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 Slovenský premiér Mečiar se v té době nechal 
slyšet, že Slováci konečně budou moci rozvinout 
naplno svoje národní myšlení a cítění, desítky let 
potlačované Čechy. Já nevím, kdo koho potlačo-
val, ale považuji to za silně nadsazené. Naopak si 
dobře vzpomínám na příhodu krátce po rozdělení 
republik.
 Jezdili jsme tehdy pravidelně do Bratislavy 
nakupovat tiskařský materiál a brzy ráno jsme 
zastavili na kávu u jednoho motorestu nad Brati-
slavou. Byl to takový ten typ rychlého očerstvení 
na stojáka, člověk vypil kávu a šel. Ačkoliv bylo 
kolem osmé, uvnitř stálo u piva několik řemeslníků 
a vesele si připíjeli borovičkou. Objednal jsem u 
pultu dvě kávy a čekal. Když číšník kávy přinesl, 
objevil se za námi jakýsi řimbaba a pravil: 
 „Ty mu to daš?“
 „Prečo nie?“ odpověděl číšník.
 „Veď sú to Čehůni!“ rozčiloval se dělník ve 
jménu pracujícího lidu.
 „Majú peniaze, tak prečo nie?“
 „Si kokot,“ uzavřel inteligentně rozhovor ten 
rozhořčený muž.
 My jsme vypili kávu, zaplatili 
a šli. A mezi dveřmi nám ten 
člověk naplival pod nohy. To 
koukáte, co? I takto probíhalo 
rozdělení republiky.
 Statistiky tehdejší doby uká-
zaly, že v českých zemích je 
proti rozdělení 78% lidí, na 
Slovensku o něco méně, ale 
jednoznačně z těch výzkumů 
vyplývalo, že si rozdělení ni-
kdo nepřál, snad jen několik 
procent zavilých separatistů. 
Byla to zkrátka vysoká poli-
tická hra bez ohledu na ná-
zor lidí. Kdyby se uspořádalo 

 Blíží se datum, kdy naši politici rozhodli o tom, že naše malá Československá republika se 
rozdělí na ještě menší dvě republiky – Českou a Slovenskou. Je tomu přesně 20 let a jaký bude 
vývoj, určitě nikdo z těch politiků, kteří rozdělení organizovali, neočekával. Vezměme to ale od 
začátku.

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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* nižší ceny ** nižší ceny *

* vyšší záruky ** vyšší záruky *

www.realitymacocha.cz

RD Uhřice

Samostatně stojící RD 4+1 s garáží a zahradou v klidné 
části obce. CP: 1175 m2.
mob.: 605 163 333 Cena: 1.050.000 Kč

RD Němčice

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

Byt 2+1 Blansko

OV 2+1 s lodžií ulice Nádražní, prostorný byt v cihlovém 
domě. Plocha bytu 56 m2. 
mob.: 777 857 740 Cena: 999.000 Kč

kontakt: Smetanova 8, 
 678 01 Blansko 
tel.: 516 833 833 
e-mail: info@realitymacocha.cz

RD s kancelářemi a obchodními prostory k pronájmu (jako celek i jednotlivě - 4 samostatné jednotky - vlastní topení, 
sosiální zařízení, vchody). Vhodné pro lékaře, advokáty, služby mob.: 777 857 738

Pronájem Blansko , ulice Bezručova

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
- Byt 3+1 OV Blansko – Pekařská, 93 m2, 2.p., zděný, volný 6/2013...NC – 1 590.000 Kč
- RD 3+kk Blansko – Horní 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
- Pronájem komerčních prostor Blansko – Poříčí,  200 m2... NC – 15.000 Kč/měs.+ ink.
- Podnájem 2+1 Blansko – Poříčí, 55 m2, 1.p., bez vybavení... NC – 4.000 Kč/měs.+ ink
- Pronájem 2+1 Blansko – N.R., 52 m2, 4.p., výtah, „super“... NC – 9.900 Kč/měs.vč.ink.

Byt 2+1 OV Blansko – Jasanová
50 m2, 2.p., revital. domu, výtah, lod-
žie, standard. vybavení, výhled na Z.

NC – 899.000 Kč

Pozemek na zahradní RD s celoročním
provozem Ráječko, 1647 m2, krásný vý-
hled na JZ, komunikace a IS jsou dostupné

NC – 499.000 Kč

www.mikark.cz

referendum, republika by stoprocentně zůstala 
pohromadě.
 Léta ubíhala a Slováci na svých hranicích budo-
vali honosné celnice a byli protivnější než celníci 
italští. Pak ale nastal rychlý obrat. Se vstupem 
do Shaneganského prostoru se hranice zrušily 
a honosné hraniční stavby bez využití chátrají. 
Naopak jsme se vrátili k tomu, co naše dva náro-
dy měly odjakživa společného, hlavně kulturu a 
sport. A tak se dnes můžeme v televizi dívat na 
společné pořady, kterých stále přibývá. Česko-
Slovensko má talent, ČeskoSlovenská superstar 
a další společné akce. Slováci jezdí soutěžit do 
AZ kvízu, Videostopu a jiných soutěží, stejně tak 
Češi nepohrdnou pozváním na taneční soutěže, 
sportovní soutěže a jiné akce.
 Nedávno jsem na toto téma hovořil s dělníkem, 
který pracuje v blanenských slévárnách, a ten 
situaci vystihl naprosto přesně: „Tak na čo to 
rozdelenie vlastne bolo? Veď teraz sme už zase 
jedna republika.“

PM

ZAJISTÍME OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ PRŮKAZY BUDOV
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Přerušení elektrické energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací- bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 05.12.2012 od 07:00 do 15:00 - Blansko
Náměstí Republiky - domy č. 2, 4, 6, 8, ulice Rožmi-
tálova od banky ČSOB po Náměstí Svobody (domy 
č.o. 2, 4, 6), Náměstí Svobody domy č. 35/1, 36/2, 
Wanklovo Náměstí dům č. 1393/2.
Dne 07.12.2012 od 07:00 do 15:00 - Blansko
Ulice Podlesí, domy č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, ulice Nad 
Žlíbkem, domy č. 19, 21.
Děkujeme Vám za pochopení.

-eon-

O historii Blanska                          
v pohádkách a pověstech

...tentokrát v předvánočním čase.
 Předvánoční čas přímo zve k posezení, čtení a 
poslouchání toho, co možná bylo a určitě už není.
 Ve čtvrtek 20. prosince 2012 od 18 hodin v dět-
ském oddělení Městské knihovny Blansko jsme 
připravili příběhy laskavé i hrůzostrašné z Blanska 
i okolí. Průvodkyní adventním podvečerem bude 
ředitelka Muzea Blansko paní Mgr. Eva Nečasová.

Mgr. Jana Trubáková,
Městská knihovna Blansko

Předvánoční setkání s koledou
 Městská knihovna Blansko a Domov Olga Blansko 
zvou na Předvánoční setkání s koledou. V tomto 
hudebně-dramatickém pásmu zahrají a zazpívají 
klienti blanenského Domova Olga. 
 Předvánoční setkání s koledou se uskuteční v pá-
tek 14. prosince 2012 v 18 hodin v dětském oddělení 
knihovny.

Mgr. Jana Trubáková, Městská knihovna

Velký vánoční koncert
 Základní umělecká škola Blansko pořádá VELKÝ 
VÁNOČNÍ KONCERT, který se bude konat ve čtvr-
tek 20. prosince 2012 v 17 hodin v sále Okresního 
soudu Blansko. V programu na téma Pohádkové 
Vánoce vystoupí žáci a učitelé všech oborů ZUŠ. 
Jste srdečně zváni, vstupné 50 Kč.

-ich-

PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE 
Plán aktivit na měsíc prosinec
04.12.   –  Svíčky ze včelího vosku
05.12.  – Turnaj v ping pongu
11.12.  – Pečení cukroví
13.12.  – Výlet do předvánočního Brna
18.12.   –  Výroba nepečeného cukroví
19.12.   –  Vycházka do lesa
 Na uvedené akce srdečně zvou pracovníci a 
uživatelé zařízení. Pro konkrétní časy poskytujeme 
informace na telefonu. Změna programu vyhrazena. 
Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám. 91 (bu-
dova fary), tel: 515 538 565, e-mail: peknamodra.
blansko@charita.cz, společně s farností Doubravice 
pořádá předvánoční prodej
Prodej výrobků našich uživatelů
a křestanské literatury
23.12. 2012, 10 – 12 hodin na faře v nově zrekonstru-
ovaných prostorách. Přijďte využít poslední možnosti 
vybrat dárek svým milým!

-pěm-

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
 Od pondělí 24.12.2012 do úterý 1.1.2013 bude 
Městská knihovna Blansko uzavřena. Pro veřejnost 
bude knihovna opět otevřena ve čtvrtek 3.1.2013!

-mk-

Nemoc je prevít
 Pozorní čtenáři si jistě všimli, že v dnešním vydání 
není ani jeden článek pravidelného dopisovatele 
redaktora Jiřího Šrámka. Není to tím, že bychom se 
spolu rozešli nebo pohádali, ale prostě jen proto, že 
Jiří Šrámek nenadále onemocněl a byl hospitalizován 
v boskovické nemocnici. Věřme tomu, že se brzy 
uzdraví a nadále bude moci spolupracovat s redakcí.

PM
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Blanenští pomáhají Blanenští pomáhají 
tříděním hliníku tříděním hliníku 

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

Elektronické volby
 Hlavním motivem každých voleb v naší zemi 
je před nimi spousta slibů, často nereálných, 
populistických, v některých případech i lživých. 
Sice nerad, ale nějak si na to už zvykám, i když 
ve mě při jejich hodnocení proudí adrenalin jako 
voda řečištěm Nilu.
 Po volbách pak, kromě ublížených projevů 
těch, co prohráli a chvástavých projevů „vítězů“ 
registruji snad jen s rozdílem prvních polistopa-
dových „svobodných“ voleb nářky nad slabou 
volební účastí, nad tím, co by bylo „kdyby“, jak 
jsou občané lhostejní ke své budoucnosti, co 
všechno by se mělo udělat pro popularizaci 
voleb a mnoho dalšího.
 Současná totální (byť jen náznaková) absence 
jakékoli politické kultury opravdu občany dokáže, 
trochu paradoxně, dohnat k apatii a volební neú-
časti. Schválně jsem nepoužil termínu „zvednout 
ze židle“, protože to by možná k vyšší volební 
účasti asi mohlo vést. Apatii se ani nedivím. 
Spousta spoluobčanů pojede radši na chatu a 
dělá ve svých očích něco užitečnějšího, než se 
otravovat účastí u voleb. Nedivím se jim.
 Z tohoto důvodu nechápu dvě zásadní věci... 
O výhodnosti volit si „svého“ zástupce v někte-
rém ze zastupitelstev nebo v parlamentu (a s 
tím spojené změně volebního systému) jsem již 
několikrát hovořil.
 Tou druhou věcí je absence institutu elektro-
nických voleb. Ano, státní aparát by vybodování 
systému pro tyto volby stálo asi nemalou investi-
ci, ale o její výhodnosti jsem přesvědčen. Doba 
pro sběr hlasů by se dala prodloužit, naopak 
problémy s manuálním sčítáním by v té elektro-
nické části voleb do značné míry odpadly. Občan 
by v klidu za použití své elektronické identifi kace 
odvolil z klidu domova (nebo z té chaty) a dle 
mého názoru by se účast o pár (možná i desítek) 
procent zvedla.
 Se zájmem jsem si přečetl blogový příspěvek 
jednoho předního (opozičního) politika na toto 
téma. Byl zásadně proti. Jako argumenty udá-
val problematiku zabezpečení, anonymizaci a 
podobně. Nesouhlasím, a to tak, že zásadně. 
Bezpečností na síti Internet a v rámci informač-
ních systémů se zabývám přes 15 let a dokážu 
si takový systém představit. Možná se někomu 
ta kritizovaná malá volební účast zamlouvá, pro-
tože mu může hrát tzv. „do karet“, neznám bližší 
pohnutky těchto lidí, takže můžu jen spekulovat. 
Ale v současné informační době by zavedení 
elektronických voleb byl krokem dopředu. Ostat-
ně, elektronická totožnost, založená na metodě 
asymetrické kryptografi e je daleko bezpečnější, 
než ta stará, papírová. Ale to je na delší diskusi. 
Já dnes jen vyjádřil názor (ani první ani poslední) 
na volební systém. Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)

Občané, braňte 
svoje lékaře!

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. 

 Petice za zachování stávající chirurgické ambulance II.  MUDr. 
Františka Řezníka, proti návrhu výpovědi z nájmu v Nemocnici 
Blansko. Název petice: Občané, braňte svoje lékaře!
 V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o 
právu petičním, vyhlašuje petiční výbor petici 
proti návrhu Nemocnice Blansko na zrušení 
pronájmu stávajících prostor Chirurgické am-
bulance II., v přízemí polikliniky Blansko.

Preambule petice
 V rámci další takzvané restrukturalizace 
Nemocnice Blansko má dojít k posunutí stá-
vající kantýny ve vestibulu polikliniky cca o 
10m do prostor nynější chirurgické ambulance. 
Přestože jsou nejméně tři další možnosti, byla 
nemocnicí prosazována právě tato varianta, 
kterou rada města 13.11.2012 hlasováním 
potvrdila - tj. výpověď pronájmu těchto prostor 
pro chirurgickou ambulanci. Kantýnská činnost 
v nemocnici je obvyklá, ale za cenu likvidace 
zavedené ambulance, je tento postup nepři-
jatelný. Myslíme si, že prostory nemocnice a 
polikliniky by měly sloužit k léčení pacientů a 
ne k občerstvování.

Cíl petice
 Cílem petice je zachování současného 
pronájmu stávajících prostor Chirurgické am-
bulance II.

Složení petičního výboru:
Dana Zvěřinová, 12.10.1959,
Divišova 25, 678 01 Blansko
Petr Dvořáček, 14.4.1959,
Jasanová 11, 678 01 Blansko
Libuše Musilová, 2.12.1958, 
Sadová 59, 678 01 Blansko

 Termín odevzdání petičních archů: 18. 12. 
2012. Petice je určena panu starostovi a měst-
ské radě.

 Petiční formuláře je možné podepsat přímo v 
chirurgické ambulanci MUDr. Františka Řezníka. 
Další a průběžné informace na www.nemocni-
ceblansko.cz nebo www.chirurgieblansko.cz

 Plechovky od piva, víčka od jogurtů, obaly od másla a sýrů. Víc jak deset let mohou 
Blanenští třídit drobný hliníkový odpad a přispívat tak nejen k ochraně přírody, ale i k zlep-
šování lidských osudů. Umožňuje jim to Městská knihovna Blansko a blanenská Základní 
škola TGM. Peníze získané z prodeje hliníku putují na podporu humanitárního Hnutí na 
vlastní nohou. Nic z toho by nebylo nebýt jedné angažované učitelky, otevřeného ředitele 
knihovny, dvou ochotných školníků, jedné uklízečky, místní neziskové organizace a bez 
mnoha Blanenských, kteří hliník třídí.

Třídění obalů od čokolád, víček od jogurtů, 
plechovek od piva nebo obalů od tavených 
sýrů se může zdát zbytečné. Proč si doma 
hledat další místo pro další tříděnou komoditu, 
když odpadu v podobě drobného hliníku nám 
vznikne jen menší hromádka? 
Zpracování hliníku je pro přírodu nesmírně 
zatěžující hned v několika rovinách. Pro získání 
jedné tuny hliníku jsou nutné čtyři tuny bauxi-
tu - rudy těžené v zahraničních povrchových 
dolech, které poškozují krajinu. Při zpracování 
unikají emise fl uoru způsobující alergie a spo-
třebuje je se velké množství energie. Na výrobu 
např. jedné plechovky se spotřebuje ropa, která 
by plechovku zaplnila z poloviny. Opětovným 
využitím hliníku a recyklací se energetická ná-
ročnost dramaticky snižuje – úspora činí 95 % 
energie oproti výrobě hliníku z bauxitu. Ačkoliv 
je pro životní prostředí nejlepší variantou se 
hliníku vyhýbat, ne vždy je to možné, proto je 
řešením jej alespoň třídit. 
Třídění drobného nebo-li tenkostěnného hli-
níku není samozřejmostí a v mnoha městech 
nefunguje. V Blansku se však hliník třídí už 
přes deset let. Projekt inciovalo Ekocentrum 
Blansko a sběrná nádoba byla první rok v 
blanenském kině a poté putovala do Městské 
knihovny Blansko. K projektu se připojila po 
čase angažovaná učitelka Gabriela Vašíková 
ze ZŠ TGM. Ta nadchla pro třídění celou školu, 
uspořádala výukové programy pro žáky, zajis-
tila odkup hliníku a přesvědčila zaměstnance 
školy – školníka Jaromíra Nováka a údržbáře 
Jiřího Košáka, aby hliník z knihovny odnášeli. 
„Škola ročně získá několik tisíc korun navíc, 

které posílá na konto humanitárního sdružení 
Hnutí na vlastních nohou. Sesbíraný hliník od 
Blanenských tak např. pomohl zavést vodu 
do Afghanistánu.“ zmiňuje Gabriela Vašíková. 
Projekt by však nebyl možný bez instituce, 
která by souhlasila s umístěním sběrné nádoby 
ve svých volně dostupných prostorách s ideální 
lokací v centru města. Tou je v Blansku místní 
městská knihovna, která hostí sběr hliníku již 
přes ocenění hodných deset let. Ačkoliv má 
Městská knihovna Blansko jiné poslání, než 
být sběrným místem, docenila ekologický i hu-
manitární význam třídění hliníku a motivovala 
své zaměstnance ke spolupráci. Samotnou 
možnost třídění hliníku v knihovně využívají 
čím dál víc i Blanenští, počet vytříděných pytlů 
s tenkostěnným hliníkem roste rok od roku. 
Průměrná domácnost vyprodukuje za rok sice 
něco přes tři kilogramy drobného hliníkového 
odpadu, v součtu jde však o nezanedbatelné 
množství. Za letošní rok blanenská ZŠ TGM 
vysbírala neuvěřitelných 350 kg hliníku.

Za Ekocentrum Blansko 
Monika Popelková

Kontakt:
Bc. Monika Popelková, 
ekocentrum.blansko@seznam.cz,
tel. 724 520 166

Mgr. Gabriela Vašíková, ZŠ TGM Blansko, 
vasikova@zstgm.cz, tel. 605 332 470

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

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

Tel. 606 805 051

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

3.12.2012 od 9 hod. 
Zdravé vaření
- Vánoční netradiční svačinky- přijďte si vyrobit 
netradiční svačinky s vánoční tématikou. Lek-
torka na výživu Jitka Pokorná . Akce je spojena 
vyráběním svačinek a ochutnávkou . Poplatek 
50,-Kč pro pojištěnce VZP 50% sleva

3.12.2012 od 9,30 hod. - Šikulky
- Výtvarná advetní dílna, vstup 60,-Kč nebo 
permanentka

3.12.2012 od 10,15 hod. 
Pneumokoková infekce 
- Odborná přednáška s lektorkou Jitkou Po-
kornou zastupující /Mcentra/, pro pojištěnce 
VZP 50% sleva

3.12., 10.12.,a 17.12.2012 od 16 do 18 hodin 
Příprava na život s miminkem 
- Pro pojištěnce VZP sleva - na celý kurz 
500,- Kč

4.12.2012 od 9 do 12 hod. 
Den zdraví s Mikulášem za podpory VZP 
- Dělnický dům (Hybešova 1 Blansko, Velký sál)
Program:
9:00 - 10:30 výtvarné tvoření, hry, soutěže
9:30 pohádka Velký Fuk (Divadlo KUFR)
10:15 klauniáda (Divadlo KUFR - Adéla Kra-
tochvílová)
10:30 přijde sv. Mikuláš s balíčkem pro každé 
dítě
- během celého dopoledne novinky z VZP
- vstup: 30,-Kč / rodič + dítě
  20,-Kč / rodič + dítě pojištěnec VZP
- v ceně vstupu jsou mikulášské balíčky

5.12.2012 od 9,30 hod. Vánoční zpěvanky 
- Hudební oddělení Městské Knihovny Blansko

6.12 a 13.12.2012 od 9 do 10 hodin 
Kurz baby masáží 
- S lektorkou Jitkou Pokornou 1 lekce 100,-Kč 
pro pojištěnce VZP 50% sleva

6.12. a 13.12.2012 od 10,15 do 12 hodin 
LAKTAČNÍ PORADNA 
- S laktační poradkyní Jitkou Pokornou, jinak 
dle domluvy na tel. 775986315

6.12.,13.12. a 20.12. 2012 13-16,30 hod. 
CENTRUM PODPORY DĚTÍ A RODIN 
- Každý čtvrtek možnost odborných konzultací/ 
výchova, vývoj dítěte, rodinná komunikace, 
oblast vzdělávání dětí./s psychologem Mgr. 
M. Šamalíkem. Na osobní konzultace se ob-
jednejte na emailu: ratolest.blansko@charita.
cz nebo na tel. 731 428 369 konzultace jsou 
zdarma

7.12.2012 od 10,15 hodin 
Zdravé vaření - Zavádění příkrmů
- Sestavování jídelníčku pro kojence a batolata 
vstup 50 Kč, pro pojištěnce VZP 50% sleva

8.12.2012 od 10 do 11 hod. 
Adventní plavání rodičů s dětmi s VZP 
- Rodinné dovádění ve vodě, hry a soutěže, 
užívání radosti z vody s instruktorkami: Petra 
Veselá, Vendula Zachovalová
- Velký bazén, Městské lázně, Mlýnská 18
- 50,-Kč / rodina
- 30,-Kč / rodina - pojištěnci VZP

10.12..2012 od 9,30 do 12 hod. 
VÝTVARNÁ VÁNOČNÍ DÍLNA 
- Přijděte si vyrobit dárek na Vánoce. Vstup 
60,- Kč (na materiál)

10.12 a 17.12.. 2012 od 10,30 hodin 
Mimináček
- Setkávání maminek s kojenci od 2 měsíců 
s odborníky

11.12.2012 od 10 hodin
Předcházíme specifi ckým poruchám 
předškoláků + grafomotorika
- Odborná přednáška s diskuzí s Mgr. Evou 
Kovářovou z PPP poradny Blansko

12.12.2012 od 15 do 16 hodin
Hudební hrátky 
- Pro předškoláky s možností hraní na fl étnu s 
Mgr. Jiřinou Slabou

Nabízíme

K PRONÁJMU
ZAVEDENOU

RESTAURACI
v Blansku s letní zahrádkou
Bližší informace:

tel. 602 516 928

Strom splněných přáníStrom splněných přání
 A je tu opět doba adventní. Doba povznášející i stresující. Snad každý z nás přemýšlí 
o tom, jak bude trávit Vánoce a co všechno je třeba stihnout, aby byly šťastné a spoko-
jené. Kolik a jakých dárků je třeba koupit svým nejbližším. Vždyť co je krásnějšího než 
rozzářené oči dětí u stromečku se spoustou dárků. A je snad hřejivější pocit než ten, že 
rozdáváte radost? 

 Jestliže sdílíte tento názor, zastavte se v 
těchto dnech v restauraci Punkva, kde stojí 
Strom splněných přání. Je to strom, kam jsme 
umístili toužebná přání dětí, žáků Základní 
školy speciální v Blansku, pro které Vánoce 
vždy ponesou nádech kouzel a které věří, že 
jim Ježíšek jejich přání určitě splní. Jsou totiž 
dětmi na celý život. 
 Staňte se i vy takovým Ježíškem a pomozte 
rozsvítit radost v dětských očích. Stačí jen 
utrhnout jedno z přání a sami, nebo s přáteli 
ho splnit. Zabalený a označený jménem dítěte, 
pro které je určen, pak dárek přinést zpět do 

restaurace, kde si je vyzvedne pracovník naší 
školy. A pak už zazvoní zvoneček a oči všech 
našich žáků budou upřeny na stromeček, pod 
kterým, jak doufají, leží jejich splněné přání. 
Nám, kteří s našimi dětmi, ke kterým osud 
nebyl zrovna laskavý, po celý rok pracujeme, 
pak nastane krásný okamžik sdílet s nimi je-
jich radost. Tu radost, kterou dokáže dát jen 
splněné přání. Přejeme všem našim „Ježíš-
kům“ krásné svátky a za naše žáky předem 
děkujeme.

Kolektiv zaměstnanců 
Základní školy speciální v Blansku

13.12.2012 od 15,30 hodin
VÁNOČNÍ MALOVÁNKY SE ŠÁRKOU
- Centrum sv. Martina, Komenského 14, popla-
tek 40,- Kč za vstup

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO SENIORY
14.12.2012 od 9,30 hod. DPS Blansko 9. 
května 1
19.12. od 9,30 hod. Senior centrum Blansko
20.12.2012 od 9,30 hod.DPS - Písečná pod 
Javory 32

17.12.2012 od 9,30 hod. Šikulky 
- Malá vánoční dílna. Vstup 60,- Kč nebo 
permanentka

18.12.2012 od 10 hod. 
Půjdem spolu do Betléma
- Setkání s P. Jiřím Kaňou , sraz na faře Staré 
Blansko Komenského 14 - prohlídka betléma 
s povídáním a vánočním příběhem v dětské 
kapli.

19.12 2012 od 16 hodin 
Vánoční posezení v Dramaťáčku
- Přijďte se vánočně naladit a zazpívat si kole-
dy. Vstupné zdarma

Vzdělávací aktivity:
Mimináček - setkávání maminek a miminek od 
2 - 6 měsíců: pondělí 10,30-11,30 hod.

Kurzy pro těhotné ženy + partnery
Příprava na život s miminkem: - pondělí 16 
- 18 hodin   
Mimiklubík: - pro rodiče s kojenci od 6 měsíců 
úterý od 9 - 10 hodin 
 
Tvořivé dílny: 
Šikulky - pondělí 9,30-11 hodin

Tréninkové aktivity:
Podpora psychomotorického vývoje dětí 
- dle jednotlivých skupin st, čt a pá 
Plavání dětí s rodiči 1 - 6 roků
- Panorama , malý a velký bazén Městské lázně 
informace Bc. Kateřina Daňková 731646774 
 
Svépomocné skupiny:
Klub dvojčat - úterý 16-18 hod.
Setkávání rodičů s dětmi - intuitivní rodičov-
ství po, út, st a pá 12,30-16,00 a pátek 16-18 
hod.
Dramaťák - s odborníkem s Mgr. Vendulou 
Zachovalovou - každá středa 16-17 hodin

Konzultační a informační činnost:
Laktační poradna - čt od 10,15 hodin. Lze 
se objednat i předem na tel.731428369 nebo 
emailem: ratolest.blansko@charita.cz
Centrum podpory dětí + rodin - rodinné po-
radenství s odborníky - čtvrtek 12 - 15,30 hod. 
Psycholog - základní poradenství s možností 
domluvy odborníka po, út, st, pá 8,30 - 11,30 
hodin 
Poradenství pro celiaky a bezlepkovou 
dietu - čtvrtek 11 - 12 hodin

-kr-

Recitál Marie Máši Kubátové 
KRAJINA MÉ DUŠE

 Paní Máša Kubátová je zpěvačka tělem i 
duší, hudební sklony projevovala od dětství, ale 
teprve v dospělosti se vyhranila coby osobitá 
šansoniérka a interpretka písní trpících národů. 
Již na přelomu 70. a 80. let 20. století rozši-
řovala svou zásobu ruských písní (Vysockij, 
Okudžava, Bičevská). Tento repertoár hrdě 
obhajovala i v době, kdy vše ruské bylo špatné.
 Později zpívala s cikánskou kapelou Evžena 
Horváta. Od počátku 90. let 20. st. propadla 
kouzlu písní židovských, s jejichž transkripcí 
a překladem jí pomáhal přítel Jaroslav Achab 
Heidler. Tyto tři hlavní vlivy koření podle chuti 
také několika písněmi jidiš, latino a dalšími, 
se kterými vnitřně souzní. Její tvorba zahrnuje 
několik desítek vlastních šansonů nebo zhu-
debněných, zejména básnických textů. Žije 
nedaleko Brna a - jak sama uvádí – je otevřená 
všemu, co přichází. 
 Městská knihovna Blansko nabízí veřejnosti 
recitál této pozoruhodné osobnosti s názvem 
KRAJINA MÉ DUŠE (staré hebrejské, jidiš, 
ruské a vlastní písně) ve čtvrtek 6. prosince 
2012 v 18 hodin v MK Blansko.

Mgr. Jana Trubáková, 
Městská knihovna Blansko

Program na listopad 2012
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Integrace cizinců na ZŠ DvorskáIntegrace cizinců na ZŠ Dvorská

Za velké účasti odborné i laické veřejnosti proběhl v pátek 23. listopadu 2012 v Městské knihovně Blansko slavnostní křest publikace „Italští uprchlíci v 1. světové válce“ autorské dvojice Ivana Bojdová a Eva Šebková.
Pátá kniha z edice blanenské knihovny „KráLiK aneb Krásná Literatura Kraje“ „ spatřila světlo světa“ ve velmi příjemné atmosféře, kterou zachycují fotografi e Ladislava Krále.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

* FOTOREPORTÁŽ Z KNIHOVNY ** FOTOREPORTÁŽ Z KNIHOVNY *

 Integraci cizinců na ZŠ Dvorská se věnuje projekt Za vzděláním společně / CZ.1.07/1.2.09/04.0008/, 
který je spolufi nancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České repub-
liky.

 Od otevření hranic České republi-
ky se kvalitní prostředí českých škol 
týká nejen českých žáků, ale i cizinců 
žijících na našem území. Rok od roku 
stoupá počet cizinců na českých ško-
lách a žáci – cizinci, jejich rodiče, čeští 
žáci i učitelé se musejí vyrovnávat s 
mnohými situacemi, jež s integrací 
cizinců souvisí.
 Přestože se učitelé naší školy setká-
vají s žáky v jejich raném stádiu osvo-
jování češtiny, jsou jejich dovednosti 
ve výuce češtiny jako cizího jazyka 
velice malé. Neexistuje žádný ofi ciální 
předmět Čeština jako cizí jazyk, ze 
kterého by bylo zřejmé, jak děti-cizince 
učit, co je učit, a zároveň jak a za co je 
hodnotit.
 Proto se již pátým rokem věnujeme 
vzdělávání žáků cizinců zejména v 
českém i anglickém jazyce a v občanské výchově. 
Vzniká tak databáze výukových programů na inter-
aktivní tabuli a databáze pracovních listů speciálně 
určených pro doučování a vzdělávání žáků – cizinců.
 Díky projektu se také 100 žáků naší školy zú-
častnilo pěti týdenních zážitkových pobytů v campu 

Baldovec. Tyto pobyty byly zaměřeny na zážitkovou 
pedagogiku, sociální i sportovní hry. Děti se sezná-
mily s územím Moravského krasu, s jeho přírodními 
úkazy i památkami. Současně žáci překonávali 
jazykové bariéry, naučili se vzájemně si pomáhat, 
seznámili se s kulturami jiných národů a učili se je 

chápat a respektovat.
 K dalším aktivitám projektu patří pořádání 
projektových dnů, které se zaměřují na po-
znávání tradic a života v České republice, 
ale i v zemích, odkud cizinci přicházejí. Žáci 
se společně zúčastňují projektových dnů 
s názvy: Den hudby, Divadlo, Den zdraví, 
Stolujeme společně, Čím se proslavili…, V 
kraji lišky Bystroušky.
 Účast naší školy v projektu vedla také ke 
značnému zlepšení materiálních podmínek a 
zatraktivnění výuky. Všem dětem naší školy 
tak mohou sloužit nové interaktivní učebnice, 
nově vybavená čítárna, počítačová učebna 
s interaktivní tabulí a didaktická technika, 
která zlepšuje formy a metody výuky na ZŠ 
Dvorská v Blansku.

Mgr. Eva Gregorová

RODINNÁ VINOTÉKA S TRADICÍ
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Lovili jsme bobříka!Lovili jsme bobříka!

Benefice pro dětský domov Benefice pro dětský domov 
Boskovice byla ÚSPĚŠNÁ!Boskovice byla ÚSPĚŠNÁ!

* FOTOREPORTÁŽ Z LOVENÍ BOBŘÍKA ** FOTOREPORTÁŽ Z LOVENÍ BOBŘÍKA *

www.cadosveta.czwww.cadosveta.cz
LAST MINUTE LAST MINUTE   zájezdyzájezdy

  ** Exotika – odlet Praha, Vídeň Exotika – odlet Praha, Vídeň
  ** adventní zájezdy adventní zájezdy
  ** Silvestrovské pobyty Silvestrovské pobyty

PRODEJ ZÁJEZDŮ NA LÉTO 2013PRODEJ ZÁJEZDŮ NA LÉTO 2013
SE SLEVOU ZA VČASNÝ NÁKUPSE SLEVOU ZA VČASNÝ NÁKUP
a DÍTĚ ZDARMAa DÍTĚ ZDARMA

Bulharsko, Turecko, Řecko…Bulharsko, Turecko, Řecko…

* Advent v Budapešti a termály 8.12.-9.12.* Advent v Budapešti a termály 8.12.-9.12.
 busem z Brna 2 250,- / osobu busem z Brna 2 250,- / osobu

individuální přístup a vstřícnost Vašim přánímindividuální přístup a vstřícnost Vašim přáním
Vaše dovolená na čísle:Vaše dovolená na čísle:

775 004 666775 004 666

Dárkový poukazDárkový poukaz  - vhodný dárek pod stromeček

 V legendární knize Jaroslava Foglara „Hoši od Bobří řeky“ představuje bobřík ur-
čitou zkoušku, prokázání dovednosti, umu a kvality. Tam hoši lovili bobříka odvahy, 
bobříka mlčení, či bobříka zručnosti. Ulovení bobříka znamená překonání sebe sama, 
splnění nelehké zkoušky. V soutěži Bobřík informatiky lze ulovit bobříka dosažením 
určitého počtu bodů při testu na počítači. Soutěžící tak prokáže důvtip, schopnost 
přemýšlet, orientovat se v zadaném problému a rozumět světu počítačů.

 Žáci sekundy a tercie Gymnázia Blansko 
se letos poprvé díky pochopení vedení 
školy a malé úpravě rozvrhu školy zapojili 
do národního kola této soutěže. V učebně 
výpočetní techniky se terciáni a sekundáni 
nejdříve krátce seznámili s ovládáním testu. 
V týdnu konání soutěže 14. a 15. listopadu 
se po řadě v kategoriích kadet a benjamin 
podrobili čtyřicetiminutovému poměrně ná-
ročnému testu. To, že celkem 7299 soutěží-
cích v kategorii kadet bobříka ulovilo 2382, 
a ze 7268 soutěžících v kategorii benjamin 
bobříka ulovilo 2264, naznačuje, že soutěž 
byla opravdu poměrně náročná. 
 Z našich třiceti zúčastněných kadetů 
úspěšně lovilo čtrnáct žáků. Z možných 240 
bodů nejvíce získala Markéta Vančurová 
(212 bodů) a dále více než 147 hraničních 
bodů pro ulovení bobříka vybojovali Jana 
Matušková, Tereza Křapová, Jakub Fedra, 
Laura Jirků, Veronika Málková, Johanka 
Martinková, Zbyněk Stloukal, Zuzana Hanuš-
ková, Lenka Suchá, Aneta Ratkovská, Klára 
Ágová, Michaela Kolmačková a Daniel Vítek.
 V kategorii benjamin jsme byli ještě úspěš-
nější. Nejlépe si vedla Kateřina Kucharová, 
která ve své kategorii se ziskem 224 bodů v 

národním kole obsadila 31. místo ze všech 
7268 soutěžících. Z celkem jednatřiceti 
sekundánů nejméně 150 bodů získalo a tedy 
bobříka ulovilo dvacet sedm. Kromě Katky 
to byli ještě Zdislava Matušková, Adam Hla-
váček, Pavel Růžička, Petr Čípek, Vojtěch 
Holík, Magdalena Konečná, Kateřina Pa-
dělková, Pavel Věžník, Viktorie Grmelová, 
Veronika Hájková, Leona Kučerová, Barbora 
Juříčková, Rostislav Nyčyporčuk, Alena 
Hvízdalová, František Nečas, Jakub Pa-
čovský, Radek Souček, Kateřina Hrdinová, 
Tereza Kamerová, Tereza Vaisová, Darina 
Juriková, Daniel Havránek, Dominik Šustr, 
Leona Poslušná, Hana Novotná a Žaneta 
Skoupá. 
 Všem vítězům blahopřejeme!
 Letos proběhl již 5. ročník této zajímavé 
soutěže. Zájemci všech věkových kategorií 
si mohou vyzkoušet v archivu testů na in-
ternetové adrese ibobr.cz, jaké testy musí 
soutěžící pro ulovení bobříka absolvovat, 
případně se v příštím roce do 6. ročníku 
soutěže Bobřík informatiky mohou sami 
zapojit. 

PaedDr. Jana Kocmanová, 
školní koordinátor soutěže

 V pátek 23.11.2012 se v boskovic-
kém Zámeckém skleníku uskutečnil 
první benefi ční koncert pro Dětský 
domov Boskovice. Na akci vystoupil 
britský skladatel, zpěvák a kytarista 
James Harries, hudebník z Mancheste-
ru, který složil také hudbu do známých 
českých fi lmů, jako jsou Bobule, Lidice, 
Snowboarďáci a Rafťáci. Koncertu se 
zúčastnilo přes stovku návštěvníků, 
kteří se tak podíleli na hodnotě fi -
nančního daru. Výsledná částka činila 
18.000 Kč a skládala se právě nejen 
z výtěžku vstupného ale i z fi nanč-

ních darů od partnerů akce, 
společnosti GATEMA, rodiny 
Mednsdorff-Pouilly a slevo-
vého portálu www.slevuska.
cz. Šek v hodnotě 18.000 
Kč převzala z rukou Jamese 
Harriese ředitelka Dětské-
ho domova Boskovice paní 
Jarmila Štůlová, která pří-
tomné seznámila, jak budou 
fi nanční prostředky využity. 
Fotografi e z koncertu nalez-
nete na stránkách pořádající 
agentůry www.teamagency.
cz
 Za pořádající agenturu 
Všem děkuje

Tomáš Mokrý

Interaktivní den otevřených Interaktivní den otevřených 

dveří na ZŠ Salmovadveří na ZŠ Salmova
 Stalo se již tradicí, že škola pořádá ve státní svátek 17. listopadu den otevřených dveří. 
Díky pracovnímu volnu je návštěvnost vždy vysoká. Letos se do školy přišlo podívat 75 
dětí a 52 dospělých. Učitelé školy jim připravili interaktivní prohlídku. 

 Na deseti stanovištích byla pro návštěvníky 
připravena nejen prohlídka prostor, ale součas-
ně ukázky činnosti v jednotlivých pracovnách. 
Děti si mohly osobně vyzkoušet pokusy z 
přírodopisu, chemie, fyziky, splnily úkoly na 
překážkové dráze v tělocvičně a prověřily 
rychlost našich počítačů. Dále pro návštěvníky 
učitelé připravili různé výtvarné techniky v pra-
covně výtvarné výchovy a možnost vyzkoušet 

si naše hudební nástroje 
v učebně hudební výcho-
vy. Svoji zručnost ukázali 
malí návštěvníci ve školní 
dílně, kde vyráběli papíro-
vého dinosaura. Součástí 
interaktivní procházky po 
škole, která zabrala více 
než dvě hodiny, byla i prá-
ce s interaktivní tabulí, 
prohlídka školních družin, 
školního respiria i pozem-
ku s učebnou v přírodě a 
školního hřiště. Návštěv-
níky zaujala i prohlídka 
přípravné třídy, kde se na 
budoucí 1. třídu připravují 

děti s odkladem školní docházky. Na jednotli-
vých stanovištích učitelům pomáhali naši žáci 
z 2. stupně. Aby u nás návštěvníci nezabloudili, 
byla ke každé skupině přidělena dívka, která 
je po škole provedla. Prohlídka školy byla 
zakončena ve školní cvičné kuchyňce, kde 
se především děti po namáhavých úkolech 
mohly občerstvit. Ti, co školu navštívili poprvé, 
byli překvapeni, v jakém klidném, tichém a 
bezpečném prostředí se škola nachází a jaké 
možnosti svým žákům poskytuje. Rodiče se 
živě zajímali o možnosti, které škola nabízí jako 
nadstandard proti jiným blanenským základním 
školám. Jde především o výběr ze dvou jídel 
na oběd a možnost navštěvovat školní druži-
nu od 1. do 5. třídy a navíc odpoledne až do 
16.30. Všichni účastníci byli velice spokojeni 
a překvapeni širokou nabídkou vzdělávacího 
programu a také obětavostí učitelů i žáků, kteří 
ve svém volnu celou tuto akci zajišťovali.

M.Starý

UZÁVĚRKA DALŠÍHO 
MONITORU JE 11.12.

POTŘEBUJETE INZERCI?

VOLEJTE
606 728 334

Úspěšní ,,kadeti" s uloveným bobříkem. Úspěšní ,,benjamíni" s uloveným bobříkem. Adam, Zdiška, Petr, absolutní vítězka Katka, Pavel, Magda a Vojta z 
kategorie benjamín
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Jak dny plynouJak dny plynou

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26
Vás srdečně zve na

DEN
OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ
který se uskuteční ve čtvrtek

13. 12. 2012
od 10. 00 do 16. 00 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší žáci 

a pedagogičtí pracovníci 
školy.

Více informací na : 

www.zsdvorska.com

Olejníček ulovil kapraOlejníček ulovil kapra
v Jedovnicíchv Jedovnicích

 Ačkoliv se výlov rybníka Olšovec v Jedovnicích uskutečnil již 28. 10. 2012 tak několik 
kapříků ještě zbylo a tradiční Běh za jedovnickým kaprem tedy mohl proběhnout. Účast-
níci, kteří se 10. listopadu do Jedovnic dostavili, byli přivítání poměrně silným větrem. 
Nicméně toto podzimní počasí nezabránilo tomu, aby se na startu sešla rekordní účast 
běžců. V mužských kategoriích se na start závodu v délce 11 km postavilo celkem 103 
běžců, z toho 46 běžců bylo z okresu Blansko. Trať dlouhou 5,7 km, která byla vypsána 
pro všechny ženy, absolvovalo celkem 35 žen, přičemž 17 z nich si zapsalo body do 
průběžného pořadí Okresní běžecké ligy.

 Celkové výsledky v mužské kategorii myslím 
nikoho nepřekvapily. Na 1. místě se umístil 
Lukáš Olejníček z NEWLINE TEAMU v čase 
36:42. Druhé místo obsadil jeho týmový kolega 
Jan Kohut v čase 38:29. Oba borci sbírají body 
do celkového hodnocení Okresní běžecké ligy 
a zejména Jan Kohut je žhavým kandidátem 
na celkové vítězství. 3. místo v celkovém 
pořadí mužů pak patřilo Martinovi Kleiblovi ze 
Slovanu Podlesí. Jeho čas v cíli byl 38:33.
 V ženách se na nejvyšších příčkách umís-
tily běžkyně, s jejichž jmény se na závodech, 
zařazených do termínovky Okresní běžecké 
ligy, tolik nesetkáváme. 1. místo patří Simoně 
Mendlové z Bukoviny, ale startující za AK 
Olymp Brno. Její čas 22:58 ji přinesl i 40 bodů 
do celkového pořadí v OBL. Na druhém místě 
doběhla Kateřina Doubková z AK Perná v 
čase 23:09. Třetí místo si vybojovala Lenka 
Hrabovská z AHA Vyškov a závod doběhla 
v čase 23:31. Vybojovala je tím správným 
výrazem, protože čtvrtá za ní byla jen o dvě 
sekundy.
I v Jedovnicích se závodů účastnily děti v kate-
goriích mladších a starších žákyň a žáků, tedy 
v kategoriích, které jsou zahrnuty do celkové-
ho bodování Okresní běžecké ligy. Jedovnice 
byly předposlední možností, kde bylo možné 
si nějaké body připsat a zamí-
chat tím celkovým pořadím.

Pořadí v cíli závodu, pak 
bylo následující:
mladší žákyně:
1. místo – Lenka Suchá, ASK 
Blansko
2. místo – Zdeňka Klinkov-
ská, ASK Blansko
3. místo – Jana Tesařová, 
ACT Lerak
mladší žáci: 
1. místo – Richard Stloukal, 
ACT Lerak
2. místo – Filip Zeman, Vy-
škov

3. místo – Michal Zamazal, AK Blansko 
Dvorská
starší žákyně:
1. místo – Adéla Šafářová, Moravec Benešov
2. místo – Lucie Mikušová, JAC Brno
starší žáci:
1. místo – Jiří Klinkovský, Blansko
2. místo – Matěj Kotouček, MRX Team Bořitov
3. místo – Václav Vávra, ŠAK Židlochovice

 Do konce letošní ročníku zbývají už jen 2 
závody. 1. prosince se uskuteční Mikulášský 
běh v Okrouhlé a 27. prosince letošní ročník 
ukončí tradiční Hraběnčino běhání. V žádné 
kategorii ještě není defi nitivně rozhodnuto 
a každý bod bude důležitý. Věříme, že ani 
nepříznivé počasí vás neodradí od účasti na 
těchto závodech. A kdo nepřijde závodit, ať své 
rodinné příslušníky, kamarády nebo známé 
podpoří alespoň u trati hlasitým povzbuzová-
ním. 

 Výsledkový servis a aktuální dění při OBL 
2012 mohou příznivci běhu sledovat na webu 
www.oblblansko.cz. Na vaše případné dotazy 
a připomínky budeme rádi reagovat na naší 
e-mailové adrese obl@oblblansko.cz.

-obl-

Nabízíme

PRODEJ
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

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

Kontakt na obchodního zástupce:
Blansko a okolí – 773773124
Boskovice a okolí - 776813660

FANTAZIE MOŘE A ZEMĚ

 Výstavní rok 2012 uzavře v Městské knihovně 
Blansko prezentace prostorové keramiky FANTAZIE 
MOŘE A ZEMĚ blanenské výtvarnice a pedagožky 
Jitky Fojtové - Trefné. Vernisáž se uskuteční v pátek 
7. prosince 2012 v 18 hodin. Na úvod promluví Irma 
Charvátová, v kulturním programu vystoupí kytari-
sta Miloš Pernica se svými žáky. Výstava bude ke 
zhlédnutí v provozní době knihovny do konce roku 
2012. 

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko

SPORT CLUB JANY KUNCOVÉ

!POZOR!!POZOR!
 Blíží se nejkrásnější období roku a Vy přemýšlíte, čím potěšit své blízké. 
Zamyslete se také nad zdravím a kondicí! Darujte univerzální permanentku! 
Potěšíte, ušetříte!

 Od 19.11.2012 si můžete u nás zakoupit dárkový poukaz platící do konce 
února 2013 a permanentky do dětských kurzů. Poukaz lze využít denně v 
kurzech (cvičíme v malé tělocvičně ZŠ Dvorská):

* BODY FORMING
- tvaruje postavu, snižuje hmotnost, zlepšuje kondici
- pondělí, středa, čtvrtek 17:30 - 18:30 hod.
 Lektorky: Jana Kučerová, Marcela Klevetová
* KONDIČNÍ CVIČENÍ NEJEN S TRAMPOLÍNAMI
- intenzivně tvaruje postavu a snižuje hmotnost
- pondělí a středa 18:30 - 19:30 hod.
 Lektorka: Jana Kučerová
* ZUMBA
- zábavné spojení tance a aerobiku, zlepšuje kondici, tvaruje, snižuje hmot-
nost
- úterý a čtvrtek 18:30 - 19:30 hod.
 Lektorka: Marcela Klevetová

Cena poukazu: 690 Kč
(je univerzální a platí denně ve všech kurzech)

Pro děti vydáváme permanentky do kurzů:
* CVIČENÍ PLNÉ HER a soutěží, s trampolínami,
 míči i švihadly pro děti od 5 let.
 - 1x týdně v pátek 16:30 - 17:30 hod. 14 lekcí (1 zdarma + 13 lekcí)
 - Začátek kurzu 11.1.- 19.4.2013. Lektorka: Jana Kučerová

Cena permanentky: 780 Kč
* PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 4 LET - 7.1. - 27.2.2012
- začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí (zdokonalování)
- 2x týdně pondělí a středa 17 - 18 hod. 14 lekcí (1 zdarma + 13 lekcí)
- Začátek kurzu 7.1.2013 v 17 hod.
 Lektorky: Karolína Vymazalová, Bc. Simona Marková,
 Mgr.Jana Kuncová

Cena permanentky: 780 Kč
Poukazy a permanentky zakoupíte:
- pondělí až čtvrtek 18:30 ZŠ Dvorská malá tělocvična Jana Kučerová, 
Marcela Klevetová nebo pondělí a středa 16:30 kryté lázně Blansko -  Mgr. 
Jana Kuncová

* LYŽAŘI! - „chystáte prkýnka“ ? 27.12.2012 vyrazíme do ORLICKÝCH HOR 
(dle sněhových podmínek). Pojedeme tam, kde si zalyžují dobří, ale i méně 
zdatní lyžaři nebo děti a užijí si sněhu i sáňkaři či snowboardisti. Přihlášky 
již nyní pondělí a středa v 16:30 nebo 18:15 hod. kryté lázně Blansko Mgr. 
Jana Kuncová 776 140 953

Informace o všech uvedených aktivitách i permanentkách na tel. 

776 140 953776 140 953

 Tak už máme téměř tři měsíce školy za 
sebou. S našimi kamarády z I.A se vídáme 
stále. Nedávno jsme společně navštívili koncert 
skupiny Marbo. Během cesty jsme si povídali 
o tom, co nás baví, co máme rádi, na co se 
těšíme.
 Jiný den jsme zase společně vyráběli papíro-
vé slony. Místo chobotů mají dětský prst, který 
ukáže, kde je vlevo, vpravo, nahoře a dole. 
Koncem října vyrobili páťáci hrady se spoustou 
duchů a malé kamarády potěšili pověstmi o 
hradech, ve kterých straší. Pověsti si vymysleli 
sami a prvňáčci nadšeně poslouchali. Jindy 
zase páťáci přišli do I.A, kde jim šikovní herci 
zahráli pohádku Červená Karkulka. Malé ka-

Ve skleněném                       
království

 Jedno krásné podzimní dopoledne jsme 
vyrazili na exkurzi do sklenářství Žabka v 
Blansku. Zde se nás mile ujal majitel a provedl 
nás po svém skleněném království. Ukázal nám 
vyvrtávání otvorů do skla, řezání a zabrušování 
skla s použitím různých strojů. Vrtáky a brusky 
se musí chladit vodou, aby sklo neprasklo. Za-
ujal nás velký výběr různých druhů skel, např. i 
skla bezpečnostní tvrzená. Sledovali jsme, jak 
se po úderu kladívkem sklo jen nalámalo, jinak 
zůstalo vcelku.
 Velmi se nám líbilo prostředí provozovny. 
Dílny jsou prostorné, prosvětlené a čisté. Do-
zvěděli jsme se, že se nevyučuje obor, který 
by připravoval nové pracovníky do provozoven 
sklářství. Návštěva v dílnách sklenářství byla 
velmi zajímavá a poučná. Děkujeme panu 
Žabkovi za ochotu a vstřícnost.

Žáci ZŠ Nad Čertovkou

marády jsme v jejich pohádkových kostýmech 
málem nepoznali. Bylo to moc pěkné. 
 Spolupráce je velmi prospěšná pro obě 
skupiny dětí. Ti mladší k těm starším s obdi-
vem vzhlíží a ti starší se snaží, aby důvěru a 
přátelství malých kamarádů nezklamali. Chtějí 
pomáhat a radit dětem, pro které je škola za-
čátkem velkého dobrodružství. 

Mgr. A. Štěrbáčková, 
ZŠ Blansko, Erbenova 13
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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.
* Zimní jablka bez chem. postřiku. Přivezu. Tel. 603945673.
* DB 2+1 Zborovce, 63 m2. Vlastní kotel, velká lodžie, 
2.patro. Kuchyň a chodba na míru. Možnost okamžitého 
převodu do OV, malá anuita. Tel. 608219201.
* Za symbolickou cenu 500,- Kč zachovalý, kombinovaný 
sporák MORA. Tel. 737452965.
* Levně WC mísu pro invalidy - výška 60 cm. Nepoužité. 
Tel. 723154612.
* Klasickou postel z kvalitního dřeva s matrací, roštem a 
zásuvným boxem na lůžkoviny, pěkná. Cena 350 Kč. Tel. 
516454973.
* Štěňátka bišonka frisé bez PP, nelínající plemeno vhodné 
i pro alergiky, po výborných rodičích. Odběr před Vánocemi 
za cenu 3200. Tel. 731171234.
* RD 3+1 se zahradou na Blanensku, nedokončená rekon-
strukce. Cena dohodou, ne RK. Tel. 773206755.
* Novou nepoužitou invalidní sedačku do vany. Tel. 
728012950.
* Pozemek na stavbu RD Blansko – Klepačov 600 m2, inž. 
sítě u pozemku. Tel. 604208880.
* Téměř nové chlapecké brusle vel. 35 Kanady, a dále 
dětské přeskáče červené vel 34. Velmi dobrý stav. Tel. 
731619885.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Hledám hodného člověka, který se před zimou ujme 
opuštěného bílohnědého krásného kocourka. Je vhodný 
do domu se zahrádkou. Tel. 737452965.
* Prosím hodné lidi, kteří darují nebo levně prodají celoelek-
trický, funkční sporák. Spěchá,prosím pomozte. Předem 
děkuji. Tel. 773341233.
* Pronajmu dlouhodobě byt 1+1 v Blansku na sídlišti Sever. 
Tel. 723828080.
* Nabízím  levné a pěkné ubytovování (8 lůžek) v centru 
Blanska. Vhodné pro stavební dělníky. Tel. 775933888.
* Pronajmu garáž na 9.května k uskladnění auta nebo věcí. 
Tel. 602724073.
* Hledám byt v centru Blanska 2+1 v OV, bez RK. Tel.  
774024916.
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. Tel. 
732619095.
* Pronajmu 1+1 v Blansku u přehrady, téměř zařízený, 
zasklený balkón. 7.000 Kč/měs. vč. záloh na inkaso. Od 
února 2013. Tel. 737802235.
* Pronájem 2+kk na Zborovcích, novostavba, park. stání, 
část. zařízený. 7500 Kč + inkas. Volat po 16. hod. Tel. 
607632096.
* Vyměním 2 pok. přízemní vl. byt blízko centra za stejný na 
Severu. Přízemí není podmínkou. Tel.737681179.

* 1+1 nebo 2kk v Blansku, nejlépe v lokalitě Sever, Písečná 
nebo okolí Nám. Míru. Tel. 723071471.
* Byt 1+1 až 2+1 v Blansku, lokalita Sever nebo Písečná, 
podmínkou vyšší patro. Rychlé jednání - platba v hotovosti. 
Tel. 607500858.
* Byt v Blansku v OV 2+1 – nabídněte. Tel. 736253853.
* Zápalkové fezové nálepky a pohlednice. mob. 739130854, 
tel. 533400216.

Blanka                                   
oznamuje

Aktuální předprodej:
Petr Bende – 3.12.2012 v 19.30 h, Blansko 
– Dělnický dům. Tradiční vánoční koncert, 
tentokrát s hosty Pavlem Helanem, Cimbá-
lovou muzikou Grajcar a dětským pěveckým 
sborem Perličky. Cena v předprodeji: 229,- Kč, 
na místě 269,- Kč.

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

Ticketpro:
5.12.2012 Hana Zagorová – Brno, Boby 
centrum
22.12.2012 Adventní gospely 2012 – Brno, 
Katedrála Petrov
 
Ticketstream:
19.12.2012 Vojtěch Dyk – Brno, Městská hala 
míčových sportů
21.12.2012 Kamelot – Brno, KD Rubín

Ticket Art:
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 osob-
nostmi 2012. Cena 30,- Kč.
Běžecké triko závodu Půlmaratón Moravským 
krasem 2012 - funkční triko značky Newline. 
Zvýhodněná cena 200,- Kč.
Nový fi lm o Blansku a jeho turistické nabídce, 
jehož průvodcem je Kašpar Krása Blanenský,  
naleznete na internetovém portálu www.ces-
tujemepocr.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-

Stolní tenis TJ ČKD BlanskoStolní tenis TJ ČKD Blansko

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

Nejlepší sportovec města Nejlepší sportovec města 
Blansko za rok 2012Blansko za rok 2012

INZERUJTE
VÝHODNĚ

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

Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381

Vás srdečně zve na:

VÍKENDOVÉ 
MLSÁNÍ 7. - 9.12. 
-  pečená kolena, uzená žebírka, 
 domácí sádlo a škvarky.
K mlsání 11° pivo za 20,-Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bližší informace a rezervace:

602733921, 516411680

Přijímáme rezervace 

na vánoční večírky

Restaurace

U BARONA

 Celkem úspěšný víkend zažili ve dnech 17. a 18. 
listopadu stolní tenisté TJ ČKD Blansko, když se 
všem týmům podařilo bodovat.
 
1.liga ženy
 Důležité body v boji o záchranu vezou ze stolů 
soupeřů blanenská děvčata. Nejdříve si po skvělém 
výkonu Ševčíkové se Sukovou poradila s předpo-
sledním Děčínem, v neděli pak uhrála cenou remízu 
na stolech El Niňa Praha.

SKST Děčín A - ČKD GMC Blansko A 4:6
Body: Ševčíková 2,5 Suková 2,5 Slezáková 1

SF SKK El Niňo Praha A - ČKD GMC Blansko A 5:5
Body: Ševčíková 3,5 Slezáková 1 Suková 0,5

2.liga ženy
 První body za remízu s Frýdlantem nad Ostavicí 
získalo i blanenské béčko žen, stále však zůstává 
na posledním místě druholigové tabulky.

ČKD GMC Blansko B - SK Frýdlant nad Ostravicí 
B 5:5
Body: Trávníčková 3,5 Hrouzová 1,5 Švancarová 
Markéta 0

ČKD GMC Blansko B - Baník Havířov B 2:8
Body: Trávníčková 2 Hrouzová 0 Švancarová Ve-
ronika 0

2.liga muži
KST Vsetín A - ČKD Blansko A 10:8
Body: Přikryl Aleš 3,5 Dudík 2,5 Čák 1 Kvíčala 
David 1
 Velmi smolná porážka od druhého týmu v tabulky 
v utkání, kterému by slušela spíše remíza. Blansko 
limitoval hlavně zdravotní stav jedné z opor, Luboše 
Dudíka, který od minulého utkání kvůli nemoci 14 
dnů netrénoval.

SK Přerov A - ČKD Blansko A 6:10
Body: Dudík 4,5 Přikryl Aleš 2,5 Kvíčala David 1,5 
Čák 1,5
 Skvělý Dudíkův výkon, který ani jednou nezaváhal 
a obě vyhrané čtyřhry byli hlavním důvodem důleži-
tého vítězství blanenského týmu v Přerově. Blansku 
tak patří 8.příčka, ale je jen 2 body za vytouženým 
4.místem, které znamená postup do play-off.

 Stejné víkendové skóre jako A tým mají i béčko 
a céčko - 1 vítězství a 1 porážka. Stejná je i osmá 
příčka, které oba týmy ve svých soutěžích okupují.

Divize muži
ČKD Blansko B - Slovan Hodonín A 10:7
ČKD Blansko B - Agrotec Hustopeče B 2:10

KS2 muži
Sokol Brno C - ČKD Blansko C 10:7
TTC Komořany B - ČKD Blansko C 2:10

 Ve dnech 24. a 25.listopadu uspořádal oddíl stol-
ního tenisu TJ ČKD Blansko Memoriál Jiřího Přikryla, 
celostátní bodovací turnaj kategotie A nejmladšího 
a mladšího žactva a doplňkový turnaj mužů a žen 
do 21 let. V sobotu dokonce před kamerami České 
televize, která z natočeného materiálu udělá čtyřmi-
nutový setřih a ten bude odvysílán na programu ČT 

Sport v rubrice "Sport v regionech". Nad turnajem 
převzal záštitu starosta Blanska Ing.Lubomír Toufar a 
senátor parlamentu ČR Jozef Regec. Rekordní účast 
potvrdila, že hráčky a hráči na podobné turnaje do 
Blanska rádi jezdí.

Mladší žáci - 102 hráčů z 53 oddílů
 Náš okres reprezentovali Ondřej Polívka z ČKD 
Blansko, Martin Andrle a Miloš Pokorný, oba z DDM 
Letovice. Bohužel ani jednomu se nepodařilo projít 
sítem kvalifi kace do hlavní soutěže mezi 32 nejlep-
ších. Ondřej sice vyhrál první kvalifi kační kolo, k 
postupu bylo ale zapotřebí zvítězit 3x.
1. Sedlář David - SK Kuřim
2. Průša David - Sportovní Jižní Město
3. Plachta Jakub - TJ Ostrava KST
 Březovský Petr - TTC Litoměřice

Mladší žákyně - 39 hráček z 26 oddílů
 Jedinná zástupkyně našeho okresu, Jitka Benešo-
vá, na takto velkém turnaji teprve sbírala zkušenosti. 
V prvním kole kvalifi kace podlehla Sazimové z SK 
Dobré.
1. Blašková Zdena - TJ Libín 1906 Prachatice
2. Viktorínová Michaela - KST Zlín
3. Polívková Barbora - SKST Vlašim
 Ilčíková Anežka - SKST Hodonín

Nejmladší žáci - 59 hráčů z 32 oddílů
 Okres Blansko v této kategorii zastupovali Michal 
Petr z KST Orel Olešnice, Jakub Švancara z STK 
Zbraslavec a Aleš Zukal z TJ Vysočany. Jedno ví-
tězství a 3. příčka ve skupině Michalovi ani Alešovi k 
postupu nestačily, Jakub prohrál všechny své zápasy 
a obsadil ve skupině 4. místo.
1. Martinko Tomáš - TJ Ostrava KST
2. Onderka František - KST Slezan Opava
3. Bělík Šimon - TJ Ostrava KST
 Mokrejš Jan - Sokol Hradec Králové 2

Nejmladší žákyně - 25 hráček z 22 oddílů
 V této kategorii neměl okres Blansko žádného 
zástupce.
1. Štricová Niamh - STC Slaný
2. Hnojská Andrea - TJ Klatovy
3. Pěnkavová Kristýna - SKST Vlašim
 Růžičková Natálie - MSK Břeclav

Muži U21 - 10 hráčů z 10 oddílů
 Nejpočetnější zastoupení okresu Blansko, kdy 
síly se soupeři ze špičkových oddílů poměřili David 
Kvíčala ČKD Blansko, Adam Zukal TJ Vysočany, 
Polívka Martin Orel Boskovice a Farkaš Michael 
Adamov.
1. Sikora Filip - Siko Orlová
2. Pěnkava Luboš - SKST Vlašim
3. Kvíčala David - ČKD Blansko
 Kozubík Pavel - MS Brno

Ženy U21 - 6 hráček ze 4 oddílů
 Veronika Švancarová z STK zbraslavec a Petra 
Suková z ČKD Blansko reprezentovali náš okres v 
této početně nejméně zastoupené kategorii. Lépe 
se vedlo Petře, která obsadila 3.místo. Suverénně 
nejmladší, teprve patnáctiletá Veronika, skončila 
šestá.
1. Keroušová Michaela - SKST Vlašim
2. Stará Kateřina - SKST Vlašim
3. Suková Petra - ČKD Blansko

-vory-

 Sportovní komise Rady města Blan-
sko, tak jako každý rok, organizuje vy-
hlášení Ankety Nejlepší sportovec města 
Blansko. Sportovní subjekty na území 
města Blanska, ale i samotní sportovci 
nebo občané mohou svoje návrhy zasílat 
na odbor škol do 20.12.2012. Vyhlašo-
váno bude 10 nejlepších jednotlivců, 
3 sportovní kolektivy, 3 trenéři a jedna 
osobnost, která v roce 2012 nejvíce 
zviditelnila město Blansko na sportovním 
poli. Z těchto nominací vyberou členové 
sportovní komise oceněné sportovce. 
Slavnostní vyhlášení výsledků je pláno-
váno na 31. leden 2013. 

Mgr. Bc. Michal Souček, předseda 
sportovní komise 



MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává Petr Müller, technický redaktor a inzerce - Martin Müller, adresa redakce Palackého 10, 678 01 Blansko, tel./fax/zázn.: 516 419 816, mobil: 602 543 381, 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP, 
Cyrilská 14, 602 00 Brno. Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku, Rájci-Jestřebí  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.
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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

,

Podpora šachového dorostuPodpora šachového dorostu

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

 V sobotu 24. listopadu jsme turnajem za účasti 
12. soutěžících zahájili 12. squashovou sezónu. Je 
to tak, přesně 24. listopadu roku 2001 jsme naše 
squashové centrum, za účesti tehdejší squashové 
mistryně ČR Jany Smeralové slavnostně otevřeli. 
I když tehdejší nadšení poněkud opadlo „ skalní “ 
hráči stále tuto krásnou hru vyznávají.
 Na turnaji se hrálo nejprve ve dvou základních 
skupinách po šesti hráčích, každý s každým na dva 
vítězné sety. Z těchto skupin se dále postupovalo 
do fi nálového pavouka. Z toho důvodu první a 
druzí hráči z obou skupin postupovali do čtvrtfi nále, 
ostatní pak museli absolvovat osmifi nále. Po těchto 
dvou fi nálových kolech se hráči seskupili dle vý-
konnosti a také štěstí do tří závěrečných fi nálových 
pavouků, kde se hrálo o 1-4 místo, o 5-8 místo a 

9-12 místo. Nejvíce sil se ušetřil a také prokázal 
své squashové umění Nabil Lai, který v utkání o 
1. místo porazil Jindru Čeladína 2:1 (11:9, 8:11, 
11:8), v utkání o 3. místo zvítězil Jaromír Matal 
nad Jirkou Pánkem také 2:1 (11:9, 9:11, 11:7). V 
zápase o 5. příčku porazil Petr Ulrich Jarka Pávka 
2:0 (11:6, 11:7) a oplatil mu tak porážku ze skupiny 
i s úroky.
 Ceny do turnaje pro všechny hráče věnovalo 
ČAD Blansko a.s. Vzhledem k tomu, že po vyhod-
nocení turnaje se také vyhodnocovala uplynulá 
sezóna a byli odměňováni hráči umístnivší se na 
prvních šesti místech obou ukončených soutěží „ 
Turnajový leader “ ( Jindřich Čeladín ) a „ Turnajový 
Mág “ ( Jan Urban ), bylo pro nás pořadatele účast 
12. hráčů do určité míry zklamáním.
 Lze si přát, aby příští prosincový turnaj, který 
se uskuteční v sobotu 22. prosince od 13 hodin, 
přivítal více zájemců, než tomu bylo na právě 
skončeném turnaji.

-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

PŘIJMEME ŠIKOVNÉHO

BARMANA/BARMANKUBARMANA/BARMANKU
ZAVOLEJTE NÁM!

Tel. 516 419 555 516 419 555

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

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

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

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

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

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

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

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

 Podchytit je a zvyšovat jejich výkonnost si 
klade za cíl iniciativa blanenského podnikatele, 
ale také velkého vyznavače šachové hry Ing. 
Vlastimila Chládka. Na 11. 12. 2012 chystá ve 
spolupráci se ZŠ Salmova 1. ročník šachového 
turnaje blanenských škol. Tato soutěž má být 
vstupní motivací a příležitostí pro mladé šachové 
hráče. Bude na ni totiž navazovat činnost šacho-

vého kroužku, pro nějž ing. Chládek zajistil jako 
vedoucího mezinárodního šachového mistra 
Petra Piska.
 Věříme, že zájemci o šachy využijí tuto příle-
žitost v maximální míře a o činnosti šachového 
kroužku a úspěších jeho členů budou přicházet 
samé dobré zprávy.

Eva Kadrmasová

 O tom, že šachy jsou hra, která je všestranně prospěšná rozvoji logického myšlení, kombinač-
ních schopností, schopnosti rozhodovat se a vybírat optimální řešení, jistě nikdo nepochybuje. 
Není však úplně jednoduché pro tuto klidnou a přemýšlivou hru získat dnešní děti a mládež. 
Přesto se při různých příležitostech ukazuje, že existují děti, které šach baví a rády by se v něm 
zdokonalovaly. 
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