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 Nedávno mi byl předložen zajímavý návrh: „Dám ti 
milión korun, když se už nikdy nepodíváš na Internet.“ 
Přiznám se, že jsem člověk, který se na síti pohybuje 
denně, Internet používám k zábavě i k práci a hi-tech 
hračičky se mi válí všude po bytě, takže jsem se smí-
chem odmítl. A nejsem sám. Internet vládne světu, dá se 
na něm najít prakticky cokoli a díky stále se zlepšujícím 
technologiím můžeme stahovat i velice objemné datové 
balíky. Vždyť ještě nedávno se software nedal koupit 
jinak než na CD v krabici a dnes? Stáhnete si program 
do svého počítače, koupíte si licenci, která vám přijde 
emailem, a nemusíte vytáhnout paty z domu – ba co 
víc?! Nevstanete z postele a během chvíle si na svém 
notebooku vesele účtujete, hrajete hry nebo čistíte disk 
antivirem. To je vše strašně prima, ovšem každá mince 
má dvě strany. Zatímco na straně jedné stojí obrovské 
možnosti Internetu, které můžeme využít v podnikání, 
k zábavě i studiu, na straně druhé stojí jeho velmi 
snadná zneužitelnost. Seženete tu totiž úplně všechno. 
Nejvíce však frčí samozřejmě fi lmy, hudba a počítačový 
software.
 Pirátství a zneužívání audiovizuálních děl už je tu 
dlouho. Vzniklo v podstatě s prodejem prvních video-
rekordérů. Ruku na srdce – pamatujete si na rok 1990 
a ojeté videokazety s rychlodabingem Ondřeje Hejmy, 
které byly neuvěřitelně ohrané, šly z ruky do ruky a byli 
jste rádi, že vidíte akční fi lm americké produkce, i když 
v příšerné kvalitě? Pirátství… Jistý hollywoodský gigant 
fi lm natočil, vyrobil, zaplatil a prodal dalším distributo-
rům do Německa, aby na fi lmu dále vydělávali. Jenže 
se našel z řad diváků někdo, kdo si vyrobený originál 
okopíroval a dále už ho šířil zadarmo, byť ze začátku 
zcela nevinně – jen mezi známými, jenže i ti mají své 
známé a už to jede… Dnes je to podobné, i když už ne 
tak zcela nevinné.
 Princip je jednoduchý. Koupíte 
si fi lm na DVD, pomocí počítače 
z něj uděláte fi lmový soubor a 
nabídnete jej ke stažení dalším 
uživatelům. Čím více uživatelů si 
jej ilegálně stáhne, tím víc z toho 
profi tujete díky systému odměn, 
který vám nabízí hostitelské strán-
ky, na které soubor nahrajete. Tyto 
hostitelské stránky zase vydělá-
vají na tom, že někteří jejich uži-
vatelé (a není jich málo) si pomocí 
SMS nebo kreditní karty zakoupí 
množství dat, které si stáhnou. 
Konečný uživatel je spokojen, 
jelikož si za pár korun stáhnul fi lm 
a při současné legislativě v ČR tím 

ani nespáchal žádný trestný čin. Ten, kdo na 
hostitelskou adresu fi lm nahrál, sice riskuje 
krk (to se totiž nesmí), ale má z toho odměny 
a hostitel, i když je povinen ilegální obsah 
mazat, je také spokojen – není žalobce, není 
soudce.
     Jeden z takovýchto hostitelských portálů 
(megaupload.com) byl minulý týden zrušen 
a jeho majitelé vzati do vazby. Jelikož šlo 
o stránky, které dominovaly v celosvětové 
TOP 10 co do počtu návštěv, vzbudil tento 
čin americké justice velký rozruch. Piráti 
a hackeři z celého světa protestují proti 
tomu, že je jim upírána svoboda Internetu, 
majitelé práv k šíření audiovizuálních děl a 
softwaru zase chtějí další krev. Hovoří se 
o první kybernetické válce a já se ptám, v 
čem je problém. Nemohl by se udělat legální 
portál, na kterém by si uživatel za jednu 

SMS v hodnotě 30,- Kč stáhnul fi lm? Vždyť za DVD 
v papírovém obalu zaplatíte dnes padesátikorunu, v 
ceně je výroba i distribuce a vydavatel ještě vydělá! 
Mp3 se dnes koupit dají, se softwarem problém také 
není, jen ty fi lmy…
 Pravdou zůstává ještě jeden fakt, a to, že je vše jaksi 
drahé. I do biografu už dávno nechodíme za dvacku a 
návštěva multikina s rodinkou, popcornem, coca-colou 
a 3D fi lmem vás vyjde na peníze, za které byste si u 
Batě koupili slušné kožené boty. Přijde mi, že u nás na 
každém produktu musí vydělat alespoň čtyři další fi rmy, 
jinak je to nezajímavé. Takže když z prodeje jednoho CD 
zahraničního interpreta odvedete obří procenta distribu-
torovi, další tučnou sumu OSA (Ochranný Svaz Autorů 
ČR) a v neposlední řadě také obchodu s hudebninami, 
dostanete se klidně k pětistovce, což je za 13 písniček 
skutečně trochu příliš. A možná je to právě OSA, kvůli 
kterému si tuzemští uživatelé myslí, že si na Internetu 
mohou s čistým svědomím stáhnout, co chtějí. Vždyť 
této organizaci jdou peníze z každé prodané tiskárny, 
z každé paměťové karty atd. Co kdybyste totiž použí-
váním těchto produktů zneužili autorská práva?!
 Pokud patříte mezi uživatele, kteří považují stahování 
ilegálního obsahu za běžnou věc, měli byste si něco 
uvědomit. I když vy sami nepácháte ilegální činnost, 
rozhodně se proviňujete proti etickému kodexu a du-
ševně tak okrádáte autory a producenty, kteří mají v 
této branži vložené nemalé peníze a spoustu práce. 
V neposlední řadě však také podvádíte všechny, kteří 
si toto zboží legálně koupili. Na straně druhé by měly 
příslušné orgány podniknout takové kroky, aby uživa-
telům zjednodušili legální stahování natolik, aby se jim 
už krást nevyplatilo…

-mumma-

 Počítačové pirátství se stává čím dál tím větším trnem v oku všem vydavatelům a lidem pohybujícím se 
v průmyslu fi lmovém, hudebním, i softwarovém. Na straně jedné tak stojí ti, kteří zneužívají Internetu ve 
svůj prospěch a na straně druhé zase organizace, které jsou pověřeny proti těmto lidem bojovat. Tato hra 
na lupiče a četníky, která se táhne již několik let, nabrala v poslední době docela velké obrátky.

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

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

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY KUCHYNĚKUCHYNĚ

úplně jinakúplně jinak
* nižší ceny ** nižší ceny *

* vyšší záruky ** vyšší záruky * Kompletní nabídku najdete na - www.mikark.cz

* OV 3+1 Blansko – Dvorská, 76 m2, 7.p., výtah, plast. okna, ..NC – 1 499.000 Kč
* DB 2+1 Blansko – Sever, 58 m2, 4.p.,balkon, rekonstrukce...NC – 1 389.000 Kč
* DB 1+1 Blansko – Sever, 45 m2, výtah, lodžie, převod do OV…NC – 899.000,- Kč
* Byty OV 1 a 2+kk Blansko – Dvorská, + auto-stání , různé typy ...NC – od 900.000 Kč
* Novostavba RD 5+1+gar. Ráječko – poz. 454 m2, dokončeno….NC – 4 490.000 Kč
* STP na RD Blansko – H.Lhota, IS na pozemku, klidné místo..NC – 1.900 Kč/m2

* Výstavba 4 RD Blansko – Pod Sanatorkou, stavby na „klíč“...NC – od 3,9 mil. Kč
* Výstavba apartmánů 4+kk Blansko – Sever, 110 m2, garáž...NC – info v RK

ŘRD 3+1  Blansko 
Horní Lhota, klidová zóna
Kompletní rekonstrukce, poz. 224 m2

NC - info v RK

Byt v OV 3+1 Blansko
Zborovce, nadstandard
88 m2, 3.p., výtah, plastová okna

NC - info v RK

www.realitymacocha.cz

Byt Blansko 3+1

Ulice Pod Javory – DB s možností převodu do OV 3+1 
(75 m2) s lodžií, žádaná lokalita města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.490.000 Kč

Byt Blansko 2+1

Ulice Dvorská. DB 2+1 (54 m2) s lodžií, vhodný k rekon-
strukci dle vlastních představ.
mob.: 777 857 740 Cena: 990.000 Kč

Byt Blansko 2+1

DB 2+1 na Náměstí Republiky (52 m2) s balkonem, velmi 
pěkný byt po rekonstrukci. 
mob.: 777 857 738 Cena: 1.290.000 Kč

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

Byt Blansko 2+1

Ulice Bezručova – OV 2+1 (60 m2) se dvěma lodžiemi 
a šatnou, klidná lokalita města. 
mob.: 777 857 740 Cena: 1.490.000 Kč

Byt Blansko 2+1

Ulice Dvorská. Bydlení pro náročné: OV 2+1 (57 m2), po 
kompletní rekonstrukci.
mob.: 777 857 738 Cena info v RK
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Zápis do speciální ZŠ
 Ředitelka Základní školy, Blansko, Nad Čertovkou 
17 (škola pro žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami - lehké mentální postižení) sděluje, že zápis 
dětí, které zahájí ve školním roce 2012/2013 povin-
nou školní docházku – tzn. zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy – se v naší škole uskuteční ve středu 
15. února 2012 v době od 10,00 do 16,00 hodin. 
Případné informace rádi poskytneme na telefonním 
čísle 516 410 631.

Poděkování manželům 
Habešovým

 Ve středu 18. ledna jsme po delší době mohli opět 
přivítat v SENIOR centru Blansko manžele Habe-
šovi, vzácné hosty, kteří se ve stáří věnují aktivně 
cestovatelskému koníčku. Ze svých putování pořizují 
videodokumenty a fotografi e, které jsou vhodně do-
plněné komentářem a dokáží přiblížit vzdálená místa 
doslova na dosah ruky. Stejně tomu bylo i v případě 
lednové besedy v našem zařízení, kdy nám tento 
cestovatelský pár přivezl ukázat nejzajímavější kouty 
Itálie. Na hodinu nám tak bylo umožněno podívat 
se na místa, která jsou nám jinak už vzdálená a 
nedostupná. Pěkný výklad, srozumitelný a poutavý 
komentář k videoreportáži z různých oblastí Itálie v 
nás zanechaly pěknou a trvalou vzpomínku. 

Děkují obyvatelé domova

Tříkrálová sbírka 2012
 Letošní Tříkrálová sbírka 2012 proběhla v termínu 
1. - 14. ledna 2012. Konečný výtěžek za Oblastní 
charitu Blansko je 1 400 018 Kč (rozpečetěno všech 
339 pokladniček).
 Z Vašich darů máme v plánu v roce 2012 podpořit 
tyto projekty:
● sociální rehabilitace – řešení aktuálních potřeb 
uživatelů
● podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež 
ohrožených sociálním vyloučením
● pomoc nemocným v Domácí hospicové péči
● pomoc lidem v nouzi bez rozdílu
● podpora výjezdního krizového týmu
 Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří 
vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich poklad-
niček. Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují 
nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Pěkná Modrá Doubravice
(centrum duševního zdraví)

 Na uvedené akce srdečně zvou pracovníci a 
uživatelé zařízení. Pro konkrétní časy poskytujeme 
informace na telefonu. Změna programu vyhrazena.
 Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám. 91 
(budova fary), tel. 515538565, e-mail: peknamod-
ra.blansko@charita.cz

Plán aktivit na měsíc únor
určený i pro veřejnost:
Výtvarné aktivity
07. 2. od 9:00 hod. – Koláž
14. 2. od 9:00 hod. – Náramky z korálků
21. 2. od 9:00 hod. – Šití přívěsků
28. 2. od 9:00 hod. – Keramické zápichy
Výlety
01. 2. – Návštěva planetária
08. 2. – Bowling
15. 2. – Solná jeskyně
22. 2. – Vycházka na Hořice

 -pěm-

Půjčovna kompenzačních 
pomůcek 

 Okresní organizace provozuje půjčovnu kompen-
začních pomůcek pro svoje členy, tak i pro ostatní 
zdravotně postižené. Výdej pomůcek je v kanceláři 
okresní organizace svazu tělesně postižených na 
Čapkově č. 6 v Blansku po dohodě. 
 Zájemci se mohou hlásit v úřední dny Po, St, Pá 
od 9-12 hod v kanceláři OO STP na Seifertově č. 
5 (budova OSSZ), 1. patro, dveře č. 106, telefon 
516411117.
 Jedná se o vozík mechanický a elektrický, skútr, 
polohovací postele, přenosné rampy, nemocniční 
stolek, chodítka, magnety.

Jiří Štěp, sociální pracovník,
OO STP Blansko 
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Když se spleteKdyž se splete
historie se současnostíhistorie se současností

Globální a lokální                    
blbnutí

 Jak jsem slíbil, tak činím. Svět, ve kterém 
žijeme, se nám mění přímo před očima. Mo-
bilní telefonie, sociální sítě, výkonné počítače. 
A mezi tím vším jsme my. Pořád stejně zrani-
telní, samostatně uvažující inteligentní bytosti. 
Jenže všeho do času.
 Výpočetní výkon počítačů se každých 18 
měsíců zhruba zdvojnásobí (podle Moorova 
zákona), většina moderních mobilních tele-
fonů disponuje větším výpočetním výkonem, 
než který byl použit při pilotovaném letu na 
Měsíc. Obklopují nás navigace, automatické 
opravy v prostředí textových editorů, útočí 
na nás skrytá reklama. Jsou to vymoženosti 
dnešní doby, ale ja mám o nás obavu. Za pár 
let se může stát, že málokdo bude umět číst 
v mapách, namísto přečtení knihy se bude-
me seznamovat jen se stručným obsahem, 
protože „nemáme čas“, pravopisná pravidla 
budeme ignorovat, protože „on to ten počítač 
sám nějak opraví“.
 Bez dalšího budeme přijímat informace, kte-
ré nám někdo předříká, upraví a naservíruje 
ke konzumaci, aniž bychom se zamysleli nad 
jejich seriózností. „Musí to přece být pravda, 
když to říkali v televizi“.
 Na každého, kdo jen trochu vybočí z řady, 
se bude pohlížet jako na vyvrhela, radikála 
nebo něco horšího. Příkladem budiž odmí-
tání teze globálního oteplování a investic do 
„obnovitelných zdrojů“ energie. Kdokoli proti 
novodobým prorokům jak to špatně skončí je 
více, či méně veřejně pranýřován za jiný názor. 
Dle mého názoru nemá instalace solárních 
panelů na úrodnou půdu a výstavba větrníků 
s racionálním uvažováním moc společného. 
Nevyzpytatelná energie z nich pocházející 
musí být navíc dotována, aby se vůbec vyplatil 
jejich provoz. Nevyzpytatelná proto, že může v 
konečném důsledku způsobit i kolaps rozvod-
né sítě (Slunci a větru poroučet neumíme).
 Dalším příkladem blbnutí je spojen s naším 
národním sportem. Stavění a boření pomníků 
a přejmenovávání ulic, náměstí a letišť. Oso-
ba nedávno zesnulého prezidenta Havla je 
jistě významnou součástí národní historie, ale 
co se děje kolem jeho památky je na můj vkus 
trochu silná káva. Historický význam každé 
osobnosti by měl být předmětem dlouhotrvají-
cí veřejné diskuse a až teprve s dostatečným 
časovým odstupem přistoupit k nějaké poctě 
ve formě tak zásadní jako je pojmenování 
letiště nebo portrét na bankovce. To platí 
pro Václava Havla stejně, jako pro kohokoli 
jiného.

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

OFFICER
Speciální obuv pro uniformované složky
S GORE-TEXOVOU MEMBRÁNOU 

* Splňuje normu 
 EN ISO 20347
 O2 WR HRO SRC FO
* Speciální nabídka
 za skvělou cenu
 jen u nás!!!
*  Výrazné slevy
 pro velkoodběratele.

S -- PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

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

PŮJČKY
HYPOTÉKY

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRO VÍCE VĚŘITELŮ

Tel.: 739 443 5443 544Tel.: 73399 44
www.dinero.cz

 - Dětské pokoje, PC stoly - Dětské pokoje, PC stoly
 - Postele včetně roštů a matrací - Postele včetně roštů a matrací
 - Montáž do 3 týdnů! - Montáž do 3 týdnů!

TruhlářstvíTruhlářství

Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhyKuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
Tel. 731 463 795, 737 106 850Tel. 731 463 795, 737 106 850

SEKRSEKR

Zlepšovák
 Šlágrem letošní zimy, ještě že je tak mírná, je nový 
vynález technických služeb, který by stál za paten-
tování. To není fotomontáž, ale dokument z neděle 
22. ledna. Ještěže to bylo v den pracovního klidu, 
protože v pracovní dny jsou zde zaparkovaná auta 
úřadů a v tom případě se jezdí středem vozovky, tedy 
po neprotažené části silnice. No uznejte motoristé – 
že je to světový unikát!

Text a foto: - Šr - 

 V předložených materiálech na poslední tiskové 
konferenci reagoval zřejmě na mé připomínky svým 
článkem o stavu pracovníků radnice tajemník Ing. 
Josef Kupčík. Vrátil se až do roku 2003, kdy města 
s rozšířenou působností převzala část agendy zruše-
ných okresních úřadů. Nevím proč, mně zajímal stav 
úředníků a jejich pohyb v minulých dvou letech. Ten 
však v materiálu uveden nebyl, takže jsem z toho ne-
zmoudřel. Proto zveřejňuji doslovný text (se dvěma 
připomínkami v závorkách) jak je v tiskové zprávě s 
titulkem „Úpravy ve struktuře úřadu“ uveden: 
 „V souvislosti se sociální reformou, kdy došlo k 
přechodu nepojistných sociálních dávek z agendy 
městských úřadů pod Úřad práce ČR, jsme na MěÚ 
Blansko řešili úpravu struktury úřadu. Výsledkem 
je,že k 1.1.2012 přešlo 7 zaměstnanců k novému 
zaměstnavateli – Úřadu práce ČR a 3 pracovní místa 
byla zrušena (pozn. redakce: dalo by se usoudit, že 
práci 10 zaměstnanců bude na ÚP ČR dělat jen 7 
bývalých zaměstnanců radnice). Ve struktuře odboru 
sociálních věcí tedy došlo k celkovému snížení o 10 
pracovních míst. I tak zůstává tento odbor největším. 
Je to tím, že už k 31. 3.1999 (kdy starostkou byla 
Věra Vachová) jsme zrušili příspěvkovou organizaci 
Městský úřad sociálních služeb a pečovatelskou 
službu převedli do nově vytvořeného oddělení v 
odboru sociálních věcí. Tímto krokem jsme ušetřili 
místo ředitele a ekonoma.
 Když už jsem se dostal do historie úřadu, připo-
menu některé zajímavosti. Od roku 2003, kdy došlo 
k další etapě reformy veřejné správy, přešly na náš 
úřad činnosti ze zrušeného okresního úřadu. Od té 
doby, i když jsme podle nejrůznějších úprav zákonů 
vykonávali stále více činností, jsme ve struktuře 
zrušili 30,9 pracovních míst, z toho 7 jsme převedli 
na Úřad práce ČR. Jen pro pořádek ještě musím do-
plnit, že jsme 4,5 místa vytvořili. Struktura Městského 

úřadu Blansko je tedy od roku 2003 k dnešnímu dni 
celkově zeštíhlena o 26,4 pracovních míst“. Tolik 
tajemník MěÚ Ing. Josef Kupčík.
 Zdržuji se komentáře, já jsem se nedopočítal, o 
kolik zaměstnanců město snížilo jaký stav ne od roku 
1999 ani 2003, ale svojí zásluhou, nikoliv převodem 
zaměstnanců dle zákonného opatření na Úřad práce 
ČR za poslední dva roky, co se o jejich snižování 
celostátně více mluví, jak usiluje.

Jiří Šrámek

 Hosty poslední tiskové konference na radnici vedoucí obvodního oddělení Územního odboru Policie 
ČR Blansko npor. Mgr. Ivan Řehák a tisková mluvčí por. Mgr. Iva Šebková, kteří přítomné novináře 
seznámili s činností policie na území Města Blansko v uplynulém roce.

 Dle por. Mgr. Ivy Šebkové zajišťovalo v působnosti 
Územního odboru Blansko bezpečnost 129 policistů 
z toho ve vnější službě 94 uniformovaných policistů a 
35 kriminalistů. Pro srovnání trestné činnosti uvedla 
statistiku případů v letech 2008 až 2011:

 Na základě posílení obchůzkové činnosti v blíz-
kosti supermarketů se podařilo snížit počet krádeží v 
těchto obchodech. Zvýšeným dohledem se podařilo 
snížit i aktivitu sprejerů ze 60 případů od roku 2008 
na 19 případů v roce 2011 a v celém okrese z 99 
na 39 případů. Při této debatě jsem vzpomněl na 
nedávnou reportáž z výstavy obrazů, jejichž autory 
byli sprejeři. Byl jsem mile překvapen, jaké příjem-
né dojmy jejich díla vyvolala. Co kdyby podobnou 
příležitost poskytla sprejerům i blanenská galerie? 
Rozhodně by předčila některé tam doposud realizo-
vané výstavy – jako byla 
třeba ta s rozházenými 
židlemi v hlavní místnosti 
a okurkou přitisknutou 
mezi dvěma stoly v míst-
nosti druhé. 
 Hovořilo se i o vzor-
né spolupráci městské 
a státní policie. Jeden z 
příkladů - koncem břez-
na minulého roku došlo 
na ulicích Seifertova a 
Hybešova k opakované-
mu napadení a oloupení 
70letého muže a 60leté 
ženy stejným pachate-
lem. Poškozený případ 
osobně oznámil na Měst-
ské policii, jejíž strážníci 
podle dokonalého popi-
su pachatele, kterým byl 
třicetiletý muž, zadrželi 
v blízkosti blanenského 

kina a předali ho k objasnění jeho činnosti Policii ČR. 
 V období posledních měsíců roku 2011 bylo 
v Blansku nahlášeno pět krádeží vloupáním do 
bytů, kde se středem pozornosti pachatele staly 
notebooky, fotoaparáty, set top boxy, nabíječky, ale 
i šperky a další cenné věci. V jednom případě si 
pachatel odnesl i deset obrazů různých autorů, v 
dalším pokusu jej odradil alarm, který spustil, když se 
nezván do bytu dostával. Přesto stačil majitelům bytů 
způsobit škodu za téměř 170 tisíc korun. Postupným 
prověřováním byl vytipován čtyřicetiletý muž s boha-
tou trestní minulostí. Na základě celostátního pátrání 
se část odcizených věcí podařilo zajistit a podezřelý 
muž se k trestné činnosti doznal. K pokroku policisté 
dospěli i při monitorování toxikománie. V březnu byl v 
Blansku a blízkém okolí získán poznatek o distribuci 
pervitinu, na které se podílely tři osoby. Poznatek byl 
šetřením potvrzen. Při „návštěvě“ pachatelů policisté 
objevili i varnu na pervitin. Zadržené osoby jsou 
podezřelé i z páchání další trestné činnosti.
 Jak ukazuje statistika, u většiny sledovaných 
nezákonností dochází k včasnému odhalení pacha-
telů a díky tomu i k postupnému snižování trestné 
činnosti.

Jiří Šrámek

Blansko - rok 2008 2009 2010 2011 
Násilná TČ 44 31 24 36
Mravnostní TČ 1 5 2 3
Krádeže a vloupání 301 207 234 195
Podvody 21 25 14 13

O zajímavost tiskové konference Města Blansko se postarala tisková mluvčí 
Policie ČR por. Mgr. Iva Šebková a vedoucí obvodního oddělení blanenské 
policie npor. Mgr. Ivan Řehák.

Foto: - Šr - 
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O květinách s Petrem LebišemO květinách s Petrem Lebišem

O kolik zdraží teplo?O kolik zdraží teplo?

PŘEVRATNÁ NOVINKA

LipoCryo
Dámy a pánové, zmrazte
a odstraňte tukové buňky!

Kryolipolýza
 - neinvazivní liposukce nové generace.

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

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

 Příjemnou výzdobou města byla v minulém roce spousta krásných květin, kterými se v centru města 
představil boskovický zahradník Petr Lebiš. Řada občanů byla nadšena tím, jak Blansko prohlédlo, a 
vyslovila přání, aby se podobné akce staly nejen pravidlem a zkrášlily i další prostory středu města. 
V novoročním rozhovoru potvrdil starosta Toufar, že ve spolupráci s panem Lebišem bude město 
rozhodně pokračovat. A nejen město, ale i blanenští zahrádkáři, kteří jej požádali o předání zkuše-
ností právě v pěstování květin a jejich výsadby do zavlažovacích truhlíků. Toto nadšení občanů mě 
motivovalo k návštěvě Lebišova zahradnictví v Boskovicích.
 Při setkání jsem se dověděl, že Lebišovo za-
hradnictví vzniklo již v roce 1935 a jako jedno z 
mála zůstalo po celá léta bez přerušení soukromou 
fi rmou. Díky dlouholeté praxi se v roce 1987 mohl 
pan Lebiš svými květinami představit na výstavě 
FLORA Olomouc. Právě tam se stal uznávaným od-
borníkem, který v soutěžích vystavovatelů získal do 
roku 2010 17 medailí a značný počet diplomů. Díky 
těmto úspěchům byl zván na výstavy v Litoměřicích, 
Českých Budějovicích, Lysé n/Labem a Nitře. Mimo 
pěstováním květin se zabýval i technickými potřebami 
pro zavlažování květin v truhlících. A podařilo se. 
Zavlažovací truhlíky, které se mu podařilo vyrobit, 
se staly šlágrem spousty výstav, čtyřiceti pořadů s 
Přemkem Podlahou v Receptáři a dvaceti TV pořadů 
s Jiřinou Bohdalovou. Mnohokráte byl pozván i do 
Českého rozhlasu Brno a čtyřikrát do roka vystupoval 
v pořadu Telerána Slovenské TV Markíza. 
 Na základě letitých zkušeností se v minulém roce 
rozhodl udělat výstavu, jakou zatím nikdo nedělá. 
Výsledkem byla nabídka výstavy květin sloužící ke 
zkrášlení boskovického náměstí. S politováním kon-
statoval: „Neuspěl jsem, dle boskovického starosty 
by to zabralo parkovací místa! Když jsem neuspěl v 
místě své fi rmy, učinil jsem stejnou nabídku představi-
telům Blanska, u kterých jsem se setkal s příjemným 
porozuměním. Moje nabídka byla přijata, a jak jsem 
zjistil, že výstava květin měla u občanů velmi příznivý 
ohlas. Na základě televizní reportáže z Blanska o ni 
projevilo zájem i Městské divadlo v Brně.“ 

 Největšího úspěchu pan Lebiš dosáhl se svým 
vynálezem - samozavlažovatelným truhlíkem na 
květiny, který se mu podařilo vyrobit a uvést na trh. K 
tomu uvedl: „Podobné truhlíky označené jako samo-
zavlažovací se prodávaly ve Francii, Německu a Itálii 
již v roce 1960. Když jsem si je tenkrát sehnal, zjistil 
jsem, že je to jen reklamní podvod, protože funkci, 
kterou inzerovaly, neplnily a skončily na smetišti. 
Hlavní závadou u těchto zařízení byly – a doposud 
u nich jsou nefunkční knoty. To se pozná podle 
toho, že když je dáte do nádoby s vodou, tak vodu 
nenasají a plavou na hladině, zatím co funkční knot 
nabobtná a ponoří se. Těm zahraničním i některým 
u nás vyráběným knotům chybí pro správnou funkci 
podstatná vzlínavost. Nestačí však pouze vyměnit 
knot. Aby byl truhlík funkční, jsou nutné i jeho další 
změny“. Vývoj takového truhlíku trval téměř deset let. 
Výsledek byl ověřen Prof. Ing. Františkem Kobzou 
Csc. dvouletým testováním na Zahradnické fakultě v 
Lednici a teprve potom zadán do výroby. Zajímavostí 
je, že k řešení zavlažovacího truhlíku přivedli pana 
Lebiše brněnští chalupáři, kteří potřebovali vyřešit co 
s květinami, aby vydržely pět dnů, než opět přijedou 
na chalupu, bez zálivky. 
 Jak z rozhovorů s panem Lebišem i starostou 
Blanska Ing. Toufarem vyplynulo, můžeme se i v 
letošním roce těšit na krásu květin na blanenských 
náměstích. Doufejme, že se ze vzájemné spolupráce 
stane nová blanenská tradice.

Jiří Šrámek

Petr Lebiš má ve svém skleníkovém království tisíce květinových sazenic, které nás krásou svých květů opět 
při sobotních koncertech a procházkách centrem Blanska potěší.                                                Foto: - Šr - 

 Znalost cizího jazyka je nedílnou součástí vzdělanosti člověka, žijícího ve sjednocené Evropě.  
To je také jeden z důvodů, proč ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 věnuje výuce jazyků značnou 
pozornost.  Ve školním roce 2011/2012 jsme jazykovou výuku na naší škole obohatili o další 
moderní prvek, práci s Evropským jazykovým portfoliem (EJP). EJP je moderní celoevropský 
jazykový nástroj, který podporuje samostatnost žáků a umožňuje jim dokladovat jejich jazykové 
schopnosti během celého procesu jazykové výuky.
 Ve škole využíváme jak listinnou variantu EJP, 
se kterou pracují žáci 5. ročníku, tak také verzi 
elektronickou, tzv. elektronické EJP, do jehož 
pilotáže se zapojili žáci 8. a 9. ročníku naší školy 
ve spolupráci s Krajským centrem jazykového 
vzdělávání v Plzni.
 Práce s EJP má mnoho výhod. K těm největším 
patří, že je zdarma, přístupné pro všechny, má 
různé jazykové varianty 
a práce s ním je snadná. 
Práce s EJP  je běž-
nou součástí jazykové 
výuky v celé Evropě a 
na všech typech škol. 
Další jeho předností je, 
že zohledňuje jazykové 
úrovně dané společným 
evropským referenčním 
rámcem (A1-C2).  EJP 
umožňuje žákům, kteří 
s ním pracují, sledovat 
a plánovat svůj pokrok 
v jazykovém vzdělávání 
a také doložit dosažené 
své jazykové znalosti, 
tzv. jazykovým pasem, 
který dokladuje dosaže-
nou jazykovou úroveň. 
To je výhoda např. při 
přestupu na jinou školu, 
při přijímacích pohovo-

rech nebo v případě, že si plánujeme nějakou 
certifi kovanou jazykovou zkoušku. Své elektronic-
ké jazykové portfolio si může založit každý žák, 
student i dospělý na adrese: www.ejp.rvp.cz. Jak 
jsme se přesvědčili u nás na škole, práce s EJP 
je pro žáky atraktivní a můžeme ji doporučit všem, 
kteří studují nějaký cizí jazyk.

Helena Daňková

 Začíná rok 2012 a odběratelé tepla ze soustavy CZT v Blansku pravděpodobně přemýšlí, jaké 
změny je letos čekají v dodávkách tepla, náklady na něž tvoří významnou položku jejich rodinných 
rozpočtů. Změny už nastaly nebo v průběhu roku nastanou. Než o nich budeme informovat, dovolte 
se ještě vrátit k právě skončenému loňskému roku. Už proto, že v těchto dnech dostali odběratelé 
vyúčtování dodávek tepla za rok 2011.

 Ten byl z pohledu vytápění bytových domů pro 
odběratele velmi příznivý, neboť díky příznivému po-
časí zejména v závěru roku bylo množství prodaného 
tepla v soustavě CZT o cca 12% nižší než v r. 2010. 
To znamená, že cena tepla se zvedla, ale mnohem 
důležitější je, že v důsledku tohoto se platby za teplo 
snížily o cca 6 mil. Kč! A o tuto částku zaplatí naši 
zákazníci méně. Domnívám se, že to je dobrá zpráva 
– ne vždy je cena tepla tím hlavním měřítkem. To by 
ostatně mělo být zřejmé i z vyúčtování r. 2011 – v 
drtivé většině mají jednotlivé domy přeplatky plateb.
 Co tedy přinese rok 2012? Nezakrýváme, že 
špatnou zprávou je fakt, že daň z přidané hodnoty 
pro teplo se zvedla od 1.1.2012 na 14 %, což pro 
neplátce DPH bude znamenat zdražení tepla. 
 Naopak, dobrou zprávou je, že predikce vývoje cen 
plynu na letošní rok signalizuje, že jeho cena bude 
během roku klesat. V tomto případě je výhodou, že 
globálně vzato, ekonomický růst v Evropě se zasta-
vil, notabene hrozí recese ekonomiky včetně ČR, 
poptávka po plynu klesá a důsledkem je jeho nižší 
cena. Optimista by řekl: všechno špatné je k něčemu 
dobré.
 Je nám jasné, že naše společnost nemůže v 
této situaci zůstat s rukama v klíně, ale dle svých 
omezených možností se musíme snažit zmírnit výše 
uvedené faktory, které negativně ovlivňují cenu tepla 
- jde zejména o zvyšující se ceny plynu (doufejme, že 
letošní rok bude světlou výjimkou) a elektřiny. Jedním 
ze způsobů, jak tohoto dosáhnout je kombinovaná 
výroba elektřiny a tepla. Proto se naše společnost 
už v r. 2011 rozhodla instalovat na řídicích kotelnách 
soustavy CZT kogenerační jednotky (dále jen KGJ), 
při jejichž provozu dochází právě ke kombinované 
výrobě elektřiny a tepla. Dovolte bližší vysvětlení.

Projekt instalace KGJ v soustavě CZT v Blansku:
 Co to je kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
(dále jen KVET)? Je to výrobní proces, při kterém v 
jednom zařízení (KGJ) při výrobě el. energie pomocí 
plynových motorů vzniká i tepelná energie, která se 
využívá v topném systému k vytápění a ohřevu teplé 
vody, v našem případě v soustavě CZT.
 Aby provoz byl co nejdelší a vyrobilo se co nejvíce 
el. energie (ta je dotována), jsou součástí soustavy 
KGJ akumulační nádrže, ve kterých se teplo, které 
momentálně není v soustavě CZT potřeba, akumulu-
je a použije se v době, kdy KGJ už nejsou v provozu 
(nejvýhodnější je provoz o délce 8 nebo 12 hod. za 
den).
 Vyrobená elektřina má dvojí využití: prioritně se 
využívá pro vlastní provoz kotelen, na kterých jsou 
KGJ instalovány. Znamená to zlevnění tepla, neboť 
tato elektřina je mnohem levnější, než dodávaná 
kterýmkoliv distributorem (její výrobní náklady jsou 
cca 2,- Kč/kWh).
 El. energie, kterou kotelny nespotřebují, se dodává 
do distribuční sítě a inkasuje se za ni příspěvek na 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). V 
našem případě, kdy projekt instalace KGJ na čtyřech 
kotelnách CZT v Blansku fi nancuje naše společnost 
Zásobování teplem s.r.o, je použit jako příspěvek 
do ceny tepla, který vyrovnává náklady spojené 
s investicí (odpisy a úvěr). Díky tomu nedojde 
investicí ke zvýšení ceny tepla, ale při optimálním 
provozu KGJ může dojít i k jejímu poklesu. Tak zní 
také základní požadavek města Blanska, které nám 
investici povolilo: investicí v žádném případě nesmí 
dojít k byť nepatrnému nárůstu ceny tepla! Naopak, 
po odepsání investice (do konce r. 2018) cena tepla 
rapidně klesne, protože příspěvek KVET bude použit 
k jejímu dotování a dojde k poklesu až 100 Kč/GJ !
 Další efekty kombinované výroby elektřiny a tepla 
jsou rovněž nezanedbatelné - dochází při ní ke sní-
žení spotřeby plynu (jeden proces = dvě energie) 

a tím pádem i ke snížení emisí CO2. Významný je 
i fakt, že provoz KGJ prodlužuje životnost kotlů na 
kotelnách (když jsou v provozu KGJ, kotle stojí) a 
tím i celé soustavy CZT.
 Je ale třeba přiznat i to, že tímto projektem jsme, 
obrazně řečeno, neobjevili Ameriku. KVET má v 
ČR, ale i EU dlouholetou tradici a např. Německo, 
které opouští atomovou energii počítá s KVET jako 
s jednou alternativou výroby el. energie. Vycházeli 
jsme také ze svých vlastních zkušeností, neboť v 
současné době už provozujeme kogenerace na 
kotelnách v Blansku a Boskovicích.
 Můžeme tedy s plnou odpovědností prohlásit, 
že jde o kvalitní projekt, který má za cíl korigovat 
nárůst cen paliva a el. energie. Tím pomůže ve 
střednědobém horizontu stabilizovat cenu tepla a 
i soustavu CZT v Blansku tak, aby dodávky tepla 
byly pro odběratele stále zajímavé a hlavně cenově 
dostupné.
 Protože přínosy provozu KGJ jsou nezpochybni-
telné, chystáme podobné projekty i v Boskovicích, 
Brně a Zubří, kde rovněž provozujeme soustavy CZT.

Základní parametry projektu:

Výše investice: 36 mil. Kč
Délka projektu: do 31.12.2018
Instalovaný výkon: 1,2 MW
Umístění KGJ: kotelny K 317 /ul. Smetanova/
 K 331 /ul. Dvorská/
 K 332 /ul. Pod javory/
 K 328 /Zborovce/
Uvedení do provozu: 1. polovina r. 2012.

Současný stav projektu:
 Kogenerační jednotky chceme uvést do provozu 
co nejdříve, aby generovaly zisky.
 V současné době jsou KGJ dodány na třech 
kotelnách (na kotelně na Zborovcích bude dodána 
začátkem března), postupně jsou dodávány také 
akumulační nádrže v takových termínech, aby od 
února začala vlastní montáž strojní části a realizace 
trafostanic, pomocí nichž bude elektřina vyváděna 
do distribuční sítě.
 Montáže celého zařízení budou prováděny mimo 
provoz kotelen - ten v žádném případě nebude ani 
v sebemenším narušen! 
 Aby si naši odběratelé tepla udělali obrázek o tom, 
jak práce na projektu pokračují, naše představa je, že 
v rámci tradičního semináře s odběrateli tepla, který 
plánujeme na únor, uděláme „ den otevřených dveří 
„ na kotelnách, na kterých bude probíhat instalace 
kogeneračních jednotek a akumulačních nádrží.
 Na závěr bych chtěl ještě zmínit informaci, že po-
dobný projekt už realizujeme pro SLUŽBY Blansko 
na městských lázních. Tam jsme pokročili mnohem 
dál – kogenerační jednotky jsou od začátku ledna již 
v provozu a na jaře budeme pokračovat 2. etapou. S 
tímto projektem Vás podrobně seznámíme v příštím 
čísle.

Svatopluk Nezval,
Jednatel společnosti Zásobování teplem s.r.o
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Vyřešte problémy s únikem moči

NATRVALO!NATRVALO!

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

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

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

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

út   7 - 13,   pá   7 - 13

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

Londýn: Klid a shonLondýn: Klid a shon
 Ještě se zastavím u londýnské 
O2 arény. Na rozdíl od té praž-
ské, v britské metropoli je pro-
stora malým městem ve městě. 
Uvnitř najdete spoustu zábavy, 
barů, restaurací, výstav a exhi-
bicí. O2, jak jsem již zmiňoval 
naposledy leží trochu bokem od 
hlavního dění, nicméně je snad-
no dostupná buď na lodi nebo 
podzemní dráhou.
 Před arénou je malé náměs-
tíčko: Peninsula Square, kde 
zejména v teplých měsících není 
od věci relaxovat stranou od 
ruchu velkoměsta. Třeba když 
čekáte na nějakou akci v hale 
pořádanou, ať už je to cokoli. Ta-
kovou dominantou tohoto místa 
je Peninsula Spire, 45 m vysoký 
nerezově-ocelový monument, 
nejvyšší podobná stavba v ce-
lém Spojeném království. Celé 
prostranství je velmi citlivě zpra-
cováno. Nechybí tu vodotrysky, 
atrakce pro děti a určitě celé 
místo stojí za návštěvu.
 Londýn je ostatně typický tím, 
že velmi snadno se dostanete z 
rušných ulic žijícího velkoměsta 
do prostředí klidu. Velké množ-
ství parků je ostatně pro Anglii 
typické. I přesto, že bývají často 
(zejména v době oběda) hodně 
přeplněné, ještě stále je možné 
vnímat jejich prostředí jako velmi 
uklidňující. Až na výjimky je tu 
i pořádek, což je pro našince 
malinké překvapení. Občas se 
tudy projede policejní hlídka na 
koních a po náročném dni plného 
turistiky v některém z místních 

parků rád odpočine mnohý výletník.
 Příznivou „atrakcí“ současného 
Londýna je možnost si půjčit jízdní 
kolo a část své prohlídky absolvovat 
na něm. Stojany s koly jsou k vidění 
na mnoha rozích a k půjčení vám 
bohatě postačí kreditní karta. Kolo 
navíc nemusíte nutně vracet tam, 
kde jste si jej původně vypůjčili, takže 
se jedná o zajímavou alternativu k 
hromadné dopravě.
 Nutným předpokladem je ov-
šem příznivé počasí. Každý asi ví, 
že základní výbavou pro cestu do 
Londýna je deštník, ale přiznám se, 
že po dobu mých častých pobytů 
tam jsem zažil déšť málokdy. A ani 
tehdy mi Londýn nepřipadal ošklivý. 
I v dešti má svoje kouzlo. Co mne 
opravdu mrzí je to, že už nenarazíte 
na typickou londýnskou věc... Fish 
and Chips prodávané z rohových 
okýnek, zabalené jen do papíru a ob-
čas dokonce i novinového. Nejspíš je 
to důsledek některé z hygienických 
norem, ale stejně mi ta možnost si 
místní specialitu právě takto vychut-
nat chybí.
 Pokud v některém z parků 
nebo malebných zákoutí zatoužíte 
zase na chvíli po shonu velkoměsta, 
jednoduše se přesunete zpět do 
centra dění. Na Piccadilly Circus 
nebo Leicester Sqare se pořád něco 
děje, můžete zajít do divadla, na mu-
zikál, do kina nebo do baru, město 
žije neustále a navíc je i poměrně 
bezpečné. Každopádně by si jistě 
návštěvník neměl noční návštěvu 
centra nechat ujít.

Petr J. Drahovzal

Hyde ParkHyde Park

O2: ExteriérO2: Exteriér

O2: InteriérO2: Interiér

O2: Peninsula SquareO2: Peninsula Square

V blanenském středisku Vysoké školy mezinárodního podnikání ISM 
Slovakia Prešov se v budově Obchodní akademie konala 19. ledna 
promoce prvních absolventů bakalářského studia. Budoucí bakaláře 
doprovodila spousta přátel a rodinných příslušníků.

Ve slavnostních úborech se promoce zúčastnili prešovští představitelé 
Vysoké školy, kterým bylo představeno prvních dvacet úspěšných bla-
nenských absolventů bakalářského studia mezinárodního podnikání v 
obchodě a službách.

Diplomy úspěšným bakalářům předal představitel blanenského střediska 
Vysoké školy Prešov Ing. Bc. Jan Hrnčíř, MBA. Jedním z prvních byl Michal 
Bronec. Po skončeném ceremoniálu se při rautu setkali novopečení bakaláři 
se svými rodinami a naposled s přednášejícími.            Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z PRVNÍ PROMOCE ** FOTOREPORTÁŽ Z PRVNÍ PROMOCE *
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V DDM se nezahálíV DDM se nezahálí

Představitelé Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko Ing. Bc. Jiří 
Crha a ředitel Vodárenské akciové společnosti Ing. Petr Fiala navštívili 
blanenskou pobočku organizace nevidomých, aby jim předali svůj dar.

Tím darem a milým překvapením pro nevidomé byl nový počítač vy-
bavený hlasovým softwarem pro činnost zrakově postižených klientů. 
Předává jej ředitel VAS Boskovice Ing. Petr Fiala.

Jako první si nový počítač v přítomnosti blanenského místostarosty Ing.Bc 
Jiřího Crhy vyzkoušela jedna z nevidomých, slečna Bc. Kateřina Kubínová. 
A překvapivě si s ním dobře rozuměla.

Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Dojemná akce Dojemná akce 
v nejvyšším patřev nejvyšším patře

 Příjemný zážitek připravili členům Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), 
oblastní odbočky Blansko, sídlící v budově bývalé mateřské školy na ul. K.J. Mašky představitelé 
Vodárenské akciové společnosti Ing. Petr Fiala a Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu 
Blansko Ing.Bc. Jiří Crha, kteří jim v pondělí 16. ledna předali počítač se speciálním hlasovým soft-
warem pro zrakově postižené. 

 Dle předsedkyně Věry Peterkové je tento specielní 
počítač významným zařízením pro komunikaci zra-
kově postižených členů, kteří navštěvují blanenskou 
oblastní odbočku SONS. Abych se přiznal, byla to 
moje první návštěva v tomto mimořádně prospěšném 
blanenském zařízení pro zrakově postižené občany, 
kteří zde mají příležitost k uplatnění svých schop-
ností. A právě toto zařízení jim umožňuje zvládnout 
nezbytné dovednosti, přiměřenou samostatnost a 
prospěšnou seberealizaci. Zúčastňují se různých 
setkání, soutěží vodících psů a rehabilitačních 
pobytů. Klub pro své členy pořádá řadu akcí, různá 
posezení, zájezdy, kurzy vaření a seznamovací akce, 

kupř. o léčivé síle a energii přírodních kamenů, nebo 
návštěvu solné jeskyně atd. 
 Podobně jako dárci počítače podporují činnost 
blanenské pobočky SONS i někteří blanenští podni-
katelé. Myslím, že by jich mohlo být – i když členové 
SONS ze skromnosti na rozdíl od jiných organizací 
svoje potřeby neinzerují, o pár více. Myslím, že by 
mohlo více pomoci i město. Ne že by si stěžovali, 
ale když jsem za touto reportáží šlapal po schodech 
až do nejvyššího patra, kde jim byly poskytnuty pro 
činnost potřebné prostory, vůbec jsem tuto trasu těm 
nevidomým nezáviděl. 

- Šr -

 Zdravíme všechny naše příznivce v novém roce 2012. Po vánočních prázdninách se opět činnost 
Domu dětí a mládeže Blansko rozběhla v plném proudu. Pravidelná činnost kroužků pokračuje tak, jak 
bývá zvykem podle rozvrhů. Zveme všechny kluky a holky na akce, které budeme pořádat v průběhu 
měsíce ledna. Jejich nabídku najdete na webových stránkách DDM www.ddmblansko.cz i přímo v DDM. 
Zde bychom chtěli všechny pozvat na dětský karneval, který se bude konat v sobotu 28. ledna. Vždyť 
měsíc ledem je ve znamení plesů a karnevalů!

 Také u nás můžete strávit jarní prázdniny, v týdnu 
od 6. do 10. února. Připravujeme několik příměstských 
táborů, pobyty mimo město i prázdninovou hernu pro 
ty, kteří mají volný třeba jenom jeden den. Bylo by 
škoda sedět doma u televize nebo u počítače, když 
je možnost naučit se něco nového a prožít báječné 
zážitky s ostatními. Úplnou nabídku připravovaných 
prázdninových programů opět naleznete na našich 
webových stránkách a nabídkových plakátech. Zveme 
všechny i na další akce, které pořádáme v únoru. 
Jsou to: návštěva představení v Divadle ve Vaňkovce, 
malování na oblázky, Turnaj v petangue a Bowlingový 
turnaj. Nabídku opět můžete najít na našich webových 
stránkách www.ddmblansko.cz a v DDM.
 Stejně, jako se staráme o volný čas dětí a mládeže 
v našem městě a širokém okolí, tak nezapomínáme 

ani na talentované mladé lidi. Ti mohou své znalosti 
a vědomosti zúročit ve školních a okresních kolech 
předmětových soutěží MŠMT a Středoškolské od-
borné činnosti. Nejúspěšnější potom postupují do 
krajských a celostátních kol. Úspěchy těchto mladých 
lidí jsou pak odměnou pro ně, pro pedagogy, kteří je 
po celý rok pečlivě připravují i pro nás zaměstnance 
DDM Blansko.
 My všichni v DDM věříme, že si dokážete vybrat 
z naší nabídky a uvidíme se spolu na některé akci 
během ledna či o jarních prázdninách. A že sněhová 
nadílka zatím čeká? Nevadí, vždyť přece možností, 
jak se zabavit je dost a dost!
 Moc se na Vás těšíme

Mgr. Tomáš Zachoval
a zaměstnanci DDM Blansko
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Co nového v kadeřnictvíCo nového v kadeřnictví
Jany Vaňkové?Jany Vaňkové?

 Kadeřnictví Jana Vaňková je v provozu již 10 let! Po dvouleté pauze na mateřské dovolené 
se majitelka vrátila, aby dále stříhala a kadeřila svoje zákazníky. Je na provozovně 2 dny v 
týdnu (ve středu a v pátek). Další dny vás ráda ostříhá její kolegyně Hanka. V kadeřnictví 
stříhají dámy, pány i děti.

Páni bez objednání
 Každé úterý stříháme pány bez objednání a 
nabízíme novinku - pětiminutové barvení pro 
pány s prvními šedinami!

Brazilský keratin
 Novinkou v kadeřnictví je také Brazilský keratin 
– lze jej aplikovat na vlasy barvené i melírované, 
je to hloubková regenerace vlasů. Vlasy dokáže 
narovnat z 90%. Čím víc je vlas narušený, tím 
víc proniká keratin do vlasového stvolu a rege-
neruje ho. Vlasy jsou pak hebké, lesklé, rovné a 
mají zdravý vzhled. Tato kůra vydrží na vlasech 
zhruba 3 měsíce.

Značkové produkty
 V kadeřnictví pracujeme s italskou fi rmou Bes 
a Americkou značkou Matrix. Produkty těchto 
fi rem jsou v kadeřnictví na prodej i pro zákazníky 
domů. Pokud hledáte vhodný produkt pro vaše 
vlasy v drogerii a stále to není ono, navštivte 
naše kadeřnictví. Prodáme vám přípravky, které 
jsou odzkoušené, a poradíme, jak je správně 
používat.

Začíná plesová
sezóna!
 Rádi vás učešeme 
na ples, ale také na 
svatbu či jinou pří-
ležitost. V dnešní 
uspěchané době, 
kdy lidé nemají na 
nic čas, poskytujeme 
rychlou službu: za 5 
minut barevný melír 
s pomocí barevných 
pramínků a metody 
ring. Vyzkoušejte!

Jdeme s dobou!
 V kadeřnictví jde-
me s dobou a neustá-

le se vzděláváme pro vaši spokojenost. Každého 
čtvrt roku chodíme na školení a sledujeme módní 
trendy, abychom vyhověli vašim představám.

Modeláž nehtů
 Rozšířili jsme naše služby o modeláž nehtů, 
kterou provádí Lenka Němcová. Můžete se 
objednat na tel. čísle 777879355.

Chtěla bych na závěr všem zákaznicím, které 
nás pravidelně navštěvují, i budoucím zákaz-
nicím, které si přečtou tyto řádky, popřát do 
nového roku zdraví a spokojenost. Budu se 
těšit na vaši návštěvu.

Jana Vaňková a kolektiv  

Kontakt na objednání do kadeřnictví:

Smetanova 7 (za spořitelnou v Blansku)
Tel. 775/923586 

Novinky sledujte na Facebooku:
Kadeřnictví Jana Vaňková
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Očima občanůOčima občanů

V knihovně startujeV knihovně startuje
půjčování e-čtečekpůjčování e-čteček

Galerie Ve VěžiGalerie Ve Věži

KADEŘNICTVÍ
Tel:   775 923 586

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

Jana Vaňková
Smetanova 7
Blansko (za spořitelnou)

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

Pánské dny bez objednání  každé úterý!!!
- Brazilský keratin: hloubková regenerace a narovnání vlasů na dobu 3 měsíců
- Češeme společenské účesy na ples, do tanečních i na večírek
- Vánoční balíčky Matrix v prodeji

Služba v kadeřnictví: Modelace nehtů
Lenka Němcová tel: 777879355 nové nehty 500 Kč, doplnění 330 Kč

Změna jízdních řádů od 01.02.2012Změna jízdních řádů od 01.02.2012

Florbalové úspěchy ZŠ ErbenovaFlorbalové úspěchy ZŠ Erbenova

Bezručova 1, Blansko (panelový dům naproti VZP)

Těšíme se na vaši návštěvu!

NOVĚ

OTEVŘENO

ZDRAVÍČKOZDRAVÍČKO
• Čaje
• Dárkové balíčky
• Biopotraviny
• Bezlepkové produkty

• Kozí výrobky
• Zdravé mlsání
• Ekodrogerie
• Přírodní kosmetika

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

sobota 9.00-11.00 hod.

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

12. 2. - 10.3. 2012, Galerie Ve Věži Blansko, Hybe-
šova 550 - PAVLA DVORSKÁ - STROMY 
 Výstava kreseb a grafi k brněnské autorky. Vernisáž 
se uskuteční v neděli 12. února 2012 v 17 hodin v Ga-
lerii Ve Věži. Výstavu zahájí Pavel Adamec a hrou na 
kytaru doprovodí Miloš Pernica. Jste srdečně zváni. 
Výstava bude otevřena do 10. března 2012 vždy ve 
středu a neděli od 13 do 17 hodin. Vstup zdarma.
18. a 25. února 2012, 07:00 h, od hotelu Dukla 
Blansko - Carský dvůr pod žezlem Romanovců 
 Zájezd na unikátní výstavu do Prahy. Můžete 
obdivovat lesk zlata, perel a drahých kamenů na 
předmětech, které zdobily carský dvůr v době vlády 
Romanovců. Výstava je poskládaná ze 150 exponátů, 
z nichž některé vůbec poprvé opustily kremelskou 
pokladnici. Odjezd autobusu od hotelu Dukla Blansko 

18. a 25. 02.2012 v 7:00 hodin. Přihlášky přijímá 
do 10. února 2012 Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži 
Blansko, tel. 606 221 772, 607 725 579.
28. února 2012, 18:30 h, Blansko
PAPEŽKA – zájezd do divadla 
 Městská divadla Brno / Hudební scéna. Muzikálo-
vou novinku o ženě, která v polovině devátého století 
usedla na papežský stolec, napsal podle bestselleru 
americké spisovatelky Donny W. Gross mladý němec-
ký skladatel a textař Dennis Martin. Režie: Stanislav 
Moša. Hrají: Hana Holišová, Svetlana Slováková, 
Petr Gazdík, Robert Jích, Ladislav Kolář...
Odjezd 28.02.2012 v 18:30 hod. od hotelu Dukla. 
Přihlášky na zájezd do Městského divadla v Brně 
přijímá Pavel Svoboda, Galerie Ve Věži Blansko, tel. 
606 221 772, 607 725 579.

Od 01.02.2012 bude provedena změna jízdních řádů, a to 
jak městské autobusové dopravy, tak i regionální autobu-
sové dopravy. Je to z důvodu zrušení autobusové zastávky 
Blansko, Metra autobusová stanice. Autobusové nádraží u 
Metry je na pozemcích společnosti Metra, a. s. Dopravci 
ČAD Blansko a VYDOS BUS měli od společnosti Metra, a. 
s. autobusové nádraží pronajaté. V loňském roce oba do-
pravci obdrželi od vedení společnosti Metra, a. s. výpověď z 
autobusového nádraží, a to bez udání důvodu. Přes enormní 
snahu dopravce ČAD Blansko a Města Blanska nebyla 
společnost Metra ochotna jednat o prodloužení nájemní 
smlouvy a zachování autobusového nádraží. Proto budou 
od 01.02.2012 platit nové jízdní řády, ve kterých zastávka 
Blansko, Metra autobusová stanice nebude uvedena. 
V současné době jsou zpracovávány nové jízdní řády, proto 
zde zatím nejsme schopní zveřejnit konkrétní změny. Ale 
vedení linek, kterých se to bude týkat je již téměř jasné. 
Dotčené spoje linek 221 a 222 budou místo do zastávky 
Metra, aut. st. vedeny do zastávky Zborovce. Spoje linek 
221 a 222, které ze zastávky Metra, aut. st. pokračovaly po 
trase linky 235 směr Spešov budou vedeny do zastávky 

Metra 2 čerp. stanice. U linky 235 tak žádné spoje nebudou 
zajíždět k zastávce Metra, aut. st. a tato linka bude vedena 
z autobusového nádraží do Dolní Lhoty ulicemi Svitavská a 
Poříčí + navíc dnešní spoje přes polikliniku. Linka 234 bude 
vedena z autobusového nádraží do Horní Lhoty ulicemi 
Svitavská a Poříčí (přes průmyslovou zónu) + navíc dnešní 
spoje přes polikliniku. V případě linky 221 bude zrušen 
dnešní spoj 36 s odjezdem ve 21:30 z Okružní na Metru, aut. 
st. Nebylo by ho totiž kde ukončit a vést jej pouze v úseku 
Okružní - Zborovce nemá význam zvláště z toho důvodu, 
že bude v čase 21:37 veden jako náhrada přes Zborovce 
spoj 43 linky 222. Naopak pro lepší přestup v ranní době z 
oblasti Zborovců do Boskovic bude prodloužen spoje 3 linky 
222 ze Zborovců do Horní Lhoty, kde bude zajištěn přípoj 
na linku 234 směr Boskovice. Vratný spoj 4 bude rovněž 
veden z Horní Lhoty.
Ještě jednou zde chceme zdůraznit, že výše uvedené změny 
jsou prováděny v důsledku neochoty společností Metra, a. 
s. prodloužit dopravcům nájemní smlouvu na autobusové 
nádraží u Metry. 

-měú-

 Ve všech kategoriích se podařilo děvčatům a 
chlapcům z Erbenky bojovat o umístění mezi nej-
lepšími družstvy okresu.
 Tradičně velký počet přihlášených škol, zajímavé 
souboje a dobré výsledky našich barev, to bylo ty-
pické pro letošní turnaj o tituly okresních šampiónů. 
V nejkvalitněji obsazených starších kategoriích 
obsadila děvčata 2. a chlapci 3. místo. Na postech 

brankářů se blýskli svými výkony Kamila Chlupová 
a Oldřich Smejkal, kteří byli vyhlášeni nejlepšími na 
turnaji.
 Nejproduktivnější hráčkou dívčího fi nále byla Mi-
chaela Chlupová. Také fl orbalová záloha se ukázala v 
dobrém světle, když mladší dívky obsadily 3. a chlapci 
4. místo. Všem reprezentantům blahopřejeme.

Milan Vrána a Tomáš Vašek

Kdo se má učit parkovat?

 Když v televizi sledujeme, co se děje někde jinde u 
nás i za hranicemi, můžeme být rádi, že Blansko je v 
podstatě klidným městem. Mezi občany jako by nebyly 
ani žádné spory. Ale ouha! Onehdy zrovna napadl sníh 
a hned byl oheň na střeše. Příběh se mohl odehrát 
kdekoli, kde je k více domům jedna příjezdová cesta. 
V takových případech se auta objíždějí, jak se dá, ničí 
se trávník, a na situace, kdy by 
bylo nutné zajet k domu třeba 
sanitkou, radši ani nemyslet.
 V našem příběhu vystupuje 
Starý muž s Toyotou a Mladý 
muž s Audi. Aby se Starý muž 
dostal ke svému domu, musí 
často objíždět Audinu Mladé-
ho muže po trávě. Tentokrát se 
bál vjet na sníh, a tak nechal 
Toyotu stát za Audinou. Prav-
da, když nic těžkého neveze, 
Starý muž občas s Toyotou na 
chvíli postojí za Audi, i když 
nesněží. Ale copak se má 
jezdit po trávníku?
 Mladý muž, který už nějaký 
rok blokuje ostatním příjezd k 
domu, tentokrát nelenil, roz-
durdil se a vetknul pod stěrač 
Toyoty vzkaz: „Naučte se par-
kovat!!! Opakovaně blokujete 

výjezd našeho vozidla na komunikaci. Příště to již budu 
řešit s policií.“ Starý muž neví, jestli s městskou nebo 
státní, ale doufá, že se ta oprávněná ozve a řekne, 
kdo se má naučit parkovat.
 Prý jsou někteří blanenští občané rovnější mezi 
rovnými, zejména když se přimknou k té správné 
straně. Pokud by byl Mladý muž s Audi mezi nimi, tak 
obě policie oněmí a Starý muž bude mít po ptákách i 
s Toyotou.

Text a foto: Gustav Konečný

 Více než půl roku Městská knihovna Blansko pracovala na uvedení elektronických čteček knih do 
života. Řadu praktických problémů se podařilo postupně překonat a v současnosti jsou návštěvníkům 
knihovny k dispozici dva identické nejmodernější typy e-readeru značky SONY.
 Každá čtečka obsahuje takřka pět set titulů knih. 
Asi dvě třetiny tvoří české knihy, jednu třetinu tituly v 
anglickém originále. Co se týká konkrétních autorů, 
zastoupeni jsou především klasici české a anglofonní 
literatury (Čapek, Němcová, Dickens…). Na tomto 
místě je třeba upozornit na současný stav legislativy 
v oblasti půjčování knižních titulů v elektronické po-
době. Jednoduše řečeno, aby se veřejné knihovny 
nedostaly do kolize se stávajícími zákonnými norma-
mi, mohou „naplnit“ čtečky pouze volně šiřitelnými 
tituly. Byť jsou webové obchody s e- knihami bohatě 
zásobeny řadou nejaktuálnějších novinek, nemůže 
je knihovna dále nabízet zájemcům z řad čtenářů. 
Vhodný však není pesimistický pohled na uváděnou 
problematiku. Po vyřešení zmiňovaného právního 
zádrhele (což snad nebude trvat příliš dlouho) 
poskytnou knihovny čtenářům určitě i nejžhavější 
elektronické novinky.
 Vlastní půjčování upravuje v Městské knihovně 
Blansko zvláštní Smlouva o absenční výpůjčce a 
podmiňuje je také vratná kauce ve výši 1000,- Kč. 
Konkrétní informace předá hlavně hudební oddělení 
blanenské knihovny, kde čtenáři najdou samotné 
výpůjční místo, a webové stránky www.knihovna-
blansko.cz.
 Realizací této služby se Městská knihovna Blansko 

řadí jako jedna z prvních v Jihomoravském kraji po 
bok velkých knihoven typu Moravské zemské knihov-
ny v Brně nebo brněnské Knihovny Jiřího Mahena, 
které již tuto možnost svým klientům nějakou dobu 
zprostředkovávají.

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů.  Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, při-
padně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na 
tel. 603722434.
* Nabízím zpracování daňových přiznání za 
rok 2011. Lidus69@seznam.cz
* Salon BELLA - nabízím stříhání psů v 
Blansku. Objednávky možné na telefonu 
732879309 či e-mailu strihanibella@cent-
rum.cz či www.strihanibella.webnode.cz.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* 1+1 do OV, ulice Údolní, právě kompletně zrekonstru-
ovaný. Cena 725.000,- Kč. Tel. 776117788.
* Myčku Fagor, levně. Tel. 777305730.
* Pračku, velmi levně. Tel. 723484803.
* Kočárek Tajkoi, velmi levně. Tel. 777305730.
* 12 kg kočičích granulí  Hilĺs s kuřecí příchutí od 1 do 
7 let věku kočičky. Tel. 775210499.
* 1 + KK v Blansku, cena 890 000,- Kč. Parkovací místo 
v ceně, ihned volný, bez zařízení. Tel. 724163799.
* El. pečící troubu EKZ 40 litrů. 485x330x570, 23 
kg.1600W. Jako nová, za 700,- Kč. Tel. 739546113.
* Cihlový RD 5+1 Ráječko, s garáží a terasou, bez zahra-
dy, ihned obyvatelný. Cena 990000,- Kč. Tel. 725053848.
* Zateplenou psí boudu pro psy do 25 kg. Tel. 724187914.
* Použité dveře: 1x vchodové pravé 80 cm, cena 
1500,- Kč, 1x interiérové levé 80 cm, prosklené, cena 
650,- Kč, 1x interiérové levé 60 cm, plné, cena 350,- Kč. 
Tel. 777964213.
* JAWA 350 ccm,  typ 634-5,  r.v. 1976, prošlá STK,
se SPZ, v dobrém technickém stavu. Cena : 12000,- Kč. 
Tel. 723967473.
* SIMSON S 51 ENDURO, r.v. 1990, STK do května 
2012, se SPZ, v dobrém technickém stavu. Cena : 
12000,- Kč. Tel. 723967473.

RŮZNÉ

Oznámení

KOUPĚ

* Hledám práci na VPP nebo brigádu jako řidič sk. B. 
Tel. 775483488.
* Pronajmu pěkný 1+kk na Zborovcích, vybavený, jen 
vážnému zájemci, dlouhod. Tel. 733655674.
* Pronajmu 1+1 v BK u přehrady, téměř zařízený. Dům 
po rek., zasklený balkón. 7.000 Kč/měs. vč. inkasa. 
Tel. 737802235.
* Nabízím pronájem nového, nadstandartního bytu 
2+kk (42m2) v Blansku – Sever. Cena vč. inkasa 8500 
Kč/měs. Bez RK. Tel. 777977064.
* Pronajmu pěkný 2+kk (54 m2)  po rek. Částečně 
zařízený. Cena 8500 vč. ink. tel. Tel. 734622166.
* Pronajmu 2+1 na Písečné, nezařízený. Plastová 
okna, lodžie. Cena 7500 Kč vč. ink. Tel. 723285315.
* Pronajmu 3+1 Zborovce, nezařízený, vl. topení, volný 
ihned. Cena dohodou. Tel. 602770054.
* Pronajmu garáž na ulici 9. května. Tel. 737900946.
* Hledáš pohledného, zdravého a diskrétního milence 
středního věku a mladšího vzhledu? Jsi emancipovaná, 
pohledná žena z Blanska nebo blízkého okolí? Volej! 
Tel. 728545172.

* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* Garáž v Blansku, nejlépe na Písečné nebo v okolí ul. 
9 května. Tel. 732623198.
* Nálehavě hledám ke koupi byt v dobrém stavu o 
vel.2+1 nebo i 3+1 v Blansku. Tel. 722659170.

Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
Sousedský bál, 3.2.2012, Blansko – Dělnický dům, 
cena 320,- Kč a 280,- Kč
Ticketpro:
26.4. 2012 Lucie Bílá - Brno, Boby centrum
24.5. 2012 Věra Špinarová - Brno, Boby centrum
11.7. 2012 Bruce Springsteen – Praha, Synot Tip 
Aréna
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha, Synot 
Tip Aréna
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
Ticketstream:
24.2. 2012 Scooter – Brno, Kajot Aréna
28.2. 2012 Pierre Richard – Brno, Janáčkovo divadlo
20.-22.7. 2012 MS Superbike – Brno, Automotodrom
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno, Automo-
todrom
Ticket Art:
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha
Aktuální nabídka:
Výprodej videokazet a CD – propagační fi lmy o 
Blansku a Moravském krasu – cena 10,- Kč.
Kalendáříky Blansko – tentokrát s historickými motivy 
dřevěného kostelíka a zámku. Zdarma!
Kalendář Město Blansko 2012 – nástěnný kalendář 
formátu A4, s perokresbami blanenských památek 
od Lukáše Martinky. Cena 59,- Kč.
Kalendář Zpřístupněné jeskyně ČR 2012 – vydala 
Správa jeskyní České republiky, formát A3, obsahuje 
fotografi e všech 14 přístupných jeskyní ČR. Cena: 
110,- Kč.
Jeskynní perly Chárónovy – autor Ladislav Slezák, 
vydalo Muzeum Blansko. Kniha plná úsměvných 
historek a vzpomínání na jeskyňáře a doby jejich nad-
šeného objevování Moravského krasu. Cena 84,- Kč.
Regionální publikace, propagační předměty a po-
hlednice obce Olomučany.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz * www.blanensko.cz

-MaT-

Zprávy z knihovnyZprávy z knihovny

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

Svatovalentýnská                    
soutěž

 Městská knihovna Blansko vyhlašuje 3. ročník 
SVATOVALENTÝNSKÉ SOUTĚŽE o nejlepší 
báseň o lásce.
 Akce se tradičně koná nejen jako připomenutí 
globálního svátku patrona zamilovaných Sv. 
Valentýna, ale především co by oslava nejdůleži-
tějšího lidského projevu.
 Básně libovolné formy v celkovém rozsahu ma-
ximálně dvou stran A4 přijímá hudební oddělení 
knihovny od 1. 2. do 29. 2. 2012, a to e-mailem 
(jurikova@mk.blansko.cz), poštou (Hudební oddě-
lení MK Blansko, Rožmitálova 4, 678 22 Blansko, 
obálku označit heslem SVATOVALENTÝNSKÁ 
SOUTĚŽ) nebo osobním doručením.
 Garantem soutěže je paní Helena Juříková 
(jurikova@mk.blansko.cz, 516410101).
 Odborná porota vybere po skončení soutěže tři 
nejlepší básně, které budou zveřejněny na webu 
knihovny a jejich autoři odměněni.

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko 

Budou z nich                           
čtenáři?

 Během první třídy se děti naučí číst. V Městské 
knihovně Blansko se snažíme o to, aby četly rády 
a aby se z nich stali naši čtenáři. Žáky prvních tříd 
(letos je jich v Blansku 178) proto přihlašujeme do 
projektu Svazu knihovníků a informačních pracov-
níků (SKIP) Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáč-
ka. V průběhu roku všichni navštíví naše dětské 
oddělení. Na konci školního roku, až předvedou 
svoje umění číst, budou na opravdové čtenáře 
pasováni. Kromě toho se zapojují do přehlídky 
malých recitátorů a do dalších akcí v knihovně.
 Na první návštěvu v letošním roce přišla do 
dětského oddělení knihovny první třída ze ZŠ 
TGM s paní učitelkou Mgr. GabrielouVašíkovou. 
Byla věnována pohádkám a děti si ověřovaly, jak 
dobře je znají. Také se hrálo divadélko a hodně, 
hodně „četlo“…

Drahoslava Křivánková,
Městská knihovna Blansko

Čtení                                              
na pokračování

 Děti, nechce se vám číst? Tak přijďte do dět-
ského oddělení Městské knihovny Blansko o 
jarních prázdninách (6. 2. - 10. 2. 2012) a budeme 
vám číst my. Ještě dřív, než se začne v knihovně 
půjčovat, budeme od 9 do 10 hodin předčítat z 
nejoblíbenějších nových knížek. Jen prosíme, 
přijďte včas, ať nás potom nerušíte a nechoďte 
ve středu 8. 2., protože v tento den je knihovna 
uzavřena.

Drahoslava Křivánková,
Městská knihovna Blansko

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
80 let

oslaví 29. ledna 2012
maminka, babička a prababička
paní ZDEŇKA BOREŠOVÁ.

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJÍ
dcera a syn s rodinami.

Dne 7.1.2012 uplynulo 5 let od úmrtí mého manže-
la, tatínka, pana Jaroslava Vyšehrada. Stále nám 
chybí. Vzpomínají manželka, dcera Barbora s 
rodinou a synové Jaroslav a Miroslav s rodinami.

Program na únor 2012

3. 2. 2012 od 10,15 hodin VAŘÍME ZDRAVĚ 
- odborná beseda má název Připravujeme kaše. V 
ceně vstupu 50,- Kč jsou tištěné recepty, které si 
odnesete domů. Odborné besedy vede certifi kovaná 
poradkyně na výživu dětí, paní Jitka Pokorná.
3.2.2012 od 11,15 hodin Výživové poradenství
- poradna je určena pro těhotné, kojící ženy, rodiče 
s novorozenci, kojenci a batolaty, děti s bezlepkovou 
dietou a poruchami příjmu potravy.
6. 2. - 10. 2. 2012 od 7 do 16 hodin Příměstský 
tábor pro děti od 6 do 12 let během jarních 
prázdnin.
- pro děti je připraveno plavání na hotelu Panorama, 
bruslení, bowling, výtvarné tvoření a hry v Klubu 
Ratolest, dle počasí vycházky a sáňkování. Pro děti 
bude zajištěn i oběd. Cena za jedno dítě je 900,- Kč 
včetně obědů.
8. 2. 2012 od 17 do 18 hodin Fit hodiny aneb 
cvičíme pro zdraví 
- zdravotní cvičení na míčích pro všechny věkové 
kategorie s cvičitelkou Ing. Anežkou Štelclovou.
9. 2. 2012 od 15,30 hodin MALOVÁNKY SE 
ŠÁRKOU
- poplatek 40,- Kč za vstup, nutno nahlásit den pře-
dem, abychom si pro vás připravili materiál.
13. 2. 2012 od 9 hodin MALOVÁNKY SE ŠÁRKOU
- poplatek 40,- Kč za vstup, nutno nahlásit den pře-
dem, abychom si pro vás připravili materiál.
14. 2. 2012 od 10 hodin Rozumíme si? 
- odborná beseda o partnerské komunikaci v rámci 
Národního týdne manželství s psychologem Mgr. 
M. Šamalíkem.
16. 2. 2012 od 16 do 18 hodin Výtvarná dílna v 
rámci Národního týdne manželství
- přijďte si vyrobit něco hezkého pro své nejbližší 
s Petrou Vondrovou. Poplatek 50,- Kč na materiál.
17. 2. 2012 od 10,15 hodin Podpora imunity zele-
nými potravinami
- zelené potraviny jsou vhodné pro všechny věkové 
kategorie od prenatálního období až po stáří. Odbor-
ná beseda s diskuzí s Jitkou Pokornou za podpory fi r-
my GREEN WAYS s. r. o., poplatek 50,- Kč za vstup.
20. 2. 2012 od 15,30 hodin Dětský karneval
- Dělnický dům - velký sál, Hybešova 1, Blansko, 
vstupné dobrovolné. Čeká vás bohatá tombola, sou-
těže, hudba, tanec. S sebou masku, svačinku a pití.
21. 2. 2012 od 10 hodin Mléčná výživa dítěte, když 
již kojení není možné
- odborná přednáška s diskuzí s certifi kovanou 
poradkyní na výživu dětí p. Jitkou Pokornou v rámci 
projektu Hero - přednáška je zdarma.
24. 2. 2012 od 10,15 hodin VAŘÍME ZDRAVĚ

- odborná beseda má název Netradiční pomazánky. 
V ceně vstupu 50,- Kč jsou také tištěné recepty, které 
si odnesete domů. Odborné besedy vede certifi ko-
vaná poradkyně na výživu dětí, paní Jitka Pokorná.
28. 2. 2012 od 10 hodin Aromaterapie a nachlazení
- využití vlastností přírodních éterických olejů při na-
chlazení. Beseda s diskuzí s lektorkou aromaterapie 
Jitkou Pokornou.

Seznámení s masážemi kojenců a batolat
- pátek od 9 do 10 hodin.
Příprava na život s miminkem
- pondělí 16-18 hodin.
Cvičení pro děti s rodiči 
- dle jednotlivých skupin po, čt a pá.
Plavání dětí s rodiči 1 – 6 roků
- informace Bc. Kateřina Daňková, tel. 731646774
Herna pro rodiče s dětmi
- internetová kavárna pro rodiče v době provozu 
herny pro rodiče a děti, poplatek 20,- Kč/h. Po- pá 
12,30 -16, 00 hod. Každý pátek 16 - 18 hod.
Mimináček
- cvičení maminek a miminek od 2 do 6 měsíců: 
pondělí 10-11 hod. Poplatek 50,- Kč za vstup.
Mimiklubík 
- pro rodiče s kojenci od 6 měsíců úterý od 9-10 hodin
Šikulky
- výtvarné tvoření rodičů a dětí - 3. pondělí v měsíci 
od 9 do 11 hodin. Poplatek 60,- Kč za vstup.
 Dramatická výchova
- s Mgr. Vendulou Zachovalovou - každá středa 
16-17 hodin.

-kr-

Svaz tělesně postižených informujeSvaz tělesně postižených informuje
 OO STP uspořádala pro zdravotně postižené občany okresu Blansko týdenní rehabilitační pobyty 
- 11 v lázních Luhačovice, 4 ve Skalce u Prostějova, 1 v lázních Poděbrady a 1 pro vozíčkáře v Ho-
doníně u Kunštátu. Celkem uspokojila 640 osob se zdravotním postižením a umožnila jim zlepšení 
jejich zdravotního a psychického stavu. 

Jednodenní lyžování
Sport Club Jany Kuncové připravil na jarní 
prázdniny jednodenní lyžování pro děti i dospělé.

6.2.2012 - OLEŠNICE
ODJEZD: 8:00 hod. z malého parkoviště „SÝPKA“, 
dle dohody zastavíme po trase.
NÁVRAT: přibližně ve 13.30 hod.
CENA: cca 80,- Kč doprava.

11.2.2011 - nové středisko PŘEMYSLOV (Říčky)
ODJEZD: 6:00 hod. z malého parkoviště „SÝPKA“, 
dle dohody zastavíme po trase.
NÁVRAT: přibližně v 18:30 hod.
CENA: cca 230 Kč doprava.

PŘIHLÁŠKY: 
Tel. 776 140 953, kuncovajana@seznam.cz
ZÁLOHA NA DOPRAVU:  Mgr. Jana Kuncová - středa 
v 16,30 -16,45 hod. v krytých lázních.

 Zajistila bowling v Blansku, Boskovicích a Rájci 
– Jestřebí, plavání v krytých lázních v Boskovicích. 
Obě tyto služby byly hojně využívány. V bowlingu 
byla uskutečněna i soutěž mezi družstvy za hojné 
účasti. Podílela se také na turnaji nevidomých a 
nedoslýchavých v kuželkách, kde dosáhli členové i 
mezinárodního úspěchu. 
 Pořádala čtvrtletně poradní dny pro předsedy 
svých místních organizací, kde jim podávala veškeré 
informace, zajistila přednášky se sociální a zdravotní 
problematikou. 
 Základní poradenství, právní poradna, konzultační 
činnost v bezbariérovosti staveb, půjčovna kompen-
začních pomůcek byla prováděna v kanceláři na 
Seifertově č. 5 v Blansku, zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na Čapkové č. 6 v Blansku. 

Probíhala také dobrá spolupráce s Deep Boskovice 
/ chráněné pracoviště / v rámci zaměstnávání zdra-
votně postižených, poradenství a řešení bariér.
 Členové OO STP navštěvovali pravidelně členské 
schůze MO STP a členy těžce zdravotně postiže-
ných, především vozíčkářů.
 Naše činnost byla prezentována v místních roz-
hlasech, v tisku, na vývěskách a veřejných shromáž-
děních. 
 V roce 2012 chceme pokračovat v podobné čin-
nosti jako v roce 2011, snažit se ji ještě zkvalitnit a 
rozšířit služby hodinového manžela a zajišťování 
výstavby malometrážních bezbariérových domků 
pro zdravotně postižené, seniory a osamělé osoby. 
 Přijděte rozšířit naše řady. 

OO STP

VI.VI.  RROCKOVÝ PLESOCKOVÝ PLES
3. března 2012 od 20 hodin3. března 2012 od 20 hodin
KD Rájec - Jestřebí

Předprodej v IC Rájec - Jestřebí. Cena 250,- Kč vč. místenky. Tel. 516 432 191.

Program:

LEGENDY se vracíLEGENDY se vrací
ŽELEZNÝ ZEKON
KAŠTÁNCIKAŠTÁNCI
MOTOband  skvělej bigbít z Blanskaskvělej bigbít z Blanska

(Martin Štěpánek, Miloš Pernica, Jiji Boreš, Martin Müller, Martin Štěpánek Jr.)(Martin Štěpánek, Miloš Pernica, Jiji Boreš, Martin Müller, Martin Štěpánek Jr.)
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

Co je to MCo je to MOOTTOOband?band?

Nejlepší fotbalisté okresu BlanskoNejlepší fotbalisté okresu Blansko

SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 6
po 1430-22, út-pá 630-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

Turnajový mág
 Po turnajích odehraných v roce 2011 se 
změnilo pořadí v doprovodných soutěžích, 
které vedeme hráčům zúčastňujícím se našich 
ofi ciálních squashových aktivit.
 V čele soutěže „Turnajový mág“, kde za-
počítáváme všechny odehrané sety v rámci 
pravidelných squashových turnajů, pořádaných 
v pravidelných měsíčních krocích, vede Nabil 
Lai s 60 sety. Druhý je Jaromír Matal s 59 ode-
hranými sety. Následuje na třetím místě dvojice 
Luděk Řehoř a Jirka Vybíhal s 58 sety. Přes 
padesát odehraných setů se také dostali na 
pátém místě Matěj Bartoň 56, šestý Jan Urban 
55, sedmá Lenka Csakvaryová 54 odehraných 
setů. V této soutěži je zatím vedeno 26 hráčů.
 Další soutěží, kterou vedeme je „Turnajový 
leader“. Tím je zatím Jan Zezula se 40 body, 
na paty mu však šlape druhý Jirka Vybíhal 38 
bodů a také dvojice Nabil Lai a Petr Novotný s 
34 body. Teoreticky se leadery po nastávajícím 
lednovém turnaji mohou stát, zatím pátý Jaromír 
Matal 24 a šestý Radovan Štumpa 22 bodů. 
Museli by však v turnaji zvítězit a odsoudit své 
kamarády z vyšších pozic na žádné nebo mini-
mální bodové zisky. V soutěži bodovalo již 17 

hráčů. Body jsou jim přiděleny po každém turnaji 
za umístění na prvních 10 místech na stupnici 
od 20 do 1 bodu.

-rl-

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

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

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

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

Pražská 1, BlanskoPražská 1, Blansko
Prodej:
- plovoucích podlah
  /dřevo, lamino - 150 druhů/
- PVC /Novilon, Tarkett, Thermofi x/
- přechodových lišt
- prahů
- tmelů na parkety
- přírodního lina

- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064Tel. 606 263 064

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

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

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

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

 Za mimořádně velké účasti příznivců kopané se v blanenském kině konalo 20. ledna vyhlášení 
nejlepších fotbalistů roku 2011. A lze dodat, že díky sponzorům ve velkém stylu. Se zpěvem, tanci i 
hodnotnými cenami.

 Z fotbalistů FK Apos Blansko obsadil druhé místo 
Martin Sehnal, šesté Radim Bubeníček a 9. místo 
Michal Šenk. Zvítězil Jan Sehnal z Olympie Ráječko, 
třetí byl Antonín Preč z FC Boskovice. Dorostencem 
roku se stal Jan Trtílek a trenérem roku Jiří Pospíšil, 
oba FK Apos Blansko. Fotbalistkou roku byla vyhlá-
šena Romana Čtvrtníčková z Kotvrdovic.
 Za nejúspěšnější lze považovat rodinu Vorlických z 

Boskovic. Otec – Jiří Vorlický byl oceněn jako osob-
nost kopané roku 2011, nejlepším hráčem přípravky 
syn Lukáš Vorlický a mladším žákem druhý syn Jiří 
Vorlický. V soutěži starších žáků zvítězil Jan Matuška 
z Rudice.
 Z rozhodčích byl oceněn Jakub Hlubinka ze Su-
chého.

Text a foto: - Šr - 

Romana Čtvrtníčková, Rakovec KotvrdoviceRomana Čtvrtníčková, Rakovec Kotvrdovice

Martin Sehnal, FK Apos BlanskoMartin Sehnal, FK Apos Blansko

 Chystáte se na Rockový ples do Rájce? Pokud vás zajímá, co jsou zač pánové ze skupiny MOTO-
band, co hrají za styl a co nabídnou účastníkům VI. Rockového plesu, čtěte dále.

 Skupina MOTOband je nová blanenská skupina, 
která vznikla loni a zatím nehrála nikde v okolí, i když 
řadu vystoupení po celé republice i na Slovensku 
má již za sebou. Skupina hraje rockové a hard 
rockové skladby od tuzemských i zahraničních 
interpretů jako jsou například Judas Priest, 
Metallica, Black Sabbath, Kabát, Horkýže Slíže, 
Lucie či Wanastowi Vjecy. Členové skupiny mají 
poměrně velké věkové rozpětí, a to hlavně díky 
nejmladšímu členu kapely, teprve dvanáctileté-
mu Martinu Štěpánkovi ml., který však skvěle 
ovládá zpěv i hru na klávesy, takže stačí výtečně 
sekundovat svým spoluhráčům, kterými jsou 
blanenskému publiku jistě známí muzikanti Jiří 
Boreš (bicí), Miloš Pernica (elektrická kytara), 
Martin Müller (zpěv) a Martin Štěpánek (basky-
taru). Kapela zahraje na VI. Rockovém plese v 

Rájci dne 3.3.2012 skutečně velký nářez, takže si 
jejich vystoupení nenechte ujít!

-mumma-
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