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 Vysvětlil jsem mu, že to není proto, že by si po-
řadatelé plesů řádně napakovali kapsy, ale proto, 
že pořádání takové akce je spojeno s celou řadou 
nejrůznějších poplatků a odvodů, takže pokud ples 
není úplně vyprodán, což v poslední době nebývá 
tak často, pořadatel ani nemusí nic vydělat. Znám 
to z vlastní zkušenosti, protože jsem v minulosti 
uspořádal desítku plesů a tak mě napadlo, že by 
nebylo na škodu ukázat vám, komu a kolik musíte 
zaplatit, když se rozhodnete uspořádat ples.
 Nejprve si musíte objednat patřičnou prostoru. V 
Blansku je jediný velký sál s jevištěm v Dělnickém 
domě (pomineme-li kapacitně omezený sálek Ka-
tolického domu), kde se dají plesy pořádat. Spra-
vuje ho město a nájem celé budovy přijde bratru na 
20.000 (Katolický dům 14.000). Pak si objednáte 
kapelu 10.000 – 15.000), nějaké to předtančení (1-
2.000) a pokud je ozdobou večera nějaká mediální 

hvězda, pak za ni zaplatíte 30.000 
korun a víc. Ještě jste vlastně ani 
nezačali a už máte utraceno cca 
70.000 korun. Takže kdyby na ples 
přišlo 300 lidí, což je dobrá návštěv-
nost, činí cena na vstupenky v této 
fázi zhruba 230 korun.
 To ale zdaleka není všechno. 
Blansko vyžaduje od pořadatelů 
odvod 10% z každé prodané vstu-
penky (což jiné obce nepožadují), 
musíte tedy cenu vstupného navýšit 
o 23 Kč. Další odvod vám napaří 
Ochranný svaz autorský. Vypočítá 
se tak, že se násobí kapacita sálu 
cenou vstupenky a z toho se odvede 
znovu 10%. V našem modelovém 
případě tedy musíme znovu navýšit 
vstupné a pomalu se dostáváme 
přes tři sta korun. Navíc OSA od-
vedete poplatek za všechny, tedy 
i neprodané vstupenky, ať se vám 

to líbí nebo ne. No a k tomu je potřeba připočítat 
ještě náklady na občerstvení pro kapelu a účinkující, 
zaplatit pořadatelskou službu (pokud si neseženete 
dobrovolníky zdarma), tisk vstupenek a nějaké ceny 
do tomboly, když se vám nepodaří sehnat dostatek 
výher, což bývá rok od roku těžší.
 Podíváme-li se na příjmovou stranu, pak jediným 
aktivem pořadatele je vybrané vstupné, které musí 
pokrýt všechny náklady. Vydělat by mohl na tom-
bole, čistý zisk z prodeje však musí darovat nějaké 
neziskové blanenské organizaci, pokud mezi ně 
sám nepatří. Vydělat by se dalo slušně i na prodeji 
v bufetu, to má ale město ošetřeno tak, že si nemů-
žete pronajmout bufety do vlastní režie, spokojit se 
musíte se službami, které vám poskytne KSMB. A 
když bude mít provozovatel dobrou náladu, může 
vám dát 10% z tržby, ale nemusí. No, a pokud jste 
plátci, musíte ještě odvést státu 20% DPH. Suma 
sumárum se dostáváme k ceně 350 Kč, aniž by měl 
pořadatel nějaký zisk. Ještě pořád vám cena připadá 
příliš vysoká?
 Na uvedeném příkladu vidíte, že uspořádat ples a 
neprodělat kalhoty není nic jednoduchého. V Blansku 
má město na tyto služby monopol a tak se nelze 
divit, že díky takovým podmínkám je pořádání plesů 
podnikání vysloveně rizikové. Pořadatel dobře živí 
město, kulturní středisko, stát, účinkující, barmany 
a úředníky, leč jemu samotnému leckdy nezbude 
vůbec nic.
 Jít v současné době na ples je tedy opravdu pře-
pych, protože celková útrata při návštěvě ve dvou 
vyleze vysoko nad tisícovku, pokud člověk nepašuje 
do sálu levné pití ze supermarketu, což se u nás 
bohužel často děje, a je to ostuda. Chodit na plesy 
každý týden jako dříve je dnes možné už jen u lidí 
s nadprůměrnými příjmy a to je také důvod nižší 
návštěvnosti. Když už, tak běžný člověk si vybere z 
mnoha jen jeden a tím to končí.
 Není tedy divu, že plesů v Blansku v poslední době 
ubývá, zrušily se díky vysokým nákladům i některé 
vyloženě tradiční plesy. Mám takový dojem, že město 
svého monopolního postavení zneužívá a slyšel 
jsem, že někteří pořadatelé přesouvají své akce do 
jiných obcí. Například nově opravená sokolovna v 
Rájci-Jestřebí nabízí podstatně levnější nájem a 
žádné odvody. A vlastně proč ne? Do Rájce je to 
kousek, a když bude vstupné poloviční, budou si 
manželé moci dovolit dva plesy místo jednoho.

PM

 Je konec roku a hned po Silvestru se rozjíždí jako každý rok plesová sezóna, pomalu se už objevují 
plakáty a začínají prodávat vstupenky. „Nevíš, proč jsou ty lístky na plesy tak drahé?“ zeptal se mě 
jeden známý a pak dodal, že je krize a že tentokrát na žádný ples s manželkou nepůjdou, protože si 
to nemohou dovolit.

Od Ježíška vrata

Lettoššnníí DDPHHH
prooo ccelýý přřííští rok

www.realitymacocha.cz

kontakt: Smetanova 8, 
 678 01 Blansko 
tel.: 777 857 738 
e-mail: info@realitymacocha.cz

výměra od 76 m2

do 86 m2

Cena vč. DPH   od 2.167.000 Kč

9 mezonetových bytů
Blansko nám. Míru

20 let na trhu  – 100% právní záruka a seriozní jednání

* Byt v OV 3+1 Blansko – Dvorská, 76 m2, 7.p., výtah, pl. okna...NC – 1 549.000 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 bytů 4+kk Blansko – Absolonova, 110 m2, garáž...NC – info. v RK
* Výstavba 4 RD Blansko – Pod Sanatorkou, stavby na „klíč“...NC – od 3,9 mil. Kč
* Stav. poz. na RD Blansko – H.Lhota, inž.sítě na pozemku….NC – 2000 Kč/m2
* Prodej RD 5+1 Blansko – Lažánky, klidná čás, rekonstrukce…NC – 1 499.000 Kč
* Podnájem bytu 1+kk Blansko – Na Pískách, nový, od 2/12...NC – 5.500 Kč/měs./vč.Ink. 

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

SLEVYSLEVY

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

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY

matracímatrací
od firmy JELÍNEKod firmy JELÍNEK

akce platí do 15.12.akce platí do 15.12.

Prodej a servis

kancelářských
židlí a křesel...židlí a křesel...

OFIS BK s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko
Tel. 516 414 943

rodejjj a servrodejjj a serv

ncelllááářřřsskkkýýýcchhhncelllááářřřsskkkýýýcchhh
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Přerušení elektrické            
energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elek-
trické energie:
Dne 06.12.2011 od 11:00 do 16:00.
Vypnutá oblast: Blansko - ulice Rodkovského - domy 
č.o. 2, 9, 11.
Dne 07.12.2011 od 12:00 do 16:00.
Vypnutá oblast: Blansko Olešná - rekreační oblast 
Mackův Mlýn.
 Děkujeme Vám za pochopení.

-eon-

Pěkná Modrá Doubravice
(centrum duševního zdraví)
Plán aktivit na měsíc prosinec
určený i pro veřejnost

Výtvarné aktivity
6.12 9.00 – Pečení vánočního cukroví 
13.12 9.00 – Vánoční cukroví - nepečené

Výlety
7.12. – Plavání
14.12. – Vánoční trhy v Brně
21.12.2011 - Soutěžní hra - Milionář

-pěm-

Velký vánoční                      
koncert

 Základní umělecká škola Blansko vás srdečně zve 
21. 12. 2011 v 17.30 hod. do sálu Okresního soudu 
Blansko, Hybešova 5. Ve slavnostním programu se 
představí učitelé a soubory všech oborů ZUŠ Blan-
sko. Průvodní slovo Jitka Hochmanová. Vstupné 50 
Kč, děti do 15 let zdarma. Těšíme se na společně 
strávený sváteční podvečer v předvánoční atmosféře

Irma Charvátová, ZUŠ Blansko

Není zlato vše,                               
co se třpytí

 Sleduji televizní zpravodajství, jaké bude počasí, 
občas Poštu pro Tebe a další pořady a nestačím se 
divit. Nějak nám ty hlasatelky i přes své osvědčené 
diety přibraly. Pak potkám známou – a to samé! Ob-
ličej jak melounek. Při rozhovoru jsem přemýšlel, jak 
o tom nějak taktně navázat řeč, když v tom se zvedl 
vítr a rozfoukl tu její až k obočí sahající ofi nu. A ejhle, 
jak se ukázalo i její čelo, už to nevypadalo jako deset 
kilo navrch. To ta pitomá móda zničila štíhlou vizáž 
hlasatelek i těch, které se po jejich vzoru snaží vy-
padat jako televizní hvězdy. Proto se stal z pěkného 
obličeje ten kulatý melounek neodpovídající často s 
odříkáním a dietami udržované štíhlé postavičce.
 A tak jsem s obavami, aby se neurazila, na svůj 
poznatek jednu z postav obrazovky upozornil. Ne-
urazila. Už tu ofi nu začala nenápadně rozevírat a 
je z ní zase ta pěkná štíhlounká ozdoba televizní 
obrazovky. 

- Šr -

Rekonstrukce smuteční  
obřadní síně

 V minulých letech se započalo s rekonstrukcí 
smuteční obřadní síně v Blansku. Nejprve byly 
opraveny rozvody plynu včetně topení a rozvody 
elektřiny včetně klimatizace obřadní síně. Následně 
proběhla rekonstrukce sociálního zařízení. 
 V letošním roce se pokračovalo, a to výměnou čás-
ti oken (včetně vnějších a vnitřních parapetů), dveří a 
vrat, provedením opravy soklového obložení objektu 
a úpravou opěrné zídky v zadní části objektu. Na tyto 
práce bylo provedeno výběrové řízení, které vyhrála 
fi rma Markus - provádění staveb, s. r. o. Vysoutěžená 
částka byla ve výši 942.000 Kč. Při zahájení prací na 
opravě soklového obložení bylo zjištěno, že původní 
břidlicový obklad je ve velmi špatném stavu. Proto 
bylo rozhodnuto, že bude nahrazen novým zavěše-
ným velkoformátovým keramickým obkladem. Tím 
došlo k navýšení původního rozpočtu na 1.276.000 
Kč.

-měú-
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Kraj jednal o značení cyklotrasKraj jednal o značení cyklotras

Senátor Regec navštívil AposSenátor Regec navštívil Apos

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

Co bude dál?

 Jen pitomec udělá stejnou chybu dvakrát. A my, 
zdá se, ji děláme neustále a pořád. Míra korupce 
v této zemi je na otřesně vysoké úrovni. Píše se 
o nás v prestižních listech typu Financial Times. 
Ti, co proti korupci bojují, jsou oslavováni jako 
spasitelé. Stalo se módou mít tento slogan v pro-
gramu své strany. Ale jako většina věcí, které se 
kolem nás dějí, i tato má svůj háček. Nebo vlastně 
veliký hák, chtělo by se říci. Politické strany a jejich 
představitelé v boji proti korupci nejsou řešením 
tohoto problému. Oni jsou ten problém. Až na málo 
početné čestné výjimky. Jen tak namátkou „malý“ 
výčet…
 Milan Šrejber a jeho zneužití informací v ob-
chodním styku, Harvardské fondy a Viktor Kožený, 
vytunelované fondy kupónové privatizace (CS 
fondy, Trend a další), prodej IPB, kampeličky, 
kakaový Kraus, geniální investor Gross, zneužité 
poslanecké náhrady (ve více bodech obžaloby), 
zneužitá poslanecká imunita (opět ve více bodech 
obžaloby), elektronická zdravotní knížka IZIP, 
prolobovaný nevýhodný zákon o podpoře alterna-
tivních zdrojů energie, Mrázek (ne ten z ústředny), 
kolotočář Kočka a prapodivný nájem pražského 
výstaviště, Tvrdíkovo „řízení“ ČSA, Topolánkův 
výlet na lyže naším společným letadlem, „Kdo 
z Vás to má“ Jiřího Paroubka, Havlovo „Nejsme 
jako oni“, Kocourkovo odklonění fi nancí, Johnův 
střet zájmů, Bártův nápad s privatizací politiky, 
Babák jako čaroděj dobroděj, mrtví nebo nic 
netušící sponzoři ODS, výhružky vlády směrem 
k hradu, výhružky hradu směrem do podhradí, 
předražené dálnice, ProMoPro, neotvírající se 
padáky pro armádu, otevřeně se ke stalinismu 
hlásící Semelová ve sněmovně, pět na stole v 
českých, Kavanovy prachy v trezoru, Drobil, tunel 
Blanka, Pražský okruh, Hušákovo hospodaření 
ve společnosti Sazka, Dohnalův byt, Rathovo 
hospodaření ve středočeském kraji, Knižní vel-
koobchod, H-Systém, letouny CASA, bitevníky 
Pandur, stíhačky Gripen, výhodná výměna letadel 
za polské vrtulníky, Karel Srba, Radovan Krejčíř, 
Bamberský kufřík, akce Olovo, Petr Mach a čer-
ná stavba stadionu na Letné, katarský princ, Jiří 
Čunek, Pavel Bém a jeho OpenCard, Bendova 
rigorózní práce, plzeňská právnická fakulta, Bio-
líh, LTO, Čepro, Chemapol, Charouz, Kvapil ze 
Žabin, Řebíčkova Slavia Praha, Tlustý, Lidový 
dům, Liberecký šampionát…
 Dochází mi místo na tento sloupek, nedochází 
mi ale inspirace na další a další aféry, vetší či 
menší, lokální i republikové, které mají společného 
jmenovatele: zkorumpované prostředí.
 Opravdu se nepoučíme? Nejspíš ne. Nestačí 
totiž vyměnit politiky. Musíme vyměnit způsob 
našeho myšlení a chování. Pokud má někdo 
charakter, dokáže se tlakům z venčí bránit.
 Ale jinak je asi normální kupčení s hlasy voličů, 
neprůhledné zakázky a podvody, zbytečné plýt-
vání penězi nás všech. Bude trvat celé generace, 
než se vzduch pročistí. A já se jen modlím, aby se 
to jednou stalo…

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Krajská rada 15. listopadu schválila zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Značení a optimalizace specifi kovaných úseků mezinárodních cyklotras“ v rámci projektu „Zažít kraj 
vína a památek na kole“ předloženého do výzvy programu Evropská územní spolupráce Rakousko 
– Česká republika 2007-2013. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,525 mil. korun.
 Dodávka a realizace směrového značení a s tím 
spojených služeb se uskuteční na jihomoravských 
úsecích těchto evropských mezinárodních cyklotras:
EuroVelo 9 (Poštorná – Břeclav – Lednice – Valti-
ce – Mikulov – Nový Přerov – Židlochovice – Brno 
– Blansko – Sloup – Vysočany – hranice s Olo-
mouckým krajem (167 km) a vyvolanou směrovou 
úpravu cyklotras č. 5 a 505 v úseku Sloup – Suchý 
(11 km) – celkem tedy 178 km), EuroVelo 13 (pro-
chází střídavě po obou stranách hranice. V úsecích 
procházejících územím Jihomoravského kraje jde 
o trasu: hranice s Jihočeským krajem ze Slavonic 
na Vratěnín – Uherčice – Šafov – Langau (A), (A) 

Hardegg – Čížov – Lukov – Podmolí – Mašovice – 
Znojmo – Šatov – Mitterretzbach (A), (A) Seefeld 
– Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín – Laa 
an der Thaya (A), (A) Wildendurnbach - směr hrani-
ce – Mikulov – Sedlec – Úvaly – Valtice – Poštorná 
– Reinthal (A) – celkem 109 km na jihomoravské 
straně).
Greenways Praha-Vídeň (v úseku Vratěnín hranice 
kraje - Nový Přerov – celkem 108 km).
EuroVelo 4 (v trase Břeclav – Pohansko – Lanžhot – 
Hodonín – Strážnice – Veselí nad Moravou – hranice 
se Zlínským krajem – celkem 65 km).

Z tiskovky KÚ - Šr - 

 Minulý týden navštívil blanenskou fi rmu Apos 
senátor Jozef Regec. V doprovodu Ing. Josefa 
Pernici se zajímal o výrobní program a pracovní 
podmínky zaměstnanců. Obdivoval důstojné 
pracovní prostředí a především zručnost zaměst-
nanců, kteří pošívají volanty pro osobní auta řady 
tuzemských i zahraničních automobilek kůží. Den-

ně závod opouští na tři tisíce vkusně upravených 
volantů. 
 Při té příležitosti se senátor zajímal i o provoz 
nově vybudované tiskárny a provozu na vazbu 
knih. Ocenil její přínos i pro zaměstnanost občanů 
Blanska a okolí. 

Text a foto: - Šr - 

Zveme vás do nové prodejny

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

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

Po - Pá 9 - 1730

So  9 - 1100

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

Nově prodáváme originální
textil a doplňky značky

V nabídce mikiny, trika, tašky - LONSDALEV nabídce mikiny, trika, tašky - LONSDALE
Stálá nabídka: pánská, dámská, dětská obuv, zimní  pánská, dámská, dětská obuv, zimní 
bundy a kalhoty, softshellové kalhoty, trika, mikiny, bundy a kalhoty, softshellové kalhoty, trika, mikiny, 
kožená galanterie, impregnace, punčochové zboží.kožená galanterie, impregnace, punčochové zboží.

INZERUJTE
VÝHODNĚ

V MONITORU
Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381
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Peter Dvorský – in concertPeter Dvorský – in concert
v Senior centru Blanskov Senior centru Blansko

Exkurze do rodinné výrobny Exkurze do rodinné výrobny 
mýdel a svíček v Lažánkáchmýdel a svíček v Lažánkách

Galerie ENBRA obdrželaGalerie ENBRA obdržela
významné oceněnívýznamné ocenění

Digitalizace kina BlanskoDigitalizace kina Blansko

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

 Z českých a moravských regionů pochází pestrá paleta výrobků spojených s tradicí a umem míst-
ních lidí. Žáci 9. ročníku naší školy navštívili 7. 11. 2011 rodinnou výrobnu svíček ze včelího vosku 
a mýdel Ing. Václava Paráka v Lažánkách.

 Dozvěděli jsme se, z čeho se výrobky vyrábí: svíč-
ky ze včelího vosku a to lité do forem nebo stáčené 
z mezistěn a mýdla z olivového a mandlového oleje, 
různých vůní a barev s přísadou bylinek (meduňka s 
měsíčkem, levandule, konopí atd.). Každý z nás si 

sám udělal svíčku stočenou z mezistěn v barvách 
modré, červené, zelené, žluté a vyrobil si mýdlo 
buď červené nebo žluté s vůní kiwi, meduňky nebo 
limetky lité do formiček (srdíčko, motýlek, kolečko, 
oválek). Svíčku, mýdlo a formičku jsme si odnesli 

domů a uděláme s nimi radost 
svým maminkám a babičkám. 
 Kromě námi vyrobených výrob-
ků jsme si mohli v provoněném 
obchůdku výrobny zakoupit ještě 
další výrobky - mýdla různých ve-
likostí a tvarů, svíčky, vánoční oz-
doby, koupelové směsi atd. Chtěli 
jsme ochutnat i medovinu, což 
nám nebylo dovoleno. Všechny 
výrobky z této domácí dílny jsou 
certifi kovány a mají značku "Mo-
ravský kras - regionální produkt". 
Exkurze se nám líbila, poznatky 
využijeme v hodinách chemie, 
pracovního vyučování a výtvarné 
výchovy. A podpořili jsme také 
naše ekologické výrobky, které 
se vyrábí už od roku 2005.

Žáci 9. ročníku
ZŠ Blansko Nad Čertovkou 

Těšíme se na vaši návštěvu!

NOVĚ

OTEVŘENO

ZDRAVÍČKOZDRAVÍČKO
Bezručova 1, Blansko (panelový dům naproti VZP)

• Čaje
• Dárkové balíčky
• Biopotraviny
• Bezlepkové produkty

• Kozí výrobky
• Zdravé mlsání
• Ekodrogerie
• Přírodní kosmetika

Otevírací doba:
po - pá 8.30-17.00 hod. (polední přestávka 11.30-12.30 hod.)

sobota 9.00-11.00 hod.

 Na konci měsíce září byla dokončena digitalizace 
blanenského kina. Akce byla realizována i díky vý-
znamné fi nanční dotaci ve výši 800 tis. Kč ze Státního 
fondu České republiky pro podporu a rozvoj české 
kinematografi e.
 Celkové náklady dosáhly výše 3,6 mil. Návštěvníci 
kina se mohou těšit na představení v nové kvalitě 
včetně 3D projekce a zvuk v systému Dolby 7.1. 
Dodavatelskou fi rmou, která na základě výsledků 

výběrového řízení akci realizovala, byla fi rma D 
CINEMA Praha.
 Provoz v nově digitalizovaném kině byl zahájený 
2. října 2011, slavnostní zahájení digitální éry spo-
lečně s připomenutím 90. výročí blanenského kina 
se uskutečnilo 25. října 2011. 
 I když na hodnocení vlivu digitalizace na návštěv-
nost kina je zatím příliš brzy, výsledky prvního měsíce 
provozu jsou slibné. V loňském roce byla průměrná 

měsíční návštěvnost 1500 
diváků a průměrná měsíční 
tržba 115.000 Kč. V letoš-
ním roce 2011 před digitali-
zací byla průměrná měsíční 
návštěvnost 1400 diváků 
a průměrná měsíční tržba 
107.000 Kč. Po digitalizaci 
byla měsíční návštěvnost 
3020 diváků a měsíční trž-
ba 301.035 Kč.
 V rámci tiskové kon-
ference se budou moci 
novináři seznámit s novou 
technologií v promítací 
kabině a v rámci krátké 
fi lmové ukázky posoudit 
kvalitu digitální projekce.

-měú-

PŘEVRATNÁ NOVINKA

LipoCryo
Dámy a pánové, zmrazte
a odstraňte tukové buňky!

Kryolipolýza
 - neinvazivní liposukce nové generace.

V současnosti se jedná o nejefektivnější neinvazivní metodu
na odbourání tuku. Jde o proces řízeného zamražení tukových buněk.

 Informace
 a objednávky:
 Kosmetika Laďka
 tel. 606 253 163
  732 103 633

 Středeční odpoledne 9. listopadu 2011 patřilo v 
útulném prostředí Senior centra Blansko dalšímu, 
v pořadí již druhému hudebnímu pořadu z cyklu 
„CESTY ZA POZNÁNÍM“, který pro Senior centrum 
připravilo hudební oddělení Městské knihovny Blan-
sko.
 Na pořadu byl tentokrát medailon k 60. výročí 
narození světového operního pěvce PETERA DVOR-
SKÉHO s názvem „IN CONCERT“.
 Téměř dvakrát tolik posluchačů, oproti prvnímu 
pilotnímu pořadu, se dozvědělo zajímavá fakta ze 
života a umělecké tvorby Petera Dvorského, a poté 
se zaposlouchalo do výběru toho nejlepšího z díla, 
v podání Dvorského lyrického tenoru, který se řadí 
mezi pět nejlepších na světě.
 Zazněly tak hudební ukázky z následujícíh děl: 
Georges Bizet – Carmen, Giuseppe Verdi – Rigo-
letto a Aida, Jules Massenet – Werther, Giacomo 
Puccini – Manon Lescaut a Tosca a Turnadot a z 
dalších známějších např. Augustin Lara – Granada 
nebo Eduardo Di Capua – O sole mio či Stanislao 
Gastaldon – Musica proibita. Závěr hudebního po-
řadu patřil famózní skladbě Moje rodná zem Gejzy 
Dusíka, kterou si společně zazpívali i posluchači.
 Obyvatelé Senior centra byli potěšeni krásnou 
hudbou. Pořad zařadilo Senior centrum do své „Školy 
třetího věku“, a proto byl také všem účastníkům 
zapsán do jejich studijních knížek.
 Klienti Senior centra se rozloučili poděkováním a 
pěkným dárkem, který pro přednášející sami vytvořili.

Helena Juříková, Městská knihovna Blansko

 V minulém Monitoru jsem uvedl reportáž ze zahájení činnosti Topenářské galerie ENBRA v městské 
části Blansko - Těchov. Akce se konala za účasti ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, poslanců, 
představitelů měst Blansko a Boskovice, řady odborníků a dalších hostů. Neuběhly ani dva týdny a 
Topenářská galerie ENBRA získala mimořádné ocenění na pražském veletrhu Aqua-therm 2011.

 Toto nové odborné zařízení je informačním centrem 
pro občany, kteří hodlají své domy vybavit nejekono-
mičtější technikou pro vytápění a ohřev. Důvodem 
vzniku tohoto projektu je, že doba, kdy stavebník 
vybíral pro svůj rodinný dům pouze nejlepší kotel 
ústředního topení, ale vůbec se nestaral o to v jakém 
režimu a systému bude tento spotřebič pracovat, je 

dávnou minulostí. Stejně tak časy, kdy stavebníci 
hleděli na projektovou přípravu jako na nutné zlo 
a snažili se náklady na ně omezit, aniž by zvážili, 
zda se jim investice do dobrého projektu vyplatí 
levnějším a také ekologicky příznivějším provozem 
celého objektu. Dnes si uvědomujeme, že přes 40% 
problémů s energetickým hospodařením budov při-

padá na nevhodné použití 
těchto zařízení a chyby v 
projekci a dalších 40 % 
na chyby v montáži. Právě 
proto byla otevřena topenář-
ská galerie. Její předností 
galerie je skutečnost, že 
jsou zde umístěny a pro-
pojeny všechny dostupné 
zdroje topení a ohřevu vody 
v 19 různých kombinacích, 
k dispozici jsou odborné 
informace o jejich provozu, 
fi nanční náročnosti a všech-
ny náležitosti s tím spojené.
 A právě pro jedineč-
nost tohoto informačního 
zdroje byla Topenářská ga-
lerie ENBRA v městské části 
Blansko - Těchov vyhodno-
cena odbornou komisí jako 
nejprogresivnější projekt v 
oblasti technického zařízení 
budov a oceněna udělením 
Mimořádné čestné ceny za 
ojedinělý komplexní projekt. 

- Šr - 

Ve výstavních prostorách jsou umístěna a funkčně propojena veškerá dostupná Ve výstavních prostorách jsou umístěna a funkčně propojena veškerá dostupná 
technická zařízení k vybavení rodinných domů a budov pro ekonomicky nejvý-technická zařízení k vybavení rodinných domů a budov pro ekonomicky nejvý-
hodnější vytápění a ohřev vody.                                                                Foto: - Šr - hodnější vytápění a ohřev vody.                                                                Foto: - Šr - 
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Nového ministra zemědělství Ing. Petra Bendla, který v ministerském 
křesle nahradil Ivana Fuksu, přivítal ve středu 16. listopadu v blanenském 
hotelu Macocha místostarosta Blanska Ing. Bc. Jiří Crha.

Setkání se zúčastnil i starosta Boskovic Dohnálek, ředitel Vodárenské 
a.s. Petr Fiala, a další představitelé veřejného i politického života okresu 
Blansko.

Ministr Benda odpověděl na řadu dotazů týkajících se současných pro-
blémů našeho zemědělství, které je silně omezováno laciným dovozem 
zemědělských produktů dotovaných z fondů EU. 

Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ ZE SETKÁNÍ S MINISTREM ** FOTOREPORTÁŽ ZE SETKÁNÍ S MINISTREM *

Vyřešte problémy s únikem moči

NATRVALO!NATRVALO!

Únik moči?
Bolesti pánevního dna?
Ochablé svalstvo po porodu?
Sexuální poruchy žen i mužů?

Máte-li tyto nebo podobné
potíže, obraťte se na nás!

BIOCONBIOCON  2000W2000W
vám pomůže NATRVALO
- neinvazivní - působí přes šaty
- bezbolestné - vysoká účinnost

Urologická ambulance
MUDr. Rastislav Šušol
K.H.Máchy 17, Blansko

út   7 - 13,   pá   7 - 13

Tel. 516 527 870Tel. 516 527 870
www.kontinence.cz
susol@seznam.cz

SILVESTR  NA PRAŽCI!!!
Nově zrekonstruovaná restaurace v Blansku na nádraží 

Začátek ve 20 hodin
Vstupné:  400,- Kč

V ceně vstupného:
 - večeře, občerstvení
 - půlnoční přípitek

Tel.: 516 418 639
Rezervace osobně. Těšíme se na vás!!!

K tanci a poslechu
hraje skupina

 774 42O OO5

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

k03-132x100_personal_CMYK.indd   1 4.10.2011   10:47:40

Zdravíčko pro zdravíčkoZdravíčko pro zdravíčko
 Zdravý způsob stravování patří dnes mezi moderní a preferované životní styly. Jíst plnohodnotnou 
stravu, kterou lidské tělo potřebuje ke svým činnostem a přitom se obejít bez tuků, škodlivých látek 
a nejrůznějších konzervantů, to je sen řady žen, ale i mužů, kterým záleží na dobrém zdraví, tělesné 
kondici a štíhlé postavě. Na druhé straně je pravda, že specializovaných prodejen, které tento sorti-
ment nabízejí, je u nás prozatím málo.
 V Blansku taková prodejna vznikla letos v srpnu. 
Založila ji Zuzana Klimprlová a najdete ji na Bez-
ručově ulici 1, hned vedle autobusové zastávky 
naproti Všeobecné zdravotní pojišťovny. A my se teď 
půjdeme podívat, co zajímavého nám uvnitř malého 
krámku nabídnou.
 Ještě než začneme rozebírat zdravou výživu, ne-
můžu se nezmínit o těch, kteří by si možná rádi dali 
nezdravý čerstvý rohlík či chléb, sladký zákusek nebo 
čokoládu, ale jejich zdravotní stav jim to nedovolí. 
Ano, jsou to diabetici a lidé odkázaní celoživotně na 
bezlepkovou dietu. Není to žádná radost, a proto mě 
potěšilo, že majitelka pamatuje i na ně, protože takto 
postižených lidí neustále přibývá a výrobků na našem 
trhu stále není dostatek a sortiment je malý. Tady je 
k dostání pro alergiky na lepek celá řada zboží od 
českých výrobců: především čerstvé pečivo – chle-
ba, rohlíky, vafl e, vánočky, knedlíky, záviny, piškoty, 
zákusky a další výrobky. Mezi ně patří mouka, směsi 
na pečení chleba, těstoviny, chipsy nebo práškové 
nápoje různých druhů. Sotriment je docela bohatý, o 
něco menší je pak pro diabetiky, kteří si zde mohou 
rovněž zakoupit pro ně neškodnou čokoládu, sušen-
ky, džemy, marmelády či povidla, oplatky či ovocné 
šťávy.
 Prohlížel jsem si mně neznámé výrobky v regálech 
a ptal se majitelky, co v prodejně jde nejvíce na odbyt. 
„Nejžádanější jsou určitě biopotraviny, tedy výrobky 
s označením BIO, kterých nabízíme velké množství. 
Jsou to třebas ovesné kaše různých příchutí, dětské 
přesnídávky, těstoviny, čaje, koření a další. Pokud 

jsou označeny touto etiketou, znamená to, že jsou 
pěstovány bez chemie a také že neobsahují žádné 
chemické konzervaty – nepopulární Éčka. Jsou na-
prosto zdravé, pěstované v ekologickém zemědělství 
a u zákazníků mají čím dál větší oblibu, i když jsou 
dražší než běžné výrobky a produkty.
Označení BIO nese i prodejní nabídka kozích výrob-
ků, kterých máme rovněž celou řadu a postupně si 
u zákazníků získávají oblibu. Nejvíc frčí kozí sýry, 
čisté i s příchutěmi, například bazalkou, kmínem, 
česnekem nebo paprikou. Ochutnat můžete i bílé 
nebo ochucené kozí jogurty, mléko a kefír, žervé, 
syrovátku a jiné. Výrobků je hodně, stačí jen překo-
nat nedůvěru a zkusit něco nového. Pokud nechcete 
riskovat, stačí, když k nám budete pravidelně chodit 
na ochutnávky, kde před zakoupením můžete zdra-
vé produkty ochutnat. Tento týden jsme koštovali 
ovocné šťávy a příští týden jsou na programu právě 
kozí výrobky.“
 Pokračoval jsem v prohlídce a objevil zajímavé 
oddělení nazvané zdravé mlsání. Máte-li mlsný jazyk 
a přesto chcete mlsat zdravě, pak můžete zkusit 
nejrůznější pochutiny, které neublíží vašemu zdraví 
ani postavě. V nabídce jsou slané tyčinky, zelenino-
vé chipsy, krekry, ovesné tyčinky, křupky, sušenky, 
sušené ovoce, oříšky, čokoláda nebo chalva. Tu 
jsem ochutnal a byla moc dobrá. Jsou to na jemno 
rozemletá sezamová semínka a chutná to podobně 
jako měkký turecký med.
 A posledním oddělením byla Ekodrogerie a přírod-
ní kosmetika. Jde o fi rmu Oleanat, což je francouzská 

kosmetika s oslím mlékem a bambuckým 
máslem. Dále zde můžete koupit výrobky 
z konopí, ekologické prací prostředky od 
české fi rmy, jediné, která tento sortiment vy-
rábí, mýdla, šampony, dětskou kosmetiku a 
další výrobky, třeba dárkově balené ručníky 
a hygienické potřeby.
 A když už jsme u těch dárků, napadá mě, 
že je před Vánocemi a že pokud máte v rodi-
ně někoho, kdo holduje zdravému způsobu 
života, máte o dárek vlastně postaráno. Ve 
ZDRAVÍČKU si vyberete, co se vám líbí a 
majitelka vám zabalí balíček podle vašeho 
přání, budete-li mít naspěch, můžete si 
vybrat z předem zabalených. Otevřeno tu 
mají po – pá 8.30 – 11.30, 12.30 – 17 hodin, 
v sobotu 9 – 11 hodin.

PM
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Blanenští policisté připravili ve své budově na středu 16. listopadu již tradiční setkání s dětmi a 
jejich rodiči, aby je zábavnou formou poučili jak se v zimních měsících, zvláště v období zhoršené 
viditelnosti, bezpečně pohybovat v ulicích města. A také co je čeká, až se z chodců stanou řidiči.

Při setkání bylo pamatováno i na nejmladší účastníky. Pro ty byla mimo jiné připravena na 
jejich míru jak udělaná policejní minimotorka vyrobená blanenskou fi rmou Blata. Loučení 
se s ní bylo nadmíru složité.

To všechno si musely ty starší děti po krátkém zhlédnutí zapamatovat a po zakrytí napsat 
co na stolku uviděly. Ti nejlepší byli odměněni. Musím se přiznat, že já jsem si zapamatoval 
jen tu pěknou policistku.                                                                             Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z AKCE POLICIE ČR ** FOTOREPORTÁŽ Z AKCE POLICIE ČR *

Silvestr 2011Silvestr 2011

na Velvetuna Velvetu

Začátek v 19:00
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.: 516 411 335, 736 546 599
VSTUPENKY K ZAKOUPENÍ NA BARU!VSTUPENKY K ZAKOUPENÍ NA BARU!

380,-380,-
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Proč navštívil princ Charles Proč navštívil princ Charles 
vesnici Hostětín?vesnici Hostětín? KADEŘNICTVÍ

Tel:   775 923 586

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

Jana Vaňková
Smetanova 7
Blansko (za spořitelnou)

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

Minulá sobota byla nabita sportovními akcemi. Tou první byl v tělocvičně na 
Údolní ulici zahájený 14. ročník Memoriálu Dana Němce v halové kopané za 
účasti dvou polských družstev SPP Legnica, KPP Zlotoryja a šesti mužstev 
z Olomouce, Brna a okresu Blansko. Ve fi nále zvítězila HFK Olomouc nad 
Zrcadlo Teamem 6:1. 

V sousední hale se současně odehrávalo utkání žen v kuželkách. Po váhavém 
začátku završily blanenské kuželkářky v devátém utkání 1. ligy se Sokolem Chý-
nov šňůru pěti vítězství, která je vynesla na páté místo. Kuželkářky TJ ČKD jsou 
úspěšné i ve světovém žebříčku. Lenka Kalová na 16. místě je nejúspěšnější 
hráčkou z ČR, Zdeňka Ševčíková je 52. a Kamila Šmerdová 68.

A další - již historický tarokový turnaj se letos konal po dvanácté v restauraci Punkva. 
Zúčastnilo se ho 90 hráčů. Celkovým vítězem se stal V. Bezděk z V. Opatovic, z žen 
M. Veselá z Brna. Z blanenských hráčů byl nejlepší Aleš Pernica na 8. místě a Josef 
Barák na 10. místě. Ceny vítězům předal starosta Blanska Ing. Lubomír Toufar.

Text a foto: - Šr -

* SPORTOVNÍ FOTOREPORTÁŽ ** SPORTOVNÍ FOTOREPORTÁŽ *

 Na tuto otázku si mohla odpovědět třída 01 Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy v 
Blansku během ekologického pobytu, který zde absolvovala 31. 10. - 2. 11. 2011. Pobyt byl hrazen z 
projektu „Svět kolem nás a my v něm“, do kterého je škola zapojena.
 Hostětín je malá vesnička na úpatí Bílých Karpat 
nedaleko Uherského Brodu. V Hostětíně je několik 
ekologických modelových projektů v oblasti životního 
prostředí. Mohli jsme si na vlastní kůži vyzkoušet, 
jak se bydlí v pasivním domě, seznámili se s funkcí 
kořenové čistírny odpadních vod, prohlédli si sušičku 
ovoce. Většinu domů vytápí obecní výtopna na dřev-
ní štěpku, kterou jsme měli možnost také navštívit. 
Na několika domech jsou nainstalovány sluneční 
kolektory a od roku 2000 občanské sdružení Tradice 
Bílých Karpat vyrábí v místní moštárně bio mošt. 
Obec využívá šetrného veřejného osvětlení. 
 V rámci pobytu v ekologickém institutu Veronica 
jsme absolvovali program „Trvale udržitelný rozvoj“. 
Získali jsme spoustu informací o obnovitelných a 
neobnovitelných zdrojích energie. Zábavnou formou 
jsme si ukázali, jak by vypadal svět, kdyby si každá 
generace brala z přírody víc než ta předešlá. Vypra-
covali jsme projekty, které jsme prezentovali před 
kolektivem. Nejzábavnější byla prezentace, kterou 
jsme doprovázeli scénkou ze zasedání představen-

stva, kde se schvaluje úspora energie v roce 2025.
 Díky krásnému slunečnému počasí jsme mohli 
spoustu aktivit absolvovat venku v tzv. živé zahradě 
a v okolí. Zde jsme hravou formou plnili nejrůznější 
úkoly, při kterých jsme se seznamovali s přírodou 
a historií zdejší krajiny. Využili jsme blízkosti Uher-
ského Brodu. Při cestě do Hostětína jsme navštívili 
dominikánský kostel a klášter Nanebevzetí Panny 
Marie, prohlédli si zajímavý obelisk Via Lucis na ná-
městí, který zde byl odhalen k 400. výročí narození J. 
A. Komenského. U sochy významného rodáka jsme 
se společně vyfotili. Zajímavá byla i exkurze při zpá-
teční cestě v Pivovaru Janáček. A tak jsme se mohli 
obohaceni spoustou informací a nezapomenutelných 
zážitků vrátit domů.
 Děkujeme třídní učitelce Ing. Olze Hotové, Ing. 
Haně Horákové a pracovníkům Centra Veronica za 
krásně strávené 3 dny. Pokud budete mít možnost, 
rozhodně si návštěvu Hostětína také nenechte ujít, 
poznáte místo, jehož přínos ocenil i princ Charles.

třída O1 OA a SZdŠ Blansko Mladí divadelníci v knihovněMladí divadelníci v knihovně
 Pod záštitou Městské knihovny Blansko připravilo o. s. CIRCULUS (Divadlo Kolárka) a ZUŠ Blansko 
interaktivní pořad MILOŠ MACOUREK ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ. Proběhne v pátek 16. 12. 2011 v dětském 
oddělení knihovny od 18 hodin. Je určen dětem i dospělým. 
 Český básník, spisovatel, autor divadelních i fi l-
mových scénářů Miloš Macourek je nám blízký svým 
humorem a fantazií. Čas ukazuje, jak je nenahraditel-
ná jeho originální, imaginativní tvorba. Nesmazatelně 
se vryla do srdcí mnoha generací. Ve všeobecném 
povědomí žijí animované večerníčky s příběhy žáků 
třetí B Macha a Šebestové. Spolu s ilustracemi Adolfa 
Borna a osobitým přednesem Petra Nárožného jde 
o kongeniální souznění. Známé fi lmové a televizní 
pohádky (Dívka na koštěti, Arabela…), ke kterým na-
psal scénáře, oplývají laskavým humorem a kouzly. 
 Možná někoho překvapí, že Macourek je také 
tvůrcem nového specifi ckého fi lmového žánru – 

fantastické crazy komedie (Kdo chce zabít Jesii, Což 
takhle dát si špenát apod.).
 V roce 2012 vzpomeneme 10. výročí úmrtí tohoto 
skromného umělce, který rozuměl dětem a bavil 
dospělé. 
 České tvůrce je potřeba připomínat, pěstovat 
povědomí kulturní kontinuity a navazovat na au-
tentickou českou tvorbu. Pořad je koncipován jako 
interaktivní, hravé poučení se zpětnou vazbou. 
Malí i dospělí tvůrci mohou sami přispět k vytvoření 
atmosféry plné humoru a fantazie Pořad uvádí Mgr. 
Eva Petrželová, účinkují její žáci.

Mgr. Eva Petrželová, Mgr. Pavel Přikryl

Rajbas 2011                              
Zaostřeno na Balkán

 Třináctka může být i šťastné číslo! Své o tom ví i 
účastníci Rajbasu 2011. Letošní program „Zaostřeno 
na Balkán“ mě opět nezklamal a jsem šťastná, že 
máme v Blansku tu možnost navštívit mnohé kouty 
světa během pouhého víkendu. Festival byl opět plný 
napětí, nadšení, překvapení a zábavy pro každého 
návštěvníka. Chci touto cestou poděkovat za vynika-
jící organizační přípravu Milana Daňka alias Danyho 
i celému teamu, který se na organizaci podílí, a přeji 
hodně inspirace do dalších let.

Eva Bachratá

Den otevřených dveří                        
na Dvorské

 Zaměstnanci ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 zvou 
budoucí prvňáčky a jejich rodiče na Den otevřených 
dveří, který se bude konat 14. 12 .2011.
 Od 10 do 12 hodin mohou zájemci sledovat výuku 
v jazykové učebně, v učebně informatiky, v 1. třídách 
a v tělocvičně.

 Od 14 do 16 hodin proběhnou v učebnách fyziky 
a přírodopisu praktická cvičení.
 Ve II. A si mohou předškoláci s rodiči vyzkoušet 
práci na interaktivní tabuli. V tělocvičně pak předvede 
školní atletická skupina svoje tréninkové aktivity.
 Více informací získáte na www.zsdvorska.com

-red-

Vánoční výstava                                   
v knihovně

 Světlo, magické slovo, které má pro každého z 
nás jiný obsah a význam. Teplé zlatavé světlo zdobí 
naše stoly ve svátečním čase, označuje počet let 
na dortech dětí i dospělých, září také na adventních 
věncích, vánočních stromcích i na oltářích kostelů. 
Svíce rozsvěcujeme též na hrobech těm, kteří již 
putování po této zemi skončili. Pro většinu lidí je 
světlo synonymem tepla domova a symbolizuje 
dobro. Netradiční vánoční výstavu „BUDIŽ SVĚT-
LO“ připravila Městská knihovna Blansko ze sbírek 
soukromého sběratele Milana Sýkory (historické 
biřmovací listy a pohlednice poutních míst v okolí 
Blanska) ve spolupráci s Farností svatého Martina 
Blansko (biřmovací svíce) a Dárkovým servisem 

Blansko (vánoční svíce). Výstava potrvá od 5. do 23. 
prosince 2011 ve výstavní síni knihovny, otevřeno je 
v provozní době.

Pavel Svoboda, kurátor výstavy

Vánoční koncert                           
v knihovně

 Ve středu 21. 12. 2011 v 18 hodin bude v dět-
ském oddělení Městské knihovny Blansko zahájen 
slavnostní VÁNOČNÍ KONCERT. Vystoupí na něm 
pěvecký soubor PERLIČKY Gymnázia Blansko pod 
vedením sbormistra Mgr. Vladimíra Šenkýře. Zazní 
průřez bohatého repertoáru tohoto studentského 
sboru se zaměřením na vánoční písně.
 Koncert je zamýšlen jako poděkování za vztah ke 
knihovně v roce 2011 všem návštěvníkům a sympa-
tizantům této jedné z nejstarších kulturních institucí 
v Blansku.

 Záštitu nad akcí převzal první místostarosta města 
Blanska Ing. Jiří Crha.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny

Profesor Štědroň na hudební 
besedě v knihovně 

 Rok se s rokem sešel a pozvání do Městské 
knihovny Blansko opět přijal muzikolog a hudební 
skladatel prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc. V pá-
tek 18. listopadu představil takřka čtyřiceti fanouškům 
vážné hudby (včetně starosty města Ing. Lubomíra 
Toufara) život a dílo slavného hudebního skladatele 
Wolfganga Amadea Mozarta. Pořad byl věnován 220. 
výročí Mozartova úmrtí. Hudba z Figarovy svatby a z 
Dona Giovanniho vyvolala v zúčastněných oprávně-
ně silné emoce. Závěr přinesl dlouhý děkovný potlesk 
a řadu zvídavých dotazů.

Helena Juříková, Městská knihovna

Pěvecký sbor PerličkyPěvecký sbor Perličky
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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
* RÁMOVÁNÍ, PASPARTOVÁNÍ - příjem za-
kázek v prodejně Aliquis,  Centrum Ježek, 
Smetanova 6, Blansko, www.aliquis.cz.
* Salon Bella: Nabízím stříhání psů, objed-
návky možné na tel: 732879309 či emailu 
strihanibella@centrum.cz
* Nabízím doučování angličtiny pro děti i 
dospělé začátečníky, mírně pokročilé, ale i 
třeba přípravu k maturitě apod. 150 Kč/hod. 
Blansko a okolí. Tel. 739436705.
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, při-
padně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na 
tel. 603722434.
* Nově otevřená prodejna SECOND HAND 
„CREAM“ na ulici Bezručova 4a, Blansko 
(centrum Kotas, 1. patro). Nabízíme kvalitní 
dámské, pánské i dětské oblečení z evrop-
ských zemí. Po-Pá 9-17, So 9-11:30.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Stavební rozvaděč - plně funkční, za 3500,- Kč. 
Tel. 606728334.
* DB 1+1 ul. Cihlářská BK, 40 m2, balkón, 3.p/4, mož-
nost převodu do OV, vlastní kotel, zděné jádro, nízké 
měsíční náklady, cena 890.000,- Kč. Tel. 724746996.
* Kávovar Moulinex za 200,- Kč. Tel. 775527175.
* 1+1 do OV, cena 639.000,-. Kč Tel. 776117788.
* Vymezovací kroužky na automobily všech značek 
na ALU kola - různé rozměry. Tel. 602179619.
* Zánovní DB 1+kk na Zborovcích v perfektním stavu. 
Tel. 602179619.
* Cihlový RD 5+1 v obci Ráječko, dům je s garáží a 
terasou, ihned obyvatelný. Cena 990000,- Kč. Tel. 
725053848.
* Levně zánovní dveře š. 80 cm, 60 cm, 5 kusů, pro-
vedení buk. Cena dohodou. Tel. 739552670.
* Video Panasonic, BTV Salora a bílý kulatý stůl. 
Velmi dobrý stav. Tel. 737900946.
* Skleněné demižony v obalu 2 ks - 50 l, 1 ks -45 l. 
Tel. 723363944.
* 2+1 OV v Blansku. Vlastní topení, 2 sklepy. Ihned 
k nastěhování. Tel. 602840896.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Pronajmu garáž na Zborovcích pod věžákama, 6m 
x 3m za 1000 Kč na měsíc. Tel. 774660253.
* Pronajmu garáž na sídlišti Sever - nad přehradou. 
Cena 1000,- Kč/měsíc. Tel. 724031732.
* Pronajmu garáž u vlakové zastávky Blansko-město. 
Tel. 775220141.
* Prosím, ujměte se krásného bílo rezavého kocourka 
vhodného do domku. Tel. 737452965.
* Nabízím k pronájmu zařízený byt 1+1 v Blansku. 
Levně. Tel. 775860790.
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. 
Tel. 732619095.
* Hledám pronájem garáže v BK, nejlépe Zborovce, 
Sever. Prosím nabídněte. Tel. 606717261.

* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* Zahradu do 300 m2 či proluku mezi domy v Blansku 
pro stavbu malého RD. Cena do 2.300,- Kč za m2. 
Tel. 736789404.
* Prostorný 4+1 nebo 3+1 v Blansku. Tel. 722659170.
* Ribstole (žebřiny), činky jednoruční nakládací, 
kotouče na činky. Tel. 777562446.
* Brusle chlapecké i dívčí, lyže a jiné zimní vybavení. 
Tel. 602786025.

www.rosendorf.cz

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

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

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

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

Mikulášský běh OkrouhláMikulášský běh Okrouhlá

Blanka                                    
oznamuje

Aktuální předprodej:

Martin & Richard – Písně Honzy Nedvěda, 7.12.v 
15 a 18 hod., Areál zdraví a pohody, Klepačov.
Cena 250,- Kč. V ceně neomezená konzumace 
bílého a červeného vína z jižní Moravy a točených 
nealko nápojů.

Dětský Silvestr – 31.12.2011 v 15.30 h, Kino 
Blansko. V programu soutěže a hry pro děti, 3D 
fi lm Šmoulové a ohňostrostroj odpalovaný ze 
střechy kina. 
Cena: 100,- Kč, akce 2+1 vstupenka zdarma.

Ticketpro:
4.12. 2011 Hana Zagorová - Brno, Boby centrum
15.1. 2012 The Australian Pink Floyd – Brno, Kajot 
Aréna

Ticketstream:
16.12. 2011 Rytmus – Brno, Bobycentrum
28. 2. 2012 Pierre Richard – Brno, Janáčkovo 
divadlo

Ticket Art:
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Broadway, Praha

Aktuální nabídka:
Výprodej videokazet – propagační fi lmy o Blansku 
a Moravském krasu – cena 10,- Kč.
Kalendáříky Blansko – tentokrát s historickými 
motivy dřevěného kostelíka a zámku. Zdarma!
Kalendář Adamov 2012 – Adamov v dílech výtvar-
níků. 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, obsa-
huje fotografi e všech 14 přístupných jeskyní ČR. 
Cena: 110,- Kč.
Regionální publikace, propagační předměty a 
pohlednice obce Olomučany.

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

-MaT-

www.guape.cz
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

VYUŽIJTE - DPH POUZE 10% VYUŽIJTE - DPH POUZE 10% 

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

Nahlédnutí do světaNahlédnutí do světa
nevidomýchnevidomých

 Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 se v ZŠ, Blansko, 
Nad Čertovkou 17 uskutečnila beseda s nevi-
domou paní Hádlerovou z Černé Hory a taktéž 
nevidomou paní Kubínovou z Lomnice u Tišnova. 

Doprovod jim dělal vodící pes – labradorka Daisy. 
 Prohlédli jsme si různé pomůcky pro lidi se zra-
kovým postižením – přístroj hladinku, který zapípá, 
když je hrnek plný, detektor barev, hru Člověče, 

nezlob se s různě tvaro-
vanými fi gurkami. Žáci 
si zkusili napsat svoje 
jméno na psacím stroji 
pro nevidomé Brailovým 
(bodovým) písmem. Vy-
zkoušeli si, jaké to je 
orientovat se v úplné tmě 
pomocí slepeckých holí.
 Děkujeme tímto i 
paní Rekové z organiza-
ce SONS (Sdružená or-
ganizace pro nevidomé 
a slabozraké) v Blansku 
za doprovod a výbornou 
organizaci našeho se-
tkání. Uvědomili jsme si, 
jakým důležitým a těžko 
zastupitelným smyslem 
je zrak.

Žáci ZŠ Blansko
Nad Čertovkou 

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

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

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

Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730

so 8 - 11

Sport Club
Jany Kuncové vás zve
k nedělnímu cvičení Zumby

ZŠ Dvorská, malá tělocvična
17 - 18 hod. s Janou CT Brno 

od 4. prosince si můžete opět za-
cvičit s Marcelou Klevetovou

Připravujeme:
26. prosince - tradiční jednodenní 
lyžařský zájezd do atraktivních 
středisek Orlických hor nebo Je-
seníků (dle sněhových podmínek).

Informace: 776 140 953
Mgr. Jana Kuncová

 Brněnský běžecký pohár 2011/2012 začal ve sváteční den 1. závodem Během 17. listopadu v 
Brně – Jehnicích. Ohromující účast 866 běžců ve všech startujících kategoriích svědčí o popularitě 
rekreačního běhu v okolí Brna. 
 Závod přinesl i kvalitní výkony například v podání 
velmi vyrovnaného souboje vítěze na 10 km Romana 
Rudoleckého s nejlepším českým běžcem dálkových 
tratí Danem Orálkem, který vyvrcholil až v cílové ro-
vince s těsným odstupem 3 vteřin. Nasát atmosféru 
závodů BBP můžete ze záznamu České televize na 

tomto odkazu. Doufám však, že nejste zápecníci a 
při druhém závodu Mikulášském běhu v Okrouhlé 3. 
prosince 2011 se aktivně zapojíte jako běžci nebo 
diváci. 

Erik Řezník, ředitel závodu
mobil 736 484 607, mail erik@okbag.cz
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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

,

Klub RatolestKlub Ratolest

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

Vánoční turnaj se blíží
 Do listopadového turnaje v sobotu 19. listopadu 
nastoupilo 14 mužů a také 2 ženy. Protože se prak-
ticky jednalo o termín, kdy před 10 lety bylo naše 
squashcentrum otevřeno, zahájili jsme tak dooprav-
dy okázale s nejvěrnějšími vyznavači squashe, 11. 
sezónu.
 Ideální počet 16 hráčů sehrál kvalifi kační utkání 
o postup do fi nálového pavouka. Nejprve ve dvou 
základních skupinách po 8 hráčích na dva sety do 
11 bodů. Ideální počet znamenal postup všech zú-
častněných do vyřazovacích bojů, a tak ve skupinách 
šlo jen o nasazení do osmifi nále.
 Osmifi nále je však nejdůležitějším zápasem pro 
každého jednotlivce. Vítězství znamená boj o příčky 
nejvyšší, porážka boj o 9. a další v tomto případě 16. 
příčku.
 Zde i v dalších zápasech se proto hraje na dva 
vítězné sety dle mezinárodních pravidel.
 Vítězem se stal celkem překvapivě, ale zaslouženě 
levoruký Petr Novotný, který ve fi nále porazil Nabila 
Laie 2:0 (11:9, 12:10). V utkání o třetí místo zvítězil 
Jirka Vybíhal nad Jakubem Sedláčkem také 2:0 (11:5, 
11:8). Na dalších místech se umístili pátý Jan Urban, 
šestý Radovan Štumpa a sedmý Radim Suchý.

 Lze si jen přát, aby další teď již Vánoční turnaj 
v sobotu 17. 12. 2011 od 13 hodin se nesl takovou 
pohodou, jak to bylo tentokrát. Ceny do turnaje opět 
zabezpečila ČAD Blansko a.s.
 Na Vánoční turnaj jste všichni zváni. Vzhledem k 
tomu, že je to poslední turnaj v roce 2011, žádáme 
o včasné přihlášení na recepci squashového centra 
nebo e-mail: squash@cadblansko.cz, to znamená 
alespoň nejpozději do čtvrtka 15. 12. 2011. Chtěli 
bychom připravit odpovídající počet cen, tak aby se 
dostalo na všechny zúčastněné hráče.

-rl-

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

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ.
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. 

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

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

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

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

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

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

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

PROGRAM NA PROSINEC

6.12.2011 od 10 hodin
PÉČE O VLASY V ZIMNÍM OBDOBÍ 
- s kadeřnicí Magdalénou Hejčovou. Máte možnost 
nechat si upravit vlasy a poradit se o módních tren-
dech v účesech na zimu 2012. Hlídání dětí zajištěno. 
Úprava vlasů za poplatek. Cena bude stanovena paní 
kadeřnicí. Na akci je třeba se objednat do 5.12.2011 
na emailu nebo telefonicky.
7.12.2011 od 9 hodin
ADVENTNÍ ZPÍVÁNKY 
- v Městské knihovně Blansko - hudební oddělení, 
sraz v 8,50 hod. před knihovnou na ul. Rožmitálova.
13.12.2011 od 10 hodin
VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
- v Klubu Ratolest - výměna vánočních receptů s 
překvapením.
14.12.2011 od 8,30 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI
- poplatek za vstup 40,-Kč na materiál.

Vánoční besídky pro seniory
12. 12. 2011 od 9:30 hodin v Senior centru
15. 12. 2011 od 9.30 hodin v DPS, Blansko, 9. května 
16. 12. 2011 od 9.30 hodin v DPS, Blansko, Pod 
Javory 32

19.12. 2011 od 16,30 hodin
VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DOBROVOLNÍKY CENTRA 
“PRO“ BLANSKO na bowlingu v Blansku

20.12.2011 od 17 hodin
KLUB TATÍNKŮ pořádá posezení s psychologem 

Seznámení s masážemi kojenců a batolat
- pátek od 9 do 10 hodin poslední lekce do nového 
roku 2.12.2011 na nový kurz se můžete hlásit již nyní 
na výše uvedených kontaktech.
Příprava na život s miminkem
- pondělí 16-18 hodin. Na nový kurz od ledna se 
můžete hlásit telefonicky nebo emailem.
Cvičení pro děti s rodiči
- dle jednotlivých skupin po, st,čt a pá poslední do 
nového roku cvičení v týdnu od 12.12. do 15.12.2011.
Plavání dětí s rodiči 1 - 6 roků
- plavání v Městských lázní - ve velkém bazénu, v 
rehabilitačním bazénu Městských lázní a ve Wellness 
hotelu Panorama. Informace: Bc. Kateřina Daňková, 
tel. 731646774.
Herna:
- Internetová kavárna pro rodiče v době provozu 
herny pro rodiče a děti, poplatek 20,- Kč za hodinu
- dopoledne: st 10 - 11,30 hod., čt 8,30-11,30 hod.
- odpoledne: sudé úterý a čtvrtek: 16-18 hod., každý 
pátek 16 - 18 hod. 
Mimináček
- setkávání maminek a miminek 2 - 6 měsíců: středa 
8,30 - 9,30 hod.Poplatek 50,-Kč za vstup.
Mimiklubík 
- pro rodiče s kojenci od 6 měsíců - úterý od 8,45 
do 9,45 hod.
Laktační poradna
- pátek 9 - 10 hodin. Nahlaste se prosím 1 den 
předem.
Šikulky
- výtvarné tvoření rodičů a dětí - od 8:30 do 10 hodin 
dle jednotlivých skupin, poplatek 60,-Kč za vstup.
Zumba 
- cvičení pro ženy každé pondělí od 10 do 11 hodin 
s Ing. Anežkou Štelclovou. Vstupné 50,- Kč, děti je 
možné vzít s sebou.
Dramatická výchova 
- s Mgr. Vendulou Zachovalovou, každá středa 16-
17 hodin.
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