nedostalo žádné z patnácti soupeřících 
mužstev. 
 Remízou se Znojmem skončila nejen podzimní 
část krajského přeboru, ale bohužel, i trenérsky 
úspěšná série Karla Jarůška, který se i za krátký 
čas svého působení významně podílel na sehra-
nosti, úspěších a z nich vynikající první místo 
omlazeného mužstva v polovině soutěže. Karle, 
děkujeme.

- Šr - 

Fotografi e vlevo:
 Trenér Karel Jarůšek, který přivedl blanenské A 
mužstvo do čela soutěže vede své mužstvo k po-
slednímu utkání podzimní části krajského přeboru.

Fotografi e dole:
 Už několik let reprezentuje Město Blansko pár 
metrů takto jinde nevídaná přístupová cesta ke 
kabinám a tribuně. Zatím co se v některé části 
města rozkopává a znovu dláždí před půl rokem 
vybudovaný chodník, bude brzy muset být vstup 
na hřiště překonáván skokem o tyči. 

Foto: -Šr-
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

Stolní tenis TJ ČKD BlanskoStolní tenis TJ ČKD Blansko

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

- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064Tel. 606 263 064

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

Celkové                                
výsledky

 Tak jak jsem v předešlém článku slíbil, sezná-
mím Vás s celkovými výsledky dlouhodobých 
doprovodných soutěží ve squashi. Po posledním 
říjnovém turnaji sezóny 2011 – 2012 došlo jen ke 
kosmetickým úpravám celkového pořadí.
 Největší boj nastal v soutěži „Turnajový Mág“, 
kde se započítávají všechny odehrané sety. Zatím 
druhý a loňský vítěz Václav Pelant nedotáhl svou 
stíhací jízdu a zůstal jen o jediný set za Janem 
Urbanem, který tentokrát hrál o 3 sety méně, ale 
vítězství si již nedal vyrvat a zvítězil s 280 sety. 
Druhý Václav Pelant tedy uhrál 279 setů. Třetí 
místo jednoznačně ovládla Lenka Csakvaryová s 
260 sety. Čtvrté místo uhrál Luděk Řehoř 223, páté 
Jindra Čeladín 213 a šesté s 201 setem Nabil Lai. 
Ostatní hráči z celkového počtu 37 hráčů vedených 

v této soutěži uhrálo méně jak 200 setů a jsou 
uvedeni na vývěskách ve squashovém centru. 
 V druhé soutěži „Turnajový Leader“, kde jsme 
každé umístnění na 1. až 10. místě bodovali body 
20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, a 1 bod. Zvítězil Jind-
řich Čeladín, který získal 152 bodů. Druhý Nabil Lai 
získal 132 bodů. Třetí místo si vybojoval spanilou 
podzimní jízdou Jirka Vybíhal a získal bodů 106. 
Sta bodů také docílila dvojice Radovan Štumpa a 
Jan Urban. Zde bodovalo 26 soutěžících, mají však 
méně jak magických 100 bodů a jejich další pořadí 
si můžete přečíst, podobně jak soutěž první, uvnitř 
squashového centra.
 Listopadový turnaj 24. listopadu bude prvním, 
který se bude započítávat do nové nadcházející 
již 12. sezóny otevření našeho centra.
 Ceny jsou opět díky ČAD Blansko a. s. připra-
veny pro všechny účastníky turnaje. Bude zde 
také vyhodnoceno sportovní úsilí uplynulé sezóny, 
vyhodnoceny obě výše uvedené soutěže.

-rl-

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

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

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

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

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

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

Slevy platí
při předložení tohoto kupónu

a nedají se kombinovat. Nutno nahlásit předem!

Tel. 516 419 555 516 419 555

Škodní událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ.
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1. liga ženy
 Ani skvělý výkon Veroniky Ševčíkové, která o 
víkendu z šesti utkání zaváhala pouze jedenkrát, na 
body opět nestačil. Blansko je tak po pěti odehraných 
utkáních na posledním místě a čeká ho tuhý boj o 
záchranu.
ČKD GMC Blansko A - Sokol Nusle Praha A 3:7
Body: Ševčíková 2, Trávníčková 1, Suková 0
ČKD GMC Blansko A - Union Plzeň A 4:6
Body: Ševčíková 3,5 Suková 0,5 Babáková 0

2. liga ženy
 Stejně jako A tým i blanenské béčko zatím marně 
čeká na první body. Citelně se projevila absence 
nadějné Slezákové, hostující ze Zlína, která si o 
víkendu plnila reprezentační povinnosti v mládež-
nických kategoriích.
ČKD GMC Blansko B - Sokol Líšeň A 1:9
Body: Trávníčková 1, Hrouzová 0, Švancarová 
Markéta 0
ČKD GMC Blansko B - SK Jihlava A 4:6
Body: Trávníčková 1,5 Hrouzová 1,5 Švancarová 1

2. liga muži
 V boji o play off čekali hráče Blanska dvě těžká 
utkání na stolech soupeřů z východních Čech.
Sokol Hradec Králové 2 B Atlanta - ČKD Blansko 
A 10:2
Body: Přikryl Aleš 1 Čák 1 Dudík, Kvíčala David 0
 Rezervní tým účastníka extraligy byl nad síly 
našich hráčů. Obzvlášť když v dresu domácích na-
stoupili Šlapák a Lebeda, kteří extraligové zkušenosti 
mají. S vysokými teplotami hrající Luboš Dudík tak 
po první porážce všechna svá další utkání zkrečo-
val, aby se mohl šetřit na důležité nedělní utkání v 
Holicích.
Jiskra Holice A - ČKD Blansko A 3:10
Body: Přikryl Aleš 3,5 Kvíčala David 2,5 Čák 2,5 
Dudík 1,5
 V utkání s poledním týmem tabulky opět zářil v 
této sezoně zatím nejlepší hráč Blanska Aleš Přikryl, 
který ani jednou nezaváhal. Utkání vyšlo i Davidovi 
Kvíčalovi, který také nepoznal hořkost porážky. Obě 
vyhrané čtyřhry a bodový příspěvek všech hráčů 
nakonec znamenal jasné vítězství.

Divize muži
TJ ČKD Blansko B - SK Slatina A 3:10
Body: Mikula 2,5 Kvíčala Josef 0,5 Voráč 0 Kutil 
Libor 0
TJ ČKD Blansko B - Sokol Brno I B 7:10
Body: Mikula 3,5 Kvíčla Josef 2,5 Kutil Libor 1,5 
Voráč 0,5

KSII muži
Orel Silůvky B - ČKD Blansko C 10:0
TJ Družstevník Hostěradice A - ČKD Blansko C 8:10
Body: Kvíčala Josef 4,5 Kutil Libor 3,5 Kutil Šimon 
1 Polívka Martin 1

-vory-
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