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 Blíží se Vánoce a jistě už přemýšlíte, co byste svým blízkým nadělili. Zatímco v minulém století Je-
žíšek rozdával vláčky, panenky či stavebnice, nyní si děti přejí herní konzole, tablety, počítačové hry 
a mobilní telefony. IT technologie dnes zkrátka patří mezi nejoblíbenější dárky dětí i dospělých.  Jsem 
rád, že vám mohu v  čase, kdy do Vánoc zbývají ještě dva měsíce, prozradit, kde Ježíšek nakupuje. Je 
to v prodejně fi rmy FPO s.r.o. na Smetanově ulici v Blansku, kde nově můžete vyzvedávat i objednávky 
z e-shopu CZC.cz.

Nově! Internetové ceny na dosah!
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Firmu FPO nemusím Bla-
nenským složitě představo-
vat, je tu již od roku 1997. 
Původně sídlila na Kollárově 
ulici a následně využila na-
bídky Adastu, který odpro-
dával objekt na ulici Sme-
tanova. A po bleskurychlé 
tříměsíční rekonstrukci tam 
stála zbrusu nová počítačová 
prodejna. Společnost FPO 
se také podílí na spoustě 
sportovních a kulturních 
událostí ve městě, podpo-
ruje například Půlmaraton 
Moravským krasem nebo Den pro děti v Nemocnici 
Blansko. Lidé si do FPO zvykli chodit a fi rma má v 
Blansku zavedené jméno.
 Zákazníci však také stále častěji nakupují na inter-
netu. Mohou si v pohodlí domova vybrat z nepřeber-
ného množství zboží to nejlevnější, stačí v podstatě 
jen pár kliknutí a nákup míří k nim domů.  Ovšem 
volba toho nejlevnějšího zboží se někdy může ještě 
prodražit o poštovné. Průzkumy prokázaly, že 85% 
zákazníků si chce vyzvednout zboží osobně. Firma 
FPO se proto dohodla s jedním z největších e-shopů 
s ICT sortimentem a elektronikou v zemi - společností 
CZC.cz a stala se CZC partnerem. Navázala s ní 
spolupráci, a díky tomu mohou zákazníci z Blanen-
ska využívat nízkých internetových cen i akčních 
nabídek.  Navíc objednávku je možné si vyzvednout 
přímo v blanenské prodejně, a to zcela zdarma, bez 
jakýchkoliv dalších poplatků.
 Spojením s CZC.cz se prodejna FPO dočkala 
nemalých změn – je tu nová vizáž, pravidelné akční 
nabídky či možnost objednání zboží s dodáním do 
druhého dne. Nejlepší bude, když se sem zajdete 
podívat osobně.
 Co si FPO od spolupráce s tímto českým IT gi-
gantem slibuje? Je to jednoduché. Zákazník může 
nakupovat za nízké internetové ceny, na což bude 
navazovat také rozšíření služeb IT – montáž PC, 
servis a opravy, poradenství, záchrana dat, realizace 
sítí, tvorba www stránek, SEO optimalizace, hosting, 
proškolení či prodloužená záruka. 
 A mohu vás uklidnit. CZC.cz nekupuje fi rmu FPO. 
Jedná se o výhodné spojenectví, které spolu tyto dvě 
společnosti uzavřely. Největší výhody z toho však 
plynou především pro zákazníky!
 FPO není jen prodejna výpočetní techniky. Hlavní 

- DB 2+kk Blansko – Okružní, 54 m2, 4.p., luxusní vybavení v ceně … NC- 1 110.000 Kč 
- Byt 3+kk OV Blansko – Jasanová, 86 m2, 1.p., novostavba, garáž,… NC- 2 289.000 Kč 
- Byty 4+kk Blansko – Sever, 110 m2, garáž + p.st., stavba připravena .. NC – 29.000 Kč/m2

- RD 2+1 Bořitov - střed, poz. 76 m2, sklad, IS k dispozici, špatný stav ...NC –399.000 Kč
- STP na RD Blansko – Sadová, 882 m2, pro náročné, 80 m studna, IS ..NC – info. V RK
- STP na RD Blansko – Češkovice, 4.658 m2,atraktivní místo, IS dostupné..NC – 690 Kč/m2

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

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM

pracovní náplní společnosti je prodej a implementace 
špičkového software fi rmy GORDIC©, což je infor-
mační systém používaný především v oblasti státní 
správy, samosprávy a bankovnictví. V současné 
době má tento SW v republice více než 6000 insta-
lací od nejmenších obcí po města, magistráty, kraje 
a ministerstva. Firma FPO přímo spravuje většinu 
úřadů v okrese Blansko a Vyškov, dále městské úřa-
dy v Kuřimi či v Boskovicích. Úspěšně spolupracuje 
také Ústavním soudem, ČTÚ v Praze nebo Krajským 
úřadem v Olomouci a dalšími. Zároveň se FPO podílí 
i na vývoji tohoto SW. V posledních několika letech 
se FPO zaměřilo i na informační systém QI pro 
podnikatelskou sféru. Tento systém byl vybrán přede-
vším pro své možnosti přizpůsobení se konkrétnímu 
zákazníkovi, přesně dle hlavní fi lozofi e fi rmy, kde na 
prvním místě nestojí prodej, ale dlouhodobá péče o 
zákazníka.
 Nemalou část portfolia služeb fi rmy FPO je také 
poskytování internetu. Společnost začínala v lokali-
tách, kde původně nic nebylo, zejména v okolí Kojálu. 
Postupně se její působení v této oblasti výrazně 
rozrostlo a dnes již na okrese snad není místo, kde 
by vás nepřipojili.  Mimo akce pro nové a stávající 
zákazníky nabízí fi rma FPO celoroční slevu 25% pro 
důchodce a ZTP.
 Na závěr bych vás rád ještě jednou pozval do 
prodejny výpočetní techniky FPO a CZC.cz na Sme-
tanově ulici v Blansku, kde se to jen blýská novotou. 
Čeká tu na vás skvělé nakupování za nejlevnější 
ceny a ochotný, odborně proškolený personál. Věřím, 
že se sem budete rádi vracet a už teď se můžete 
těšit na další zajímavé akce a novinky. Zde je totiž 
opravdu zákazník na prvním místě.
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BLANSKO 
Svitavská 2399/14c
tel.: 516 413 270

    

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 1 390 000,- Kč

Prodej prostor. bytu v OV 2+1 ( 74 m2) s balkonem 

a šatnou ve středu města v revital. byt. domě. 

Prostorný, slunný DB (možný převod do OV) 1+1 

(46 m2) s lodžií a vl. topením v části Zborovce.

Pro mladý pár hledáme byt 

3+1 v OV. Výhodou je vlastní 

vytápění. Může být i původ-

ní stav, k rekonstrukci.

Financování zajištěno.

Mob.: 777 857 739

cena: 1.050.000,- Kčmob.: 777 857 740 mob.: 777 857 740

Blansko

HLEDÁME!

Blansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 450 000,- Kč cena: 11 000,- Kč vč. en.

RD 2+1 v klidné části obce. 

Plocha pozemku 281 m2.

Pronájem velice pěkného, celkově 

zrekonstr. bytu 3+1, lokalita Sever.

mob.: 605 163 333 mob.: 777 857 739

Němčice Blansko
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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 

Víte?
nevíte?

Freddieho sloupek

Opravy chodníků
 Do konce letošního roku budou ještě provedeny 
opravy chodníků na třech místech ve městě Blan-
sku. Jmenovitě se jedná o opravu zpevněné plochy 
před vstupem do lázní, kterou bude provádět fi rma 
MOYSES, s. r. o. Blansko. Dále se jedná o frek-
ventovaný chodník v úseku od nám. Míru po ulici 
Havlíčkova. Zde opravu provede fi rma IKM, s. r. o. 
Blansko. Třetí je oprava přístupových chodníků k 
bytovému domu Kamnářská 7, 9, 11, 13, 15 a 17. 
Opravu provede fi rma BALEO, s. r. o. Blansko. Ve 
všech případech je termín dokončení oprav  stano-
ven  do 31.11.2013. 
 Jmenované opravy budou provedeny na místech, 
která jsou v současné době ve špatném stavu a  
neumožňují bezpečný pohyb chodců.

-měú-

Veřejně přístupné 
hřiště v Dolní Lhotě

 Město Blansko hodlá zahájit realizaci akce Veřejně 
přístupné hřiště v Blansku – Dolní Lhotě na konci 
měsíce října tohoto roku. Projekt řeší tři stavební 
objekty a to víceúčelové hřiště, požární útok a hřiště 
pro malou kopanou.
Víceúčelové hřiště – víceúčelové hřiště o půdorys-
ných rozměrech 34,00 x 24,00 m (vč. obrub)
s umělým povrchem, oplocení, odvodnění drenáží 
se vsakem.
Požární útok – zatravněná plocha o rozměrech 
100,00 x 8,00 m (100,20 x 8,20 m vč. obrub) pro 
účely cvičení dobrovolných hasičů.
Hřiště na malou kopanou – úprava rozměru (42,00 
x 26,00 m) a povrchu stávajícího hřiště s krytem ze 
štěrkodrti.
 Předpokládaný termín dokončení je do poloviny 
prosince 2013.

-měú-

Výstava zahrádkářů
 Tak jako každý rok členové Výboru ČZS Blansko 
pořádali Podzimní výstavu ovoce, zeleniny. Tato vý-
stava se uskutečnila v Domě důchodců na Dvorské 
ulici ve dnech 1. až 3. října 2013. Na výstavu byly 
umístěny exponáty z řad ovoce, zeleniny, květin a 
také výrobky z těchto výpěstků např. kompoty, mar-
melády a vína. Největší zastoupení z ovoce měla 
jablka, kterých se v blanenských zahrádkách letos 
urodilo velké množství a podzim je krásně vybarvil. 
Výstavu shlédlo na 200 lidí. Tyto výpěstky byly po 
ukončení výstavy převezeny na Oblastní výstavu 
ovoce, zeleniny a květin do Ráječka, kde byly vy-
staveny společně s dalšími exponáty. Jablka a další 
ovoce bylo poté převezeno jako dar do Domovu Olga.

Libuše Vítková, člen výboru ZO ČZS Blansko

DOD Střední školy 
gastronomické

HLAVNÍ TERMÍNY (v rámci oslav 20. výročí školy):
Čtvrtek 7. 11. 2013 - 14.00 – 18.00
Pátek 8. 11. 2013 - 9.00 – 18.00
(společně s konáním burzy středních škol v Blansku)
Sobota 9. 11. 2013 - 9.00 – 12.00
 Program: „Retro bar“ - (nejlepší míchané nápoje 
našich žáků), veřejný košt vína, fi lmový minimaraton 
(Bobule a 2Bobule), expozice lázeňských specialit 
spojená s ochutnávkou, soutěžní výstava slavnost-
ních tabulí a výrobků studené kuchyně, možnost 
aktivního zapojení do práce s novou multimediální 
tabulí, zábavné kvízy z oboru gastronomie a ces-
tovního ruchu o hodnotné ceny, posezení v literární 
kavárničce, prezentace oborů Cestovní ruch, Barman 
– sommelier a Kuchař – číšník, prohlídka školy s 
možností získat všechny potřebné informace.
DALŠÍ TERMÍNY:
 Čtvrtek 24. 10. 2013 9.00 – 15.00
 Úterý 10. 12. 2013 9.00 – 15.00
 Středa 15. 1. 2014 9.00 – 15.00
 Čtvrtek 6. 2. 2014  9.00 – 15.00
Mimo uvedené termíny je možno školu navštívit 
individuálně po telefonické domluvě (516411755, 
602780034-5).

-mj-

Ticho po (lesní) pěšině
Chtěl bych být...

 ...třeba reklamním kreativistou. Pokud je to to správné 
slovo, vůbec. Mám totiž v poslední době pocit, že hlou-
post se šíří rychlostí hraničící s rychlostí světla.
 Jsem svědkem mnoha reklamních spotů v televizi, 
rádiu, tištěných materiálech, na billboardech a kolikrát 
se nestačím divit. Chápu sice, že reklama má především 
zaujmout a jako taková tedy může být záměrně stupidní, 
nicméně jsem se přistihnul, že pokud se mi při některé 
reklamě povážlivě zvedá krevní tlak, vida tu šílenost, 
podvědomě si opravdu produkt, či fi rmu zapamatuji, 
abych se jí mohl vyvarovat a pokud možno co největším 
obloukem vyhnout.
 Opravdu by mne zajímalo, jak některé spoty vůbec 
mohly spatřit světlo tohoto světa. A další záhadou je to, 
že zadavatel patrně nepodařený klip nevnímá. Nebo je 
marketingové oddělení po kolektivní frontální lobotomii.
 Věřte nebo ne, hrozně se vždy těším na předvolební 
spoty, články a billboardy, které propagují všechny stra-
ny bez výjimky napříč politickým spektrem. Dovolte mi, 
abych se u některých z nich malým komentářem zastavil.
 Dozvěděl jsem se například, že volební aliance ANO 
sepisuje desatero. Vážně, takhle na přímo to uvedl jeden 
z hojně čtených deníků. První věc, která mne po přečtení 
nadpisu napadla byla, že je to sice hezké, ale hoši z ANO 
s desaterem přišli trochu pozdě. V publikaci je předběhl 
už před dávnými lety jistý Mojžíš.
 Z některých billboardů se pak dozvídám, že mám volit 
pravici, z několika různých (vyjmenovaných) důvodů. To 
bych, pánové, opravdu rád, ale nevím, kde tu pravicovou 
stranu najít a už vůbec nechápu, co s takovou proklamací 
má společného zadavatel té reklamy, tedy ODS.
 Slzu do oka mi vhání i předvolební (nebo možná 
stálý) slogan KSČM. Když jsem poprvé viděl u obrázku 
třešní větní spojení „O lidech, s lidmi“, chtě nechtě mi 
okamžitě naskočila replika z jednoho fi lmu: „Když nám 
šlo především o člověka, soudruhu poručíku...“ „Na lidi 
se, Kefalín vys***e, lidí je na světě jak sr***k.“
 Úsvit přímé demokracie se svým „koncem bordelu“ je 
úsměvný sám o sobě, protože hlavní představitel hnutí, 
samozvaný odborník na všechno, má podle mého ná-
zoru chaos (bordel, chcete-li) v chápání demokratických 
principů parlamentní demokracie.
 Sociální demokraté zase slibují, že „postavíme silnice 
a dálnice“. Tak jo, hoši. Slávku (Sobotko) a Michale 
(Hašku), lopatu do ruky a jedem. Třeba kluci, co opravují 
Masarykovu ulici v Blansku, uvítají vaši pomoc.
 „Já volím Zemanovce“ se dozvídám z dalšího pouta-
če. Při pomyšlení na pana prezidenta a (naštěstí) těžko 
realizovatelnému scénáři, že by tato strana vyhrála volby, 
spíše zvolím dobrovolný odchod z této země, jakkoli je 
mi má vlast drahá.
 Vláda autorit v podání TOP09 zase zavání laciným 
a prázdným heslem. Autoritou se totiž člověk stává na 
základě svých postojů a obrázku, který vytváří jeho život. 
Jeden z čelných představitelů TOP09 nicméně nemá v 
mých očích pražádnou šanci se autoritou stát.
 Mohl bych vesele pokračovat, stran máme mnoho a 
téměř každá hlásá „sexy“ heslo. Jen by mne zajímalo, 
kdo vlastně ty slogany vymýšlí. Uniká mi totiž jejich 
smysl, obsah a především myšlenka, která za nimi je.
 Ale o tom třeba zase někdy příště...
 Hezký den. 

Freddie (freddiemail@email.cz)

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

Dětská zimní obuv 
s TEXovou membránou

- teplo
- sucho

- pohodlí

OPRAVNA OBUVI drobné opravy i na p

s TEXovou membrán
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- su

- poh

Chantal předala dětem v Nemocnici 
Blansko zmodernizované prostory

 Ve čtvrtek 17. října 2013 ve 14 hodin proběhlo v blanenské nemocnici slavnostní předání nově 
zrekonstruovaných společných prostor u ambulancí dětských lékařů. Přítomna byla paní Chantal 
Poullain-Polívková, prezidentka Nadace Archa Chantal, ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra 
Danihelková, generální sponzoři Nadace Archa Chantal, pediatři působící v blanenské nemocnici, 
vedení Nemocnice Blansko a vedení Města Blanska. 

 Nadace Archa Chantal vytvořila našim dětským 
pacientům důstojné prostředí, které by mělo 
dětem maximálně zpříjemnit dobu strávenou v 
nemocnici. Jsou zde dřevěné mobilní prvky na 

hraní, kde si mohou děti krátit čas při čekání na 
vyšetření. Součástí projektu je zejména nová 
výmalba, podlahy, nábytek, osvětlení, obrázky 
na stěnách a zmíněné hrací prvky. Celková cena 

projektu dosáhla téměř 830 tisíc ko-
run a byla plně hrazena Nadací Archa 
Chantal.
 Nadaci Archa Chantal a všem 
jejím sponzorům a partnerům pat-
ří velké díky za změnu původních 
neutěšených společných prostor při-
lehlých u ambulancí privátních dět-
ských lékařů v Nemocnici Blansko v 
prostředí maximálně útulné, moderní 
a účelné. Věříme, že téměř 3 500 dětí, 
které se v těchto prostorách pravidel-
ně vyskytují v rámci návštěv svých 
pediatrů, a stejně tak jejich rodiče tuto 
změnu uvítají se stejným nadšením 
jako vedení blanenské nemocnice.

-ko-

Foto: KKFoto: KK

 Trasa vedoucí dnem Pustého žlebu patří bezesporu k tomu nejatraktivnějšímu, co může Moravský 
kras cyklistům nabídnout. Kde jinde můžete kilometry a kilometry šlapat panenskou přírodou, zákruta-
mi mezi romantickými skalami, od jedněch jeskyní k druhým, a zpátky se vracet po proslulé Jantarové 
stezce, nebo to vzít úzkou pěšinou vinoucí se po horní hraně skal a kochat se přitom výhledy? Zvlášť 
na podzim jde o kouzelnou vyjížďku, kterou si o víkendu za hezkého počasí obvykle dopřávají stovky 
milovníků cykloturistiky.

 Ty, kteří do žlebu vyrazí v nejbližších týdnech, 
však čeká nemilé překvapení. Povrch silnice vedoucí 
Pustým žlebem je seškrábán prakticky po celé délce 
od Punkevních jeskyní až po křižovatku u Hotelu 
Broušek. Místy se projet dá, místy však na cyklisty 
čekají jámy vyplněné hrubým podkladovým kamením, 
které mohou být docela nebezpečné, zvlášť pokud to 
cyklista nečeká.
 Odstavená těžká technika dává tušit, že se cesta 
zřejmě opravuje. To je počin bezpochyby záslužný, a 
výsledek za chvilkové nepohodlí jistě stojí. Překvapu-
jící je však naprostý nedostatek jakýchkoliv informací 
o stavbě, omezeních, která přináší, nebo termínu 
dokončení.
 Stránky institucí vztahujících se ke Krasu či informu-
jících turisty žádné zprávy na toto téma neobsahují, v 
archivech novin nikde ani zmínka, a jediný, kdo o exis-
tenci stavby alespoň ví, je informační centrum Skalní 
mlýn, ani tam však nejsou schopni říct nic bližšího.
 Lepší výsledky nepřineslo ani dotazování u majitele 
komunikace, Lesů ČR. Brněnské ředitelství se odmítlo 
vyjádřit a odkázalo na tiskového mluvčího pana Boublí-
ka. Pan Boublík se také odmítl vyjádřit, pro změnu bez 
udání důvodů, ale vzhledem k předchozí informační 
tišině se dá předpokládat, že ho počet silničních lišejů 
a zlomených končetin návštěvníků jakési provincie 
daleko za Prahou nijak zvlášť netrápí.
 Finální informace je tedy následující: cesta Pustým 
žlebem se opravuje a její sjízdnost je zhoršená. Ne-

lze zjistit, kdo opravu provádí, kolik to bude stát, ani 
kdy to bude hotovo, přestože jde o majetek státního 
podniku, kde by transparentnost a dobrá komunikace 
s veřejností měla být naprostou samozřejmostí.
 Ať už se tedy o víkendu vypravíte do Krasu nebo do 
volební místnosti, vezměte tato fakta v potaz. Při jejich 
ignorování hrozí vážný úraz s dlouhodobými následky.

-kkuc-

     Nedávejte jim košem
 „Kupte si bílou pastelku!“ oslovují dvě dívky na Wan-
klově náměstí starší paní. Té to viditelně není milé a 
klidí se z jejich dosahu tak rychle, jak jen může. Dívky 
vypadají zklamaně, což je pochopitelné – není lehké 
snášet odmítnutí, když víte, že pracujete pro dobrou 
věc. Pochopitelná je však i reakce oslovené chodkyně: 
důchody nejsou vysoké a žadatelů o příspěvek na 
nejrůznější skutečné i vymyšlené dobročinné účely 
byly ještě donedávna v Blansku plné ulice.
 Naštěstí se ochotných dárců nakonec našlo dost, 
a i když výnos sbírky nebyl k datu uzávěrky Monitoru 
znám, blanenští organizátoři jsou spokojení.
 „Sama jsem pomáhala vybírat. Byla to příjemná 
zkušenosti, lidé mi připadali vstřícní a někteří nám 
říkali, že na naši Bílou pastelku už vždycky čekají,“ 
prozradila Mgr. Marie Reková z blanenské pobočky 
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR a dodala, že letošní Bílá pastelka byla již čtrnáctá.
 K příštím půlkulatým narozeninám proto Pastelce 
přejme co nejvíce srdečných studentek ochotných 
pomoci a co nejvíce štědrých dárců ochotných přispět 
na dobrou věc.

-kkuc-
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Na kávě se Stanislavem Laštůvkou

 Podle titulu bych soudila, že jste vzděláním 
technik. Jak jste se dostal k učení?
 Jsem vystudovaný elektroinženýr a technika, 
takové to „bastlení“, mě vždycky bavilo. Už při 
studiu vysoké školy jsem se však – nechci říct pod 
nátlakem, ale určitý vliv měla maminka učitelka – 
zapsal k doplňujícímu pedagogickému studiu. Po 
vysoké škole jsem nastoupil do Zbrojovky, ale to byly 
špatné dva roky, ta práce mě neuspokojovala. A pak 
mě oslovil tehdejší ředitel blanenského gymnázia, 
jestli bych nechtěl učit odborné předměty. Tak jsem 
nastoupil.

 Jak se z učitele stal ředitel, navíc soukromé 
školy?
 Po roce 89 jsme s kolegyní paní Taussigovou 
vedli sáhodlouhé diskuse, co ve školství změnit, a 
co udělat jinak. Vyrazili jsme do zahraničí podívat se, 
jak to funguje jinde, a to nás namotivovalo natolik, že 
jsme se rozhodli založit školu, to bylo v roce 1992. 
Podařilo se nám najít tuto budovu, ve které díky 
pochopení města Rájec-Jestřebí sídlíme dodnes.

 Základní myšlenka tedy byla dělat školu ji-
nak... 
 Přesně tak. V první fázi nastalo období neskutečné 
administrativy a těžké časy, protože ani jeden z nás 
neměl tušení, jak se vede fi rma, a soukromá škola, 
to je fi rma. Spoustu času zabralo jen seznámení se 
všemi zákony a předpisy, kam podat žádost, co musí 
být vyřízeno. A pak další problém: peníze. Začínali 
jsme od nuly, jen s podporou města Rájec-Jestřebí, 
které od nás do začátku nechtělo nájem. První školní 
rok vznikly 4 třídy po patnácti dětech, učitelský sbor 
tvořilo asi deset učitelů.

 Bylo těžké přesvědčit rodiče, aby vám svěřili 
děti?
 Ano, protože to bylo něco nového. Museli jsme a 
stále musíme bojovat a přesvědčovat o výhodách 
našeho způsobu vedení školy. To, že jsme škola na 
malém městě, má své výhody, město nám vychází 
vstříc, ale na druhou stranu k nám musí žáci dojíždět. 
Jsem přesvědčen, že s našimi myšlenkami a nápady 
bychom v Brně, v Praze byli úplně někde jinde.

 Zmínil jste se o penězích. Předpokládám, že 
jste zařízení schválené ministerstvem, tudíž máte 
obvyklé dotace na studenta...
 Co jsou to obvyklé dotace na studenta? Minister-
stvo školství coby nejvyšší šéf dává zakázku: vzdě-

Ing. Stanislav Laštůvka
54 let, ředitel soukromého gymnázia Rájec-
-Jestřebí, milovník přírody, hor a houbaření

lávejte naše děti. A buď je vzdělává krajská škola, 
nebo církevní škola, nebo soukromá škola, jako jsme 
my. A v ten okamžik, kdy je taková zakázka, by měli 
všichni dostávat stejné peníze. My ale dostáváme 90 
% normativu, které stanovuje Ministerstvo školství 
pro každý rok. A to je dostáváme proto, že jsme 
dobří, protože podle zákona škola dostává 60-90 
%. I proto musíme vybírat školné, byť nejnižší v celé 
republice.

 Jak velká je to překážka – dojíždění, školné? 
Jak moc musíte veřejnost přesvědčovat, že to 
stojí za to?
 Rád bych si myslel, že nějakou pověst máme, 
ale stále zjišťuji, že to tak není. Realita je taková, 
že se rodiče o střední školství nezajímají. O to, 
abychom se dostali do povědomí široké veřejnosti, 
stále bojujeme, není to lehké. Kupříkladu blanenské 
gymnázium je instituce s mnohem delší historií, než 
máme my, a hodně funguje tradice – rodič dá dítě 
na tu školu, kde sám dřív studoval. Proto pořádáme 
spoustu akcí, děláme dny otevřených dveří a třeba 
umožňujeme i to, aby nám rodiče po předchozí 
domluvě nechali dítě na jeden den ve výuce. Dítě 
se pak může samo rozhodnout, zda u nás studovat 
chce nebo ne.

 V čem jste tedy jiní?
 V přístupu k žákům i rodičům. Pak v také v systému 
hodnocení: od počátku neznámkujeme, nesnažíme 
se nachytat studenty na hruškách. Je dán jasný sys-
tém hodnocení, studenti dopředu vědí, kdy se testy 
budou psát, kdy se bude dělat jaká aktivita. A díky 
elektronické žákovské knížce to vědí také rodiče.
 Jiní jsme také v aktivitách, které nabízíme. Trváme 
na tom, aby studenti zvládli aspoň jeden cizí jazyk, 
primárně angličtinu, proto spolupracujeme se zahra-
ničními školami a institucemi.
 Jsme škola soukromá, tudíž nejsme ničím tlačeni 
do toho, abychom přeplňovali třídy – průměrně máme 
ve třídě kolem dvaceti dětí. A jsme škola malá, každý 
tu zná každého, čímž se minimalizuje nebezpečí 
šikany.
 Díky kvalitnímu pedagogickému sboru jsme velmi 
úspěšní při žádostech o granty, po technické stránce 
patříme k velmi dobře vybaveným školám. Datapro-
jektor v každé třídě je samozřejmost.

 Jak zvládají děti ze základek přechod na jinou 
atmosféru?
 Je to různé. Někteří nemají s adaptací problém, 
u některých je to horší. Vždy se snažíme žákům s 
adaptací pomoci – na začátku školního roku děláme 
adaptační kurz pro nastupující děti, aby neměly pro-
blém s vytvořením kolektivu. Jezdíváme v poslední 
době do Jeseníků na chatu Orientka, kde je program 
připravený profesionály, zaměřený právě na vytvo-
ření týmu. Když se pak děti vrací, už se znají a díky 
tomu se mohou soustředit víc na výuku.

 Pokud byste měl kouzelný proutek a mohl 
jen tak jedním mávnutím něco změnit během 
okamžiku. Co by to bylo?
 Snad jen některé věci v osobním životě. Co se 
týká školy, tak bych asi nic neměnil. Máme tady 
solidní sbor, který se postupně vytváří. Pevně věřím, 
že každý, kdo na této škole pracuje, dělá všechno 
proto, aby sám byl dobrý a lepší. I mou snahou coby 
ředitele školy je pořád jít dál.
 Něco změnit mávnutím kouzelného proutku – to 
asi ne. To bych si neprožil, co jsem si prožil. I když to 
občas nebyly lehké chvíle, o to hezčí mi pak připadá, 
když se věci daří.

-kkuc-

Neobyčejná škola Nad Čertovkou
 Zatímco v minulých dobách bylo na Zvláštní školy většinou pohlíženo s částečným despektem a 
posměchem, dnes se situace alespoň trochu změnila. V minulosti byly do těchto škol přeřazovány 
především děti ze sociálně slabých rodin nebo děti s problémovým chováním, v současnosti toto 
není kritérium prioritní. 

 V důsledku nejrůz-
nějších civilizačních 
„nešvarů“  (uspěcha-
nost, zvýšené časové 
nároky na rodiče i děti, 
všudypřítomné technic-
ké vymoženosti, rozma-
nitý drogový trh a další) 
narůstá počet dětí, kte-
ré trpí poruchami sou-
středění, jsou zatížené 
nepříznivou situací v 
rodině nebo zkrátka 
nestíhají tempo, které 
udává dnešní doba. K 
tomu všemu pochopitel-
ně přispívá dlouhodobě 
nepříznivá situace v na-
šem školství. Některé 
děti se pak mohou v 
širším kolektivu cítit 
méněcenné, zaostávat 
v  učivu ve srovnání se 
spolužáky a hledat únik 
a pochopení v rizikových mimoškolních aktivitách. 
Rodičům, jejichž dítě se stane nedostatečně vyho-
vující nárokům běžné základní školy tak nezbývá, 
než začít přemýšlet o jeho přeřazení  ke vzdělávání 
se jinými metodami, s pomocí jiných pomůcek a 
jiných zásad. A ono to není tak jednoduché. Vý-
chozím bodem pro další postup, kdy  je na prvním 
místě zájmu dítě, je pak vyšetření dítěte v pedago-
gicko-psychologické poradně. Tam se na základě 
výsledku testů rozhodne o doporučení k přijetí  (dle 
nové legislativy od 1.září 2006) do školy základní, 
ale určené pro žáky se specifi ckými poruchami. U 
nás v Blansku do Základní školy Nad Čertovkou v 
části Písečná.
 Tato škola je svým vzdělávacím programem při-
způsobena specifi ckým potřebám žáků. Dokladem 
toho je především jejich legislativou stanovený nižší 
počet v jednotlivých třídách. Učitelé, speciální peda-
gogové, tak mohou poznat žáka důkladně, pochopit 
jeho individualitu, rozvíjet jeho schopnosti a zabezpe-
čit potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, a to vše 
s maximálně individuálním přístupem. Velký důraz 
je kladen na procvičování a upevňování probraného 
učiva. Od září roku 1999 sídlí škola v nově postavené 
budově trvalého charakteru, kde poskytuje svým 
žákům nejen opravdu pěkné a útulné prostředí, ale 
hlavně vlastní zázemí,  tolik postrádané v minulých 
letech. Žáci se zde mimo standardní výukové a so-
ciální prostory mohou realizovat v tělocvičně, dílně, 
cvičné kuchyni, výtvarné pracovně nebo učebně 
výpočetní techniky. Od roku 2003 má škola ve svém 

areálu dokonce vybudováno malé hřiště s umělým 
povrchem.
 Základní škola Nad Čertovkou nezaostává za 
těmi ostatními ani v pořádání a účasti na rozmani-
tých akcích. O úspěších jednotlivých žáků budeme 
hovořit v některém z dalších článků. Děti ale mají 
nejraději akce zaměřené na zvířata. Koneckonců je 
obecně známé, že propojení sensitivity dítěte a zví-
řete (zejména psů-canisterapie a koní-hypoterapie) 
přináší dětem pocity štěstí a sounáležitosti. Právě 
proto škola pravidelně spolupracuje s blanenským 
psím útulkem, vedeným paní Jarmilou Jurovou. Ta 
dětem hned 6. září připravila výklad o činnosti útulku, 
péči o psy a výcviku a povinnostech majitelů. Děti 
ale tradičně nejvíce zajímaly osudy jednotlivých 
pejsků, které jsou bohužel často víc než otřesné. 
Tentokrát všechny dojal osud pejska Štístka, kterého 
někdo jako štěně vyhodil do kanálu a poleptal mu oči 
žíravinou. Přesto se Štístko ze všeho zlého dostal, 
socializoval se a je jedním z milých společníků paní 
Jurové. Děti přinesly jemu i ostatním pejskům piš-
koty a momentálně se těší na listopadovou ukázku 
výcviku psů přímo ve škole. Všichni držíme Štístkovi 
palce, aby našel hodné majitele. 
 Věřím, že článek poodhalí tvář Základní školy 
Nad Čertovkou a přinese první odpovědi na otázky 
jejího zaměření a činnosti. Je důležité čas od času 
připomenout děti, které dosahují úspěchů navzdory   
své zvláštnosti a učitele, jejichž trpělivost a citlivý 
přístup pomáhají dětem uspět v dalším životě.

Kateřina Vévodová

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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Fascia – prádlo nejen pro ženy

Fotoseriál: Dýňové 
slavnosti v Šebrově

Foto: KK a ROFoto: KK a RO

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

Dýňová polévka, dýňový koláč, pečená dýně, maso s dýní, dýně dlabané a vyřezávané, dýně malo-
vané, dýně na sto způsobů. O víkendu 19.-20. 10. 2013 se v Šebrově konaly 7. dýňové slavnosti a i 
tentokrát to byla zábava pro malé i velké.

732 544 603

RY

V

Jistě mi dáte za pravdu, že vybrat dárek pro ženu je pro nás muže kolikrát nesmírně obtížná věc. Naše 
drahé polovičky se sice možná spokojí s málem, ale běda vám, když jim přinesete k narozeninám váleček 
na nudle nebo kopřivový šampon! Já třeba vím, že takřka každou potěší krásný kousek spodního prádla 
a to, že jej dostane právě od svého muže, je pro ni možná ještě větší radost, než samotná podprsenka. 
Dokonce znám obchod, kde se chlap necítí trapně, dobře mu zde poradí, a když vybraný kus přece jen 
nesedí, není problém jej vyměnit. A světe, div se – je u nás v Blansku! Je to prodejna Fascia, do které 
již léta chodím nakupovat a ještě nikdy jsem nebyl zklamán.

 Ještě nedávno sídlil tento malý, zato útulný a velmi 
slušně vybavený obchůdek přímo v centru v průchodu 
z ulice Rožmitálova na Wanklovo náměstí, nedávno 
se však přestěhoval na vlídnější místo, a sice na Bez-
ručovu ulici. Prodejnu najdete v přízemí věžáku hned 
naproti kavárně Cafi sco a obuvi Kotas. Začal jsem 
sem chodit hlavně proto, že je tu široký výběr spod-
ního prádla pro ženy, ale postupem času si tu zvykla 
nakupovat celá rodina. Sortiment pro ženy totiž tvoří 
mimo podprsenky a kalhotky také župany, pyžama, 
noční košilky, dokonce nově i ponožky a punčocháče 
a krásné plavky – jednodílné i dvojdílné. Plavky si tu 
mimo klasických trenýrek, boxerek, pyžam a nátělníků 
vyberou i muži a totéž platí o dětech. I pro ně tu najdete 
jak plavky, tak boxerky, košilky, kalhotky a 
pyžamka už od 4 let věku. Novinkou jsou 
rovněž podprsenky pro náctileté, které si 
sem chodí kupovat dívky již od 12 let a stojí 
dvě stovky. Jednou z novinek je funkční for-
mující prádlo pro ženy na plesovou sezónu, 
která se závratně blíží.
 Hlavní doménou je dámské spodní prádlo 
a plavky. Sortiment putuje do obchůdku 
Fascia povětšinou z Německa či Itálie, 
něco je vyrobeno v Česku a něco přímo v 
Blansku. V obchůdku najdete téměř vždy 
paní majitelku, která vám velmi ochotně 
poradí, můžete si tu zboží i vyzkoušet a 
pokud něco nebude sedět, dá se upravit 
podle vašich představ a požadavků. Prádlo 
a plavky šije právě paní majitelka a vysta-
vené plavky jsou téměř výlučně její ruční 
práce. Zakázkové šití prádla a plavek pro 

ženy je také jednou ze zásadních věcí, které 
bych tu rád zmínil. Ne každá žena má totiž 
konfekční postavu a spodní prádlo by mělo 
sedět a zároveň být pohodlné. Můžete se 
spolehnout na to, že ve Fascia se dočkáte 
individuálního přístupu a s výslednou prací 
budete nadmíru spokojeni.
 A jak je to s cenami? Inu, za kvalitu se 
platí, ale v tomto případě to tak drahé není. 
Set pro ženu – podprsenka a kalhotky vás 
vyjdou do tisícovky. Plavky jsou velice kva-
litní, dokonce kvalitnější než ty, co jsou k 
dostání jinde, ale cenově jsou srovnatelné 
s konkurencí. V sortimentu si vybere každý 
– nezáleží na věku. A pokud budete vybírat 
pro někoho jiného a netroufnete si, můžete 
si vzít jen poukaz v podstatě v jakékoli 
hodnotě. Zaplatit můžete kartou, takže vás 
nemusí ani trápit to, že u sebe máte málo 

hotovosti. Za nákup nad 1000,-kč dostanete poukaz 
na kosmetické ošetření pleti ve studiu Visage.
 Pokud si potrpíte na krásu a kvalitu, navštivte prodej-
nu Fascia v Blansku na Bezručově ulici č.7. Otevřeno 
je každý všední den od 9 do 17 hod. mimo pondělí 
(13 – 17 hod.) a v sobotu od 9 do 11 hodin. Vyplatí se 
rovněž sledovat facebookovské stránky Fascia spodní 
prádlo, kde najdete aktuální informace. Slibuji vám, že 
tu budete mít z čeho vybírat, neutratíte majlant a budete 
se sem rádi vracet. A to platí jak pro ženy, tak také pro 
muže. A na závěr jedna rada. Chlapi, nebuďte srabi 
a kupte ženě hezké prádlo – je to jedna z věcí, které 
vaše drahá ocení a sladká odměna vás jistě nemine.

-r-



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

www.opsecurity.cz
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Pětihvězdičkové ocenění 
putuje do Blanska

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.

LAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE – NEJNIŽŠÍ CENY
Lety: Praha, Bratislava, Vídeň, Mnichov aj.

Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty
JAMAJKA, TANZÁNIE, ISLA MARGHARITA, MALEDIVY  

Hory: RAKOUSKO*ITÁLIE*FRANCIE*ŠVÝCARSKO*
Jarní prázdniny – možnost svozu z BLANSKA!

Advent: Drážďany + Moritzburg, 30.11., 760 - 790 Kč, z Blanska!
Luxusní okružní plavby – Evropou i KARIBIKEM Luxusní okružní plavby – Evropou i KARIBIKEM 

Slevy pro rodiny/novomanžele/seniory/pro skupiny aj.
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS!

Macešky      9,- Kč 
Ovocné stromky 
Cibuloviny  *** Sadbový česnek

Fotoseriál: Zoo v nemocnici
 Zoo. Takový nápis na dveřích nyní vítá malé pacienty dětského oddělení vstupující do blanenské 
nemocnice bočním vchodem.
 Díky nadaci Archa Chantal se podařilo zrekonstruovat zastaralé prostory spojovací chodby a sjed-
notit design čekáren. "Děti, ty vnímají prostředí víc a jinak než dospělí a já doufám, že díky tomu, co 
je nyní obklopuje, možná trochu pozapomenou na to, co je trápí," řekla Chantal Poullain, která se na 
ofi ciální předání rekonstruovaných prostor dostavila osobně.

Foto: KKFoto: KK

 Kvalitní a profesionální sociální služby jsou důležitým ukazatelem toho, jak se dokáže společnost postarat 
o své sociálně slabší či jinak znevýhodněné členy. Jako měřítko kvalitní a profesionální služby se používá 
více metodik a nástrojů. Jedním z transparentních ukazatelů kvality, jehož devizou je i srozumitelnost pro 
laickou veřejnost a potenciální zájemce, je certifi kát Značka kvality v sociálních službách. 

 O tento certifi kát může požádat každá registrova-
ná sociální služba. V principu se jedná o hodnocení 
sociální služby výhradně z pohledu uživatele či jeho 
rodiny. Hodnotící proces, směřující k získání certifi ká-
tu, je zaměřen na pět oblastí: ubytování, stravu, volný 
čas a kulturu, partnerství a konečně péči. Těchto pět 
oblastí posuzují nejen tři odborní komisaři, kteří mají 
bohatou praxi v sociálních službách, ale do hodnocení 

se zapojují také samotní uživatelé služby a 
jejich rodinní příslušníci. Ti jsou postupně 
dotazování formou řízených rozhovorů 
a písemných dotazníků zaměřených na 
spokojenost s danou službou.
   SENIOR centrum Blansko se ucházelo 
o certifi kát Značka kvality během letošních 
letních prázdnin, a to pro obě své registro-
vané služby -  Domov pro seniory a Domov 
se zvláštním režimem. V srpnu jej navštívili 
tři certifi kátoři s cílem důkladně se seznámit 
s celým zařízením a jeho chodem. V rámci 
svého hodnocení také přímo oslovili uživa-
tele a jejich rodinné příslušníky s požadav-
kem na zhodnocení poskytovaných služeb. 

 V tomto procesu bylo blanenské SENIOR centrum 
velmi úspěšné a výsledné hodnocení je toho důkazem. 
Ziskem 940 bodů z maximálních 996 se Blanenští 
katapultovali na špici mezi poskytovateli sociálních 
služeb v republice. Maximální počet pět hvězdiček je 
tak pro vedení i zaměstnance domova cenným obrazem 
kvality a profesionality jejich práce. Právem můžou být 
na zařízení hrdí.                        Mgr. Lenka Dražilová
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Den seniorů s překvapením

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

Klub Ratolest
Program na listopad

1.11, 8.11, 15.11., 22.11. a 29.11.2013 pátek 
od 9 do 10 hod. Tréninkové aktivity
- pohybové aktivity pro rodiče s dětmi od 1,5 do 3 
let nebo sourozenecké dvojice. Popl. je 60,- nebo 
permanentka.
4.11., 11.11., 18.11., 25.11.2013 pondělí 
od 8 do 10 hod. Centrum podpory dětí a rodin 
- poradenství spec. pedagožky Mgr. Ivety Chloup-
kové, zdarma.
4.11., 11.11., 18.11., 25.11.2013 pondělí 
od 10 do 12 hod. Veselé malování 
- svépomocná skupina rodičů s batolaty, vstup 
zdarma. Tématické tvoření pro rozvoj dětského 
vnímání a kreativity se speciální pedagožkou Mgr. 
I. Chloupkovou. 4.11. Ovocný strom, 12.11. Jedlý 
náhrdelník, 18.11. Ovocný věnec - doneste s sebou 
nasušené ovoce/ jablka, hrušky, atd./, 25.11. Mráček
4.11., 11.11., 18.11., 25.11.2013 pondělí
od 9,30 do 10,30 hod. Mimináček
- pro kojence od 2 do 6 měsíců, vstup 50 Kč nebo 
permanentka.
4.11., 11.11., 18.11., 25.11.2013 pondělí 
od 10,30 do 11,30 hod. Mimiklubík
- pro kojence a batolata od 6 měsíců do 1roku, vstup 
50 Kč nebo permanentka.
4.11., 11.11., 18.11., 25.11.2013 pondělí 
od 16 do 17,30 hod. Příprava na život s miminkem
- pro těhotné ženy a jejich partnery. Info na ratolest.
blansko@charita.cz, tel. 731 428 369.
5.11., 19.11., 26.11.2013 úterý 
od 9,30 do 11 hod. Šikulky 
- svépomocná skupina pro rodiče s předškoláky, 
vstup 60 Kč nebo permanentka.
6.11., 13.11., 20.11., 27.11.2013 středa 
8 - 10 hod. Laktační poradna 
- s lektorkou Jitkou Pokornou, poplatek 20,- Kč, 
zapůjčujeme i kojeneckou váhu za 25,- Kč na den.
6.11., 13.11., 20.11., 27.11.2013 středa 
9 - 10 hod. Tréninkové pohybové aktivity
- pro rodiče s dětmi od 2,5 do 4 roků. Poplatek je 
60,- Kč nebo 450,- Kč permanentka.
6.11., 13.11., 20.11., 27.11.2013 středa 
12,30 - 16,00 hod. Centrum podpory dětí a rodin 
- poradenství spec. pedagožky Mgr. Kateřiny Daňko-
vé, zdarma. Nutné se objednat na emailu katerina.
dankova@charita.cz nebo na tel.731428369.
7.11., 14.11., 21.11., 28.11.2013 čtvrtek 
9 - 10 hod. Baby masáže s Jitkou Pokornou. 
- poplatek činí 100,- Kč vč. olejů.
7.11., 14.11., 21.11., 28.11.2013 čtvrtek 
9 - 10 hod. Tréninkové pohybové aktivity
- pro děti od 1 do 2 let. Poplatek je 60,- Kč nebo 
450,- Kč permanentka.
7.11.2013 od 10 hodin - seminář Zdravě s chutí 
- sladkosti běžného spotřebitele, jeho dopad na 
organismus a psychiku rodiče a dítěte 
- s Mgr. Karlou Večeřovou, odbornicí na výživu. 
Dozvíte se, co se odehrává v organismu při pravi-
delném pojídání běžných sladkostí ze supermarketů 
a kupování sladkých pochutin na základě reklamy, 
co může být příčinou tohoto stálého návalovitého 
pojídání sladkostí, které zdraví prospěšné po-
traviny si vybírat, abychom zmírnili nepříjemné 
prožitky z těchto surovin a jak podpořit psychiku a 
tukové polštáře ženy či dítěte, aby se jednoduché 
sacharidy v nadměrném množství neuložily do již 
zmiňovaných tukových zásob. Ochutnáte přednosti 

žaludové mouky a výrobek z něj, ochutnáte zelnou 
polévku, která se právě v podzimním a zimním ob-
dobí velmi dobře tráví a ukážeme si pár cviků, které 
zaberou minimum času, provádí se ve stoje, a které 
předcházejí ukládání tuků z přebytečného příjmu 
jednoduchých sacharidů či z nadměrné konzumace 
tuků ve stravě. Poplatek 50,- Kč za vstup, pojištěnci 
VZP mají 30% slevu.
7.11., 14.11., 21.11., 28.11.2013 čtvrtek 
od 13 do 17 hod. Centrum podpory dětí a rodin 
- poradenství psycholožky PhDr. Anety Orálkové. Je 
nutné se objednat na tel. 731428369 nebo na emailu 
ratolest.blansko@charita.cz, poradenství je zdarma.
7.11., 14.11., 21.11., 28.11.2013 čtvrtek 
15,00 - 16,00 hod. Cvičení s kočárky 
- s lektorkou Katkou Novotnou. FITMAMI je kompletní 
aerobně posilovací trénink, procvičíte zde nejen celé 
tělo, ale zažijete i spoustu zábavy. Nutná domluva na 
tel. 722022456 nebo k.novo86@seznam.cz.
7.11., 28.11.2013 čtvrtek 
17 - 18hod. Cvičení pro těhotné
- v rámci kurzu Příprava na život s miminkem. Info na: 
ratolest.blansko@charita, 731 428 369. Pojištěnci 
VZP mají slevu 30%.
12.11.2013 od 9 do 10,30 hodin a čtvrtek 14.11.2013 
od 15,30 do 17,30 hod. Světýlkové výtvarné dílny: 
- přineste s sebou zavařovací sklenici 0,3 nebo 0,7 l
nebo 1,5 l PET láhev a kulatou krabičku od sýra, 
poplatek za další materiál 30,- Kč.
12.11.2013 úterý od 10,30 
Rodina, vzdělávání, zaměstnání 
- odborná beseda s pracovníky Úřadu práce Blansko, 
Ing. Hanou Spíškovou a Mgr. Marií Hofmannovou 
na podporu sladění rodiny a zaměstnání. Dozvíte 
se o možnostech rekvalifi kačních kurzů, příspěvků 
z ÚP na podnikatelské aktivity, dávky státní sociální 
podpory, vstup zdarma.
14.11.2013 od 10 hod. Proč děti zlobí 
- odborná přednáška Mgr. Dagmar Kučerové, lektor-
ky efektivního rodičovství, vstup zdarma.
16. 11. 2013 od 17 hodin 
5. pochod světýlek ke svatému Martinovi 
- sraz před 17. hodinou v areálu Centra “PRO“ 
Blansko, Sladkovského 2b. Po 17. hodině pochod 
městem ke kostelu sv. Martina - Staré Blansko, v 
kostele promítání krátkého fi lmu, 18,30 příjezd a 
přivítání sv. Martina na farním dvoře v areálu Centra 
sv. Martina na Starém Blansku. Trasu pochodu a 
píseň o sv. Martinovi najdete na blansko.charita.cz/
rodina/problansko/ratolest/ 
21.11.2013 od 10 hodin Rýma u dětí 
- odborná beseda od M center s Jitkou Pokornou 
22.-23.11.2013 Bazárek zimního dětského a těho-
tenského oblečení a sportovních potřeb
- Pátek 22.11. od 17 do 20 hod. příjem oblečení a 
věcí do prodeje
- Sobota 23.11. od 9 do 13 hod. prodej věcí a oblečení
- Sobota 23.11. od 14 do 17 hod. výdej peněz a 
neprodaných věcí a oblečení
26.11.2013 od 9 do 11,30 hod.
Vyrábíme adventní věnce s babičkami 
- v DPS Blansko, Pod javory 32. Přineste s sebou: 
korpus na věnec, nůžky, drátek nebo pevnou nit, 
ozdoby, svíčky, větvičky.
28.11.2013 od 10 hodin
Zdravé vaření - zdravé vánoční cukroví 
- odborná beseda s lektorkou na výživu Jitkou Po-
kornou. Budete obohaceni novými nápady a recepty, 
poplatek 50,- Kč, pojištěnci VZP mají 30% slevu.

-kr-

 O Mezigeneračním klubu seniorů při soukromé Střední škole gastronomické, s.r.o. Blansko, který 
poskytuje již druhým rokem možnost pravidelného setkávání s přitažlivým programem, jste již mno-
hokrát četli nebo slyšeli z vyprávění ostatních blanenských občanů. Také jsme v samých začátcích 
našeho společného setkávání nepředpokládali, že vzájemná spolupráce s ředitelstvím školy, učiteli 
této školy a studenty bude tak úspěšná a hlavně i radostná. 

 Získali jsme spoustu nových vědomostí, zúčastnili 
se nádherných akcí, které byly po všech stránkách 
perfektně připraveny, ochutnali jsme výsledky ku-
chařského umění studentů. Byli jsme svědky toho, 
jak jsou vedeni k pěknému vztahu k nám, seniorům.
 Letošní ročník byl zahájen v září. Paní řed. Mgr, 
Marta Truhlářová a její zástupce Martin Jaglář nás 
seznámili s programem na školní rok 2013-2014, 
který bude probíhat ve znamení 20 let založení 
této školy. Těšíme se, jak se budeme každý 
týden scházet v přátelské a tvůrčí atmosféře 
školy.
 První akci jsme absolvovali 1. října - byl to 
dárek ke Dni seniorů - možnost účasti zájezdu na 
jižní Moravu, do Mikulova a Valtic. Počasí nám 
přálo, sluníčko zlatilo lesy a tamní vodní nádrže. 
Panovala dobrá nálada mezi námi všemi, mezi 
studenty i seniory. Prostě pohoda.
 Mikulov nás přivítal v plné kráse. Prohlídka 
vinařské expozice na zámku Víno napříč sto-
letími byla velmi poučná a zajímavá. Ve stálé 
expozici Tradičního vinařství na Moravě nás za-
ujal svou historií Obří sud. Také jsme mohli projít 

Národním salonem vín ve Valticích, který mimo jiné 
zajišťuje vzdělávání vinařů, odborníků i veřejnosti.
 Den seniorů jsme prožili ve společnosti studentů 
školy velmi příjemně, byli jsme celkově nadšeni. 
Děkujeme vedení soukromé SŠG za tento milý, 
konkrétní dárek, který sloužil studentům k výuce a 
nám k poučení a radosti.

Za Mezigenerační klub Květa Vázlerová

Podzimní sportovní úspěchy 
žáků ZŠ Erbenova

Republiková soutěž ČASPV ve fl orbalu
 Florbalistům našeho SK EDEN se dostalo pocty 
reprezentovat  Jihomoravský kraj na republikové 
soutěži konané v Pardubicích a důvěru nezklamali. 
Pravidelná tréninková příprava se zúročila  a domů 
jsme z města perníku  přivezli stříbro.
Smíšené družstvo mladších dívek a 
chlapců - 2. místo
Družstvo starších chlapců doplněné o 
jednu dívku pak  5. - 8. místo

Krajské kolo ČASPV ve florbalu 
dívek – Podivín
 17.10.2013 jsme se tradičně zúčast-
nili krajského kola fl orbalové soutěže 
v Podivíně. Pravidelně patříme mezi 
adepty na medailová umístění a to jsme 
i letos potvrdili. Naše starší děvčata 
se umístila na 1.místě a dosáhla tak 
výborného úspěchu.

Horská kola
 Přeboru města Rájce - Jestřebí  
horských kol se zúčastnili Jan Šinde-
lář a Martin Matuška. Výborně si vedl 

především  prvně jmenovaný, který proletěl tratí a 
obsadil výborné druhé místo.
 Všem sportovcům gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci.

Mgr. Milan Vrána a Mgr. Tomáš Vašek
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
* 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.
* Vedení účetnictví. Nabízím vedení účet-
nictví a daňové evidence, zpracování DPH 
a mezd. Venera, tel. 604530534.
* Pro naše klienty hledáme RD do 2.300.000 
Kč ve směru Blansko-Rájec. Tel.: 721409612.
* Pro naše klienty hledáme byt 2+1, 3+1 v 
Blansku. tel.: 721409612.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Rozkládací pohovku, pěknou, jako novou, za 5.000,- Kč. 
Původní cena 14.500,- Kč. Rozměry 145 x 95 cm. Spodní část 
tmavohnědá, horní světle béžová. Kvalita. Tel. 606936566.
* Dvojpostel 2 x 1,8 m za 3 tis., 2 postele po 500 Kč, vše s úlož-
ným prostorem. Zadní kola na malotraktor, 2 celá obutá kola + 
2 pneu (Barum 8.25-20) za 4500 Kč, střešní nosiče na Š Felicia 
za 500 Kč, střešní univerzální nové nosiče na hagusy za 1000 
Kč, plastové dvojokno 183x143 cm za 2800 Kč. Tel. 605529478.
* Nerezový dřez, odkládací plocha nalevo, velmi zachovalý, cena 
500,- Kč, okr.BK. Tel. 737884996.
* Golf. kočár Chicco, modrý, s fusakem, PC 3600 Kč, nyní 1300 
Kč, dětskou jídelní stoličku Baby Point, polohovatelná, PC 2800 
Kč, nyní 1 000 Kč. Tel. 737146008.
* Zimní pneu 4 ks Uniroyal 185/65 R 14 za symbolickou cenu, 
málo jeté. Tel. 773228170.
* Ořechy s měkkými skořápkami. Tel. 602543044.
* Zahradu - louku s ov. stromy 3300 m2 u Kuřimi bez možnosti 
stavění, za 115 tis. Kč. Dále zahradu v Brumově u Lomnice 670 
m2 za 95 tis. Kč. Tel. 605529478.

* Vdova hledá podnájem do 2500 Kč. Děkuji za nabídky. Tel. 
725924631.
* Pronajmu 1+kk na Zborovcích (4.000,- + inkaso). Tel. 733655674.
* Pronajmu levně v RD v Bk pokoj pro 2 studenty(tky) nebo 1 
dospělého. V domě vše k dispozici. abckiosk@seznam.cz
* Pronajmu 1+kk na Zborovcích, částečně vybavený, výtah, 
balkon. 6800,- vč. inkasa a internetu. Tel. 737146008.
* Nabízím pronájem nově  zrekonstruovaného bytu 1+1 na ulici 
Chelčického za 7.500,- Kč včetně inkasa. Tel. 725730334.
* Hledám domov pro pejska - kavalír king charles spaniel - milý 
pohodový, do dobrých rukou. Rod. důvody. kazno@seznam.cz, 
tel. 734848349.
* Pronajmu 2+1 (4000,- Kč + inkaso). Tel. 774066446.
* Kdo umožní sběr padaných jablek za odvoz? Tel. 723875356.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
James Harries – 30.10.2013 v 19 hod, Zámecký skle-
ník Boskovice. Koncert pro Dětský domov Boskovice. 
Cena v předprodeji 120,- Kč.
Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským– 
26.11.2013 v 19 hod, Dělnický dům Blansko. Před-
prodej od 29.10.2013, cena 250,- Kč.
Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským
Františkovo čarování s Majdou – 30.11.2013 v 10 hod, 
Kino Blansko, cena 155,- Kč.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
3.12.2013 Vánoční koncert Marie Rottrové - BVV
7.12.2013 Alexandrovci – Brno, Kajot Aréna
4.6.2014 LUCIE 2014 – Brno, Kajot Aréna
5.11.2013 Partička – Brno, Bobycentrum
21.11.2013 Labutí jezero – Brno, Janáčkovo divadlo
3.12.2013 Vojtěch Dyk & B-Side Band – Brno
15.11.2013 Peter Pan On Ice – Brno, Kajot Aréna
3.12.2013 Ciganski Diabli – Brno, KC Semilasso
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
Podzim 2013 – Lucie – Praha, Hudební divadlo Karlín
Aktuální pozvánka: 
BLANENSKÉ VÍTÁNÍ SV. MARTINA – 17.11.2013
09:00 h Otevření řemeslného jarmarku v zámeckém 
parku
09:00 h kostel sv. Martina – Slavnostní bohoslužba 
10:00 h Slavnostní fanfáry před radnicí – Pardubičtí 
pozounéři
11:00 h Historický průvod od kostela sv. Martina do 
zámeckého parku
11:45 h zámecký park – slavnostní přivítání sv. Martina 
a jeho družiny
Program v zámeckém parku:
12:00 h Polední vytrubování ze zámecké rotundy 
(Dobrušské žesťové sdružení)
12:15 h Tempus, renesanční folk
13.45 h Drahan a Drahánek, pásmo písní a tanců
15:00 h Jezdecká pohádková show Štvanci
16:00 h Ventus – hudba středověku
16:45 h Ďáblova krčma - hraná pověst
17:00 h Svatomartinský ohňostroj odpálený z terasy 
u restaurace Sýpka
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

-MaT-

Blanenští biatlonisté 
ukončili letní sezónu

 Vysočina aréna hostila o víkendu 21.-22.9.2013 
Mistrovství České republiky v letním biatlonu. Ten je  
narozdíl od zimy čistě amatérským sportem. Zpestře-
ním závodu bylo hostování slovenské reprezentace v 
čele s Anastasiyou Kuzminovou.
 Kvalifi kací prošlo 159 závodníků z celé republiky 
v kategoriích od dorostenců po veterány. V sobotu 
dopoledne se utkali v rychlostním závodě se dvěma 
střelbami, odpoledne ve štafetách dvojic a v neděli v 
závodě s hromadným startem se čtyřmi střelbami.
 Vynikajících úspěchů dosáhla především Martina 
Roučková v hlavní kategorii žen A, kdy vybojovala 2. a 
3. místo, Katka Buřtová se sobotním titulem Mistryně 
České republiky a dvojnásobný mistr ČR Petr Kolář 
– oba ve veteránských kategoriiích. Leoš Svoboda 
po takřka celoročním treninkovém výpadku obsadil 
krásné 12. a 13. místo a Blanka Novotná 4. a 7.
 Jen štafety nám nevyšly, ta střelba, ta střelba... No, 
není pokaždé posvícení...
 Přesto – pět medailí – a ještě z mistrovství republiky 
– to tu dlouho nebylo!
 Teď nás čeká doladit podzimní přípravu, třeba se 
s vámi čtenáři potkáme ve Sloupě u Macochy na 
kolečkových lyžích. Sportu zdar!

-pk-

Neděle? Pétanque!
 Máte v neděli 27. 10. odpoledne volno? Pokud 
ano, přijďte na 5. ročník pohodového turnaje v 
pétanque. Kam? Na hřiště za Ulitou. Turnaj začíná 
ve 14 hodin, vstup je zdarma a na účastníky čekají 
drobné ceny. Srdečně zvou pořadatelé Pétanque 
Fenyx Adamov a Sdružení Ulita.

-kkuc-

Blansko podruhé prohrálo venku, 
přetlačila ho Napajedla

Lekce americké angličtiny 
pro studenty OA a SZdŠ

 V úvodu utkání si obě mužstva vypracovala slibné 
šance. Domácí, hrající po větru, zahrozili ve 4. min. 
střelou svého nejproduktivnějšího útočníka Posta-
vy, který z hranice vápna vystřelil nad blanenskou 
branku. Blanenští reagovali za další čtyři minuty, 
když Pospíšil uvolnil Trtílka, který tečovanou střelou 
orazítkoval levou tyč domácí svatyně. Po následném 
rohu Pospíšila si na odražený míč počíhal Horáček, 
pokus blanenského záložníka skončil vedle pravé 
tyče. 
 V 10. min. si Blanenští nestačili po přetaženém 
centru pohlídat zadní tyč, do nebezpečného prostoru 
si naběhl nekrytý obránce Lukáš Pantálek, jehož 
přesná hlavička znamenala pro domácí vedení - 
1:0. V 18. min. prověřil pozornost brankáře Jurana 
Bejtkovský, blanenský brankář si s přízemní střelou 
poradil. 
 Za minutu vysunul Ullmann Pospíšila, jenž byl 
i přes blanenské protesty atakován podle mínění 
pomezního a posléze až hlavního rozhodčího těsně 
před hranicí pokutového území. Trestný kop Müllera 
přes zeď domácí kapitán Krajča lapil. Na druhé stra-
ně si potlesk diváků vysloužil dalekonosný projektyl 
Žáčka, který Juran efektní robinzonádou vytáhl mimo 
tři tyče. 
 Ve 25. min. po standardce Pospíšila vyrazil s 
námahou brankář Krajča hlavičku Müllera. Násled-
ně se v šanci ocitl Nečas, který míč nastřelil pouze 
do domácího brankáře, dorážka Trtílka se od levé 
tyče odrazila do pravé a poté již domácí nebezpečí 
dokázali uhasit. Ve 33. min. vyrazil Juran pokus 
Bejtkovského, dorážejíci Kovář měl vychýlenou 
mušku. To na druhé straně měl další útok Blanska pro 
svěřence trenéra Zapletala fatální následky. Ullmann 
vyslal přesnou přihrávkou do běhu svého útočného 
parťáka Jana Trtílka, který pod vyběhnuvším Krajčou 
chladnokrevně zamířil do černého - 1:1. 
 Druhý poločas zahájil v 51. min. nepřesnou střelou 
ze střední vzdálenosti Gromský. Blanenský obránce 
si za pět minut vzorně splnil své obranné úkoly, 
když po centru Kováře zblokoval střelu Dufky. Za 
minutu pak hasil nebezpečný útok Postavy pozorný 
blanenský kapitán Maška. Na druhé straně se v 
šestnáctce uvolnil Ullmann, jehož ránu Krajča vyrazil 
na roh. Ten opět přesně rozehrál Pospíšil, který našel 
hlavu Mašky, domácí se po několika odrazech míče 
nakonec ubránili. 
 Po hodině hry utkání skončilo pro agilního Ull-
manna, který musel po špatném dopadu pro zranění 
kotníku odstoupit ze hry. V 65. min. Maška přesnou 
přihrávkou oslovil čerstvě vystřídavšího Hansla, který 
se dostal až před pokutové území, kde však jeho 
střelu domácí zblokovali. Následně se individuálně 
prosadil Pospíšil, jeho snažení přineslo další roho-
vý kop. Ten Blanenští nevyužili a ze stejné situace 

naopak záhy inkasovali. Po centru Bejtkovského od 
rohového praporku ve vzniklém závaru protlačil míč 
do sítě důrazný Pavel Postava - 2:1. 
 V 74. min. při rostoucí snaze Blanska o vyrovnání 
střídající Vlček vyslal do šance Postavu, 100% lo-
ženku Juran fantastickým zákrokem zmařil. Za deset 
minut pak do boční sítě pálil střelec úvodní branky 
utkání Pantálek. V 86. min. po centru T. Zouhara 
do vápna byl protihráčem stažen obránce Müller, 
píšťalka rozhodčího Slavíka zůstala němá. K velké 
nevoli hostů tomu bylo stejně i v 90. min., když se 
do šestnáctky prosadil obránce Buchta, jenž se po 
kontaktu s protihráčem ocitl na zemi. Blansko tak 
po výsledku 1:2 prohrálo na soupeřově hřišti teprve 
podruhé v sezóně.

Další výsledky 11. kola 
Moravskoslezské divize, skupiny D:
Uherský Brod - Tasovice 2:0 (1:0), Líšeň - Bystřice 
nad Pernštejnem 3:0 (2:0), Rosice - Stará Říše 2:0 
(2:0), Velké Meziříčí - Hodonín 1:2 (1:1), Pelhřimov 
- Bohunice 3:0 (2:0), Vrchovina - Polná 1:1 (1:1), 
Bystrc - Vyškov 0:2 (0:2)

Ohlasy trenérů
Jiří Hajský, FK Blansko: „Prohra nás samozřejmě 
mrzí, hráli jsme s mužstvem, kterému jsme vítěz-
stvím dali možnost se na nás dotáhnout. Spodní část 
tabulky se bodově vyrovnává. Je to škoda, protože v 
prvním poločase jsme měli několik šancí na to dostat 
se do vedení. Paradoxně druhý poločas jsme hráli s 
větrem, ale čistou gólovu šanci jsme si nevypracova-
li. Soupeři se pak díky důrazu podařilo po rohovém 
kopu míč dotlačit za brankovou čáru. Pak už jsme 
hráli vabank a zasloužili jsme si vyrovnat. Bohužel 
dle mého názoru nám rozhodčí ve dvou situacích 
upřel penaltu.“

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

 Fotbalisté FK Blansko teprve podruhé v sezóně vyšli ve venkovním utkání bodově naprázdno. V 
rámci 11. kola Moravskoslezské divize D prohráli svěřenci trenéra Hajského v Napajedlech s místní 
Fatrou 1:2, když jedinou branku vstřelil kanonýr Jan Trtílek.

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

případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

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. 

PŘIJMU KADEŘNICI!
Jsme nově otevřené moderní studio 
v Rájci - Jestřebí a hledáme šikovnou 
a kreativní  kadeřnici/ka s praxí. 

* Pracujeme se značkou Wella. 

* Práce na HPP, 9.000,- Kč  + odměny. 

* Nástup od 2.12.2013

Tel. 734 822 505

 Ve čtvrtek 26. září navštívila naši školu tříčlenná rodina Huffových z amerického Pittsburghu. Bylo nám 
ctí a potěšením přivítat tuto vzácnou návštěvu na půdě naší školy, a co více - uvést ji do hodin anglického 
jazyka a nabídnout našim studentům jedinečnou příležitost zaposlouchat se do projevu rodilých Američanů, 
zeptat se na jejich život a práci v USA, vést dialog či diskusi v angličtině. Návštěvu do hodin přátelsky 
uvedla a třídám představila ředitelka naší školy, Ing. Svatava Dvořáková. 

 Rodilí mluvčí vyprávěli studentům o životě v ame-
rickém Pittsburghu a sdíleli s nimi i zajímavosti z jejich 
pracovního i osobního života. Smělejší žáci promluvili 
o svých zájmech a plánech do budoucna. 
 Studenti O4 a E3 sklidili od rodiny Huffových pochvalu 
za svá vystoupení ve formě prezentací na témata: naše 
škola, Blansko, region i Česká republika. Huffovi ocenili 
připravenost studentů, jejich projev, jazykové znalosti. 
 Ze strany studentů zazněly směrem k rodilým mluv-
čím kupříkladu následující otázky: 
- Jaké je vaše oblíbené jídlo?
- Jak trávíte volný čas?
- Co vás přivedlo do České republiky?
- Jak vypadá váš běžný pracovní den? 
- Které místo v USA je oblíbeným cílem vaší dovolené? 
- Co se vám líbí na České repub-
lice? A mnohé další... 
 Zástupci americké rodiny vše-
tečné otázky vstřícně zodpověděli, 
dokonce (na přání studentů) za-
znělo i několik amerických vtipů. 
Z úsměvu většiny studentů bylo 
možné a příjemné vyčíst porozu-
mění. 
 Na otázku "Co se vám líbí na 
České republice?" tři členové ame-
rické rodiny trojhlasně odpověděli: 
"Lidé." To jest, pro nás Čechy, 
bezesporu pozitivním zjištěním. 
 Američtí kolegové mají, dle je-
jích slov, velmi dobrou mnohaletou 
zkušenost s českými studenty, 
kteří přijíždějí do USA za prací či 
studiem, s cílem nabýt cenné za-

hraniční zkušenosti. Rodina Huffových tedy naše žáky 
mj. "vybavila" výzvou a doporučením k pobytu v USA, 
za účelem získání výhodnějšího budoucího postavení 
na trhu práce v České republice.
 Žáci tedy ve čtvrtek ze školy odcházeli nejen oboha-
ceni o lekci americké angličtiny, ale také se srdečným 
pozváním do Pittsburghu. 
 A jak jsme se s našimi hosty rozloučili?
 Poděkovali jsme za jejich přítomnost v hodinách, za 
sdílení informací i zkušeností, popřáli jsme americké 
rodině příjemný pobyt v České republice a vyslovili 
naději, že se v budoucnu ještě vyskytne příležitost k 
opětovnému setkání. 

Studenti tříd O4 a E3
a vyučující AJ, Ing. Bc. Jolana Havlová 

Foto:  archiv OA a SZdŠ BlanskoFoto:  archiv OA a SZdŠ Blansko

Foto:  PawlikFoto:  Pawlik
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Práce na zahrádkách pomalu končí, počasí se 
mění k horšímu a tak očekáváme další nové zájem-
ce o squash. V našem centru se však nehraje jen 
squash, ale je zde možnost využití posilovny, fi t – 
sálu, nebo se zapojit do cvičení na trampolínách. O 
těchto aktivitách se nejlépe a nejvíce dozvíte přímo 
v centru na telefonech 516 412 100 a 777 887 700 u 
nového, obměněného a pružného vedení herny tak, 
aby nastávající 13. sezóna byla co nejpříjemnější.
 Klientela našich kurtů pomalu stárne, chtělo by 
to trochu omladit, snažíme se o spolupráci s bla-
nenskými školami, především s obchodní akademií, 
zdravotnickou školou a gymnáziem, které nás 
ve svém učebním procesu využívají, to vše však 
nestačí. Chtělo by to vyřešit jev v naší republice 

zřejmě neřešitelný, dostat mladé lidi od počítačů 
ke sportování. Máme zde studentské slevy, které 
umožňují zapojit se do hraní. Je možnost zakoupení 
permanentek a v neposlední řadě i vyřešit každo-
roční vánoční dilema co dát pod stromeček. Naše 
vánoční poukázky to lehce řeší.
 Poslední squashový turnaj končící 12. sezóny 
provozu našeho squash centra se dohrál v sobotu 
26. října, uzávěrka tohoto čísla byla o několik dní 
dříve a tak s výsledky vás seznámím až  v příštím 
vydání Monitoru.
PROVOZNÍ DOBA:
Po – Pá 7:00 – 21:00
Sobota 14:00 – 19:00
Neděle 14:00 – 19:00
Státní svátek 28. října otevřeno 14:00 – 19:00!

-rl-

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

Stolní tenis TJ ČKD Blansko

25. 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

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 31.10. nákup na splátky 

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.

2. liga muži
KST Blansko – KST Ostrava C 10:7
Body: Dudík 4 Svoboda 2,5 Veselý 2 Čák 1,5
 Velmi důležité vítězství nad jedním ze spolufavo-
ritů soutěže se nerodilo lehce.  Za hosty nastoupil 
kadetský mistr Evropy  ve družstvech Jiří Martinko, 
domácí byli navíc oslabeni o nemocného Aleše 
Přikryla. Hostům se povedl vstup do utkání, když z 
úvodních pěti dvouher vyhráli čtyřikrát a dostali se 
do vedení 5:2. Pak se ale ukázalo, jak je pro tým 
důležitý Luboš Dudík. Ve svých čtyřech dvouhrách 
ani jednou nezaváhal, skvělým výkonem se k němu 
přidaly i obě předsezónní posily z Tišnova Svoboda s 
Veselým. Hlavně Veselého vítězství nad Martinkem, 
kdy Lukáš prohrál první dva sety, bylo velmi důležité. 
Druhý Lukáš (Svoboda) zase předvedl neuvěřitelnou 
bojovnost v posledním utkání s Tomicou. Za stavu 
2:2 na sety  na svého soupeře v pátém setu doslova 
vlétl a deklasoval ho poměrem 11:1, čímž odstartoval 
obrovskou radost v Blansku již tradičně zaplněném 
hledišti.
KST Blansko – Siko Orlová B 10:0 – kontumačně
Hosté se pro velkou marodku k utkání nedostavili.
3. liga muži
 Blanenský rezervní tým odehrál své dva úvodní 
zápasy bez Josefa Kvíčali. Remíza v Mikulčicích a 
těsná porážka v Hodoníně jsou tak maximem, čeho 
mohl tým dosáhnout.
Baník Mikulčice – KST Blansko B 9:9
SKST Hodonín B – KST Blansko B 10:7
KS2 muži
C-tým i v dalších dvou domácích zápasech potvrdil 

roli favorita soutěže a po dvou přesvědčivých vítěz-
stvích vede tabulku.
KST Blansko C – TJ Vysočany 10:3
Body: Voráč 3,5 Přikryl Jiří 3 Polívka 2 Kutil Šimon 1,5
KST Blansko C – TJ Šošůvka 10:2
Body: Voráč 3,5 Přikryl Jiří 2,5 Kutil Libor 2,5 Pro-
cházka Ondřej 1,5
1. liga ženy
SKST Děčín – KST GMC Blansko 4:6
Body: Ševčíková Veronika 2 Ševčíková Markéta 2 
Slezáková 2
Slovan Bohnice – KST GMC Blansko 6:4
Body: Ševčíková Veronika 2,5 Slezáková 1,5 Šev-
číková Markéta 0

-vory-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


