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Sleva. Slovo, které dnes vidíme a slyšíme na každém kroku. Je až s podivem, 
kolik na nás denně číhá lákadel v podobě výhodných nákupů, snížených cen, 
akčních nabídek a zaručeně nejlevnějšího zboží. Na slovo „sleva“ už začínám mít 
pomalu, ale jistě alergii. Ne že bych nerad ušetřil, ale sami musíte uznat, že pod 
tímto slovem se nemusí vždy skrývat výhodná nabídka. Naopak.úv

od
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Dnešní zákazník je tak vychovaný, že po 
slevách přímo dychtí, vyžaduje je! Reklamy nás 
vydatně masírují a lákají na nejrůznější zboží; 
funguje to, a tak lidi nakupují. Mnohdy si ani 
neuvědomují, že tyto věci ani nepotřebují, no 
ale nekupte to, když je to tak levné! 
 Tak například nedávno Česká národní ban-
ka oslabila naši měnu, čímž na jednu stranu 
udělala radost exportérům (naše země žije 
především z exportu, takže proč ne?), na stranu 
druhou však tato skutečnost vede ke zdražování 
importovaných věcí, mezi které mimo jiné patří 
ve velké míře i elektronika. To, co tato zpráva 
vyvolala mezi lidmi, se dá nazvat šílenstvím. S 
vidinou, že se bude všechno toto zboží zdra-
žovat, začali naši občané obléhat obchody a 
nakupovat pračky, ledničky a další zboží. Tyto 
prodejny během pátku (ve čtvrtek zpráva o 
oslabení koruny proběhla médii) zaznamena-
ly nárůst prodeje o několik desítek procent! 
Proboha proč? Neříkejte mi, že někdo z vás je 
schopen si koupit pračku do zásoby!
 Specialitou na slevy jsou různé internetové 
slevové portály. Lákají na neuvěřitelné slevy, 
přičemž znám několik případů, kdy tyto nebyly 
vůbec výhodné, mnoho lidí přišlo o peníze a 
mnoho zákazníků také nedostalo zboží, které 

- Byt 3+kk OV Blansko – Jasanová, 86 m2, 1.p., novostavba, garáž... NC- 2 289.000 Kč 
- DB 2+kk Blansko – Okružní, 54 m2, 4.p., luxusní vybavení v ceně...NC- 1 110.000 Kč 
- RD 2+1 Bořitov - střed, poz. 76 m2, sklad, IS k dispozici, špatný stav...NC –399.000 Kč
- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, studna, super místo...NC – info. v RK
- STP na RD Blansko – Češkovice, 4.658 m2, atraktivní místo, investice...NC – 690 Kč/m2

- STP s RD Spešov - centrum, 4 584 m2, IS k dispozici, RD neobyvatelné...NC – 380 Kč/m2

- Nájem komerč. prostor Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí...NC – 15.000 Kč/měs.+ ink.
- Nájem kanceláří Blansko – Sukova,  220 m2, 3.a 4. NP...NC – 1.500 Kč / m2/rok.+ ink.
- Nájem bytu 2+1 Blansko – střed,  56 m2, vybavený, od ledna...NC – 4.000 Kč/měs.+ ink.

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ  ČI  PRONÁJEM

bylo inzerováno. Před tím, než něco nerozváž-
ně koupíte, byste si mohli udělat alespoň malý 
průzkum trhu a zjistit si, kolik zboží „v akci“ stojí 
u konkurence. Mnohdy totiž zjistíte, že věci 
z internetového portálu se slevou 40% jinde 
koupíte o několik stovek levněji, a nemusí být 
v akci. A tolik moderní zájezdy? Ve spoustě pří-
padů jde opět o promyšlenou taktiku hoteliérů, 
jak z lidí vytáhnout peníze. Myslete na to, že z 
výhodné nabídky musí vydělat jak provozovatel 
zařízení, tak majitel portálu, na kterém je sleva 
umístěna. A to je to. Nakonec zaplatíte víc, 
než kdybyste si na hotel zavolali a optali se na 
výhodný pobytový balíček sami. Je známa také 
spousta případů, kdy si lidé nakoupili poukazy 
na slevu na večeři a obsluha restaurace se k nim 
pak chovala jako ke spodině. Tohle už ovšem 
považuji za vrchol všeho…
 Blíží se Vánoce a většina z nás bude shánět 
dárky. Vybírejte opatrně, a pokud vám mohu 
poradit, porozhlédněte se i po našem krásném 
Blansku. Je tu mnoho obchodů, které nelákají 
na neuvěřitelné slevy, ale ve kterých i tak 
můžete dobře a levně nakoupit. Není všechno 
zlato, co se třpytí a zboží s nálepkou „sleva“ se 
nakonec může pěkně prodražit.

-mumma-

BLANSKO 
Svitavská 2399/14c
tel.: 516 413 270

    

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 2 000 000,- Kč

Prostorný, samost. stojící RD. Možné dvou-
gener. bydlení nebo bydlení + podnikání.

RD (zemědělská usedlost) s disp. 4+2, po 
rozsáhlé rekonstrukci. Pozemek 2756m2.

Pro mladý pár s připrave-
nými fi nancemi hledáme ke 
koupi byt 2+1 v Blansku, 
lokalita a stav bytu neroz-
hoduje. 

mob.: 605 163 333

cena: info v RKmob.: 734 386 371 mob.: 734 386 371

Doubravice n. S.

HLEDÁME!

Obora 

Rožmitálova 6, Blansko
info@realitymacocha.cz

cena: 800 000,- Kč cena: 1 390 000,- Kč

Chalupa (RD) 2+1 s vel. zahradou - 679 m2, IS: plyn, 
elektřina, ob. vodovod, kanalizace. Možno jako STP.

Prostor. slunný byt ve středu města OV 2+1 (74 m2) 
s balkonem a šatnou. Dům po revitalizaci.

mob.: 777 857 740 mob.: 777 857 740

Rudice 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

Přerušení elektrické 
energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena dodávka EE:
Dne 27.11.2013 od 07:00 do 15:00 - Těchov
- zástavba při silnici od Blanska od ulice odbočující 
k domuč. 288 po domy č. 115 + 85 (ve středu obce) 
včetně bočních ulic.
Dne 04.12.2013 od 07:00 do 15:00 - Blansko
- areál OSS na ul. Komenského, rekreační objekty 
v jeho blízkosti (pí Křivánková, Poláková).
Dne 05.12.2013 od 07:00 do 15:00 - Blansko
- ulice A. Dvořáka od ul. Mahenova po ul. Nádražní, 
ulice Mahenova od ul. A.Dvořáka po ul. Masarykova, 
ulice Těchovská od ul. A.Dvořáka po ul. Masarykova 
a dům č. 19, ulice Masarykova od domů č. 14 a 39 
po její konec u ul. Na Vyhlídce kromě domu č. 18d, 
ulice Husova od ul. Těchovská po její konec kromě 
domu č. 1, ulice Žižkova dům č. 69, ulice Hálkova, 
ulice Nerudova, ulice Suchá, ulice Na Vyhlídce, 
ulice Sušilova od ul. Masarykova po ul. Husova, 
ulice Nádražní od ul A. Dvořáka po ul. Masarykova.
 Děkujeme Vám za pochopení.

-eon-

2. výročí skupiny 
AA v Blansku

 Skupina Anonymních Alkoholiků PROMĚNA 
oslavuje své 2. výročí působnosti v Blansku. Naše 
mítinky jsou vždy v pátek od 17:30 v prostorách 
Oblastní Charity, Komenského 19. Jsme lidé závislí 
na alkoholu a vzájemným sdílením svých zkušeností 
a zážitků si pomáháme v udržování střízlivosti. 
 Není u nás žádné vstupné, ani nějaká evidence 
příchozích. Jedinou podmínkou pro členství je 
touha přestat pít, nejsme spojeni s žádnou sektou, 
církví, politickou organizací. Rádi zodpovíme i Vaše 
případné dotazy.
 Kontakt: aa.blansko@gmail.com. Telefon: Jana 
776 010 822 Jirka 603 170 835 Tomáš 603 781 471

-aa-

Monitor posiluje 
redakční tým

Publikuj nebo zemři
 Začínající autor to má vždycky těžké, když se snaží 
oslovit čtenáře. Po tisíciletích písemnictví je takřka 
nemožné přijít s novou myšlenkou, novým pohledem 
nebo s čímkoliv novým, co by jakkoliv přispělo do 
debaty. Někteří kvůli tomu i pracně studují v domnění, 
že dostanou pokyny, jak se čtenářům zavděčit, a jak 
si ideálně nakročit k Pulitzerově ceně. Nebudeme ale 
předbíhat. Dát si totiž za úkol psát pro malý region 
s sebou nese svá úskalí. Každé slovo bude dáno 
pod drobnohled a za každou větou se bude hledat 
nějaký ten skrytý význam. Všichni se navzájem znají, 
a kdyby snad ne, známí znají známé, co znají lidi. 
Víte, jak to chodí. 
 I přes to se ale budu snažit držet onoho anglického 
přísloví „publish or perish", a budu se snažit psát, jak 
nejlíp umím. Přece jen, raději publikovat než umřít. 
O to druhé se vždycky může postarat rozlícený dav.

-ps-

Pěkná Modrá 
Doubravice

Plán aktivit na měsíc prosinec
určený i pro veřejnost
4.12. – Návštěva solné jeskyně 
11.12. – Plavání
17.12. – Beseda o hospodaření s penězi  
 Každé úterý od 9 hodin probíhá pečení vánoč-
ního cukroví.
 Změna programu vyhrazena. Na uvedené akce 
srdečně zvou pracovníci a uživatelé zařízení. Pro 
konkrétní časy poskytujeme informace na telefonu.
 Pěkná modrá Doubravice, Soukupovo nám 91 
(budova fary). Tel: 515 538 565, e-mail peknamodra.
blansko@caritas.cz

-pěm-

Rozcestí blanenského webu

Reality show
ve stylu retra

Sagrada Família 
a Pentagon

 Stavba chrámu v katalánské Barceloně započala 
v roce 1882 a patří ke stěžejním dílům Antonia Gau-
dího. Ten zemřel v roce 1926. A práce na chrámu 
dodnes pokračují, přičemž by měly být ukončeny po 
144 letech od jejich zahájení, ke stému výročí úmrtí 
slavného architekta.
 V historii jiné budovy, Pentagonu, sídlu minister-
stva obrany USA, fi gurují také čísla 1, 4 a 4. Budova 
byla totiž dokončena za 1 rok, 4 měsíce a 4 dny od 
zahájení stavebních prací.
 Někteří ze stavitelů chrámu v Barceloně se možná 
chlubí ostatním, že „tady míchal maltu už můj praděd“. 
A i když tak daleko jsme to u nás ještě nedotáhli, přece 
jen mám pocit, že v naší zeměpisné šířce máme blíž 
k těm chlapům z Barcelony.
 Stačí se mi podívat na naši nejslavnější dopravní 
tepnu, D1. Jak tam se radostně buduje, to je opravdu 
k popukání. Dálniční babička odpradávna trpěla tím, 
v jakém duchu se občas stavěla. Že některé úseky se 
dokončovaly tak, aby se stihly otevřít k nějakému vý-
ročí, o kvalitě prací a materiálu nemluvě. Pohříchu je 
třeba si přiznat, že kvalita prací a použitého materiálu 
není slavná ani dnes, jediné, co se od dob minulých 
pozvedlo důkladně, je cena za vykonané práce.
 Stejně tak mě fascinují některé stavby třeba v Brně. 
Při průjezdu Židenicemi a Zábrdovicemi, například si 
nelze nepovšimnout, že standardně ucpaná dopravní 
zácpou je třeba ulice Gajdošova, přičemž opravy se 
v neuvěřitelně krátkých intervalech opakují, občas i 
na témže místě jako ještě před pár měsíci.
 Není to tak dávno, co jsem psal o rekonstrukci a 
nádstavbě bytového domu, kde bydlím. Prodleva ve 
stavebních pracích oproti původnímu termínu sice 
měla příčinu v diletantství, neprofesionalitě a pod-
vodném jednání původně vybrané fi rmy, ale i tak. Teď 
mám zase pocit, že si osud okolí mého bydliště se 
zákeřnou zlomyslností vybral. Oprava chodníku, který 
se před domem směrem do města vine, je velkou 
atrakcí pro ty, kteří mají smůlu a musí tudy chodit. 
Dobrá, kladení nových dlaždic a příprava podloží asi 
zabere nějaký čas, pokud má mít alespoň elementár-
ní kvalitu, ale ta „přidaná hodnota“ okolo... Doprava 
materiálu si zřejmě vyžádala zapojení celého tan-
kového praporu, protože je těžké si představit, proč 
museli pánové stavebníci zničit i tak doposud dost 
zničený chodník v celé délce a po dobu než dojde k 
jeho rekonstrukci tak znemožnit pohyb obyvatelstva 
po této, ne zrovna málo, vytížené cestě.
 Chápu, ne vždy musím znát všechny souvislosti, 
ale mám čím dál tím větší pocit, že se u nás skutečně 
„buduje“, namísto aby se jen stavělo a mnohé budo-
vatelské úspěchy spíš připomínají pomník někomu 
neznámému a velmi bohatému než účelnou stavbu 
prospěšnou všem a přitom za rozumný peníz nás 
všech. K dokonalosti některých děl pak už jen chybí 
bronzová deska s rytinou obličejů a jmen těch, kteří 
se o „architektonický zázrak“ zasloužili.
Ale i tak Vám přeji... Hezký den...
 Freddie 

(freddiemail@email.cz)

 Zaostřeno na turisty, tak byl nazván projekt zaměřený na vytvoření cizojazyčné verze ofi ciálních 
blanenských stránek určených zahraničním návštěvníkům. Počin je to chvályhodný – cizojazyčná 
varianta stránek města už dlouho chyběla. Ještě chvályhodnější, zvlášť ve srovnání se základním 
městským webem, je však samotné provedení.

 Těžko říct, co za tím vězí, snad nostalgie a slo-
vanská zádumčivost typická pro český národ, snad 
těžko postihnutelné, nenápadné kouzlo retra.
 Přiznávám, i já jsem se rád tu a tam podíval, 
zavzpomínal na tesiláky, nepadnoucí „kvádra“, 
natupírovaný maminčin drdol i slavnostní cestu pro 
naši Škodověnku, při které mě doprovázel strýc.
 Ano, nostalgie je sladkobolná a přitažlivá, musí 
však zůstat v podobě vyprávění, ať už ústního nebo 
fi lmového. Pokud se se čtyřicet let starou minulostí, 
zakonzervovanou v téměř nedotčené a ryzí podobě, 
setkáte v reálu, už vám to tak okouzlující připadat 
nebude.
 Nevěříte? Jedna takováto reality show v retro stylu 
se zájemcům nabízí přímo na blanenské radnici.
 Pokud si chcete připomenout, jak probíhala jed-
nání na úřadech v časech Československé socialis-
tické republiky, není nic snazšího než se zastavit na 
„byťáku“, „Komu“, neboli Odboru komunální údržby.
 Záminku si k tomu najde snad každý – pokud už 
máte tu „smůlu“, že nebydlíte v domě vlastněném 
městem, což vám dává ke komunikaci s „byťákem“ 
víc než široký prostor, úplně postačí nějaký problém 
s odpady.
 Máte? Odpady? Byt? Tak tedy vzhůru do hry.
 První kolo: pokuste se dovolat. Mimo úřední hodiny 
se nedovoláte, byť jsou telefony včetně mobilu na 
vedoucího ofi ciálně zveřejněny na stránkách města. 
V úředních hodinách je to stejné. Až budete mít za 
sebou tak deset marných pokusů o dovolání, můžete 
se pokusit o nedobové intermezzo: e-mail. Napište 
vedoucímu. Odpověděl? Ne? Gratuluji. Postupujete 
do druhého kola.
 Druhé kolo: osobní návštěva. Pan vedoucí má 
poradu a nemůže být rušen, není přítomen, nebo 
právě nutně odchází. Přítomnou paní je vám mile 
přislíbeno, že se vám ozve. Čekáte v naději několik 
dalších dnů. V této fázi smíte setrvat tak dlouho, jak 
odpovídá vaší povaze. Třeba i napořád. Ti aktivnější 
pak spontánně postupují do třetího kola a tím je 
souboj.
 Třetí kolo: zintenzivněte telefonáty a návštěvy. 

Nasaďte známé. Nedejte se odbýt, dokud vám není 
přislíbena návštěva pověřených a zodpovědných. V 
tu chvíli se dostaví pocit vítězství. Užijte si jej, protože 
později už tu příležitost nedostanete.
 Návštěva je sice ohlášena na naprosto nevhodnou 
hodinu, kdy jsou všichni kromě imobilních důchodců 
mimo domov. Vy si však čas uděláte a snad vám 
bude i dáno se dočkat. Dorazí retroúředně (rozuměj 
kysele) se tvářící dvojice ve velmi autentickém retro 
oblečení, suše si prohlédne předmětnou ohlášenou 
závadu a oznámí vám, že to ale není vůbec tak špat-
né a že oni sami bydleli v daleko horším. Nastupuje 
fáze čtvrtá: psychologická hra.
 Kromě zmíněného „není to vůbec tak špatné“ se 
od své návštěvy dozvíte, že v rozpočtu stejně nejsou 
peníze a tím pádem skutečně není možné říct, zda 
oprava bude možná. Když vám to poví v květnu, 
začnete vážně uvažovat, zda v rozpočtu vůbec kdy 
nějaké peníze na údržbu majetku města byly. Chcete 
to vzdát? To není tak snadné, nezapomínejte, že jde 
o hru. Sotva váš protivník vytuší, že jste v defenzivě, 
opět použije již osvědčenou zbraň: vzbudí naději. Po 
několika týdnech ticha se vám z „Komu“ opět ozvou, 
že „to“ přijde kdosi prohlédnout. Kdosi jiný a zřejmě 
povolanější než první dva retroúředníci. Trik však 
použije stejný: navrhne naprosto nevyhovující hodi-
nu, tentokrát se však dostaví s notným zpožděním 
ve chvíli, kdy jste už pěkně „podušení“.
 Přijde, pokýve hlavou, přeměří, řekne, že se vám 
ozve... čímž se vracíte do druhého kola. Čekáte a 
čekáte. Pokud náhodou zvednete telefon a začnete 
shánět vedoucího, propadáte zpátky až do kola prv-
ního a máte mat, neboť jste právě uvízli v nekonečné 
retrosmyčce, ze které není úniku.
 Máte však ještě jednu možnosti: vyhrnout si 
rukávy, než se kola zastaví a – hej rup, hola hej – 
opravit závadu vlastními silami, či za pomoci bokem 
domluvené fi rmy na své náklady.
 Na dům si pak můžete pověsit cedulku s nápisem 
„Dům v socialistické péči nájemníků“ a užívat pocitu 
dokonalého ponoření do reality let minulých.

-pz-

 Snad nejpříjemněji překvapí hned první dojem po 
odkliku z hlavní stránky blansko.cz.
 Zaostřeno na turisty je totiž skutečně ostré. Místo 
rozplizlého záběru okupujícího bůhví proč hlavičku 
ofi ciálního městského webu se vám naskytne tentýž 
pohled, jen dobře zaostřený a čistý, čímž se očím, 
podvědomě se snažícím zkorigovat domnělou optic-
kou vadu, citelně uleví.
 O to ochotněji pak kloužou prezentací, nerušeny 
otravnými grafi ckými prvky, jimiž hlavní stránka 
naopak oplývá.
 Přestože samotný obsah cizojazyčných stránek 
není příliš bohatý a skutečně se soustřeďuje pouze 
na cizince-turistu, pro začátek zcela postačují.
 Jedinou překvapivou věcí tak zůstává doména, na 
které jsou stránky provozovány. Je to drobnost, které 
si téměř nevšimnete, nicméně pozornějším neujde, 
že jde o samostatnou doménu blansko.eu, na niž 
ofi ciální městský web pouze odkazuje.
 Po stránkách provozovaných na doméně blanensko.
cz, které jsou do městského webu integrovány coby 
turistická sekce, jde už o druhé takto volně napojené, 
přitom však městem provozované ofi ciální stránky.
 Postup je to přinejmenším zvláštní. Na internetu 
znamená dobrá adresa ještě víc než v realitním byz-
nysu a města i organizace si dávají dobrý pozor, aby 
nevznikly pochyby, které stránky jsou ofi ciální, tím 
spíš že vtipálci nikdy nespí. Namátkou připomeňme 
třeba projekt Žít Brno, jehož tvůrci „ukořistili“ ofi ciální 
slogan města Brna a docela slušně magistrátu zato-
pili hned v samotném počátku, kdy vznikly nejasnosti, 
zda jde o ofi ciální web.

 Z tohoto hlediska je tedy tříštění ofi ciálního infor-
mačního proudu do více domén počinem poněkud 
sporným. Na druhou stranu je však třeba přiznat 
jedno: centrální rozcestník shromažďující odkazy 
na specializované stránky může být lepší volbou 
než stávající stav.
 Už jen samotný fakt, že k odštěpování jednotli-
vých agend dochází (zda úmyslně či spontánně, to 
můžeme jen hádat), svědčí o tom, že stránky blan-
sko.cz, byť spuštěné poměrně nedávno, nevyhovují 
stávajícím potřebám města. Ostatně není se čemu 
divit. Kulturní středisko města Blanska, které je pro-
vozuje, z podstaty svého poslání nemá odpovídat 
za naplňování informačních potřeb občanů. Pro 
provozování komplexního městského webu nemá 
potřebné know-how a zdá se, že tento úkol je nad 
jeho síly.
 On-line noviny a městské aktuality spojené s 
kalendářem akcí, a internetový rozcestník směřu-
jící návštěvníky webu na jednotlivé specializované 
stránky by lépe odpovídaly jak zaměření KSMB, tak 
i jeho možnostem.
 Budoucnost ukáže, které řešení se ve fi nále 
prosadí, zda jediný web s vyčerpávajícím obsahem, 
nebo volné seskupení specializovaných stránek. 
Pokud město přistoupí k vytvoření jednotného 
vizuálního stylu, který propojí všechny městské či 
městem zřizované organizace, význam ofi ciální 
městské domény pravděpodobně ustoupí do po-
zadí a otázka způsobu jejího provozování ztratí na 
důležitosti.

-kkuc-

 Vyprávěj. Po delší době jeden ze seriálů, jenž lámal rekordy ve sledovanosti a získal si širokou 
oblibu nejen mezi pamětníky, ale i mezi mladšími.

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

ELEGANTNÍ
kožená obuv s TEXovou
membránou = záruka 
spokojeného zákazníka

 - měkká
 - hřejivá
 - elegantní
 - nepromokaná

TNÍ
EXovou
ruka 
azníka
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Ohlédnutí za Martinem

Fanoušek fotbalu získal 
nečekanou trofej

Sponzor rubriky:

Na kávě s Janou Pernicovou

 Blanenská veřejnost tě zná především jako ve-
doucí dětské kapely Kaštánci, která je v Blansku 
velmi populární. Jak vypadají Kaštánci dnes?
 S Kaštánky máme za sebou šest let společné 
práce a musím říct, že za tu dobu se skvěle vypra-
covali. Členové skupiny se neustále vyvíjí a dnes 
už mají docela konkrétní názory jak na muziku, tak 
ty životní. Tomu samozřejmě odpovídá také změna 
repertoáru. Začínali jsme dětskými písničkami, 
postupně jsme přidávali rockové písně známých 
českých kapel, až jsme se propracovali k vlastním 
skladbám.
 Autorské písně skládáš ty nebo se na nich 
podílí celá kapela?
 Dá se říci, že je to vždy společná práce. Já napí-
šu text, připravím nějakou hudební představu, ale 
konečný výsledek je dílem celé kapely. Členové se 
podílí na aranžmá, sami si vybírají zvuky, přichází 
s novými nápady. 
 Pořád se říká, že jste dětská kapela, ale jsou 
Kaštánci vůbec ještě děti?
 U nich se krásně projevuje ta hranice mezi 
dětstvím a dospělostí. Zatímco na zkouškách se 
smějeme a blbneme, na pódiu ze všech vyzařuje 
soustředění a samotné hraní si užívají. Taky na roz-
díl ode mě netrpí trémou, což jim upřímně závidím. 
Já sama jsem 10 minut před každým koncertem 
nervózní, zatímco zbytek kapely se těší a na pódium 

Jana Pernicová
* 1970, vedoucí dětské skupiny Kaštánci, 
Hornolhotská maminka, zpěvačka, multiin-
strumentalistka a učitelka akordeonu v ZUŠ 
v Blansku.

vtrhne s nadšením a energií. 
 Jsem ráda, že dnes o členech skupiny mohu říct, 
že jsou to skuteční profesionálové. Díky kapele 
získali správný přístup k práci, ke kolektivu, kama-
rádství i zodpovědnosti. To se jim v dalším životě 
bude určitě hodit.
 Hráváte často? A kdy budete zase v Blansku?
 V nejbližší době nás Blanenští můžou vidět na 
Vánočním koncertě, který pořádá KSMB prob aěhne 
v sále blanenského kina 8. prosince. Naše honoráře 
věnujeme kamarádům ze Speciální školy na Žižko-
vě ulici. Budeme tam mít také hosty – skupinu HD 
Acoustic, což je nové seskupení, které hraje české 
rockové legendy v akustické podobě, a ve kterém 
působí i náš bubeník, můj syn Dominik Pernica.
 Hornolhotské maminky. Co je to za sdružení?
 Hornolhotské maminky fungují už tři roky a vznikly 
na základě zjištění, že děti z Horní Lhoty se navzá-
jem příliš neznají a nepotkávají, chodí do jiných 
škol a vesnický život a soudržnost jim nic neříká. 
Proto se jejich maminky domluvily a začaly pro ně 
organizovat různé akce; zezačátku pouze venku, 
protože nebyly žádné vnitřní prostory. Po roce 
fungování jsme založily občanské sdružení, Město 
Blansko nám vyšlo vstříc a pronajalo nám sál, který 
dnes velice hojně využíváme k mnoha aktivitám, ať 
už je to cvičení všeho druhu nebo karneval či jiná 
kulturní akce pro děti, dospělé i důchodce. Pomalu 
o nás začíná vědět široká veřejnost i mimo naše 
působiště a začínají se našich akcí účastnit i lidé z 
Blanska. Nutno ještě dodat, že Hornolhotské ma-
minky úzce spolupracují i s tatínky, bez jejich pomoci 
by to prostě nešlo. Soudržnost se tak vytvořila nejen 
mezi dětmi, ale také mezi dospělými.
 Stále vyučuješ harmoniku? Jaký je o tento 
hudební nástroj mezi dětmi zájem?
 Harmonika je moje srdeční záležitost. Už dávno 
není spojená jen s lidovou hudbou, ale dá se použít 
do jakékoli muziky od bigbítu po šanson. Připadá mi, 
že akordeon v současné době prožívá renesanci. Se 
svými žáky čerpáme inspiraci nejen z české lidové 
hudby, ale také např. z Ruska, Francie, latinské 
Ameriky a dalších zemí.
 Tohle ale nejsou tvé jediné hudební aktivity…
 Ještě působím ve skupině K-band, kde zpívám po 
boku Bohuše Kubeše a svého muže Miloše Pernici. 
Je to seskupení, které hrává při nejrůznějších příle-
žitostech, ať už jsou to svatby, večírky či narozeniny. 
S Milošem jsme se na jednom pódiu octli znovu po 
několika letech a jsem moc ráda, že i dnes si spolu 
rozumíme hudebně i lidsky. 

-mumma-

Pěst na předvánočním oku

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

 Než naplno vypukne běsnění, které už neodmy-
slitelně k Vánocům patří, je nutné absolvovat jednu 
zásadní událost. Rozsvěcení vánočních stromů po 
celé republice. Blansko samozřejmě nemůže stát 
stranou, a tak se každoročně rozsvítí i strom pod 
Komerční Bankou. Dvoudenní program pro děti bude 
stát jistě za to a všudypřítomné krámky a obchůdky 
se budou snažit navodit vánoční atmo-
sféru. Věřím tomu, že se na to mnozí 
z vás již od loňska těší, ale je těžké se 
zbavit dojmu, že tam něco překáží.
 Samozřejmě mám na mysli nechvalně 
známý hotel Dukla. Jen si představte, 
jaké krásné náměstí by mohlo vzniknout, 
kdyby došlo k nějakému zásadnímu 
kroku a totalitní pěst na blanenském 
oku by se stala minulostí. Nově vzniklé 
prostranství by se dalo krásně zvelebit 
a připojit k prostorám před Komerční 
bankou. Oslavy a akce, jako je právě 
zahájení předvánočního běsnění, by 
pak získalo zcela nové dimenze. Pořa-
datelům by se otevřely zcela jistě i nové 

možnosti, jak celé akce zvětšit, ozvláštnit, přilákat 
více zvědavců.
 Myslím, že Blanenšťáci, a nejen ti, po takových 
změnách touží už dlouhá léta. Co takhle nadělit všem 
pod stromeček kousek Dukly na památku a posunout 
se dál? To by byly teprve Vánoce.

-ps-

 Hlavní městské slavnosti jsou pro letošek opět minulostí, dopřejme si proto krátké ohlédnutí v 
podobě fotografi í a rozhovoru s hlavním organizátorem, Mgr. Jiří Kučerou z Městského úřadu Blansko.

 Kolik už máte za sebou „Martinů“ a který z nich 
se vám do paměti zapsal nejsilněji?
 Je to neuvěřitelné, ale letošní ročník už byl sedmý. 
Tím „nej“ byl samozřejmě první ročník v roce 2007. 
Probíhal za velmi nepříznivého počasí, padal těžký 
sníh s deštěm, který následně přešel ve sněhovou 
kalamitu. Naštěstí se Martin za to nadělení zastyděl 
a od té doby nám každoročně vozí slunečné počasí, 
i když letos vyšlo sluníčko až po obědě.
 Jak dlouho se oslavy připravují a kdo se na 
nich podílí?
 S oblibou říkám, že příprava začíná s koncem 
předchozího ročníku. Musíme zhodnotit, co se po-
dařilo, co ne, zda se osvědčily novinky a podobně.
 Samotné jádro příprav však probíhá od začátku 
léta, kdy se nasmlouvají účinkující, sestaví struktura 
programu, a pak už se jen postupně nabalují jed-
notlivé úkoly, na kterých se podílí městské instituce, 
farnost, skauti, školy a další subjekty.
 Jak tedy hodnotíte letošní ročník a co se pří-
padně chystá na příště?
 Jsme docela spokojeni s návštěvností, do zá-
meckého parku dorazilo asi 5500 návštěvníků, což 
je přibližně stejně jako loni. Podle prvních ohlasů se 
osvědčil košt vín na zámeckém nádvoří, pozitivně 
hodnotíme počet a sortiment stánků v zámeckém 
parku. Spokojeni odjížděli i naši hosté z partnerských 
měst. Velmi nás také těší zájem blanenských škol 
o účast dětí v nedělním průvodu. Jmenovitě bych 
rád vyzdvihl ZUŠ Blansko, jejíž žáci letos dorazili i 
s krásnými bílými koníky vlastnoručně vyrobenými 
z papíru. Rád bych proto využil této příležitosti a 
poděkoval všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli.
 Pokud jde o plány do budoucna, je to složitější. 
Akce má již své pevné místo v blanenském kulturním 
kalendáři, nyní proto uvažujeme, jak ji ještě více 
zpopularizovat mezi mimoblanenskou veřejností. 
Zároveň si však uvědomujeme limity, jež jsou dány 
rozměry zámeckého parku, popřípadě zámeckého 
nádvoří. Víme dobře, že akce ve stávající podobě 

již dosahuje svého zenitu a pokud by se měla v bu-
doucnu rozšiřovat, muselo by to být jedině do centra 
města. V úvahu připadají prostory na Wanklově 
náměstí, popřípadě rozšíření programu na sobotu. 
Nabízí se pojmout sobotu jako ryze gastronomickou 
show, zatímco sobotní večerní a nedělní program by 
měl  akcentovat duchovní a kulturní rozměr svato-
martinské tradice. Věřím, že akce stále má potenciál 
růstu, vše však závisí na fi nančních a personálních 
možnostech. V současné době je příprava oslav sv. 
Martina záležitostí úzké skupiny lidí. Rozšíření akce 
by znamenalo i rozšíření týmu o další podnikavé a 
kreativní jedince. Rozhodně jsme otevřeni všem 
zajímavým nápadům.

-red-

 Zápasu divizního utkání Blansko – Velké Meziříčí v 
sobotu 9. 11. 2013 počasí dvakrát nepřálo. Ranní déšť 
přešel v odpolední mrholení, a tak se na zápas vypravili 
skutečně jen skalní fanoušci. Překvapení, které čekalo 
na návštěvníky fotbalového stadionu, však bylo z těch, 
které umí prozářit den.

 „Stalo se zvykem, že utkání v Blansku mají svého sponzora, 
který věnuje drobné ceny pro výherce vylosované o poločase 
z řad diváků,“ říká místostarosta města Blanska Ing. Jiří Crha, 
který se sponzoringu utkání ujal tentokrát osobně. Cena, 
kterou do slosování věnoval, však byla víc než výjimečná.
 „Chtěl jsem, aby šlo o cenu ryze sportovní a fotbalovou. 
Oslovil jsem proto pana Jarůška, trenéra a bývalého hráče 
brněnské Zbrojovky s tím, zda by nebylo možné získat něja-
ký zajímavý dres. Měli jsme obrovské štěstí, neboť se nám 
přímo od trenéra reprezentace pana Pešiceho podařilo získat 
dres kapitána reprezentace Tomáše Rosického,“ vysvětluje 
místostarosta a fotbalový fanoušek Jiří Crha.
 Víc než cokoliv jiného jej potěšilo, že se dres nakonec 
dostal do správných rukou. „Výherce, pana Študenta, znám, 
dříve také hrával fotbal, tuším za ČKD Blansko. Měl velkou 
radost, zmínil se, že dres věnuje synovi,“ říká Jiří Crha.
 Společně s průběhem zápasu, kdy těžce bojující Blansko 
nakonec v závěru uhrálo remízu, tak měl den šťastný konec 
po všech stránkách.

-kkuc-
Foto: Radek OpatřilFoto: Radek Opatřil
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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

732 544 603

RY

V

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
Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty

JAMAJKA, TANZÁNIE, KEŇA, SENEGAL, MALEDIVY  

PRO NAŠE KLIENTY - JISTOTA VAŠÍ DOVOLENÉ:
1. MOMENT – LÉTO 2014! VYUŽIJTE SLEVY VČAS:

Věrnostní až 20% * Děti ZDARMA *Věrnostní až 20% * Děti ZDARMA *
Senioři +55 = Bonus až 10.000 Kč!Senioři +55 = Bonus až 10.000 Kč!

Výběr slev pro rodiny, novomanžele, pro skupiny aj.
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

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

DĚKUJEME
NAŠIM
VOLIČŮM
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NATIVI GARDEN s.r.o., 
Sadová 96, 67801 Blansko
Tel. 739506325
info@nativigarden.cz 
www.nativigarden.cz

ZAHRADNICKÉZAHRADNICKÉ
SLUŽBYSLUŽBY

AKCE TÝDNE

* kácení i rizikové, 
* řez ovocných stromů
* řez okrasných keřů, živých plotů.

Burza středních škol
 Pro žáky osmých a devátých tříd základních škol 
a jejich rodiče byla určena burza střední škol, jež se 
konala 2. 11. v sále Dělnického domu.
 Své školy představili samotní studenti: zatímco 
soukromé gymnázium v Rájci-Jestřebí vsadilo na 

VÝTVARNÉ POTŘEBY, PAPÍRY, 
SÍTĚ, HRAČKY, RAZÍTKA...

NAKUPUJTE Z DOMOVA NA WWW.CHAMBER.CZ

MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU ZDARMA 
NA ULICI SVITAVSKÁ 23, BLANSKO
(naproti restauraci U Golema).

Bytový dům Erbenova
www.erbenova.pegasreal.cz / Tel.: 725 053 848

Atraktivní bydlení s nízkými náklady na provoz a zárukou 5 let

Prodej bytů a nebytových prostor do osobního vlastnictví

Posledních pár volných bytů s možností dispozičních úprav

ZÁMEČNICTVÍ  AB-KOVO, s.r.o.
Rájec- Jestřebí, Blanenská 86 (areál ZERA)

KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ KOVŮ

NOVĚ  ZAHÁJEN PRODEJ HUTNÍHO NOVĚ  ZAHÁJEN PRODEJ HUTNÍHO 

MATERIÁLU PRO MALOODBĚRATELEMATERIÁLU PRO MALOODBĚRATELE
včetně dělení na požadovaný rozměr a rozvoz
- výroba svařenců do 10 tun
- zakázková výroba včetně montáže
 (svařence pro strojírenské fi rmy, svařence pro zemědělské stroje, 
 stavební konstrukce, schodiště, atypický nábytek, zábradlí, 
 funkční nebo dekorativní mříže, výkladní skříně, přístřešky)
- svařování CO2, elektroda, TIG
- výroba z oceli, nerez oceli, hliníku
- obrábění (soustružení, frézování, vrtání)
- řezání, dělení, ohýbání, skružování materiálu
- rozvoz zboží

 Provozní doba:    Kontakt:
 Po – Pá    7,00 - 15,00 hod.  www.ab-kovo.cz
 So   8,00 - 9,00 hod.  

tel.: 734120722

krásné dívky a prezentaci laboratorní techniky, 
blanenské gymnázium nabízelo zmrzlinu vyrobe-
nou dvěma „šílenými vědci“. Nechyběli ani roboti, 
vyřezávaná jablka, nejrůznější vozítka, simulátory, 
či ukázky barmanských dovedností. Jedinou vadou 

na kráse tak zůstala již tradičně nízká návštěvnost 
dokládající malý zájem blanenských základních 
škol o tuto akci.

-kkuc-

Uzávěrka dalšího čísla Monitoru Uzávěrka dalšího čísla Monitoru 
je v úterý 3. prosince 2013je v úterý 3. prosince 2013
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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

Vítání sv. Martina 2013
Ohlédnutí za úspěšnou akcí objektivem Kláry Kučerové

Na Fest!
Mateřské centrum 
Paleček

 Mateřské centrum Paleček, K.J.Mašky 2, Blan-
sko, http://palecek.webnode.cz, tel. 723 018 023, 
email: mc-palecek@centrum.cz

Bazárek hraček, potřeb pro děti, dětské obuvi a 
těhotenského oblečení. 
 V sobotu 23.11. 2013 v 8:30 až 11:30 hod. Věci k 
prodeji přinášejte v pátek 22.11. v 17-18 hod.
První pomoc pro kojence a batolata. 
 Jako maminka byste měla umět poskytnout alespoň 
základní první pomoc svému děťátku. Kurz je rozdě-
len do dvou částí (resuscitace a šok, základní první 
pomoc). Termíny kurzu: 26.11. a 3.12. vždy v úterý v 
16 hod.
Mikuláš pro nejmenší. 
Setkání s Mikulášem, čertem a andělem. Vaši malí čer-
tíčci si vyrobí rohy, andílci hvězdy na čelo, pohrajeme 
si, zatancujeme a nakonec děti dostanou od Mikuláše 
odměnu „dle zásluh“. V pondělí 2.12. od 16 hod. 
Pojď dědečku, babičko, zacvičíme maličko. 
 Pojď babičko, dědečku, zazpíváme písničku. Cvi-
čení pro prarodiče s vnoučátky pro posílení mezige-
neračních vztahů. V úterý 10.12. v 16:00 hod.
Vánoční posezení. 
 Setkání maminek a dětí, navození vánoční atmo-
sféry, ochutnávka cukroví (doneste vlastní), drobné 
vánoční tvoření a pro děti první vánoční dárečky pod 
stromečkem. Všichni jste srdečně zváni! V pondělí 
16.12. v 16:00 hod.

-pp-

Sever vládne městu
 Městská bojová hra Sever proti Jihu, kterou po-
řádá oddíl České tábornické unie TK Tuláci, má v 
letošním roce za sebou s malou pauzou více než 
dvacátý ročník. Každý rok se území města rozdělí 
na dvě znepřátelené strany: Sever a Jih, které mezi 
sebou vedou tvrdý boj o vlajky. Účastníci hry musí 
odpovědět na mnoho otázek o městě, zvládnout 
speciální akční úkoly, rozluštit šifry či vyhrát trojroz-
měrné piškvorky, a zároveň přitom hájit svou vlastní 
zástavu.
 A jak to letos dopadlo? Vyhrál Sever a vybojoval 
si tak sladkou odměnu.

-red-

Program na prosinec
2.12.,9.12.,16.12.2013 pondělí od 8 - 10 hod. 
Centrum podpory dětí a rodin - poradenství spec.
pedagožky Mgr. Ivety Chloupkové, zdarma.
2.12.,9.12.,16.12.2013 pondělí od 9,30 - 10,30 hod. 
Mimináček, pro kojence od 2 do 6 měsíců, vstup 50 
Kč nebo permanentka. 
2.12.,9.12.,16.12.2013 pondělí od 10,30 - 11,30 hod. 
Mimiklubík, pro kojence a batolata od 6 měsíců do 
1 roku, vstup 50 Kč.
 2.12.,9.12.,16.12.2013 pondělí od 10 - 12 hod. 
Veselé malování - svépomocná skupina rodičů s 
batolaty, vstup zdarma. Tématické tvoření pro rozvoj 
dětského vnímání a kreativity se speciální pedagož-
kou Mgr. I. Chloupkovou 2.12 Klobouk z papírového 
tácku, 9.12 Foukání brčkem do tuše, 16.12 Obrázky 
z barevných těstovin.
2.12.,9.12.,16.12.2013 pondělí od od 16,00 - 17,30 
hod. Příprava na život s miminkem pro těhotné ženy 
a jejich partnery.
3.12.,10.12.,17.12.2013 2013 úterý od 9,30 - 11hod. 
Šikulky – svépomocná skupina pro rodiče s předško-
láky, vstup 60 Kč nebo permanentka.
4.12.,11.12.,18.12.2013 2013 středa 8 - 10 hod. 
Laktační poradna s lektorkou Jitkou Pokornou, 
poplatek 20,- Kč, zapůjčujeme i kojeneckou váhu 
za 25,- Kč na den.
4.12.,11.12.,18.12.2013 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.
4.12.,11.12.,18.12.2013 2013 středa 12,30-16,00 
hod. Centrum podpory dětí a rodin - poradenství 
spec. pedagožky Mgr. Kateřiny Daňkové, zdarma. 
Nutné se obj. na emailu: katerina.dankova@charita.
cz nebo na tel. 731428369.
4.12.2013 středa od 15,30 hod. DEN ZDRAVÍ S MI-
KULÁŠEM s VZP. Program a podrobnosti na webu. 
Vstupné: rodič + dítě 30Kč, rodič + dítě (pojištěnci 
VZP) 20Kč.

5.12.,12.12.,19.12.2013 čtvrtek od 9 - 10 hod. Baby 
masáže s Jitkou Pokornou. 100,- Kč vč. olejů.
5.12.,12.12.,19.12.2013 čtvrtek od 9 - 10 hod. Trénin-
kové pohybové aktivity, pro děti od 1do 2 let. Poplatek 
je 60,- Kč nebo 450,- Kč permanentka.
5.12.,12.12.,19.12.2013 čtvrtek od 13 - 17 hod. 
Centrum podpory dětí a rodin - poradenství psy-
choložky PhDr. Anety Orálkové, je nutné se obj. na 
tel. 731428369 nebo na emailu ratolest.blansko@
charita.cz, poradenství je zdarma.
5.12.,12.12.2013 čtvrtek 17 - 18 hod. Cvičení pro 
těhotné v rámci kurzu Příprav a na život s miminkem. 
Pojištěnci VZP mají slevu 30%.
5.12.2013 čtvrtek od 10 hod. Riziková místa aneb 
jak chránit sebe a své děti v běžném životě. Odbor-
ná přednáška se spec. pedagožkou Mgr. Blankou 
Bendovou. Po přednášce je možnost individuálních 
konzultací.
6.12. ,13.12. a 20.12.2013 od 9 -10 hod. Tréninkové 
pohybové aktivity, pro děti od 1,5 roku a sourozence
9.12.2013 pondělí od 10,30 - 11,30 hod. Zdravě na 
vánočním stole - odborná beseda s lektorkou na 
výživu Jitkou Pokornou, budete obohaceni novými 
nápady a recepty, poplatek 50,- Kč, pojištěnci VZP 
mají 30% slevu.
12.12.2013 čtvrtek od 10 hod. Jak dětem naslouchat, 
abychom jim porozuměli - odborná přednáška Mgr. 
Dagmar Kučerové lektorky Efektivního rodičovství, 
vstup zdarma.
17.12.2013 úterý od 11 hod. Půjdem spolu do Betlé-
ma - prohlídka jesliček v kostele sv. Martina na Sta-
rém Blansku. Setkání s P. Jiřím Kaňou, sraz na faře 
Staré Blansko, Komenského 14 – prohlídka betléma 
s povídáním a vánočním příběhem v dětské kapli.
18.12.2013 středa od 9,30 hod. Vánoční besídka 
- vánoční vystoupení našich nejmenších v Senior 
centru Blansko Pod Sanatorkou 14. 
18.12.2013 středa od 16,30 hod. Vánoční posezení 
s Dramaťáčkem.
19.12.2013 čtvrtek od 9,30 hod. Vánoční besídka. 
Vánoční vystoupení našich nejmenších v DPS pro 
seniory Pod javory 32 Blansko.

Foto: M. NejezchlebováFoto: M. Nejezchlebová

 Pár hodin poté, co po kruhovém objezdu dů-
stojně prošel průvod se svatým Martinem v čele, 
byla na témže místě ke spatření scénka zcela 
jiného druhu. Papoušek, prasátko, kravička a 
vlk v nočních košilích mířili na žluté koloběžce k 
Dělňáku.
 Ne, nebyla to halucinace po požití LSD, ale 
čtveřice recesistů, co právě dotáčela svůj doku-
ment o tom, jak se také dá dorazit do Blanska na 
fi lmový festival dobrodruhů a cestovatelů Rajbas. 
Pokud se vám dostane tato pozvánka do ruky 
včas, neváhejte. Kromě zmíněné recesistické 
soutěže dokumentů nazvané NaFest vás čeká 
smršť přednášek, fi lmů, soutěží, workshopů a 
koncertů, která začíná už v pátek 22. 11. a po-
kračuje do neděle. Více na www.festivalrajbas.cz

-kkuc-
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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.
* Vedení účetnictví. Nabízím vedení účet-
nictví a daňové evidence, zpracování DPH 
a mezd. Venera, tel. 604530534.
* Koupím dům na Blanensku z důvodu stě-
hování, do 2.500.000,- Kč. 739967377.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Seat Ibiza 1.0 mpi rok 99 za 22 tis. Tel.777079911.
* Louky se stromy - jen na pěstování - u Kuřimi, plochy 
440 - 1100 m2, ceny 29-59 tis. Kč. Tel.777079911.
* Použité dřevěné střešní okno Velux 78 x 118 cm, 
dále použité shrnovací dveře, zachovalé. Rozměry 
pro rámy: 80 x 200 cm a 86 x 200 cm. Tel. 607700424, 
po 15. hod.
* 2 lustry (imitace křišťálu, moderní a druhý pětira-
menný, bílý, matná skla). Vše v perfektním stavu. Tel. 
721935775.
* Novou shakerovou nádobu v drátěném obalu 0,5 l. 
Tel. 728855630.
* Na ND vysavač ETA Neptun 3404 (nefunkční motor) 
vč. nových fi ltrů a svorek. Tel. 728855630.
* Levně jablka bez chem. postřiku. Tel. 516416675.
* Přepravní kontejner 40´ 12.2/2.4/2.4m. Vhodný jako 
sklad, nebo dílna. Tel. 724634411.
* Mladé andulky (100 Kč) a korely (200 Kč). Tel. 
737902404.
* PC HP-Pavilion, AMD Phenom 9500 Quad-Core, 
~2.2GHz, 3 GB RAM, HDD 2×500 GB, NVIDIA Ge-
Force 9600 GT, DVB-T karta, 2×DVD, čtečka karet, 
Originální Windows. Cena 3 000 Kč. Tel. 775437815.
* DB 1+1 Zborovce 42m2. Vlastní kotel, zděné jádro, 
plast. okna. Možná výměna za 2-3+1+doplatek. Cena 
1.050.000,- Kč. Tel. 608934710.
* 1+1 na ul. Chelčického, po část. rekonstrukci, plas-
tová okna, omítky, kuchyň, cena 699.000 Kč, prodej 
bez RK, tel. 777117788.
* 3+1 na ul. Svitavská, po rekonstrukci, plastová okna, 
nové dveře, vestavné skříně, cena 1.399.000 Kč, bez 
RK. Tel. 777117788.

* Hledám k pronájmu byt 1+1 v Blansku. Tel. 605785653.
* Pronajmu 2+1 v RD, samost. vstup, přízemí, okna do 
zahrádky, naprosté soukromí. Možnost parkování před 
domem. K dispozici zahrádka – zájemce o zahradniče-
ní a kutil vítán. Cena 5000 + energie 3000. Pro slušné 
lidi, tolerující přítomnost zvířat – psi a kočky. Pouze 
nekuřáci. Tel. 604662491.
* Na dobu 6 měsíců nabízím k pronájmu menší zaříze-
nou garsonieru, cena 4500,-Kč/měsíc. Tel. 722900929.
* Na dobu 6 měsíců nabízím k pronájmu zařízený byt 
2+kk, cena cena 8000,-Kč/měsíc. Tel. 722 900 929.
* Nabízím k pronájmu prodejní stánek vč. okolní plochy 
vhodný k prodeji stromků a kaprů. Tel. 722900929.
* Pronajmu garáž ve Sloupečníku za palírnou od ledna, 
nízký nájem, EE. Tel. 606239076.
* Pronajmu větší byt 1 + 1 po částečné rekonstrukci na 
Písečné. Volný od 02/2014. Tel. 737900946.
* Pronajmu garáž u zastávky BK - město. Tel. 
602724073.
* Pronajmu garáž na Zborovcích za 800,- Kč měsíčně.
Tel. 773750768.
* Hledám pronájem garáže v Blansku. Tel. 773453628.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Minipárty s Karlem Šípem a J. A. Náhlovským – 
26.11.2013 v 19 hod, Dělnický dům Blansko. Cena 
250,- Kč.
Františkovo čarování s Majdou – 30.11.2013 v 10 hod, 
Kino Blansko, cena 155,- Kč.
Petr Bende – 30.11.2013 v 19.30 h, Blansko – Dělnický 
dům. Tradiční vánoční koncert, tentokrát s hosty Pavlem 
Helanem, Romanem Dragounem, Cimbálovou muzikou 
Grajcar a dětským pěveckým sborem Perličky. Cena v 
předprodeji: 249,- Kč, na místě 289,- Kč.
Kaštánci – 8.12.2013 v 17 hod, Dělnický dům Blansko. 
Cena bez místenky: 120,- Kč dospělí a 60,- Kč děti.
Laďa Kerndl – Vánoční koncert (hosté: Pěvecký dětský 
sbor Rájec) – 22.12.2013 v 18 hod, Státní zámek Rájec 
nad Svitavou, zámecká kaple. Cena: 200,- Kč.
Dětský Silvestr – 31.12.2013 v 15 hod, Kino Blansko. 
Cena: 100,- Kč, akce 2+1 vstupenka zdarma.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
3.12.2013 Vánoční koncert Marie Rottrové - Brno, BVV
7.12.2013 Alexandrovci – Brno, Kajot Aréna
4.6.2014 LUCIE 2014 – Brno, Kajot Aréna
21.11.2013 Labutí jezero – Brno, Janáčkovo divadlo
3.12.2013 Vojtěch Dyk & B-Side Band – Brno,
23.2.2014 Lord of the Dance – Brno, Kajot Arena
27.11.2014 Daniel Landa, Žito tour 2014 – Brno, BVV
Podzim 2013 – Lucie, Větší než malé množství lásky 
– Praha, Hudební divadlo Karlín

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470. e-mail:infocentrum@
blansko.cz, www.blansko.cz www.blanensko.cz
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Hurá! Zítra se neučíme!
 Jásali páťáci ze Salmovky ve čtvrtek 24. 10. V pátek 
je čekal výlet do Brna. Tam je toho spousta k vidění - 
učíme se o tom v přírodovědě i vlastivědě. A tak není 
nad to, čas od času opustit školní lavice a vydat se za 
poznáním na vlastní oči. 
 Tentokrát byla cílem naší cesty brněnská přehrada. 
Čekal nás tam pan hrázný, který nám pověděl o stavbě 
hráze, jejím významu a nejvíc děti zaujal poutavým 
vyprávěním o hrdinném činu pana Šikuly. Ten totiž v 
době války překazil německým vojákům snahu o její 
zničení. Pak jsme se vydali do obslužní šachty a do 
strojovny. Nakonec nás čekala nevšední podívaná! V 
rámci pravidelné údržby se provádí upouštění nádrže. 
Takový proud vody nikdo nečekal! Byl ohromný, voda 
zbělala a stříkala do velké výšky a nikdo nepochyboval 
o její ohromné síle. Té, která se využívá při výrobě 
elektrické energie pomocí turbíny, kterou jsme také 
viděli. Poučné!
 Dál naše kroky směřovaly k nedaleké policejní sta-
nici. Pracuje tam bývalý žák naší školy Salmovky, dnes 
již kpt. Mgr. Jiří Pehal. Je členem potápěčského týmu 
Policie ČR. Povídal nám o náročné práci potápěčů zá-
chranářů a zodpověděl dotazy zvídavých dětí. Besedu 
jsme zakončili prohlídkou mobilní dekompresní komory 
a speciálního policejního vozu. Zajímavé!
 Posledním cílem našeho výletu bylo náměstí Svobo-
dy. Zde si, na počest jeho názvu, žáci užili zasloužený 
rozchod. Jelikož nabyté svobody nikdo nezneužil, mohli 
jsme se podle plánu vrátit zpět do Blanska, plní dojmů 
a natěšení na další akci. Do Brna se plánujeme na jaře 
vrátit. Příště si užijeme plavbu po přehradě spojenou 
s prohlídkou aeračních věží, moderní techniky, jež má 
za úkol čistit vodu v přehradě. 

Mgr. M. Smejkalová, Mgr. R. Němcová

ZŠ a MŠ Blansko, ZŠ a MŠ Blansko, 
Dvorská 26Dvorská 26

Vás srdečně zve naVás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ,DVEŘÍ,

který se uskuteční který se uskuteční 
ve středu 11. 12. 2013 ve středu 11. 12. 2013 

od 10 do 16 hodin.od 10 do 16 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a Na Vaši návštěvu se těší žáci a 
pedagogičtí pracovníci školy. pedagogičtí pracovníci školy. 

Více informací na: Více informací na: 
www.zsdvorska.comwww.zsdvorska.com

Blansko se rozloučilo prohrou s Rosicemi

Memoriál Jiřího Přikryla

 V předehrávce úvodního kola druhé poloviny 
sezóny zavítali fotbalisté FK Blansko do Rosic. 
Trenér Hajský nemohl počítat se zraněným triem 
Bubeníček, Ullmann, Pospíšil, tréninkové manko 
dohání O. Skoupý, pouze na lavici náhradníků pak 
usedl vinou ne 100% zdravotního stavu T. Zouhar, 
který doposud nechyběl na hřišti ani minutu. V tomto 
směru již zůstal v kádru Blanska jediný hráč - brankář 
Juran. 
 Domácí nastoupili do utkání patřičně nažhaveni 
oplatit Blansku porážku z úvodního kola 1:3. Jako 
první se však do zakončení dostali Blanenští, pokus 
Vágnera v úvodní minutě Lengál pokryl. Rosice 
odpověděly po spolupráci Malaty a Živného, střelu 
druhého jmenovaného Juran vytáhl na roh. V 6. min. 
se opět s míčem prosadil přes blanenskou obranu 
Malata, následný volej Langa skončil v ochranné síti. 
Přesně seřízená mířidla neměl ani v 10. min. rosický 
Pšikal, který po centru Živného vypálil vysoko nad. 
 V 21. min. vybídl Malata centrem ze standardky 
naskakujícího dlouhána Hušku, jehož hlavička 
proletěla vedle levé tyče Juranovy svatyně. Domácí 
obránce si poté ve 25. min. vybral slabší chvilku, 
když si dal míč na dlouhou nohu, toho využil pozorný 
Pokorný, který bez váhání vysunul do úniku Jana 
Trtílka a ten svoji sedmou brankou v sezóně poslal 
Blansko do vedení - 0:1. 
 Rosičtí se snažili co nejrychleji vyrovnat, což 
dokumentoval průnikem do šestnáctky Chlup, ztros-
kotal však na pozorném Juranovi. Ve 30. min. pak 
blanenský brankář kryl pokus Langa. Ve 33. min. 
našel Živný přesným pasem nabíhajícho Pšikala, 
který se v zakončení ukvapil a z výhodné pozice mezi 
tři tyče nezacílil. Tlak žlutočerných vyvrcholil ve 37. 
min., v níž Huška vysunul Malatu, ten po průniku do 
pokutového území udělal kličku i Juranovi, zpětnou 
přihrávkou našel Martina Živného, který prostřelil vše 
před sebou - 1:1. 
 Ve 42. min. domácí kapitán Malata předvedl 
podobnou akci jako u vyrovnávací branky, po kličce 
Juranovy hasil nebezpečí na brankové čáře pozorný 
kapitán Blanska Maška. 
 Do druhého poločasu poslal kouč Hajský na mís-
to Presla do hry Nečase. Ten se v minulém utkání 
podílel na zisku bodu proti Velkému Meziříčí, když 

jednu branku dal a na další přihrál. V nedělním utkání 
zaznamenal pro Medlánkám v dresu B týmu hattrick. 
Svoji dobrou formu mohl blaneský záložník brzy 
potvrdit. V 51. min. se prosadil přes Havláska, poslal 
přihrávku na Trtílka, nebezpečí z pohledu domácích 
hasil v hodině dvanácté Huška. 
 Uhodilo tak na druhé straně. V 52. min. si v době, 
kdy byl za postranní čarou ošetřován obránce Buch-
ta, převzal míč Petr Malata, navedl si ho do středu 
pole a nechytatelnou střelou do levé šibenice otočil 
stav ve prospěch Rosic - 2:1. 
 Navíc v 53. min. po standarce domácího kapitána 
napálil odražený míč na branku Lang, zblokovaný 
pokus si našel Chlup, který oslovil Jana Pšikala a 
ten navýšil vedení domácích - 3:1. 
 V 53. min. se pokoušel o korekci skóre Trtílek, který 
individuální akci zakončil svižnou střelou, Lengál míč 
vytěsnil na roh. Za pět minut pak po kombinaci na 
pravé straně v podání Horáčka, Trtílka a centrujícího 
Gromského zakončil slabou hlavičkou Hepp. V 73. 
min. si dobře splnil obranné povinnosti Gromský, 
když dvakrát v krátkém sledu zblokoval pokusy 
domácích hráčů. Následně po rohu Pšikala těsně 
minul branku z voleje zakončující Živný. 
 V 82. min. po rohovém kopu Blanska šli domácí do 
přečíslení pět na dva, z pohledu hostů vše brilantně 
vyřešil obránce Gromský, který znemožnil přihrát Pši-
kalovi na osamoceného spoluhráče. V 86. min. střílel 
po závaru ve vápně nepřesně Vítámvás. Následně 
byl na druhé straně hřiště faulován v blízkosti velkého 
čtverce Hansl, trestný kop namířil Müller pouze do 
zdi. Poslední ohrožení domácí branky měl v 88. min. 
po přihrávce Michálka na svědomí Hansl, ale jeho 
tečovaný pokus skončil pouze rohovým kopem.
Ohlasy trenérů
Jiří Hajský, FK Blansko: „Dnes nám chyběli čtyři hráči 
základní sestavy, které nahradili hráči ještě v minulé 
sezóně hrající za dorost. Proti tak kvalitnímu soupeři, 
jakým Rosice jsou, se ta nezkušenost zákonitě musí 
projevit. Domácí měli již před naší brankou tři vylože-
né šance, které nedali. Bylo jen otázka času, kdy se 
v koncovce prosadí. My jsme to tou jednou brankou 
trošku soupeři zkomplikovali. Pak se však projevila 
kvalita Rosic, které vyhrály zaslouženě.“

www.fkblansko.cz

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

 Fotbalisté FK Blansko mají za sebou poslední mistrovský zápas v roce 2013. Svěřenci trenéra 
Hajského se v rámci předehrávky 16. kola Moravskoslezské divize, skupiny D museli sklonit před 
Rosicemi, kterým podlehli na jejich hřišti 1:3. Jedinou branku vstřelil v polovině prvního poločasu 
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. 

Žáci Olympie opět výše

 Opět po roce pořádal Klub stolního tenisu Blansko celostátní bodovací turnaj mladšího a nejmlad-
šího žactva, Memoriál Jiřího Přikryla. Turnaje se zúčastnilo celkem 217 hráčů a hráček z více než 
šedesáti oddílů. 
 Na turnaji opět natáčela Česká televize, asi pě-
timinutový sestřih by měl být odvysílán 5. prosince 
v odpoledních hodinách v relaci Sport v regionech. 
Nejmladším účastníkem vůbec byl Štěpán Brhel z 
SKST Hodonín, ročník narození 2006, nejmladší 
účastnicí byla Karolína Garčicová z MSK Břeclav, 
ročník narození 2005. 
Okres Blansko reprezentovali tito hráči:
 Kategorie mladších žáků - Bednář Josef, Nečas 
Marek, Petr Michal, Polívka Ondřej, Skoupý Petr, 
Zukal Aleš (všichni KST Blansko), dále pak Švancara 
Jakub (STK Zbraslavec), Novohradský Jakub (TJ 
Sokol Petrovice) a Žáček Roman (TJ Vysočany). 
Bohužel, nikomu se nepodařilo projít kvalifi kací mezi 

32 nejlepších, nejblíže postupu byli Bednář a Polívka, 
kterým scházel jeden vyhraný zápas.
 V kategorii mladších žákyň reprezentovala okres 
Blansko pouze Novohradská Karolína, která nastou-
pila i v neděli v kategorii žákyň nejmladších. V mlad-
ších vypadla v prvním kole kvalifi kace, v nejmladších 
vyhrála jeden zápas v základní skupině, obsadila 3. 
místo, což na postup nestačilo.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci - Valenta Jan (TSM Kladno)
Mladší žákyně - Bošinová Aneta (SKST Vlašim) 
Nejmladší žáci - Bělík Šimon (KST Ostrava) 
Nejmladší žákyně - Záděrová Linda (MS Brno)

-vory-

 Ve víkendových dnech 16. a 17. listopadu 2013 se konal v brněnském pavilonu baseballový tur-
naj Z-Cup určený pro žákovské výběry s ročníky narození 2002 a mladší. Olympia v minulém roce 
obsadila 12. místo, protože náš výběr byl složený výhradně z hráčů, kteří hráli tehdy baseball asi 2 
měsíce - tak jsme byli zvědavi, jak se roční práce na týmu projeví.
 Turnaj byl docela mezinárodní - přijeli také týmy 
rakouské a slovenská reprezentace. První den byl ur-
čen pro zápasy ve skupině - postupně jsme se utkali 
s brněnskými Hrochy, vídeňským Wiener Neustadt 
a Sokolem Hluboká, našimi kamarády z jihu Čech.
 Po skvělém výkonu jsme porazili Hrochy 8:0, ví-
deňáky 13:5 a po boji podlehli Hluboké 3:8. Těmito 
výsledky jsme se probojovali mezi nejlepší osmičku 
turnaje a v neděli nás čekaly zápasy čtvrtfi nálové.
 Nemilosrdný los postavil proti nám brněnské Dra-
ky. Leč jaké bylo jejich překvapení, když před jejich 
poslední směnou na pálce vedli naši 
chlapci 4:0! Bohužel, jejich home-run 
přišel v pravou chvíli a naše dvě chyby 
způsobily, že po řádné hrací době byl 
stav vyrovnaný a šli jsme do prodlou-
žení, v němž jsme nakonec podlehli o 
jediný bod.
 V zápasech o 5. až 8. místo dostali 
příležitost všichni naši hráči (včetně 
pětice hráčů, kteří budoou napřesrok 
hrát o kategorii niže), a proto porážka 
4:5 s Technikou Brno a 0:2 s pražskými 
Eagles ani tak moc nermoutí. Turnaj 
jsme si ještě vyplnili hodinovým přáte-
láčkem s vídeňátky (to, abychom pod 
mrazivou kopulí nezmrzli), které jsme 
porazili 13:0.
 Součástí turnaje byl také home-runo-

vý běh, ve kterém proti sobě stály trojice z každého 
týmu a jejich úkolem bylo co nejrychleji oběhnout 
štafetově všechny čtyři mety. Naši chlapíci - Tomáš 
Potůček, Štěpán Polák a Jakub Gregor - vítězili a 
vítězili, až zvítězili zcela!
 Tak se nám turnaj docela povedl - výborně pálil 
Adam Prudil, Jakub Štreit, Tomáš Pernica, v poli 
byl bezchybný Adam Prudil. Musíme ještě hodně 
pracovat na provedení odpalu a občas na taktice v 
poli, ale roční práce výsledky přinesla.

-mp-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Tak jak jsem napsal v předešlém článku, 12. 
sezóna squash centra je historií a tak turnaj, který 
proběhne tuto sobotu 23. listopadu, bude prvním v 
nové 13. sezóně. Slíbil jsem celkové výsledky obou 
doprovodných soutěží našich turnajů a tak zde jsou.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde jsme rozpočítávali 
všechny odehrané sety v rámci ofi ciálních měsíč-
ních turnajů, zvítězil obhájce loňského prvenství 
Václav Pelant s 239 sety, druhý skončil Jirka Pánek 
s 232 sety. Oba se zúčastnili všech 12 pořádaných 
turnajů. Další hráči již nebyli tak stoprocentní a na 
počtech setů je to znát. Třetí Nabil Lai má 199 setů, 
čtvrtý Jaromír Matal 181 setů. Dvojice na 5. a 6. 
místě Jan Urban 161 a Lenka Czakvaryová 160. 
Sedmý Karel Hudec, hráč nastupující generace, 
získal 143 setů. Turnajů se zúčastnilo celkem 57 
hráčů, z nichž bylo 50 mužů a 7 žen.
 V soutěži „Turnajový Leader“, kde vždy ve stupni-
ci 20 – 1 bodujeme prvních 10 hráčů turnaje, získal 
nejvíce bodů Nabil Lai - 168. Na druhém místě 
je dvojice Jaromír Matal, Jiří Pánek - 112 bodů. 
Čtvrtý Jindřich Čeladín 84, pátý Jirka Vybíhal 70, 
šestý Jan Urban 68 bodů. V soutěži bodovalo 36 
hráčů. Kompletní výsledky obou soutěží si můžete 
přečíst na nástěnkách na squashi. Připomínám 23. 
listopadu turnaj! 
 
PROVOZNÍ DOBA - SQUASH BLANSKO:
Po – Pá  07:00 – 21:00
Sobota   14:00 – 19:00
Neděle  14:00 – 19:00

-rl-

Stolní tenis TJ ČKD Blansko

22. listopadu 20138

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

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

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

- 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



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Víte, že jednotlivá kola Vašeho 
vozu se silnice dotýkají plochou 
velikou pouze jako lidská dlaň? 
Věnujte proto pozornost stavu 
i stáří pneumatik! Navštivte ně- 
kterého z našich autorizovaných 
servisních partnerů, kde právě 
nyní za výhodné ceny naleznete 
kompletní zimní kola včetně 
pneugarance na 3 roky. 

Profesionální zimní 
péče autorizovaných 
servisních partnerů 
ŠKODA

ŠKODA Vás 
připraví na zimu

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

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

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

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!!!

,

1. liga ženy 
 Obě venkovní utkání odehrála blanenská děvčata 
nekompletní a obě prohrála nejtěsnějším rozdílem. 
V Havířově se musela obejít bez Marie Jirůškové, v 
Brně zase bez Stanislavy Slezákové.

Moravská Slavia Brno – KST GMC Blansko 6:4
Body: Jirůšková 2, Ševčíková 2, Trávníčková 0
Baník Havířov – KST GMC Blansko 6:4
Body: Ševčíková Veronika 2, Slezáková 2, Ševčíková 
Markéta 0

2. liga muži
KST Blansko – KST Vsetín 10:3
Body: Dudík 3,5 Veselý 3,5 Přikryl 1,5 Svoboda 1,5
 Souboj prvního celku s posledním skončil sice 
jednoznačným výsledkem, průběh utkání ale již tak 
jednoznačný nebyl. Hosté ze Vsetína ukázali, že 
soutěž je velmi vyrovnaná a podcenit nelze vůbec 
nikoho. Už obě čtyřhry museli domácí vybojovat v pěti 
setech, pětisetových utkání nakonec muselo Blansko 
zvádnout celkem pět.

KST Blansko – KST Zlín 8:10
Body: Dudík 3,5 Přikryl 3,5 Svoboda 1 Veselý 0
 Přímý souboj o první místo v tabulce byl vyrovnaný 
od samého začátku. Za stavu 4:4 hosté šňůrou tří 
vyhraných utkání odskočili na 4:7 a s Blanskem to 
již nevypadalo příliš dobře. Obzvlášť když za stavu 
9:7 pro Zlín otáčel Aleš Přikryl zápas proti jedinému 
dosavadnímu přemožiteli Luboše Dudíka v této se-
zoně Liškovi ze stavu 0:2 a ve čtvrtém setu dokonce 

odvracel 2 mečboly. Za stavu 9:8 pro Zlín tak nastoupil 
Lukáš Veselý proti Prokešovi. První dva sety se mu 
vůbec nevydařily a hosté tak byli jeden set od vítězství. 
Lukáš sice dokázal třetí set vyhrát a ve čtvrtém dva 
mečboly odvrátit. U toho třetího se mu to ale již nepo-
dařilo, a hosté si tak odváží asi zasloužené vítězství.

3. liga muži
 Bez Lukáše Veselého, který hrál za A tým místo 
nemocného Pavla Čáka se muselo obejít blanenské 
béčko. Druhý Lanžhot B týmu moc šancí nedal, 
citelnější byla Lukášova absence proti Slatině, kde 
Blansko prohrálo 10:7.

Sokol Lanžhot – KST Blansko B 10:2
Body: Kvíčala David 2, Kvíčala Josef 0 Mikula 0 Kutil 
Libor 0
SK Slatina – KST Blansko B 10:7
Body: Kvíčala David 2,5 Mikula 2,5 Kvíčala Josef 1,5 
Kutil Libor 0.5

KP 2 muži
 Blanenský C tým domácí porážkou od první Slatiny 
v podstatě přišel o možnost bojovat o postup do KPI. 
Porážka je příliš krutá, zvlášť když domácí prohráli 7 
zápasů poměrem 3:2.

KST Blansko C - SK Slatina D 2:10
Body: Přikryl Jiří 2, Voráč 0 Kutil Libor 0 Polívka 0
 KST Blansko C – Sokol Moravské Knínice 10:2
Body: Procházka 3,5 Přikryl Jiří 3,5 Voráč 2 Polívka 1

-vory- K výhrám pomohly 
ligové zkušenosti

 Blanenští basketbalisté do 17 let se přiblížili k 
postupu do fi nálové části oblastního přeboru. „Dvě 
výhry nad Podolím zařídila především pětice hráčů, 
která hostuje v brněnských ligových týmech,“ uvedl 
trenér týmu Michal Navrátil.
Výsledky:  
BBK Blansko – Podolí 105:43
BBK Blansko – Podolí 109:49
Body celkem: 
Zemánek 74, Mazáč 35, Otisk 33, Grunwald 28, Tužil 
25, Čoupek 10, Konečný 4, Prokop 3, Zvěřina 2.

 Zatímco nejstarší tým klubu BBK Blansko dvakrát 
vyhrál, nejmladší celek minižáků jasně nestačil na 
dosud neporažené hráče BŠM Brno.
 „Uvolňujeme se pomalým driblinkem bez zrychle-
ní, hráči bez míče se neuvolní pro přihrávku, chybí 
akce "hoď a běž", nedostatečné je obranné a útočné 
doskakování a špatně vypomáháme spoluhráčům v 
obraně. Toto bude náplní příštích tréninků. Výsledky 
byly skutečným obrazem poměru sil,“ řekl trenér 
Antonín Zezula.
Výsledky: 
BŠM Brno : BBK Blansko 79 : 25 
BŠM Brno : BBK Blansko 84 : 12 
Body celkem: 
Nečas 13, Šmerdová, Streitová a Šmerdová po 6, 
Křížová a Ševčík Ondřej po 4, Svěráková a Dymá-
ček po 2. 

-kaj-

AKCE! Až do 13.12.Až do 13.12.  nákup nákup 

na splátky na na splátky na 

6 měsíců bez6 měsíců bez  navýšení!!!navýšení!!!
Např. notebook 10.000,- Kč, 1. platba 0,- Kč, pak 6 x 423,- Kč, pak 1 x 7.462,- Kč.
Platí na jakýkoliv nákup od 3000,- Kč. Možnost splátek na delší období.

Úrok 0%, RPSN 0%
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