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 Bývaly doby, kdy slušnost a dobré vychování vyjadřovaly určité společenské postavení 
a byly vizitkou a výsadou spíše vyšších vrstev. Dobrým mravům se později vyučovalo 
i na školách a student, který splnil maturitní zkoušky, byl nejen vzdělaný, ale zároveň 
věděl, jak se má chovat. Možná proto se maturitě dodnes říká „zkouška dospělosti“. Nad 
tím, co se s dobrým chováním stalo dnes, zůstává rozum stát. Nejsem žádný světec, ani 
nečekám, že se celý svět bude chovat podle Gutha Jarkovského, ale pořád bychom měli 
hlavně přemýšlet a chovat se přiměřeně situaci, ve které se nacházíme.

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru Uzávěrka dalšího čísla Monitoru 
je v úterý 22. října 2013je v úterý 22. října 2013
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Za hranice slušnosti
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Hazard ničí rodiny - str. 2 Plynárna Quantum drží ceny - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Je až k nevíře, jak se k sobě lidé dnes chovají. 
Byl jsem svědkem toho, jak se starší pán v MHD 
obořil na ženu ve středním věku, aby „sebou pohla“ 
a vystoupila, přičemž ji počastoval názvem zvířete, 
které patří do chlíva, a ne do autobusu. Přitom stačilo 
jen říct klasické slůvko „pardon“ a problém by byl 
vyřešen, dáma by se jen omluvně usmála a dobrá 
nálada by jí vydržela až do večera.
 Všimli jste si, že to, co platilo ještě před dvaceti 
lety, už dnes skoro nefunguje? V prostředcích hro-
madné dopravy stojí důchodci a těhotné ženy, za-
tímco sedadla zabírá mládež se sluchátky na uších, 
prodavačky v obchodech jsou mnohdy neochotné 
a nevrlé, přičemž vlídné slovo k zákazníkovi by jim 
mělo být svaté, o některých úřednících obývajících 
teplá kancelářská místa ani nemluvě. Sprostá slova 
létají vzduchem a na každém rohu je slyšet spousta 
urážek a nadávek. A to bohužel stále častěji u dětí, 
na jejichž slovník a drzost už začínají rezignovat i 
samotní učitelé.
 Vrcholem všeho pro mne byla nedávná zkušenost, 
kterou jsem si bohužel nezažil sám, ale spolu se 
mnou také několik dalších lidí, kteří této situaci museli 
také přihlížet. Byl jsem na pohřbu kamarádovi a z ni-

- DB 2+kk Blansko – Okružní, 54 m2, 4.p., anuita 269 tis.Kč, luxusní...NC- 1 110.000 Kč 
- Byt 3+kk OV Blansko – Jasanová, 86 m2, 1.p., garáž, novostavba...NC- 2 289.000 Kč 
- Byt 1+1 OV Blansko – Dvorská, 9.p., 33 m2, lodžie, nízké náklady...NC – 709.000 Kč 
- Byt 2+1 OV Blansko – Komenského, 2.p., 69 m2, kotel, nová linka...NC – 1 199.000 Kč 
- Byty 4+kk Blansko – Sever, 110 m2, garáž + park.st., stavba 1 rok... NC – 29.000 Kč/m2

- RD 2+1 Černá Hora, pozemek 645 m2, garáž, IS zavedeny, špatný stav...NC –389.000 Kč
- STP na RD Blansko – Češkovice, 4.658 m2,atraktivní místo, IS dostupné...NC – 690 Kč/m2

- Nájem garáže Blansko – nad Sýpkou, 18 m2, elektřina, ihned volná...NC – 900 Kč/měs.
- Nájem OV 1+1 Blansko - Písečná, 32 m2, 5.p., prázdný ...NC –  2.500 Kč/měs.+ inkaso

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM

čeho nic, uprostřed smutečního 
obřadu, začal zvonit mobil. Už 
tohle je nehoráznost, ale to, co 
se stalo bezprostředně poté, mi 
vzalo dech. Dáma, které mobil 
patřil (mimochodem, už jen to 
zvonění v podobě odporného 
pazvuku bylo pobuřující) se 
zvedla a po cestě z obřadní 
síně přijala hovor a začala s 
dotyčným na druhém konci hla-
sitě hovořit. V tu ránu smuteční 
náladu, nostalgii a vzpomínky 
vystřídal šok, zhnusení a vztek 
nad tím, jak může někdo být 
takhle bezohledný a hloupý… 
   Příklady táhnou a ty negativní 
obzvlášť. Když denně vídáme 
bezohledné chování reportérů 
z TV stanic (na Nově se to tě-
mito „profesionály“ jen hemží), 
invektivy, bezohlednost a aro-

ganci našich předních politiků, kteří se čas od času 
neváhají ani veřejně proliskat, není divu, že slabší 
jednici tíhu nevydrží a pomalu, ale jistě se začnou 
chovat stejně. 
 Je to smutné, ale dokud dobré mravní zásady 
nezačnou propagovat a dodržovat ti, které denně 
sleduje většina národa, nemůžeme čekat, že se tato 
situace nějak zlepší. Dle mého názoru by možná 
neuškodila osvěta v podobě celostátního progra-
mu pro základní školy, aby si všichni již od dětství 
uvědomovali, že chovat se jako hulvát není žádný 
hrdinský čin. Ještě že jsou tu takové organizace jako 
třeba Skaut, kde rytířskost, přátelství a čestnost jsou 
na prvním místě. Bohužel, chlapci a děvčata z těchto 
organizací jsou často bráni poněkud exoticky a v 
kolektivu spolužáků není jejich chování bráno vážně. 
 Patříte mezi ty, kteří rádi podrží dámě dveře, 
usmějí se na státního úředníka, i když nemají zrovna 
náladu a pohotově podají cizímu pánovi peněženku, 
která mu omylem vypadla z kapsy? Nelžete a nepod-
vádíte? Potom upřímně gratuluji. Pro mne jste členy 
málo početné, zato morálně té nejvyšší společenské 
vrstvy na světě. Kéž by vás bylo více.

-mumma-

Nemocnice Blansko slavnostně otevře nový 
dětský pavilon
Na jeho vzniku se významně podílel bývalý poslanec 
Michal Babák a nadace Archa Chantal Poullain
   Nadace Archa Chantal se dlouhodobě specializuje na rekonstrukce dětských 
oddělení, tak aby na děti působila příjemně, útulně, barevně a minimalizo-
valo stres z návštěvy lékaře. Změny ze studené nemocniční bílé se teď díky 
dlouholeté spolupráci bývalého poslance Michala Babáka s nadací Chantal 
Poullain dočkají i dětští pacienti v Blansku…                    Pokračování na str. 3...

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 1 040 000,- Kč

RD 3+1 s možností využití podkroví pro 

bydlení. Garáž, dílna. Pozemek 143 m2.

Podnájem velice pěkného bytu 1+1 

s lodžií. Volný ihned.

Mladí manželé se schvá-

lenou hypotékou hledají 

ke koupi byt 2+1 - lokalita 

Sever nebo střed města.

Mob.: 777 857 740

cena: 6 500,- Kč vč. en.mob.: 777 857 739 mob.: 777 857 739

Blansko

HLEDÁME!HLEDÁME!

Ráječko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

Klientka s připravenou 

hotovostí hledá ke koupi 

byt 1+1 v Blansku. Rychlé 

jednání.

Mob.: 605 163 333cena: info v RK

Prodej bytu v OV 2+1 s lodžií 

ve vyhledávané lokalitě Sever,

mob.: 777 857 740 

Blansko
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         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

To be or not to be?
Být, či nebýt (volen)?

Bílá pastelka pomáhá
 Celonárodní sbírka Bílá pastelka se koná kaž-
doročně od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního 
dne bílé hole (15.10.). Probíhá v mnoha městech 
a obcích po celé naší republice a její výtěžek je 
věnován na výukové programy pro lidi, kteří se učí 
zvládat pro vidícího člověka zcela běžné činnosti, 
jako např. samostatně chodit s bílou holí, obsluho-
vat počítač bez možnosti kontroly zrakem a mnoho 
jiných dovedností nezbytných pro samostatný a 
nezávislý život. 
 Bílá pastelka, jako symbol neviditelného světa 
nevidomých, bude prodávána za symbolickou 
cenu minimálně 20,- Kč. Prodej bude realizován za 
pomocí dvojic z řad studentů, ale i dobrovolníků a 
sympatizantů (Adamov, Blansko, Boskovice, Černá 
Hora, Jedovnice, Letovice, Lomnice u Tišnova, 
Němčice, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Sloup). Prodej-
ci budou označeni tričkem s logem Bílá pastelka. 
Pokladničky, do nichž dárci vkládají svůj příspěvek, 
budou opatřeny registračním číslem. 
 V úterý 15. října 2013 můžete pomoci i Vy. Zakou-
pením originální „Bílé pastelky“, jako symbolu světa 
neviditelných linií můžete pomoci těm, kteří se učí 
zvládat život ve tmě.

-mr-

Podzimní zpěvánky 
pro děti a maminky

 Po opravdu žhavém létě přichází klidný a barevný 
podzim. Už se nekoupeme v bazénu a nechodíme 
na výlety, ale pouštíme draky a chytáme barevné listí 
padající ze stromů.
 Rozlučme se s létem písničkou nebo říkankou. 
Nezapomene ani na oblíbené tanečky. Naučíme se 
však i něco nového. S pomocí maminek budeme 
tvořit!
 Městská knihovna Blansko zve děti a maminky na 
podzimní pokračování projektu Zpěvánky pro děti a 
maminky 17. října 2013 v 9, 30 hodin do hudebního 
oddělení.
Marie Slaničková, Městská knihovna Blansko

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Dne 14.10.2013 od 07:00 do 15:00
Habrůvka, Blansko, Adamov, Olomučany, Babice 
nad Svitavou
Obec Olomučany bude vypnuta celá - obyvatelstvo 
i podnikatelská činnost včetně areálu pily napáje-
ného z odběratelské trafostanice Olomučany - Pila 
(č. 320566).
V Klepačově budou vypnuty ulice: Dlouhá od domů 
č. 8 a 51 po její konec směr Olomučany, Na Milíři, 
Jílová, Zátiší, Polní, Pod Skalkou, Potoční, Facírka
Místní část Josefov bude vypnuta celá včetně areálu 
bývalého učiliště, penzionů Švýcárna, U Kamenného 
Kola a vodárenského areálu
V Adamově budou vypnuty: ulice Osvobození od 
hřbitova po její konec směr benzín. čerp. stanice, 
ulice Nádražní - jedna strana od benzínové čerpací 
stanice po areál les. závodu (d.č. 374), oblast u 
rozhledny Alexandrovka a TV převaděč
Dne 16.10.2013 od 07:00 do 10:00
Blansko - areál fotovoltaické elektrárny FVE Štreit u 
rozvodny 110/22 k V
Dne 18.10.2013 od 07:00 do 12:00
Horní Lhota, Ráječko, Spešov, Blansko
Horní Lhota bude vypnuta: celá - obyvatelstvo i 
podnikatelská činnost.
V obci Ráječko bude vypnuta: ulice Krátká dům č. 
166, ulice Nová, d.č. 233 + 353, ulice Sadová od ul. 
Sokolská po její konec směr Rájec, ulice Sokolská od 
ul. Sadová směr trat' ČD, ulice Sportovní, ulice V Há-
jíčku, ulice Svitavská, zástavba stávajících rodinných 
domů Na Výsluní, nová lokalita rodinných domů ve
výstavbě, vodárna, restaurace Nová, ulice Dlouhá - 
domy č. 279 (Mateřská škola), č.359
V obci Spešov bude vypnuta: ulice od železničního 
přejezdu po konec obce směr Rájec a z ní odbočující 
ulice směr Ráječko
V Blansku bude vypnut areál Technických služeb 
napájený z odběratelské trafostanice Blansko - Tech-
nické služby (č. 320379) a sběrný dvůr.

-eon-

Kde Blansko tlačí pata 
se starostou Lubomírem Toufarem

Kvalitka, jak se patří...
 Zamýšlel jsem se nedávno nad pojmem celebrita, 
či VIP tak, jak nám jsou představitelé těchto skupin 
předhazovány massmédii. Pointa mého zamyšlení 
pak spočívala v tom, že jsem se chtěl dopracovat k 
onomu algoritmu, který určuje, kdo celebritou je a kdo 
není. Označení celebrita bych ještě chápal třeba u 
Karla Gotta, který je svým chováním a vystupováním 
na veřejnosti obecně obrazem gentlemana. Co už ale 
pochopit nedokážu je, že za celebritu je označována 
dívka, které jediná zásluha byla, že otěhotněla s že-
natým chlapem, který je taky bůhvíproč označován 
za celebritu. Pak má být jakýmsi VIP i psychopatický 
jedinec, kterého přínos naší společnosti spočívá v 
tom, že se s ostatními podobně narušenými lidmi 
nechá zavřít do televizního studia a tam v izolaci 
„žije“.
 Obecně se domnívám, že to možná souvisí i s 
kvalitou, která je k dohledání v médiích. Některá 
periodika pravděpodobně nezaměstnávají korektory, 
k vidění jsou jak gramatické, tak faktické chyby.
 Televizní vysílání je pak příběhem sám pro sebe. 
Nedávno se sportovní redaktor nejmenované sta-
nice s jemným opovržením ve svém hlase zmínil, 
že našeho zástupce ve fotbalové LM si britská 
média popletla. Plzeň prý zaměnila za Mladou 
Boleslav. Důkazem pro toto tvrzení byl skutečně 
úryvek z Londýnských novin: „Fotbalisté z města 
Škodovky předvedli sympatický výkon, který však 
na body nestačil...“. Asi se autor reportáže ve škole 
fl ákal a nezná příliš místopis. Pak by mu jen sotva 
mohlo uniknout, že v Plzni je veliká továrna, která 
se jmenuje po svém zakladateli: Škoda. Takže 
ignorantem nejspíš nebudou média v Británii, ale 
redaktor, který se podobnou pitomost rozhodne 
publikovat. V hlavním vysílacím čase se pak ještě 
například dozvím, že Michal David si zlomil nohu 
při vystupování z helikoptéry. To mě pak už opravdu 
dojímá k slzám a málem organizuji sbírku podpisů 
pod zdravici, aby se nám tento zpěvák a skladatel 
co nejdříve uzdravil... 
 Už v počátcích vysílání komerční stanice jsem měl 
jisté pochybnosti o vypovídající síle jí prezentova-
ných informací. K šílenství mne přivádělo například 
zpravodajství o počasí. Z něj jsem se dozvěděl, jak 
ten den bylo třeba ve 14 hodin odpoledne v Praze 
nebo na jiném místě naší republiky. Při vší úctě, já 
nepotřebuji vědět, jak bylo dnes odpoledne v Praze, 
protože TO UŽ VÍM. Já potřebuji vědět, jestli si druhý 
den mám vzít deštník, sněžnice anebo se vybavit 
krémem na opalování...
 No, tak jsem si zase postěžoval, co už se mnou 
naděláte. Na druhou stranu, nemusíte mne zase brát 
tak úplně vážně, já už pak taky spoustu věcí pouštím 
raději z hlavy. Životem je asi lepší procházet s úsmě-
vem na tváři. To mi koneckonců kdysi krásně vysvětlil 
můj kamarád. „Vždycky, ale skutečně vždycky bez 
výjimky, když se Tě někdo zeptá, jak se máš, měl bys 
s úsměvem odpovědět, že právě prožíváš nejlepší 
den svého života... Přítele tím potěšíš a nepřítele 
neuvěřitelně naštveš...“
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

 Přiblížil jsem se k seniorskému věku a tak si 
dovoluji toto předvolební zamyšlení: 
 K tomu, aby někdo uspěl v celostátních volbách, 
stačilo od sedmdesátých let být chytrý, pokud mož-
no mít dělnický původ a hlavně stranický průkaz 
ČSS, ČSL nebo KSČ. Nyní je potřeba do voleb 
„investovat“ spoustu peněz.  Jsou to statisíce a 
mnozí se chlubí tím, kolik milionů do umístění na 
předních místech kandidátek, a tím i na svoje zvo-
lení, zaplatili. Komu to pomůže a komu ne, bude již 
zanedlouho jasné. 
 Pravda je, že jsem tenkrát, ani nyní, výše uvedené 

předpoklady neměl. Je mi také jasné, koho dnes 
budu volit, protože na našem okrese jako „jednič-
ka“ kandiduje mladý, šikovný ekonom s morálním 
kreditem, Franta Havíř. A pak, já nebudu převlékat 
„dres“, jako někteří přelétaví kandidáti nových po-
pulistických stran. 
 Mladým voličům ale jejich rozhodování vůbec 
nezávidím. Mediální masírování samozvaných 
politologů a agentur na průzkum veřejného mínění 
(těm se mimo jiné také musí dost platit), stejně jako 
bulvární tisk, který působí i na nejnižší lidské pudy, 
zdá se v posledních letech velmi účinné. 
 Takže uvidíme, zda budou zvoleni Ti, kteří na 
to miliony měli, nebo budou vybráni z kandidátek 
odborníci a ti „normální“, kterým skutečně jde o 
službu lidem?
 Toť otázka!

Miloš Polák

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

ELEGANCE, KTERÁ
ZAHŘEJE

Dámská obuv s TEX.
membránou.
Hřejivá, elegantní, 
nepropouští vodu.

Kožená na elegantním 
klínku, ohrnovací,

velmi hřejivá, 
zateplená fi lcem.

K ž á l t í

Hazard ničí rodiny
 „Závislí lidé si peníze prostě seženou, a to za 
jakoukoliv cenu. Bez ohledu na likvidaci rodinné-
ho rozpočtu nesmyslnou půjčkou nebo nezřídka i 
trestnou činností. Negativní dopad s sebou přináší 
neřešitelné zadlužení rodin, rozpad vzájemných 
vztahů a fatální důsledky na všechny členy rodiny 
včetně dětí.“
 Těmito slovy apeloval starosta města Blanska 
Lubomír Toufar na starosty okolních obcí, které 
osobním dopisem žádal, aby se ohledně postoje 
k hazardu postavily po boku Blanska. O důvodech 
tohoto kroku rozmlouval Monitor se starostou 
města Blanska

 Oslovil jste starosty z okolních obcí s osobní 
výzvou. O co šlo?
 Oslovil jsem obce v rámci našeho regionu a širšího 
okolí. Vyzvali jsme obce k přijetí obecně závazné 
vyhlášky o zákazu hazardu, aby nedocházelo k tomu, 
že z hazardu bude jedna obec profi tovat na úkor dru-
hé. Když neuměl hazard zakázat stát, udělali jsme to 
my. Inspirací nám byla interpelace Mgr. Nečasové při 
posledním jednání zastupitelstva. Paní Nečasová se 
vyjádřila v tom smyslu, že příklady táhnou. Blansko se 
rozhodlo jít příkladem.
 Jaká byla reakce na tyto dopisy?
 Já jsem po ní, přiznávám, nějak nepátral. Zachytil 
jsem pouze reakce v tisku, kde většina oslovených 
starostů říkala, že s tím nemá zásadní problém.
 Máte nějaké konkrétní ohlasy z Blanska?
 Dostal jsem několik mailů pozitivních, že se udělala 
dobrá věc. Nadávky ani výtky ze strany provozovatelů 
automatů jsem nezaznamenal.
 Zrušení hazardu přece jen bude znamenat propad 
v městském rozpočtu. Jak město plánuje nahradit 
tyto peníze? Nebudou městu chybět?
 Peněz není nikdy dost, ale musí se umět hospodařit 
a co jsem tady na radnici, je v republice hospodářská 
krize, tudíž peníze chybí neustále a problémy s nedo-
statkem fi nancí skutečně existují. Je však třeba stanovit 
priority a rozdělit ty prostředky, které jsou k dispozici. 
Já nemám pocit, že nás zachrání osm až deset milionů 
v rozpočtu získaných na úkor nešťastných rodin hráčů. 
Argumenty, že hazard zachraňuje rozpočet a bez něj 
nebudeme sportovat a nebude kultura, jsou podle mě 
zcestné. Vždyť do rozpočtu města jde jen každá dvacátá 
koruna, která spadne do loterijního terminálu. Kdyby ti 
lidé utratili své peníze u místních podnikatelů, místo aby 
je naházeli do automatů, má z toho i samotné město víc.

Výškáč stále chátrá
 Největší plakátovací plocha v zemi. Hrůza. Ostuda. 
Kulisy pro katastrofi cký fi lm. Tak místní přezdívají výš-
kové budově u kruhového objezdu, která neujde pozor-
nosti nikoho, kdo Blanskem byť jen projíždí. Nedávná 
uzávěrka státní silnice poskytla možnost prohlédnout 
si tento obří billboard desetitisícům řidičů mířících do 
Brna, což Blansku (na rozdíl od koupelen Siko, jejichž 
reklama na fasádě vévodí) dobrou reklamu rozhodně 
neudělalo.
 Nevzhledná budova přitom už dávno měla vypadat 
zcela jinak. Proč tomu tak není? O tom opět se starostou 
města Blanska Ing. Lubomír Toufarem.

 Můžete stručně shrnout historii celé záležitosti? 
Původně byla výšková budova přece v majetku 
města.

 Stav výškové budovy byl už dlouho neuspokojivý. 
Vyřešení této situace si tehdejší rada města dala přímo 
do programového prohlášení, to bylo snad v roce 2007. 
Byl vypsán záměr budovu odprodat, k čemuž došlo v 
roce 2008. Soutěžily proti sobě dva návrhy, návrh fi rmy 
Liška a návrh fi rmy Vrba. Já osobně jsem hlasoval 
pro pana Vrbu, ale většinovou podporu zastupitelstva 
získal návrh pana Lišky. Když rozhodne zastupitelstvo, 
beru to jako závazné bez ohledu na svůj osobní názor. 
Pravda byla taková, že fi rma Liška měla už ve vlastnictví 
vedlejší budovu, v níž sídlila Česká spořitelna, včetně 
pozemku pod ní, a některé pozemky na Wanklově 
náměstí. Mohla tedy řešit celý prostor komplexně. 
Už v té době však bylo známo, že jeden z pozemků 
potřebných pro řešení dle předloženého projektu je z 
hlediska převodu vlastnictví problematický. Firma Liška 
už tehdy konstatovala, že bez získání tohoto pozemku 
není schopna projekt realizovat.
 Firma Liška tedy od začátku věděla, že část po-
třebných pozemků je ve vlastnictví státu?
 Určitě o tom věděli, komu patří pozemky. A samo-
zřejmě když chci získat pozemek, tak se musím starat 
a tlačit na vlastníka, což byl stát. To se moc nedařilo, 
sám jsem se v tom začal angažovat ve chvíli, kdy jsem 
nastoupil do pozice starosty. Nechal jsem si na soudu 
vytáhnout veškeré dokumenty, konzultoval to s býva-
lými kolegy z Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových.
 Žádost o převod se z ministerstva dvakrát vrátila – 
poprvé kvůli formálním nedostatkům žádosti, v druhém 
případě proto, že se změnil samotný žadatel, protože 
fi rma Liška Group se transformovala na LBL Trade.
 Jak je možné, že fi rma Liška neplatila žádné pe-
nále? Nebyla ve smlouvě žádná doložka s termínem, 
do kdy musí být stavba dokončena?
 To samozřejmě ano, dokončena měla být v roce 
2012. Ale s výjimkou toho, když ke zdržení dojde vlivem 
cizího zavinění. Vzhledem k situaci ani naše právní od-
dělení nedoporučilo penále vymáhat, protože prokázat 
tady zavinění bylo velmi problematické.
 Stále nerozumím tomu, proč převod pozemku 
trvá tak dlouho...
 No to by vám měli říct nejlépe na Okresním soudu. 
Já samozřejmě nemůžu nezávislé soudy kritizovat. 
Myslím si ale, že při troše snahy by to mohlo jít rychleji. 
Taky je otázka, jak moc o převod skutečně usilovala 
samotná fi rma Liška. Že by vyvíjeli nějakou velkou 
aktivitu ohledně zajištění převodu, to jsem nepozoroval, 
ani když jsem dělal příslušné kroky na soudě. S panem 
Liškou jsem několikrát osobně mluvil a vždycky jsem 
se ho ptal, jestli hodlají ten projekt naplnit a co pro to 
chtějí udělat, ale jejich přístup mi připadal vždycky spíš 
pasivní. Je taky pravda, že po roce 2008 se v důsledku 
krize výrazně změnila situace a poptávka po bytech i 
nebytových prostorách klesla.
 Jak vy sám vnímáte skutečnost, že uprostřed 
města stojí budova, která slouží jen jako obrovská 
plakátovací plocha?
 Samozřejmě mě to netěší. Já nejsem zastáncem 
bourání staveb – když se dnes mohou opravovat stavby 
ze středověku, proč by se nemohly příhodně opravit i 
budovy novější? A dají se udělat tak, aby zapadly do 
prostředí a nebyly jako pěst na oko, byly příjemné a 
sloužily ku prospěchu obyvatelům i návštěvníkům měs-
ta. V tomto smyslu stále vidím projekt fi rmy Liška jako 
životaschopný. Určitě by to pomohlo městu, protože by 
tam byly nové prostory, bytové, komerční.
 Pokud to tedy shrnu, vy sám byste uvítal, kdyby 
projekt rekonstrukce výškové budovy v Blansku 
byl realizován v té podobě, v jaké byl představen?
Kdyby už to bylo, byl bych samozřejmě rád.

-kkuc-



311. října 2013 

Sponzor rubriky:

Na kávě s Martinem Stropnickým

 Co vás dnes přivedlo do Blanska?
 Do Blanska mne přivedla kampaň a zájem o tento 
region. I když na Jižní Moravě nebydlím, není mi tato 
oblast tak docela vzdálená. Vím, co tu lidi trápí a 
znám specifi ka jednotlivých oblastí, ale to nestačí – 
je důležité se s lidmi potkávat a dát jim šanci, aby se 
sami vyjádřili, co by chtěli jinak a co je trápí. Setkávám 
se s lidmi nejen v bývalých okresních městech, ale 
navštěvuji tu i menší obce. Dnes jsem navštívil seniory 
na Písečné a mám radost, že se zapojují do debaty, 
a přestože už některé z nich neposlouchá tělo, jejich 
mysl je stále bystrá.
 Ještě se sem před volbami vrátíte?
 Ano, do Blanska se vrátím na veřejný mítink, který 
je naplánovaný na 18.10. v 15 hodin na  náměstí 
Republiky. Předchozí den 17.10. budeme v Boskovi-
cích od 15 hod. na Masarykově náměstí a na 19.10. 
je naplánovaná beseda s občany v Adamově od 16 
hod. v Městském kulturním středisku.
 Jestliže uspějete ve volbách, co si od toho 
slibujete?

Martin Stropnický
* 1956, český herec, bývalý diplomat, v sou-
časné době lídr kandidátky politického hnutí 
ANO v Jihomoravském kraji v předčasných 
volbách do Poslanecké sněmovny

 Chtěli bychom se dostat co nejvíce přes 5%, podle 
preferencí to zatím vypadá velmi slibně a naši voliči 
by se neměli bát, že jejich hlas propadne. Ať už ve 
sněmovně budeme v jakémkoli počtu, rozhodně náš 
program neprodáme žádné politické alianci, za kterou 
bychom se mohli stydět. Nechceme dělat kompromisy, 
které by zklamaly naše voliče. Důležitější než nějaké 
teplé židle je pro nás program, který jsme slíbili.
 Jak jste se smířili s faktem, že volby budou 
takhle brzy?
 Termín voleb nás dost zaskočil – přece jen jsme byli 
v pozici nového hnutí trochu v nevýhodě, jelikož jsme 
měli poměrně podrobný plán a najednou jsme museli 
vše udělat hrozně rychle. Protože však budujeme naši 
strukturu již od roku 2011, domnívám se, že máme 
kvalitní kandidáty a máme co nabídnout.
 Je pravda, že vaše hnutí dnes rozhodně nemá 
jednoduché postavení.
 Lidé jsou po předešlých zkušenostech zklamaní a 
vybudovat další novou stranu je dnes titánský úkol. 
To, že nám se to daří a zaznamenáváme na mítincích 
velikou účast, je pro mne silně motivující a mám z 
toho radost. Je to důkazem, že naši občané nejsou 
vyprahlí, nejsou apatičtí, chtějí naději a chtějí změnu. 
Ta ale samozřejmě nemůže přijít hned. Jiní tu dělali 
nepořádek více než dvacet let a uklidit jej bude chtít 
trpělivost.
 Baví vás více politika nebo herectví?
 To se nedá říct – baví mne obojí. Momentálně jsem 
posedlý kampaní a věnuji jí většinu svého času. To 
ale neznamená, že jsem herectví pověsil na hřebík. 
Považuji se za člověka, který svojí prací žije, a ne-
mohu říci, co je mi milejší. Obojí mne naplňuje a ani 
jednoho bych se nyní nevzdal.
 Máte recept na boj proti korupci v naší politice?
 Každá strana má docela konkrétní postupy proti 
korupci u politiků, ovšem je velký rozdíl mezi slovy a 
činy. Já vám mohu říct jen to, že my můžeme ručit naší 
minulostí a pokud nás občané zvolí, budou mít mož-
nost nás zblízka kontrolovat. Dokonalý antikorupční 
systém neexistuje nikde na světě, ale každý krok, 
který podnikneme, ztíží jakoukoli kriminalitu, včetně 
té hospodářské. Bylo by dobré přestat vykřikovat a 
začít něco dělat.

-mumma-

Pokračování ze str. 1

Plynárna Quantum drží ceny, 
nezdraží ani v letošním roce!

 Díky spolehlivosti, rychlosti a garanci komplexních služeb v oblasti plynárenství má Quantum tisíce 
spokojených zákazníků. Ceny energií neustále rostou a s nimi i výdaje za plyn. Znáte to? Pak zajisté 
nejste zákazníky plynárny Quantum, a. s., Vyškov!

 „Přestože se naše plynárna Quantum za dvacet let 
působení na českém trhu mění, modernizuje a zlep-
šuje, motto u ní zůstává stále stejné – Dodáme vám 
Quantum tepla za rozumnou cenu,“ přiblížil fi lozofi i 
fi rmy její projektový manažer Roman Pilát, MBA, MSc., 
s nímž je následující rozhovor.
 Můžete vaši společnost ve stručnosti čtenářům 
představit?
 Společnost Quantum, a. s., Vyškov je distributor 
plynu a současně také dodavatel zemního plynu. 
Činnost fi rmy byla v roce 1996 rozšířena o výstavbu 
nových plynovodů v obcích a rekonstrukce stávajících 
plynovodů. V roce 2003 nám byla Energetickým regu-
lačním úřadem udělena licence na distribuci a prodej 
plynu.
 Dle predikcí by mělo i v roce 2013 následovat 
další zdražování zemního plynu, vy ale nezdražu-
jete, že?
 Naše společnost se snaží zachovat ceny pro své zá-
kazníky na stejné úrovni jako v roce 2012. Přitom jsme 
v loňském roce rozšířili svoji činnost v rámci obchodu s 
plynem na celou Českou republiku. Poskytujeme také 
komplexní nadstandardní služby v oblasti dodávek 
plynu a plynových zařízení.
 Mimo to máme i velkoobchodní prodej ohřívačů vody, 
kotlů, solárních panelů a tepelných čerpadel, projektu-
jeme a realizujeme zakázky v oboru plyn, topení, voda, 
kanalizace.
 Většina obchodníků s plynem nabízí pouze 
dodávku plynu. Při havárii a poruchách nebývá 
snadné se někam do fi rmy dovolat. Jak to funguje 
u vás?
 Provozujeme nonstop havarijní službu, proto se ne-
může stát, že jakékoliv havárie či poruchy plynu, které 
se našim zákazníkům přihodí, by zůstaly nevyřešeny. 
Naše plynárna je na tyhle problémy připravena a má 
také svůj web www.qplyn.cz, kde najdete také naši 
atraktivní cenovou nabídku. Stačí neváhat a navštívit 
zákaznickou kancelář Quantum ve Vyškově, ulice 
Brněnská 212, nebo nás kontaktovat na telefonním 
čísle 517 343 363.
 Tvrdíte, že si zakládáte na otevřeném jednání se 
zákazníky. Co od vás mohou klienti očekávat?
 Zákazníkům nabízíme individuální přístup ke ka-
ždému na základě hesla „náš zákazník, náš pán“. 
Poskytujeme a zajišťujeme spolehlivé dodávky plynu. 
Chceme zákazníkovi za jeho peníze nabízet odpoví-
dající služby. Osobní kontakt, trendové komunikační 
kanály a zejména nezanedbatelná úspora je to, co jej 
má oslovit.
 U řady zákazníků stále panuje nedůvěra, váhají 
přestoupit k jinému dodavateli. Mají obavy, aby se 
nenechali napálit...

 V zájmu ochrany našich zákazníků a vlastní dobré 
pověsti se dlouhodobě snažíme proti praktikám nekalé 
konkurence bojovat a upozorňovat na rizika, s nimiž se 
může setkat každý. V poslední době jsme se setkali 
s případy, kdy zákazníci společnosti Quantum změnili 
dodavatele plynu, ale brzy se zase vrátili, když původní 
obchodní a cenové podmínky nabízené novým obchod-
níkem s plynem se po podpisu smlouvy změnily.
 Velmi neblahou pověst mají v tomto směru domovní 
prodejci, kteří se lidem snaží jiného dodavatele plynu 
doslova vnutit a neváhají při tom využít i velmi nemo-
rálních  praktik.Velmi často využívají k získání nových 
zákazníků nepravdivé informace o cenovém vývoji 
plynu, o službách, obchodních podmínkách a nezřídka 
používají psychického nátlaku, zejména na seniory. 
Obchodní praktiky zástupců konkurenčních fi rem byly 
již zveřejněny v médiích a zabývá se jimi i Energetický 
regulační úřad, který zahájil kontroly fi rem.

Řešení i pro vaši 
domácnost

Quantum, a. s., Vyškov vám může pomoci, pokud 
také vy řešíte některé z následujících otázek:
•  Ovlivňují faktury za dodávky zemního plynu význam-
ně váš rodinný rozpočet?
•  Také každý měsíc musíte ze své kapsy zaplatit 
nemalé částky za energie?
•  Jste smíření s tím, že ceny energií budou stále růst 
a zatěžovat čím dál tím více váš rodinný rozpočet, 
protože jinak to prostě nejde?
Nemusíte jen pasivně čekat a sledovat rostoucí ceny, 
ale sami se můžete postarat, aby vaše účty za energie 
byly co nejnižší. Vše, co musíte udělat, je přechod k 
ryze českému dodavateli plynu Quantum, a. s., Vyš-
kov. Už nebudete muset dělat kompromisy, tady vám 
připraví řešení na míru vašich potřeb.

Rádi byste ušetřili? 
S námi je to možné

Příklad a) Rodina Novákova bydlící v bytě, jež na 
zemním plynu vaří a ohřívá s ním vodu a má roční 
odběr 600 m3 (6,33 MWh):

Faktura za rok 2013:
U dominantního dodavatele: 11 697 korun
U obchodníka Quantum, a. s.: 9 966 korun
Úspora: 1731 korun

Příklad b) rodina Novákova bydlící v rodinném domě, 
jež vaří, ohřívá vodu i topí a má roční odběr 2800 m3 
(29,55 MWh):

Faktura za rok 2013:
U dominantního dodavatele: 48 670 korun
U obchodníka Quantum, a. s.: 40 549 korun
Úspora: 8 121 korun

 Pozn.: Modelové případy jsou počítány z cen plat-
ných k 1. lednu 2013, je zde zahrnuta cena obchodu, 
ale i distribuce.

Nemocnice Blansko slavnostně 
otevře nový dětský pavilon

 „Pro děti je nesmírně důležité, aby se v nemocnici 
cítily co nejlépe. Když je dítě v hezkém prostředí, 
které ho od počátku nestresuje, má to pozitivní dopad 
i na průběh léčby,“ říká Chantal Poullain.
 Nový dětský pavilon v Blansku patří ke stěžejním 
projektům, které v místě svého rodiště založil Michal 
Babák a z podstatné části je také fi nancuje.
 „Já jsem na projekt dětského pavilonu, kromě 
jiného, pravidelně odváděl svůj plat poslance, ale 
to není až tak podstatné. Jako dětský pacient mám 
s pobytem v nemocnici docela bohaté zkušenosti 
a opravdu mě vnitřně hrozně těší, že se v Blansku 
můžeme postavit vedle dalších zařízení v zemi, 
kde již podobná dětská oddělení úspěšně fungují,“ 
přibližuje svoji motivaci Michal Babák.
 Přeměna dětského pavilonu trvala 2 měsíce  a 
kompletní rekonstrukce si vyžádala investici 830 tisíc  
korun. A jak vidí budoucnost podobných projektů v 
Blansku dlouholetý mecenáš místního fotbalu bez 
lákavého příjmu poslance?
 „Samozřejmě pokud máte takovou možnost, jakou 
jsem měl já, tak to jde o něco snáz. Ale nejdůležitější 
je stejně chuť lidí se nějakým způsobem na veřejném 
prostoru podílet a pomáhat. Jedna koruna vložená 
do takového projektu má u jednoho člověka stejnou 
hodnotu jako tisíce korun u jiného. Když se možnosti 
zhorší, tak se budou peníze shánět déle. Je celá řada 
věcí, které podporu potřebují a jestli ji dostanou zítra 
nebo za měsíc už nehraje takovou roli. Hlavně na ně 
nesmíme zapomínat,“ říká Michal Babák.

 Slavnostní otevření dětského pavilonu v nemocnici 
Blansko se koná 17.října. Přítomni budou šéfka na-
dace Archa Chantal Poullain, Michal Babák, zástupci 
radnice, vedení a primáři nemocnice a pediatři se 
zdravotními sestrami, které zde mají své ordinace.

-r-

Hledáme dva 

Obchodní zátupce
Požadujeme:

- minimálně maturita
- samostatnost, zodpovědnost
- znalost regionu výhodou

Příležitost i pro absolventy a skupinu 50+

Životopis zašlete na:
michal-zamestnani@seznam.cz

Obchodní zástupce
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Otevření nové třídy MŠ v Dolní Lhotě

Foto: MummaFoto: Mumma

Tel. 516 419 555 516 419 555
Moderní doba vyžaduje zdravý životní styl, proto v naší restauraci najdete každý všední 

den jedno zdravé jídlo, které je předem 
vždy pečlivě konzultováno s dietoložkou.  
V každém našem denním menu pod číslem 3!

jenom u nás!jenom u nás!

zdravé TROJKYzdravé TROJKY

MÁ CENU CHODIT K VOLBÁM, 
KDYŽ SE STEJNĚ NIC NEZMĚNÍ?

ROZHODNĚ MÁ!

Ing. František Havíř

 Po zjištění výsledků květnových zápisů dětí do 
mateřských škol vedení Města Blanska rozhodlo o 
znovuobnovení jedné třídy mateřské školy v Dolní 
Lhotě pro 25 dětí. Zastupitelstvo města tuto myšlenku 
na červnovém zasedání podpořilo. V průběhu měsíce 
července byla vypracována projektová dokumentace. 
V budově mateřské školy byla zrušena výdejna jídel a 
družina pro základní školu a vybudována třída mateřské 

 Letošní volby do poslanecké sněmovny 
budou skutečně mimořádné, a to nejen ter-
mínem, ale také svým průběhem a především 
(doufejme) i jejich obsahem … Voliči po právu 
očekávají od budoucích poslanců změnu sou-
časných poměrů. Tuto změnu, aniž by mnohdy 
tušili, mají v rukou oni samotní, protože záleží 
jen a jen na nich, jakou reprezentaci si zvolí. 
Samozřejmě, že není lehké vybrat si, koho 
volit, ale stejně tak v životě není lehké vybrat 
si spolehlivého životního partnera nebo dům 
či byt pro bezproblémové a kvalitní bydlení … 
Je jen na voličích samotných, podle čeho se 
budou rozhodovat. V současné době je volič 
vystaven rozsáhlé mediální kampani nově 
vzniklých podnikatelských projektů, jejichž 
kandidáti neprošli žádnými primárkami a byli 
vybráni na základě jejich oddanosti „vůdci“ 
hnutí. Tato sdružení nahrazují tradiční progra-
my množstvím populistických a nesourodých 
hesel. A nakonec k nemalému překvapení 
uživatelů volebních kalkulaček vycházejí jako 
„ideální“ volba do poslanecké sněmovny.
 
 Naše volební kampaň bude odlišná oproti 
všem předešlým. Už samotný fakt, že na čele 
krajské kandidátky je velká odborná i morální 
autorita prof. Petr Fiala (vysokoškolský uči-
tel a emeritní rektor Masarykovy univerzity) 
vyjadřuje skutečnost, že jihomoravská ODS 
prošla hlubokou seberefl exí a míní to s ob-
novou důvěry svých voličů a sympatizantů 
skutečně vážně. Za ODS v Jihomoravském 
kraji v těchto volbách na čelních místech 
nekandiduje téměř žádný bývalý poslanec 
(krom 18. a 27. pozice).  Nebudeme utrácet 
za spousty billboardů, za pompézní mítinky 
či tiskoviny na křídovém papíře, které stejně 
skončí mezi odpadky. Chceme navázat na 
pravicové hodnoty a tradice, na které se v 
minulých letech pozapomnělo. Na chyby, 
které se udělaly, reagujeme výraznou perso-
nální obměnou osobností na naší kandidátce 
a hodláme vrátit pravicové politice v České 
republice odbornost a zdravý rozum. Hodnoty 
a principy naší krajské kampaně jsou velmi 
podrobně a čtivě uvedeny na webových strán-
kách www.politikajakamabyt.cz.

 Víme, že přesvědčit veřejnost o upřímnosti 
našich slov je těžké, a lze to dokázat pouze 
skutečnými činy. Sám se snažím chovat a 
pracovat s maximální zodpovědností. Nikdy 
jsem nepobíral žádnou sociální dávku, nikdy 
jsem nebyl na nemocenské (byť si nemocen-
ské pojištění dobrovolně platím) a všechny 
svoje prostředky jsem si vydělal podnikáním 
založeném na každodenní práci. Proto jsem 
se rozhodl přijmout odpovědnost i za správu 
veřejných věcí a podílet se na politickém dění 
v naší zemi, tj. kandidovat jako lídr za ODS na 
okrese Blansko z 8. pozice krajské kandidát-
ky. O post poslance se ucházím proto, abych 
přispěl svým působením k lepším politickým 
a občanským poměrům v této zemi a nikoliv 

proto, abych si vylepšil svoji fi nanční situaci. 
Na důkaz toho jsem se rozhodl dát voličům 
právně závazný veřejný příslib, že pokud budu 
zvolen poslancem Parlamentu České repub-
liky, věnuji pravidelně každý měsíc polovinu 
čistého poslaneckého platu ve výši 20.001,- 
Kč třem pečlivě vybraným organizacím, jež 
se starají o děti, které byly postiženy různou 
nepřízní osudu. Po jedné třetině této částky 
připadne občanskému sdružení „Počítáte s 
námi?“ při Základní škole speciální, Blansko, 
dále Mateřské škole, Základní škole a Praktic-
ké škole, Boskovice a také Asociaci rodičů a 
přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. 
Blansko.

 Nebudu zastírat, že pro realizaci této vize 
jsou klíčové především vaše preferenční 
hlasy, které mohou uvedeným občanským 
sdružením pomoci pro děti realizovat aktivity, 
na které jim bohužel nezbývají prostředky. Jde 
zkrátka o dobročinný počin, neboť charita je 
historicky především pravicovou aktivitou. Při 
výběru obdarovaných jsem nijak nepreferoval 
stranickou náklonnost subjektů, ani neočeká-
val a nepožadoval žádnou protislužbu. Jedi-
ným hlediskem byla míra potřebnosti a záměr 
poskytnout pomoc co největšímu počtu dětí 
postižených zdravotní či jinou nepřízní osudu.

 Na závěr bych se vrátil na úplný začátek 
k nadpisu tohoto článku. Ano, má smysl jít 
k volbám a podpořit tento záměr, protože 
tím splníte nejen svoji formální občanskou 
povinnost, ale především pomůžete podpořit 
dobrou věc. A možná se z toho v budoucnu 
stane standard, který pomůže vrátit víru lidí 
v politiky a v politiku samotnou… I proto je 
každý Váš hlas velice důležitý!

Ing. František Havíř

školy s kompletním zázemím včetně nového vybavení. V 
budově základní školy byla zrušena jedna třída. Zřídila 
se výdejna jídel a družina pro žáky základní školy včetně 
nového vybavení. Provedené práce a kompletní dílo bylo 
převzato 20. září 2013. Slavnostní otevření proběhlo 27. 
září 2013 a nově zrekonstruované prostory své první 
žáčky přivítaly v pondělí 30. září 2013.

-měú-



 - Fyzická ostraha
 - Elektronická ostraha objektů
 - Úklidové služby
 - Recepční služby 
 - Montáže bezpečnostních systémů

www.opsecurity.cz
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NATIVI GARDEN s.r.o., 

Sadová 96, 67801 Blansko
Tel. 739506325

info@nativigarden.cz 

www.nativigarden.cz

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ

SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE
POZOR! Odpov dní karty budou 30. 11. 2013 slosovány* pod právním dohledem
JUDr. Karla St elce, PhD. a výherce obdrží plynový kondenza ní kotel Quantum Q7K.
Ano, mám zájem o nabídku plynu a elekt iny GASELA od  rmy Quantum. 

* Podmínkou, abyste se mohli zú astnit losování o kotel je, že budete mít podepsanou 
smlouvu na dodávku plynu a elekt iny od Quantumu.

Ovocné stromky 
   při nákupu nad 1500,- Kč   10% sleva
Konzumní brambory  10,- Kč/kg
Macešky        9,- Kč

Řekněte nám, co můžeme 
společně změnit.

SETKÁNÍ
S MARTINEM

STROPNICKÝM
náměstí Republiky

BLANSKO

18. 10.
1 5 : 0 0

732 544 603

RY

V
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Streetlife+skauti=super odpoledne

Polsko - čínská hranice

Prázdniny v Ulitě

Konec října vám zpestří 
festival Via Bohemica

 Via Bohemica, v překladu Česká cesta, byla významná starobylá obchodní cesta, spojující Prahu 
s Budínem (Budapeští), procházející územím historických Uher a Čech. Trasa České cesty byla 
vytýčena na dvoustranném jednání českého krále Jana Lucemburského a uherského krále Karola I. 
Roberta na přelomu let 1335 a 1336.
 Středověká Via Bohemica vznikla jako 
obchodní cesta na podporu ekonomiky a 
rozvoje. Projekt Místních akčních skupin 
Moravský kras, Stará Čierna voda a Dud-
váh, nazvaný právě Via Bohemica, na tuto 
tradici navazuje. Jeho cílem je přeshraniční 
spolupráce, podpora místního podnikání 
a venkovského cestovního ruchu v kdysi 
společném středoevropském kulturním pro-
storu.
 S projektem, který se s koncem roku 2013 
dostává do fi nální fáze, se může veřejnost 
seznámit atraktivní formou farmářského a 
řemeslnického jarmarku spojeného s ochut-
návkami produktů a tradičních řemesel.

25. 10. 2013 od 10.00 do 17.00 
v zámeckém parku
 Ukázky práce s koněm, ukázka staromaďarských 
bojových umění a jurty, jarmark regionálních země-
dělských, potravinářských a řemeslných produktů 
MAS Čierna voda a Dudváh, ukázka vaření v his-
torickém hunském kotli, ukázky tradičních řemesel, 
výstava o středověké cestě Via Bohemica.
 Zahrají: Kaštánci z Horní Lhoty a citarová skupina 
Fürge Ujjak (Slovensko)

26. 10. 2013 od 10.00 do 18.00 
v zámeckém parku
 Soutěž o nejlepší kotlíkové jídlo, ukázky práce 
s koněm a jízda na koni, ukázky staromaďarských 

bojových umění, ukázky tradičních řemesel a jar-
mark regionálních zemědělských, potravinářských 
a řemeslných produktů, lukostřelba.
 Zahrají a zatančí: folková skupina Netopýr z Blan-
ska, skupina Gnomus – písně a tance středověké 
Evropy, taneční soubor Gyékenes (Slovensko), 
folklorní soubor Drahan, Veronica, cimbálová muzika
 Doprovodný program v multimediálním sále bla-
nenského zámku: promítání fi lmů Kras, naše spo-
lečné dědictví a Po stopách spoločného kultúrneho 
bohatstva v srdci Podunajskej nížiny.
 Sklepní expozice zámku: tvořivé dílny pro děti v 
chemické laboratoři barona Reichenbacha.

-kkuc-

foto: archiv MASfoto: archiv MAS

 V lese nad blanenskou přehradou se v sobotu 5. října konal již 4. ročník Outdoorového závodu. 
Krásné počasí přilákalo na tuto rodinnou akci v přírodě rekordně přes stovku účastníků. Na lesní 
trase je čekalo opět 8 zajímavých disciplín včetně palby z airsoftové pistole, jízdy na koloběžce či 
hledání pokladu pomocí detektoru kovů.

 Skupiny vyrážely od plácku pod minigolfem ve 
stanovených intervalech, čekání na start si většinou 
vyplnily bojovým malováním na obličej a nově i balón-
kovou show v podání pana Klobouka.
 Odměna v cíli v podobě čokoládových medailí a 
párků od Steinhausera čekala na všechny zúčastněné.
 Outdoorový závod pořádá občanské sdružení Stre-
etlife spolu s místními skauty už poněkolikáté.
 “Letošní příprava byla namáhavá. Dlouho nám 
nešla uvázat lanová houpačka. Jsme rádi, že se do 
organizace zapojilo přes 20 lidí a dobře jsme to zvládli. 
Vždy se snažíme vymyslet něco nového, letošní 
novinkou byla střelba z airsoftové pušky a lanové 
bludiště,” popsal organizaci závodu Martin Musil z 
organizace Streetlife.

S. Komínek

foto: S. Komínekfoto: S. Komínek

 Podzimní prázdniny se blíží a klub Šnek, co bydlí v blanenské Ulitě, přichystal program pro všechny 
děti, které si chtějí hrát a poznávat něco nového. Zvány jsou děti od 1. do 5. třídy.

29. 10. od 8.00 do 16.00
„V bavlnce“
 Díky ovčí vlnce budeme jako v bavln-
ce, i když venku zima zalízá za nehty.
 Se zkušenou lektorkou Lucií Jaku-
bů si zkusíme plstění suchou jehlou, 
vyrobíme podzimní či zimní vílu nebo 
skřítka, a kdo bude šikovný, ten zvlád-
ne i zvířátko. Kromě příjemné práce s 
ovčí vlnou na děti čeká spousta hrátek 
a her pod vedením šnečích lektorek. 
V ceně je společný oběd v restauraci, 
malá svačina a pití. Cena 250 Kč

30. 10. od 8.00 do 16.00 
„Pod stínidlem“
 Znáte ten zvláštní pocit, kdy si uvě-
domíte, že se dny zkrátily a je třeba 
nastavit čas svitem lamp?
 Pojďme si jej užít - stínové divadlo je pro podzim-
ní den to pravé. S výtvarnicí a herečkou Jolanou 
Chalupovou si vyrobíme loutky a sehrajeme stínové 
divadlo, vyrobíme si lampiony a lampičky, abychom 
si měli čím posvítit na cestu, třeba do průvodu o 
slavnostech svatého Martina. V ceně je společný 

oběd v restauraci, malá svačina a pití. Cena 250 Kč.
 Místo konání: klub Šnek, čajovna Ulita, B. Němcové 
2a, Blansko. Přihlášky přijímáme do 25. 10.  osobně v 
klubu Šnek od 12.30 do 16.00 nebo mailem na adrese 
klub.snek@email.cz, klub-snek.webnode.cz

-kkuc-

foto: K. Kučerováfoto: K. Kučerová

 Na Ukrajině se rozhodli sklízet plody soukromého vlastnictví v opravdu velkém stylu. Na internetu 
se čerstvě objevila zpráva, že Čínská Lidová republika koupí postupně až 3 miliony orné půdy Ukrajiny. 
Využít ji chce pro vlastní potravinářskou výrobu, jelikož její zemědělský fond nedokáže největší populaci 
na světě do budoucna uspokojit.

 Záměr je to chvályhodný, přímo rytířský, až by 
jeden nevěřil, jak se vláda nejlidnatější země ke 
svým občanům chová. Lidská práva na bodu mrazu, 
cenzura je všudypřítomná, internet se sleduje a re-
guluje. Konkurenceschopnost vytvářená nelidskými 
pracovními podmínkami může každý obyvatel planety 
potkat denně. I počítač, na kterém píšu tento článek, je 
vyrobený v Číně. Moment, i myš, kterou držím v ruce.
 Jestli lidi využíváte nebo zneužíváte, musí stejně 
jíst. Buď jim jídlo budete kupovat, nebo je můžete 
levněji vyrábět sami. V tomhle případě se mi jeví nej-
pravděpodobnější možnost, že část nevolníků bude 
produkovat potraviny pro ostatní.
 Ukrajina by mohla vyvážet rostlinné a živočišné 
výrobky do velké části světa, ale takto jen přijde o své 
zdroje.

 V minulosti můžeme najít obdobný druh obchodu, 
kdy Rusko prodalo za symbolickou částku Aljašku 
Spojeným státům. Nálezy ropných zásob následovaly 
až dlouhou dobu potom. Planeta ale nebyla přeplněná 
a území bylo původnímu vlastníkovi spíše na obtíž. I 
v tomto případě jde o neuvěřitelnou rozlohu (Česká 
Republika má rozlohu cca. 8 milionů hektarů), ale 
naprosto rozdílný druh území.
 Pokud jde dnes koupit za peníze opravdu vše, je to 
lepší způsob než zabírat státy vojenským způsobem. 
Hranice a meze soukromého vlastnictví nejsou, na roz-
díl od těch skutečných, ničím omezeny a je pouze na 
oněch vlastnících jak s ním naloží. Má cenu apelovat 
na zdravý selský rozum? Myslím, že tento prodávající 
není sedlák ani zemědělec, ten si své půdy váží.

-jd-

Akce pro psí útulek
 Sdružení Feneček má psy rádo a nezapomíná 
na ty, kteří nemají vlastní páníčky, domov ani svou 
vlastní boudu. Proto uspořádal nultý ročník smíšeného 
výcviku tance se psem a agility, odkud bylo startovné 
věnováno Blanenskému psímu útulku. 

 Akce měla zároveň přiblížit tyto disciplíny širší veřej-
nosti. Lidé si přišli vyzkoušet, jak jim to s jejich svěřenci 
jde v pohybu, ale hlavně šlo o to strávit smysluplně 
sobotní odpoledne a udělat něco pro dobrou věc.

-jd-

foto: R. Matuškafoto: R. Matuška
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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
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* www.libormunster.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* Nabízím vánoční cukroví domácí výroby, 
cca 22 druhů. Převážně krémové. Cena za kg 
je 280 Kč. Objednávky do 1.12.2013. Rozvoz 
Blansko a okolí ZDARMA. Tel. 723310791.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* DB 1+1 Zborovce 42m2. Vlastní kotel, zděné jádro, plast. 
okna. Možná výměna za 2-3+1+doplatek. Cena 1.050.000,-. 
Tel. 608934710.
* Starší sed. soup. vhodnou na chatu - levně. Dále prodám 1ks zá-
novní válendy s úložným prostorem, velmi pěkná. Tel. 604520582.
* Štěňata labradoského retrivra bez rodokmenu, odběr koncem 
listopadu 2013. Tel. 776081214.
* PC HP-Pavilion, Procesor AMD Phenom 9500 Quad-Core, 
~2.2GHz, 3 GB RAM, HDD 2×500 GB, NVIDIA GeForce 9600 
GT, DVB-T karta, 2×DVD, čtečka p. karet, Originál Win Vista. 
Cena 5000 Kč. LCD monitor LG 22" za 1000 Kč. Tel. 775437815.
* Bílý kulatý jídelní stůl Ikea PC 3.490,- Kč - 3 roky starý, ve velmi 
dobrém stavu, cena: 1.900,- Kč, nové papírové svítidlo a 2 ks 
nových stropních svítidel. Tel. 737900946.
* 4ks plechových disků na Renault Kangoo (skoro nové) á 500,- , 
4ks originál puklic, nejeté á 250,-. Tel. 606944516.
* Detektor kovů Garrett EuroAce, kryt cívky, panelu, sluchátka, 
manuál 4500,-. Tel. 606944516.
* Kompletní rybařinu, od háčků až po sonar, nutno vidět - 10000,-. 
Tel. 606944516.
* Letošní kvalitní med přímo od včelaře. Cena : 120,- Kč/kg,  po 1 
nebo 5 kg. Dovezu do BK a Boskovic. Tel. 723967473.
* 1+1 na ul. Chelčického, po částečné rekonstrukci, plast. okna, 
nové omítky, kuchyň, cena 739.000 Kč, bez RK, tel. 777117788. 
* 3+1 na ul. Svitavská, po rekon., plast. okna, nové dveře, vest. 
skříně, cena 1.399.000 Kč, bez RK, tel. 777117788.
* Rohový stůl, dřevo, barva třešeň. Desku pro klávesnici, pojízdný 
regál se zásuvkami. Rozměr vnější roh, 126x139x60. Cena: 2500 
Kč. Tel. 725607319.
* 4 ks zimní pneu 165/70 R 13, na discích (13x4.5 BH), vyvážená 
(Favorit), téměř nejetá. Cena 2000 Kč. Tel. 721935775.
* Chem. nestříkaná jablka z čistého prostředí.Tel. 516416675.
* Ford FOCUS 2.0i, nová STK, eko uhrazeno, rok 98, hatchback, 
za 27 tisíc Kč.Tel. 777079911.
* Garáž na Podlesí, zateplená, 199 tis. Kč.Tel. 605529478.
* Hnědá smaltovaná kamna značky PETRA na pevná paliva, 
dále zelená smaltovaná kamna značky LORD na pevná paliva, 
kuchyňský bílý smaltovaný sporák FILAKOVO na pevná paliva, 
pultový mražák 85 x 75 x 60 cm. Vše za symbolickou cenu. Tel. 
602543044.
* Levně velmi zachovalou TV OVP 50 cm, dále zánovní rotoped, 
cena dohodou. Tel. 728855630.

* Pronajmu 1+kk na Zborovcích (4.000,- + inkaso). Volný od 
1.11.2013. Tel. 733655674.
* Daruji dvouletou fenečku kříženou americkou pitbulterierku, 
menšího vzrůstu. Je milá, hodná, zdravá, má moc ráda lidi. 
Nejlépe k domku se zahradou. Tel. 733775116.

* Ruční hřebenový lis LRH 3, Tel. 725392750.
* Hledám garáž k pronájmu, případně ke koupi za cca 100 tis. 
Tel. 603172353.
* Garáž v Blansku v blízkosti ulice Erbenova a 9.května, možnost 
i výměny za garáž u zastávky ČD. Tel. 723886646.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Vztahy na úrovni – 14.10.2013 v 19.30 hod, Dělnický 
dům Blansko. Komedie ze zákulisí vysoké politiky. V 
hlavní roli Lukáš Vaculík. Předprodej od 2.9.2013.
Dívka České Republiky - Finálový Galavečer v roc-
kovém stylu – 19.10.2013 v 18 hod, Dělnický dům 
Blansko. Cena 200,- Kč a 150,- Kč.
Muzikálová jeskyně – 20.10.2013 v 16 hod, Kateřinská 
jeskyně. Cena v předprodeji 120,- Kč.
Františkovo čarování s Majdou – 30.11.2013 v 10 hod, 
Kino Blansko, cena 155,- Kč.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
17.10.2013 Suzi Quatro – Brno, Boby Centrum
5.11.2013 – Partička – Brno, Bobycentrum
27.10.2013 Lucie Bílá – Brno, Kajot Aréna
3.12.2013 Ciganski Diabli – Brno, KC Semilasso
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
Podzim 2013 – Lucie, Větší než malé množství lásky 
– Praha, Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Kalendář Rozhledny 2014 – týdenní stolní kalendář 
s fotografi emi rozhleden ČR. Najdete v něm také 
rozhledny Podvrší, Alexandrovka a Milenka, které se 
nacházejí v našem regionu. Cena: 89,- Kč.
Publikace Ve víru událostí minulých aneb Rájec-
-Jestřebí včera a dnes. Publikace mapuje historii i 
současnost města, jeho spolků a nejdůležitějších 
událostí v obci. Kromě zápisů z kronik zde najdete i 
vzpomínky pamětníků. Kniha je doplněna černobílými 
i barevnými fotografi emi. Cena: 185,- Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. e-mail:infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz www.blanensko.cz
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BK Blansko si připsalo 
svoji první výhru

 Dívčí basketbalový klub BK Blansko nastoupil v 
sobotu 28.9. ke svému prvnímu dvojutkání v nové 
sezóně, v soutěži OP (oblastní přebor) mladších 
dorostenek. K prvním dvěma zápasům se blanenské 
hráčky vydaly do Tišnova. 
 V prvním utkání se blanenským hráčkám nedařilo 
střelecky a velké problémy jim dělaly dvě nejlepší 
hráčky soupeře, které zaznamenaly převážnou vět-
šinu bodů svého týmu. Domácí SKB Tišnov si již na 
začátku vytvořil náskok a Blansku se dařilo snižovat 
pouze ve chvílích, kdy soupeř obměnil sestavu. V prů-
běhu zápasu se Blansko na svého soupeře dotáhlo, 
dokonce se dostalo do dvoubodového vedení, díky 
nezvládnuté poslední čtvrtině však vítězství získal 
domácí Tišnov.
 Ve druhém utkání se však Blansku podařilo vytvořit 
si v první čtvrtině náskok 13 bodů a po zbytek zápasu, 
kdy Tišnov nasazoval spíše hráčky ze střídačky, již 
blanenské hráčky soupeře jednoznačně přehrávaly. 
Díky vyrovnanější sestavě nakonec Blansko zvítězilo 
vysokým rozdílem a připsalo si tak svoje 1. vítězství. 
Trenérské dvojici Lukáši Buřtovi a Michaele Ma-
ňouškové udělalo radost především to, že si zahrály 
všechny hráčky a téměř všechny se také prosadily 
střelecky, což je důležité pro sebevědomí do dalších 
utkání. 
SKB Tišnov x BK Blansko
1. zápas: 59:47, nejvíce bodů: Blansko: Křapová (12)
2. zápas: 25:63, nejvíce bodů: Hlavoňová (12), Křa-
pová (11)
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Víte
o něčem,
co by mohlo

zajímat čtenáře
Monitoru?

Napište nám!
monitor@monitor-bk.cz

Blansko v důležitém utkání 
zdolalo Tasovice

 Hosté z Tasovic vědomi si svého postavení v dolní 
části tabulky a nutnosti v Blansku bodovat zahrozili 
jako první. Švarc vysunul po necelých dvou minutách 
hry Mucalu, ten však mezi tři tyče nezamířil. Domácí 
odpovědeli volejem Pospíšila, který skončil v ochran-
né síti. Následně po Trtílkově pobídce neprostřelil 
pozorného brankáře Fukala Ullmann. 
 Ve 22. min. křížná střela obránce Helebranta 
minula levou tyč Juranovy svatyně. Poté se blanen-
ský brankář zaskvěl při tutovce Mucaly, když střelu 
z bezprostřední blízkosti vytáhl na roh. V 31. min. 
Nečas přetáhl centr za obranu na naběhnuvšího 
Ullmanna, jenž v plné rychlosti mířil pohotově těsně 
nad. Vedoucí branky se svěřenci trenéra Hajského 
dočkali ve 38. min. opět po pohledné souhře. Trtílek 
pronikl do rozvrácené hostující obrany, ukázkovou 
uličkou našel naběhnuvšího Jana Nečase, který 
levačkou překonal Fukala - 1:0. 
 Ještě do poločasu mohlo Blansko své vedení 
navýšit, když po rohovém kopu Pospíšila prudkou 
hlavičku Mašky vytáhl hostující brankář s vypětím 
všech sil nad břevno. 
 Ve druhém poločase si Tasovice vytvořily územní 
převahu, která pramenila především díky součinnosti 
jejich záložní řady. Ta však dlouho kloudnou šanci 
vyprodukovat nedokázala. Až v 68. min. provětral 
sólovým postupem blanenskou defenzivu rychlonohý 
Mucala, který však pouze vyprášil rukavice brankáře 
Jurana. Za další minutu po centru Vítka nastřelil 
břevno Velčický, dorážka Mucaly skončila mimo. 
 Hru Blanska oživili až střídajíci hráči. Ti také 
měli prstech v dalších dvou brankách. V 84. min. 
se Hepp po vysunutí od Trtílka dostal přes Mičku a 
jeho přízemní přihrávku poslal umístěnou střelou do 
sítě David Presl, který v týdnu přišel do Blanska na 
hostování ze Sparty Brno - 2:0. 
 Druhá branka domácí mírně uspokojila, což se jim 
také vymstilo. V 89. min. po Paulově centru orazít-
koval břevno Helebrant, z následné dorážky se však 
prosadil Zdeněk Mička a vykřesal pro hosty jiskřičku 
naděje - 2:1. Tu však Blanenští záhy uhasili. V první 
minutě nastaveného času po dlouhé přihrávce O. 
Skoupého obehrál u autové čáry obránce Krátkého 
Trtílek, naservíroval do vápna ideální přihrávku, se 
kterou se pomazlil střídající Ladislav Hansl, jenž 

obešel Fukala a do prázdné branky zpečetil třetí 
vítězství Blanska v sezóně - 3:1.
Další výsledky 9. kola Moravskoslezské divize, 
skupiny D:
Uherský Brod - Bohunice 1:0 (0:0), Napajedla - Polná 
2:2 (0:0), Líšeň - Vyškov 1:3 (0:2), Rosice - Bystrc 
2:0 (2:0), Velké Meziříčí - Stará Říše 1:1 (1:0), Pel-
hřimov - Hodonín 2:2 (1:1), Vrchovina - Bystřice nad 
Pernštejnem 1:0 (1:0)

Ohlasy trenérů
 Jiří Hajský, FK Blansko: „Střetla se dvě mužstva, 
která jsou přibližně na stejné úrovni. Hráčům jsem v 
kabině řekl, že dnes musíme za každou cenu vyhrát, 
ať ty body přinesou třeba na zádech. Na rozdíl od 
některých předchozích utkání se k nám dnes přiklo-
nilo potřebné štěstí a zvládli jsme to.“ 

 Jiří Fryš, TJ Sokol Tasovice: „Chtěli jsme přerušit 
sérii tří zápasů bez vítězství. Myslím si, že tomu od-
povídalo i naše nasazení ve hře. Bohužel produktivita 
nebyla dobrá, navíc jsme ze dvou jasných pozic na-
střelili dvakrát břevno. Blansko vyhrálo zaslouženě, 
protože mělo tři šance a všechny proměnilo.“

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

 Fotbalisté FK Blansko zvládli jeden z důležitých zápasů podzimní části Moravskoslezské divize D, 
když na domácím hřišti porazili po brankách Jana Nečase, novice Davida Presla a Ladislava Hansla 
Sokol Tasovice 3:1.

Řádkovou inzerci posílejte 
emailem na adresu
monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na 
tel. 606 728 334. 

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

k sepisování půjček od přímého a 
zavedeného investora. Zajímavé produkty, 

vysoké provize, zavedené kanceláře, 
příspěvek na inzerci, školení zdarma, 

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 

Stolní tenis TJ ČKD Blansko

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

PŘIJMEME PRODAVAČKU
do prodejny obuvi Blansko "SEVER"

Strukturovaný životopis posílejte na e-mail ob-
chod@obuv-konsorcium.cz, nebo přímo na pro-
dejnu obuvi Dvorská 32, Blansko.

Uzávěrka žádostí:  31.10.2013
Nástup od 2.1.2014

 V sobotu 28.9. vstoupili do nové sezóny blanenští stolní tenisté, po rozpadu TJ ČKD Blansko pod 
novým názvem KST Blansko.  Své úvodní zápasy odehráli pouze muži C v Krajské soutěži 2 a ženy  
v 1. lize. Oběma mužským ligovým týmům začínají soutěže až o druhém říjnovém víkendu. A jaké 
jsou ambice jednotlivých družstev?

 Muži A ve 2. lize mají po loňském dramatickém 
semifi nále s Hodonínem jediný cíl a tím je pokusit 
se o postup do 1. ligy. I z toho důvodu přestoupil z 
Tišnova Lukáš Svoboda, který tak bude o první ligu 
bojovat po boku tradičních blanenských opor Luboše 
Dudíka, Aleše Přikryla a Pavla Čáka.
 To však nebyl jediný transfer, který před sezónou 
mezi Blanskem a Tišnovem proběhl. Došlo také k 
výměně soutěží, kdy blanenské béčko získalo 
3. ligu výměnou za divizi. Navíc ještě na roční 
hostování do 3. ligy přišel z Tišnova Lukáš 
Veselý, v jednom týmu s ním budou hrát otec 
a syn Kvíčalové a také nestárnoucí legenda 
Stanislav Mikula. Šanci zahrát si ligovou soutěž 
bude také dostávat nadějný dorostenec Libor 
Kutil
 Příchodem nových hráčů tak posílil blanen-
ský C tým, jehož cílem je postup z Krajské 
soutěže 2. Tým by měli táhnout již zmiňovaný 
Libor Kutil, dále pak Pavel Voráč a Jiří Přikryl, 
doplnění o Martina Polívku, Ondřeje Procházku 
a Šimona Kutila. Svoje ambice C tým potvrdil 
hned v prvním utkání, kdy doslova deklasoval 
Kuřim poměrem 10:1. Jediný zápas prohrál 
Ondřej Procházka, když v dramatické kon-
covce pátého setu nestačil na jedničku hostí 
Jízdného. 
 Ženy po loňském sestupu z první ligy tuto 
soutěž získaly zpět výměnou od Havířova. 
První zápas se jim ale nevyvedl, v Hodoníně 
podlehly rezervnímu týmu poměrem 8:2.
 Další významnou oblastí, na kterou je v KST 
Blansko kladen důraz, je práce s mládeží. Klub 
navázal velmi úzkou spolupráci s TJ Vysočany, 
odkud před sezonou přestoupili 4 nadějní mladí 
hráči, kteří se pod hlavičkou KST Blansko 
zúčastní všech celostátních turnajů. Domácí 
odchovanci, hrající pouze rok, mají za sebou 
účast na prvním krajském turnaji, kde již někteří 
okusili pocit z prvního vyhraného zápasu.
 Klub stolního tenisu Blansko ve svých řa-
dách rád přivítá další zájemce o tento sport, 
ideální je ročník narození 2005 a mladší. 
 Bližší informace podá pan Jiří Přikryl (tel. 
603 294 862, mail jiri.prikryl2@cmss-oz.cz).

KS 2 muži
KST Blansko C – Kuřim A 10:1
Body: Přikryl Jiří 3,5 Voráč 2,5 Kutil Libor 2,5 Polívka 
1 Procházka 0,5
1. liga ženy
SKST Hodonín B – KST GMC Blansko 8:2
Body: Ševčíková 1 Slezáková 1 Trávníčková 0
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Domácí zápasy KST Blansko - 1.polovina
Datum Čas Soutěž
Pá 11.10. 18:30 muži C - Šošůvka A KS2
So 12.10. 10:00 muži C - Vysočany A KS2

14:00 muži A - KST Ostrava C 2.liga
Ne 13.10. 10:00 muži A - Orlová B 2.liga
So 26.10. 13:30 ženy  - Hradec Králové A 1.liga

16:00 muži B - Studená A 3.liga
Ne 27.10 8:30 ženy - Ústí nad Orlicí 1.liga

11:00 muži B - Znojmo A 3.liga
Pá 8.11. 18:30 muži C - Slatina D KS2
So 9.11. 10:00 muži C - Moravské  Knínice A KS2

14:00 muži A - Vsetín A 2.liga
Ne 10.11. 10:00 muži A - KST Zlín A 2.liga
So 23.11. 13:30 ženy A - Vlašim B 1.liga

16:00 muži B - MS Brno D 3.liga
Ne 24.11. 8:30 ženy A - Jihlava A 1.liga

11:00 muži B - Sokol Brno A 3.liga
Pá 6.12. 18:30 muži C - Boskovice A KS2
So 7.12. 10:00 muži C - Zbraslavec B KS2

13:30 ženy A - Slavoj Praha A 1.liga
16:00 muži A - Baník Havířov C 2.liga

Ne 8.12. 8:30 ženy A - El Niňo Praha A 1.liga
11:00 muži A - Omya KST Jeseník 2.liga

So 21.12 14:00 muži A - Sokol Čechovice A 2.liga
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Uplynulý předposlední turnaj 12. squashové 
sezóny je za námi a tak naše doprovodné soutěže 
dosahují takřka konečných výsledků. Již jen jedna 
možnost v sobotu 26. října od 13 hodin může v 
těchto soutěžích vytvořit nějaké ty kosmetické 
změny. 
 Jedinou výjimkou je boj o první místo v soutěži 
„Turnajový Mág“ mezi dvojicí Václav Pelant 218 
odehraných setů a Jirka Pánek 214 setů. Na dalších 
místech jsou již značné odstupy a tak ke změnám 
nedojde. Třetí Nabil Lai má 183, čtvrtý Jaromír 
Matal 165 a pátý Jan Urban 145 setů. V této soutěži 
je již zapojeno plných 55 hráčů.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Leader“, 
kde body naskakují jen za umístění do desátého 

místa, suverénně vede Nabil Lai, který získal 154 
bodů. Za ním se sice ještě pere dvojice Jaromír 
Matal 100 bodů a Jirka Pánek 96 bodů. Jejich pro-
následovatelé však na dalších místech již značně 
zaostávají a se svými 60 body jsou bez nároku 
na lepší umístění. Vzhledem k tomu, že se v této 
soutěži body získávají poněkud obtížněji, je před 
posledním turnajem 12. squashové sezóny v sobo-
tu 26. října od 13 hodin zřejmě rozhodnuto. Přesto 
očekáváme opětovné navýšení počtu účastníků 
tohoto turnaje.

PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá 7:00 – 21:00
Sobota 14:00 – 19:00
Neděle 14:00 – 19:00.
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Moto Scooters Hall
Svitavská 500 (naproti OD Billa)
678 01 Blansko
tel.: +420 730 145 264
mobil: +420 603 158 429
e-mail: info@moto.stesys.cz

www.moto.stesys.cz

NOVÁ SEZÓNA 2013
MOTO – SKÚTRY – ATV

NOVÁ SEZÓNA 2013

11. října 20138

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy
- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064

Tel.: 516 411 142
Fax: 516 411 143
info@topautosalon.cz 

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
www.topautosalon.cz

* Hudební skupina z Blanska
* Originální show
* Mnoholeté zkušenosti
* S námi se nudit nebudete!

www.velvetblansko.cz www.velvetstars.cz

tel. 606 728 334

podlahařstvípodlahařství  
SLEZÁKSLEZÁK

Montáž a broušení parket,                   

PVC, VINYLUPVC, VINYLU  a plovoucích podlah

Tel. 724 738 924, bkms@seznam.czTel. 724 738 924, bkms@seznam.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      516 412 533, 606 720 933516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

AK
C E!

Až do 15.10. nákup na splátky Až do 15.10. nákup na splátky 

na 6 měsíců bez navýšení ,- !!!na 6 měsíců bez navýšení ,- !!!
Např. notebook 10.000,- Kč, 1. platba 0,- Kč, 

pak 6 x 423,- Kč, pak 1 x 7.462,- Kč.

Úrok 0%, RPSN 0%

Platí na jakýkoliv nákup od 3000,- Kč.

Možnost splátek na delší období.
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