
O gramotnostiO gramotnostiÚvo
dník

6/12

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska                  18. ročník 23. března 2012 

Cenová houpačka (str. 3) Okna od Wilmara (str. 5)

www.monitor-bk.cz

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832

www.velvetblansko.cz

 Ať chceme nebo 
ne, v posledních 
deseti letech se 
velice začalo sklo-
ňovat také sou-
sloví „počítačová 
gramotnost“. Počí-
tače jsou dnes již 
nedílnou součástí 
našich životů, a 
co se dříve dělalo 
na papíře či manu-
álně, zvládneme 
dnes pomocí ně-
kolika tahů myší a 
úderů do kláves-
nice. Samozřejmě 
– pokud to umí-
me. Najdete už 
jen pár inženýrů, 
kteří vám nakres-
lí plány ručně na 
prkně, když na počítači je to rychlejší, přesnější 
a z hlediska následných úprav pohodlnější. 
Elektronickou poštu dnes ovládá pomalu každý 
druhý důchodce i většina dětí ve druhé třídě.
 Doba je zkrátka rychlá, neustále nás zásobuje 
novými technickými vymoženosti, a pokud ne-
chceme zůstat pozadu, měli bychom se alespoň 
částečně počítačově vzdělávat. Možností je plno - 
pomůže kamarád, někdo z rodiny a pokud nikoho 
takového nemáte, zajdete si na kurz a za pár dní 
není co řešit. Starší generace, která vyrostla v 
jiné době, se tudíž přizpůsobí, pokud chce. Ale 
co bude za pár let s našimi dětmi? 
 Považuji se za člověka postiženého moderní 
dobou natolik, že bych si dnes asi dokázal před-
stavit, že neumím psát tužkou na papír a naopak 
mne děsí představa, že bych nemohl ťukat prsty 
na klávesnici nebo osahávat displeje mobilů a 
jiných zařízení. Inu – je to tak – za pár let budou 
naše děcka chodit do školy s notebookem a úkoly 
si nosit domů na fl ashce. Místo písanky vyfasují 
klávesnice, na kterých se již od první třídy budou 
učit psát všemi deseti... Ale je tohle správné?
 Často se pohybuji na internetu a pročítám 
různé články, ať už jsou to aktuality nebo témata 
nadčasová. Bavím se také 
názory různých lidí uveřejně-
nými pod články, ale občas 
se nestačím divit, co se tam 
objevuje s odpuštěním za 
prasárny. To, že se v těchto 
diskusích vyskytují grama-
tické chyby, bych ještě nějak 
skousnul. Že se nepoužívá 
interpunkce a leckdo neřeší 
ani velká a malá písmena, na 
to jsem si už docela zvyknul. 
Ale obsahově? Někteří jedinci 
nejsou schopní ani napsat 
souvislou větu, natož pak sou-
větí, které by dávalo smysl! A 
dle mého názoru je to bohužel 
především mladší generace.
 Děti se dnes více než jinde 

pohybují především na internetu, knihy je nelákají 
a bohužel je to znát. Vždyť taková kniha je ve 
většině případů napsána umělcem, je před tiskem 
několikrát korigována jazykovými odborníky a při 
jejím čtení se člověk nejen pobaví, ale také se 
zdokonalí ve slohu, rozšíří si obzory a zopakuje 
mluvnici. Tohle našim dětem nemůže dát žádná 
internetová diskuse, Facebook nebo chat s ka-
marádem…
 Myslím si, že by se čtení knih měly děti vě-
novat daleko intenzivněji. Ze své pozice rodiče 
chápu, že donutit své ratolesti k této akci je v 
konkurenci internetu a počítačových her nelehký 
úkol, ale pokud chcete, aby z vašich synů a dcer 
nevyrostli lidé bez fantazie a schopnosti používat 
svoji mateřštinu tak, jak se sluší a patří, sáhněte 
do své knihovny a vylovte jim zrovinka to, co jste 
četli vy, když jste byli v jejich věku. Pevně věřím, 
že existují knihy, které budou bavit ještě několik 
desetiletí. Nebo jim kupte něco moderního, 
osvědčeného. Věřím, že i váš potomek pak po 
čase pozná, že stát se na chvíli Harry Potterem 
je mnohem lepší, než pobyt na bitevní lodi v 
počítačové hře.

-mumma-

 Máme to štěstí, že žijeme ve vyspělém státě, kde je gramotnost považována za naprostý 
základ a bez čtení a psaní nemáte prakticky šanci v našich končinách přežít. A to je, myslím, 
dobře. Představte si, že byste žili v nějaké africké zemi, kde by se vám sotva dostalo nějaké-
ho vzdělání, natož potom duševní stravy v podobě knih, časopisů nebo dokonce internetu! 
Gramotnost však neznamená jen ovládat schopnost čtení a psaní, ale také danému textu 
porozumět, umět jej vytvářet a modelovat. A přestože gramotnosti u nás statisticky dosahuje 
přes devadesát procent populace, mám občas pocit, že spousta našich občanů je gramotných 
jen tak na půl. A co je horší, týká se to hlavně mladší generace.

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
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úplně jinakúplně jinak
* nižší ceny ** nižší ceny *

* vyšší záruky ** vyšší záruky *

www.realitymacocha.cz

Byt Blansko 2+1

Ulice nám. Míru, OV 2+1 (55 m2) s lodžií, po částečné 
rekonstrukci. Klidná část města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.300.000 Kč

RD Blansko

Rodinný dům Blansko, 236 m2, s terasou a garáží, v blízkosti 
centra města. 
mob.: 777 857 740 Cena: 2.490.000 Kč

RD Blansko

Samostatně stojící RD 4+1 s garáží a zahradou 
v klidné části města na ulici Křižkovského.
mob.: 777 857 739 Cena: 2.700.000 Kč

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

Byt Blansko 2+1

Ulice Absolonova, OV 2+1 (55 m2) s lodžií, velice pěkný 
byt ve vyhledávané lokalitě města.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.300.000 Kč

Byt Blansko 2+1

Ulice Mahenova, OV 2+1 (63 m2), nedaleko centra města. 
Vlastní plynový kotel.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.190.000 Kč

k jednání

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

DB 1+1 Blansko - Sever, 45 m2, 4.p., převádí se do OV…NC - 899.000 Kč 
DB 1+kk Blansko - Zborovce, 39 m2, 5.p., bezbariérový…NC - 849.000 Kč
Byt v OV 2+1 Blansko - Dvorská, 56 m2, 1.p., rek.jádra…NC - 1 399.000 Kč
Byt OV 3+1+ zahrada Blansko - Sadová, 91 m2, 2.p…NC - 1.849.000 Kč
Byt OV 3+1 Blansko - Zborovce, 88 m2, 3.p., pěkný…NC - 1.849.000 Kč
ŘRD 3+kk Blansko - H. Lhota, poz. 224 m2, zahrada…NC - 2.449.000 Kč
Pozemek pro výstavbu zahr. domu Ráječko - 1647 m2…NC - 490 Kč/m2

STP na RD Blansko - Horní Lhota, od 457 m2, IS…NC - od 1.700 Kč/m2

Nájem apartmánu 1+kk Blansko -  56 m2, vybavený…NC - 6.990 Kč/měs.
Nájem bytu 3+1 Blansko - Sloupečník, 97 m2, prázdný..NC - 10.990 Kč/měs.

Výstavba apartmánů 4+kk  
Blansko - Sever, 110 m2, krásný 
výhled, garáž a parkovací stání

NC - 28.500 Kč/ m2 + DPH

Výstavba RD Blansko 
Pod Sanatorkou, stavby na „klíč“, 
dobrá „adresa“, zahájení 6/2012

NC - od 3,9 mil. Kč 

www.mikark.cz

Využijte velké JARNÍ SLEVY   l         800 800 874
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Přerušení elektrické energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 06.04.2012 od 11:00 do 13:00
Blansko - ulice Jasanová- bytové domy č. 2,4, až 
20,22 (sudá čísla), RS plynu
Dne 06.04.2012 od 07:00 do 10:00
Blansko - ulice Pod javory - domy č. 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, garáže.
Děkujeme Vám za pochopení.

-EON-

Výchovný koncert
 Z POHÁDKY DO POHÁDKY byl název výchov-
ného koncertu, který vyslechli žáci prvního stupně 
ZŠ Blansko na Erbenově ulici v pondělí 5. března. 
Hudebníci si připravili pásmo pohádkových melodií 
a písniček z pohádek doplněné povídáním o hudbě 
a soutěžemi.
 Koncert pořádal
 princ, šáša a král.
 Tam v budově kina
 já nebyla líná.
 Zpívali jsme, tancovali,
 o hudbě si povídali.
 Hezký koncert – to by bylo,
 dílo se nám podařilo.

Nikola Prudká,
ZŠ Blansko, Erbenova 13, III. A

Čtení bible

 Zveme všechny občany na veřejné čtení Bible v 
Blansku, které se uskuteční na náměstí republiky ve 
dnech 6. – 7. 4. 2012. Nepřetržité čtení biblického 
textu bude trvat od pátku od 9 hodin do soboty 21 
hodin a je uspořádáno v rámci akce Celonárodní 
čtení Bible 2012 (podrobněji viz. http://ctenibible.
cz). Akci slavnostně zahájí v pátek v 9 hodin starosta 
města a ředitel městské knihovny Blansko. V sobotu 
9 - 11.30 hodin následuje blok písní a Chval.
 Účelem akce je připomenout smysl Velikonoc 
a upozornit na Bibli jako naše společné kulturní a 
duchovní dědictví. Pořádají křesťanské církve v 
Blansku.

-red-

Výstava psů
 Mnozí pejskaři z Blanska a okolí jistě znají Ky-
nologický Klub Agility, jehož cvičiště se nachází na 
Sportovním ostrově L.D. v Blansku. Konají se tam 
pravidelné závody agility (skákání přes překážky), 
soutěže v Tanci se psem (v Blansku se konalo i 
Mistrovství Evropy), tréninky coursingu (terénní 
dostih psů) a v neposlední řadě i výstavy pejsků. 
Tyto akce se již staly tradicí. A tak i letos zveme 
všechny majitele čtyřnohých krasavců na v pořadí 
již jedenáctý ročník VÝSTAVY VOŘÍŠKŮ A PSŮ 
BEZ PP spojenou se speciální výstavou plemene 
FRANCOUZSKÝ BULDOČEK.
 Výstava se bude tentokrát konat v atraktivním are-
álu Westernového městečka v Boskovicích. Pokud 
tedy máte doma krížence (voříška), Francouzského 
buldočka, nebo některé jiné čistokrevné plemeno, ale 
bez PP (Průkaz původu) a chcete strávit příjemný 
den s ostatními pejskaři, neváhejte a přihlaste se. 
Přihlášky přijímáme do 30.4.2012. Podrobnosti o 
akci naleznete na našich internetových stránkách 
www.agility-blansko.net. Informace: pí. Rajtšlégrová, 
tel. 602843544.

-ag-
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Ani dobrá rada nemusí být draháAni dobrá rada nemusí být drahá

Firma Blata se i v době Firma Blata se i v době 
krize rozrůstákrize rozrůstá

* Hudební skupina z Blanska
* Originální show
* Mnoholeté zkušenosti
* Vždycky něco navíc! 

tel. 606 728 334

www.velvetblansko.cz

www.velvetstars.cz

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% 

 - 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

A je to v… kompostu...

 Jistě jste tu informaci zachytili v tisku. Nebo vám o 
tom někdo povídal. Blansko má kompostárnu. Jedna 
informace hovoří o tom, že je vybudovaná částečně 
z evropských dotací, Blansko ji potřebuje a bude jistě 
efektivně využívaná. Tato informace je založena na 
přání, které bylo otcem myšlenky k vybudování ně-
čeho takového. Ta druhá informace hovoří o tom, že 
kompostárna byla oproti původnímu plánu téměř o 100 
% předražená, zatím nenajela na plný výkon, protože 
jaksi zatím není co kompostovat a v současné době 
se tedy bude pronajímat třetímu subjektu, který ji bude 
provozovat, snad se pokusí její kapacitu využívat více, 
protože pokud by se nevyužívala, hrozilo by odebrání 
dotace ze strany EU.
 V tomto světle mne velmi pobavilo (sarkasmus) 
vyjádření k využití kompostárny. Údajně se totiž 
počítalo s tím, že to bude „spádová“ kompostárna, 
kterou budou využívat i okolní obce. K tomu ovšem 
nedošlo, a proto není tento objekt plně využíván.
 Chápu, ale nerozumím. Představte si developera, 
který se rozhodne vybudovat parkovací dům. Předem 
si ovšem nezjistí, zda občané v místě vybudování 
parkovacího domu vlastní nějaká vozidla, nezjistí si, 
že parkovací dům staví v pěší zóně, takže se k němu 
nikdo nedostane. Logicky pak budou parkovací místa 
svítit prázdnotou a developer bude za blbce. Je to 
jen příklad. Pokud by se to stalo, bylo by mi to jedno. 
Jestliže utrácí nerozumným způsobem svoje vlastní 
peníze, ať to klidně dělá. Ale v případě kompostárny 
jde o peníze nás všech, a to mi, při vší úctě, jedno 
už není. Pokud si odpovědní lidé, kteří o vybudo-
vání kompostárny rozhodli, neudělali rozvahu nebo 
průzkum jejího využití, pak by měli být hnáni k odpo-
vědnosti. Je pak otázkou, zda je to jen špatný odhad 
situace, anebo zda se náhodou nejedná o úmyslný 
trestný čin. O tom už musí rozhodnout někdo jiný.
 Vůbec se mi některé stavby nebo investiční záměry 
zdají podivné, Mnoho z nich vzniká jen proto, že se na 
ně váže některý z dotačních titulů. Stavět ale cokoli 
jen proto, že mi na TO někdo přispěje, aniž bych TO 
potřeboval, má asi stejnou logiku, jako masově naku-
povat něco se slevou a myslet si, že u toho utrácení 
vlastně šetřím.
 Tak tomu ale není. A člověk na to nemusí být nut-
ně ekonom. Na takové „počty“ úplně postačí zdravý 
rozum. Jen je třeba toho počítače, který máme každý 
v hlavě umět využívat.
Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Účastníci březnového jednání zastupitelstva byli mile překvapeni záměrem blanenského podni-
katele Pavla Blaty, který po období problémů způsobených nesolidností čínských podnikatelů, kteří 
do šroubku okopírovali jeho úspěšné výrobky, zejména minibiky, které vyvážel do padesáti zemí a v 
daleko nižší kvalitě i ceně jimi zamořili jeho trhy. Na tuto situaci nezbylo, než reagovat korekcí záměrů 
na rozšíření výrobních prostor v průmyslové zóně a posílit vývoj zaměřený na nové výrobky, jejichž 
kopírování - co je až příliš slušné označení průmyslové loupeže, bude podstatně složitější. Stalo se 
a po odmlce se fi rma Blata s.r.o. vrací k realizaci přerušeného záměru na rozšíření výrobních prostor 
a možností. A aby neměl těch starostí málo, zvolili si ho občané blanenským zastupitelem.

 Jeden by řekl, kde se to v tom, snad mi promine, 
klukovi vzalo? A pak jsem si uvědomil, že historie 
rodu a jeho zásluh začíná u rodičů. Otec - Ing. Evžen 
Blata byl nejen významným obchodním náměstkem 
ČKD Blansko a ředitelem výstavby vodních elek-
tráren v Brazilii, Německu a dalších zemích, ale i 
skvělým a dodnes nepřekonaným představitelem 
operních postav blanenské divadelní operní scény. 
Tak jak spolu s paní J. Králíkovou vytvořili roli Jeníka 
a Mařenky v Prodané nevěstě a dalších operách 
pod taktovkou Jindřicha Dryšla jim 
mohli závidět i profesionální herci 
Janáčkovy opery. Byl to neopako-
vatelný zážitek a vrchol blanen-
ského ochotnického divadla. V 
tom se sice Pavel Blata nepotatil, 
ale elán svého otce zdědil. Jeho 
osudem a celoživotním koníčkem 
se stal motocykl. Reprezentoval 
naši republiku při motocyklových 
soutěžích a užil si i start na té nej-
těžší - šestidenní. A vůně benzinu 
ho ovlivňuje dodnes. 
 Takže ani konkurenční plagi-
átorská zrůdnost jej neodradila 
a s plnou vervou pracoval na 
rozvoji svého celoživotního koníč-
ka. Firma Blata disponuje novým 
technologickým centrem vývoje 
vybaveným moderními technolo-
giemi pro vývoj, výrobu a zkoušky 
prototypů a výrobní technikou s 
převahou CNC obráběcích stro-
jů. V současné době připravuje 

rozšíření výrobního programu o 
novou řadu motocyklů tříd 125 až 
300 cm3, které budou schopny na-
bídnout zásadní zlepšení jízdních 
vlastností oproti konkurenci, ze-
jména motocyklů Yamaha, Honda 
a Kawasaki, co již úvodní testy 
potvrdily. Další technicky nový 
výrobek Scooteru V4T je novým 
druhem jednostopého dopravního 
prostředku, který dosud není na 
trhu zastoupen. Jízdními vlast-
nostmi a komfortem obsluhy a 
možností jednoduchého složení k 
přepravě v zavazadlovém prosto-
ru automobilu poskytuje výhody, 
které zatím na našem trhu chybí. 
Koncem roku 2012 proběhne ve 

fi rmě certifi kační audit procesů na výrobu nové divize 
Aerospace, který bude základem pro vývoj a výrobu 
dílů pro kosmický a letecký průmysl, jejichž bude 
Blata přímým dodavatelem. 
 Pro tento záměr již má fi rma Blata vypracovaný 
projekt na výstavbu nových výrobních ploch a 
vznik nových vysoce kvalifi kovaných pracovních 
příležitostí pro zručné zaměstnance navazující na 
strojírenskou a průmyslovou tradici města Blansko.

Text a foto: Jiří Šrámek

Na snímku je již v terénních závodech osvědčený motocykl Blata 125 Enduro Na snímku je již v terénních závodech osvědčený motocykl Blata 125 Enduro 
a oblíbená čtyřkolka.a oblíbená čtyřkolka.

Podnikatel a zastupitel Pavel Blata na zasedání Zastupitelstva města Podnikatel a zastupitel Pavel Blata na zasedání Zastupitelstva města 
Blansko.Blansko.

Slavnostního zahájení činnosti Energetického konzultačního a poradního Slavnostního zahájení činnosti Energetického konzultačního a poradního 
střediska se spolu s představiteli Místní skupiny Partnerství venkova střediska se spolu s představiteli Místní skupiny Partnerství venkova 
zúčastnili i představitelé města Blansko, starosta Ing. Lubomír Toufar a zúčastnili i představitelé města Blansko, starosta Ing. Lubomír Toufar a 
místostarosta Ing.Bc. Jiří Crha.                                                   Foto: - Šr -místostarosta Ing.Bc. Jiří Crha.                                                   Foto: - Šr -

 S tím, jak rostou ceny energií, objevuje se řada fi rem, které nabízejí moderní úsporné spotřebiče. 
Tím prvním se v listopadu minulého roku stala Topenářská galerie v městské části Blansko - Těchov, 
která je školícím a výcvikovým střediskem společnosti ENBRA. Vznikají i konzultační střediska po-
skytující rady, jak snížit náklady.
 Takovým zařízením, které bude poskytovat obča-
nům i fi rmám bezplatně rady je Energetické konzul-
tační a informační středisko, kterému Město Blansko 

pro tuto činnost poskytlo možnost využívat malou 
zasedací místnost v prvním poschodí své budovy na 
náměstí Republiky. Na našem okrese poskytují ma-

nažeři společnosti MAS Partnerství 
venkova cenné rady již v několika 
obcích na Boskovicku - v Horním 
Poříčí, Letovicích, Křetíně, Rou-
banině, Vískách, Chrudichromech 
atd. V Blansku budou čtyři odbor-
níci Partnerství venkova poskytovat 
rady nejen majitelům rodinných 
domů, bytů a podnikatelům, ale i 
těm, kteří připravují stavbu nových 
domů, jak hospodárně využívat 
zdroje energií a to každé pondělí a 
středu od 13.00 do 17.00 hodin. K 
jednání je vhodné mít s sebou plán 
budovy, která bude předmětem 
zájmu o rekonstrukci a případné 
vybavení hospodárným zařízením. 
Tuto službu mohou využívat nejen 
občané Blanska, ale i dalších obcí 
okresu.

- Šr -

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

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
SPORTOVNÍ OBUVI V BLANSKU
Kde?  Prodejna sportovní a turistické

obuvi  Blansko - Sever.

KOLEKCE JARO 2012
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ!!!

Adidas,  Rebbok, Botas, McArhur, Prestige, Peddy, 

Sprandi, Joma, Head, trekkingová - gore-texová obuv...

rtovní a turistické

ver.

KOLEK
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Blanenští řekli studentům, jaké chtějí nábřežíBlanenští řekli studentům, jaké chtějí nábřeží

Na svátek žen jsme nezapomněliNa svátek žen jsme nezapomněli

Cenová houpačkaCenová houpačka

 Za výrazně nejvyšší ceny prodává Kaufl and 
vajíčka, Billa česnek a mandarinky, Albert banány. 
Celkově je opět nejlevnější Kaufl and, ke kterému 
se přibližuje Albert a tradičně nejdražší v uvedeném 
nákupu je opět Billa ve srovnání s Kaufl andem o 95 
Kč a ve srovnání s únorovou cenovou houpačkou 
podražila Billa o 7 Kč. Ceny byly odečteny 15. března 
2012.
 Pravdou je, že všechny prodejny zdražily o více 
než je nutné a pomalu se snaží vyrovnávat ztrátu 
vzniklou snížením cen v závěru roku. Jenže se to 
nemusí podařit, protože jedněm docházejí peníze, 
jiní začínají šetřit na horší časy, které pan Kalousek 
celému národu houževnatě připravuje. Tržby většiny 

fi rem klesají a s tím, jak poroste nezaměstnanost, 
budou klesat ještě víc (vlivem nedostatku investic 
stagnuje i stavebnictví, očekává se propouštění 
ze zaměstnání - dokonce i hasičů, policistů (kteří 
skončí v evidenci úřadů práce), jen ne nadbytečných 
ministerských úředníků a na malý stát nadměrného 
počtu poslanců a senátorů. Navíc jsou z liknavosti 
neschopné vlády zastaveny dotace z EU, takže do 
vyřešení nebude vůbec na nic atd.). Že by se tímto 
způsobem hospodaření podařilo naplnit státní po-
kladnu lze s úspěchem pochybovat. 
 Pokud mě čtenáři označí za pesimistu, budu rád, 
když se stane zázrak a budou mít pravdu.  

- Šr -

Zboží Albert Billa Kaufl and  
Vajíčka 10 ks 44,90 49,90 59,90

Mléko v lahvi 1 litr 19,90 19,90 16,90

Česnek 1 kg 89,90 119,90 59,90

Banány 1 kg 38,90 32,90 31,90

Okurek 1 ks 17,90 17,90 14,90

Rajče keř. 1 kg 44,90 49,90 44,90

Flora 1 ks 39,90 39,90 39,90

Mocca press 1 ks 159,90 164,90 159,90

Mandarinky 1 kg 39,90 54,90 26,90

Nákup celkem 496,10 550,10 455,10
Rozdíl  + 41,- + 95,- 0 Kč

Nepoučitelní řidiči stáleNepoučitelní řidiči stále
hazardují se životyhazardují se životy

 Policisté pokračují v místech častých dopravních nehod bezpečnostně preventivními akcemi. 
Přesto, že je všeobecně známo, že na našem okrese je kritickým místem přetížená silnice I/43 Brno - 
Svitavy, nazývaná silnicí smrti, na opatrnosti řady řidičů se toho příliš nemění. Přesvědčili se o tom 
příslušníci dopravního inspektorátu s podporou policejního vrtulníku při společné akci ve čtvrtek 
15. března.
 Dle informace tiskové mluvčí Policie ČR por. Mgr. 
Ivy Šebkové se při dopolední akci potvrdilo, že je 
stále dost těch, kteří hazardují se životem svým i 
dalších účastníků dopravy. Za pomoci vrtulníku se 
opět podařilo zdokumentovat nebezpečné předjíž-
dění nejen přes plnou čáru, ale i 
v místech, kde je to dopravním 
značením zakázáno. To předved-
lo pět řidičů, z nichž nejaktivnější 
byl jeden motocyklista, který se 
přes plnou čáru vydal na krátkém 
úseku dvakrát předjíždět náklad-
ní auta. V průběhu kontroly byl 
zjištěn řidič, který neměl řidičský 
průkaz, protože o něj přišel po 
dosažení dvanácti bodů. Dalšími 
prohřešky byla jízda bez použití 
bezpečnostních pásů, jiní naopak 
pykali za použití telefonů. Našli 
se i takoví, kteří vyjeli na silnici s 
vozidly ve špatném technickém 
stavu.
 Celkem bylo kontrolováno přes 
dvě stovky řidičů, z nichž pěta-
dvacet se dopustilo dopravních 

přestupků, za které jim byly uloženy blokové pokuty 
v celkové částce blížící se 18 tisícům korun. Jak 
bezpečnostní akce naznačila, bude s blížícím se 
jarem nutné tyto kontroly provádět častěji. 

- Šr -

Stále významnějším pomocníkem dopravních policistů je vrtulník vybavený Stále významnějším pomocníkem dopravních policistů je vrtulník vybavený 
špičkovými přístroji, které nejen neomylně každý přestupek zaznamenávají, špičkovými přístroji, které nejen neomylně každý přestupek zaznamenávají, 
ale přenášejí i do aut policistů, kteří viníka po zásluze odmění. Posádka ale přenášejí i do aut policistů, kteří viníka po zásluze odmění. Posádka 
vrtulníku může před dostavením se lékaře poskytnout i první pomoc zraně-vrtulníku může před dostavením se lékaře poskytnout i první pomoc zraně-
ným osobám.                                                                                              Foto: - Šr - ným osobám.                                                                                              Foto: - Šr - 

 Mezinárodní den žen se slaví po celém světě a 
v naší zemi má svátek také velkou tradici. I u nás v 
domově je naším milým zvykem potěšit něžné po-
hlaví květinou a zpěvem. Setkali jsme se kvůli tomu 
letos dvakrát - poprvé 
ve středu 7. března s 
obyvatelkami Domova 
se zvláštním režimem, 
a podruhé ve čtvrtek 
8. března s ženami z 
Domova pro seniory. 
Oba dva dny dostaly 
přítomné ženy hezkou 
jarní květinu a pro ve-
selou náladu vystoupil 
pěvecký soubor Sová-
ček. Nechyběly ani re-
citace básní určených 
pouze ženám, kterých 
se s ochotou ujali muž-

ští zástupci tohoto hudebního ensemblu. Potlesk od 
přítomných dam a jejich spokojenost byl pro celý 
soubor, nejen muže, upřímnou a krásnou odměnou. 

Bc. Petr Novotný, DiS.

Rok 2011 v blanenské knihovněRok 2011 v blanenské knihovně
z pohledu statistikyz pohledu statistiky

 Každý rok se celostátně statisticky zpracovávají výsledky činnosti všech knihoven v České re-
publice. Rozmanitá statistická data za rok 2011 shromáždila i Městská knihovna Blansko. Informace 
nejprve putovaly do Moravské zemské knihovny v Brně a následně do NIPOSu (Národní informační 
a poradenské centrum pro kulturu), kde se dočkají dalšího souhrnného vyhodnocení. 

 Z velmi podrobných údajů vybíráme některá pro 
veřejnost zajímavá data. 
 Stav knihovního fondu Městské knihovny Blansko 
činil k 31. 12. 2011 125181 titulů (naučná a krásná 
literatura, zvukové dokumenty).
 Přírůstky do knihovního fondu knihovny ve sledo-
vaném roce 2011 tvořilo 3058 knihovních jednotek 
(knihy, zvukové nosiče).
 Knihovní systém Clavius zaznamenal v roce 2011 
3005 aktivních registrovaných čtenářů, přičemž v 
celkové databázi eviduje 9080 čtenářů.
 Vysokými čísly disponujeme v oblasti návštěvníků 
knihovny. V roce 2011 přišlo do naší kulturní instituce 
58221 lidí (v této sumě je i 6384 přímých návštěvníků 
kulturních akcí a 26185 virtuálních návštěv). 
 Vysoký je počet výpůjček za sledovaný rok 2011, 
a to celkem 172139 jednotek (nejvíce – 87329 titulů 
- se půjčovala krásná literatura dospělými čtenáři, 

22801 knih krásné literatury si odnesli čtenáři do 
patnácti let z dětského oddělení).
 Městská knihovna Blansko realizuje pro své klienty 
také meziknihovní výpůjční službu (MVS), která 
zajišťuje požadovanou literaturu z jiných knihoven 
v celé České republice. MVS se týká hlavně od-
borných knih. Službu jsme v loňském roce poskytly 
230 zájemcům z blanenské knihovny. Jiné knihovny 
se s touto službou na naši knihovnu obrátily ve 138 
případech. 
 V rámci činnosti regionálního oddělení Městské 
knihovny Blansko jsme knihovnám ve zhruba polo-
vině bývalého okresu Blansko půjčili z výměnných 
fondů (VF) 197 souborů, přičemž soubory obsaho-
valy dohromady 14884 knih.
 V uplynulém roce zorganizovali pracovníci knihov-
ny 121 kulturních akcí pro veřejnost a 244 ryze vzdě-
lávacích akcí (semináře, kurzy, přednášky apod.).

 Blanenská knihovna má pro 
své návštěvníky ve všech od-
děleních k dispozici celkem 48 
studijních míst.
 Poslední pozoruhodné číslo, 
které uvádíme, je 27763 ná-
vštěv webových stránek bla-
nenské knihovny od dubna 
2011, kdy byl nový web www.
knihovnablansko.cz uveden do 
provozu. 
 Všechny výše uvedené informa-
ce zavazují pracovníky Městské 
knihovny Blansko k aktivní a stá-
le kvalitnější práci ve prospěch 
uživatelů a návštěvníků jednoho 
z tradičních kulturně vzděláva-
cích zařízení v Blansku.

Helena Juříková,
Mgr. Pavel Přikryl

 Blansko hostilo studenty architektonických škol. Čtyřdenní workshop odstartovalo setkání obyvatel Blanska 
se studenty ve čtvrtek 8. března. Studenti naslouchali skupince Blanenských, kteří diskutovali a představili 
svoje návrhy ke třem místům nábřeží Svitavy. Blanenští navrhovali více odpadkových košů, osvětlení a laviček 
a prezentovali i své požadavky na lávky přes řeku, mola, zázemí pro vodáky, místa pro pikniky, přístřešky, hřiště 
pro děti, štěrkovou polopláž, říční lázně a mnohé další. Na čtvrteční setkání dorazilo přes třicet studentů, na 
navazující třídenní workshop jich zůstalo okolo dvaceti. 
 Čtvrteční diskuse se točila okolo tří míst blanenského 
nábřeží: parku u „Zborováka“ a okolí Ježkova mostu, místu 
mezi mostem u vlakové zastávky a lávkou ke koupališti a 
třetí lokality – Salmova jezu („splavu“) v severní části Spor-
tovního ostrova Ludvíka Daňka. Společně s facilitátorkou 
Hanou Chalupskou se místní zamýšleli, co je v jednotli-
vých místech znejisťuje, co jim vadí a co by zde naopak 
uvítali. Pro park u „Zborováka“ a okolí Ježkova mostu lidé 
zmiňovali, že zde není nic moc, co by je přimělo se zde 
zastavit a setkávat se zde. Blanenští se však shodli, že 
místo může být lákavé jak pro ně, tak pro turisty. Navrhovali 
např. zajištění přístupu k řece díky molu, ze kterého by se 
jednak dalo sáhnout na vodu, krmit labutě a kačeny, ale 
také nasedat na lodě a sjíždět na jaře Svitavu. Do těchto 
míst by také lidé rádi zavítali s dětmi, dělali zde pikniky a 
čekali v příjemném prostředí na vlak. 
 U soutoku mlýnského náhonu a Svitavy, tedy v místech 
mezi mostem k vlakové zastávce a lávkou ke koupališti, 
Blanenským vadí nedostatek laviček, odpadkových košů 
pro pejskaře, osvětlení. Chybí také přístup k vodě, bez-
bariérovost lávky ke koupališti. Lidé navrhovali, aby zde 
vznikly např. prolézačky, další lávka přes řeku, amfi teátr, 
štěrková polopláž nebo houpačka nad řekou. Zároveň 
poukazovali, aby byl zachován přírodní charakter břehu 
nad soutokem náhonu a Svitavy, kde je možné pozorovat 
ondatry, ledňáčky a ryby ve vodě. 
 U Salmova jezu („splavu “) lidem nejvíce vadilo, že si 
zde není možné sednout, zastavit se, ukrýt se před deš-
těm. Padly návrhy na lavičky, zastřešený altánek, stojany 
na kola, místa pro pikniky, tábořiště, speciální vyvýšené 
lavičky pro in-line bruslaře, které by zároveň sloužily jako 
prolézačky. Lidé zmínili, že si velmi cení staré klenové 
aleje a vzpomněli, že dříve byla plná laviček a přezdívalo 
se jí „alej vzdechů“. Místu, kde je nyní baseballové hřiště, 
zase místní přezdívají „jahodové pole“, mladší používají 
„strawbery fi elds“.
 „Děkujeme všem Blanenským, kteří přišli, za jejich 
cenné podněty a zkušenosti. Místní se zde osvědčili jako 

nenahraditelní znalci, kteří ví, jak a v jakých denních i 
ročních dobách dění na místech funguje. Své mohou říci 
k nábřeží ještě i ostatní Blanenští. Pro ně jsme připravili 
anketu, jejíž výsledky předáme studentům. Děkujeme také 
Městu Blansku, které vyhlásilo architektonickou soutěž 
pro studenty a díky jehož zájmu a podpoře se uskutečnilo 
čtvrteční setkání obyvatel Blanska a studentů.“ Podotýká 
Monika Vokálová z Ekologického institutu Veronica, který 
byl organizátorem čtvrtečního setkání. Anketa je k vypl-
nění jak elektronicky na www.veronica.cz/svitava, tak je k 
dostání v tištěné podobě v Galerii města Blanska a v Kině 
Blansko. Ti, kteří připíší do formuláře i svůj telefon nebo 
e-mail, mohou získat po vylosování volné lístky do kina 
nebo celoroční vstupné do Galerie města Blanska. 
 Setkání ocenili i studenti. Pro většinu z nich bylo se-
tkání s místními v terénu novou zkušeností a jak uvedli v 
hodnotících dotaznících, tak i cennou. Mnohými nápady 
Blanenských jako např. zázemím pro vodáky, amfi teátrem 
apod. se prý budou inspirovat. „Mnozí studenti vyrazili 
na nábřeží dokonce i v sobotu místo plánované práce v 
týmech, aby se místních ještě doptali, jak by si nábřeží 
představovali.“ Zmiňuje Olga Hořavová, vedoucí Galerie 
města Blanska, která poskytla studentům zázemí pro 
workshop. Organizátorkami workshopu byli doktorantky 
docenta Havliše z brněnské fakulty architektury VUT Ing. 
arch. Veronika Dobešová a Ing. arch. Gabriela Blažková.
 Moderátorka Hana Chalupská dodává: „Chtěla bych po-
chválit město, že nabídlo příležitost pro setkání veřejnosti, 
veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelské 
sféry se studenty. Zapojování veřejnosti do plánování a 
rozhodování o podobách veřejného prostranství je rozšíře-
né v zemích západní Evropy, v Česku bychom našli zatím 
spíš pár světlých výjimek. Vůle radnice zapojit místní dává 
městu dobrý zvuk a je příkladem dobré praxe. Doufám, 
že setkání bude takovou vzpomínkou do budoucnosti jak 
pro Blanenské, tak pro studenty, aby podobná vyžadovali 
setkání ze strany města i zadavatelů veřejného prostoru.

www.veronica.cz/svitava
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Zahájení turistickéZahájení turistické
sezóny 2012sezóny 2012

Již před desátou hodinou přicházejí blanenští senioři na oběd do jídelny v 
Klubu důchodců. Někteří si svůj oběd odnášejí v nosiči domů. Všichni jsou 
s výběrem jídel a jejich kvalitou nadmíru spokojeni.

Obědy pro seniory nad 65 roků a osoby zdravotně postižené nad 19 
roků připravuje za mimořádně výhodnou cenu Vývařovna Rudolfa Volfa 
v budově bývalé mateřské školy na ulici K. J. Mašky.

Rozvoz obědů osobám, které si jej ze zdravotních důvodů nemohou vy-
zvednout ve vývařovně ani v jídelně, zajišťují zaměstnankyně Pečovatelské 
služby města Blansko do bytu. Strávníci si za tuto službu připlácejí každý 
den 16,- Kč.                                                                     Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Město a jeho péčeMěsto a jeho péče
o blanenské seniory o blanenské seniory 

 Hlavním hostem předposlední tiskové konference byla vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Sed-
láková Ludmila, která již po řadu let řídí oddělení hmotné nouze, dávek pro zdravotně postižené, 
sociálně právní ochrany a sociálních služeb. Od nového roku přešly některé služby na úřad práce, 
ale i přesto je tento odbor jedním z nejcitlivějších, ne-li nejnáročnějším ze všech. Jeho činnost je 
pro seniory a osoby zdravotně postižené natolik závažná a přesto v rámci možností daných vládou 
natolik perfektní, že i při své pověsti investigativního novináře zabývajícího se řadou nešvarů před 
paní Sedlákovou jako jednou z mála vedoucích úředníků města smekám. Doufám, že ti ostatní ne-
zareagují podle mé zkušenosti, že pochvala je tou nejhorší odměnou tomu, kdo si ji zaslouží.

 Z dlouhého výčtu jsem si pro dnešní článek, 
další budou pokračovat, vybral péči o stravování 
seniorů. Mnozí již nemají možnost, někteří ani 
dostatek peněz, aby si sami hlavní jídlo, kterým je 
oběd, sami připravili. Vývařovna, se kterou město 
uzavřelo smlouvu a na stravu pro seniory přispívá, 
si za léta této činnosti vysloužila nejednu pochvalu 
svých strávníků. Ti čilejší se stravují v jídelně Měst-
ského klubu důchodců, jiní si je odebírají přímo ve 
vývařovně pana Volfa na ul. K. J. Mašky a osobám 
se zdravotními potížemi obědy rozváží Pečovatelská 
služba do domácností. Za tento úkon přispívá klient 
na dopravu částkou 16,- Kč. I když kvalitní obědy 
jsou podstatně levnější než běžná menu, s příspěv-
kem na dovoz se této ceně přiblíží. Jak jsem zjistil, 
vývařovna expeduje každý den v průměru 340 obě-
dů. Cena hlavního jídla činí ve všední dny 46,- Kč, v 
soboty a neděle 56,- Kč. Pokud je příjem důchodce 
nižší jak 10 448 Kč nebo manželské dvojice jak 16 
817 Kč, je cena za každý oběd o 3,- Kč nižší. Při 

odběru oběda v jídelně Klubu důchodců stojí oběd 
o 2,- Kč více. Vývařovna poskytuje ve všední dny 
i dietní obědy, které stojí 56,- Kč, při slevě 53,- Kč 
a v jídelně 59,- se slevou 56,- Kč. Na jídelníčku je 
uvedena možnost výběru ze dvou jídel, třetím je 
již zmíněná dieta, která je určena pro strávníky s 
nemocí žlučníku nebo slinivky a pro ty, kterým tuto 
dietu doporučí lékař. Všechny obědy mají přiměře-
nou energetickou hodnotu, nepřetěžují organizmus 
a dodávají tělu vše, co potřebuje. 
 Jak jsem si u strávníků ověřil, jsou se stravováním 
mimořádně spokojeni, jen ti, kteří mají omezenou 
pohyblivost, by ocenili snížení šestnáctikorunového 
poplatku za dovoz. Je pravda, že především díky 
vládní chamtivosti máme nejdražší pohonné hmoty, 
ale říkám si, že když taxislužba účtuje za odvoz po 
Blansku pouhých 50 Kč, tak je levnější, než rozvoz 
pro celou řadu klientů vývařovny současně. Co vy 
na to, páni konšelé?

Jiří Šrámek

Kdo má o kolečko víc,                  
šlape z Blanska, z Boskovic!

 Slavnostní zahájení turistické sezony v desti-
naci Moravský kras a okolí není třeba čtenářům 
dlouze představovat. Již tradičně je mají první 
dubnovou neděli ve své režii města Blansko, 
Boskovice a spolu s nimi Pivovar Černá Hora, na 
jehož nádvoří vždy celá akce vyvrcholí. Její téma 
se každý rok mění, ale pokaždé se odehrává ve 
znamení pohodové jarní nálady, dobrého jídla 
a pití, country muziky… a taky pořádné porce 
recese. Ani letošní ročník, který proběhne v 
neděli 1. dubna 2012 nechce a vzhledem k datu 
ani nemůže být výjimkou.
 Jaro se blíží mílovými kroky a za dveřmi je 
nová turistická sezona. Kam jinam se vydat na 
svůj první jarní výlet než do kraje ponorných řek 
a bílých skal, zajímavých památek, ale také skvě-
lého černohorského piva – do Moravského krasu. 
Tato výzva bude v tento den platit především pro 
všechny, kdo se už nemůžou dočkat, až vyrazí 
na první pořádný výšlap, neboli jsou pravými a 
nefalšovanými blázny do turistiky. 
 Zahájení budou předcházet turistické pocho-
dy se startem v Blansku a Boskovicích, které 
zavedou kroky a kola účastníků do Černé Hory, 
aby se zde mohli na nádvoří pivovaru zúčastnit 
kulturního programu a ve 14 hodin slavnostního 
zahájení nové turistické sezony a symbolického 
zakrojení do prvního letošního turistického salá-
mu.
 Je také nepsaným pravidlem, že součástí této 
akce je vždy pokus o nový český rekord v ne-
tradiční disciplině. Ani letošek nebude výjimkou. 

Bude to rekordní pokus stejně praštěný jako jiné 
roky, konaný na počest veleducha Kašpara Krásy 
Blanenského, který (jako všichni géniové) měl 
taky o kolečko víc. Zároveň to ale bude zcela 
jistě rekord v počtu lidí, co rádi putují, objevují, 
setkávají se s přáteli a mají smysl pro legraci. A 
těch se přece v Černé Hoře schází každoročně 
nepočítaně. Tak je tentokrát zkusíme spočítat. A 
jaký že to bude rekord? Takový blázen do turistiky 
se pozná jednoduše: má přece o kolečko víc! 
Proto organizátoři hodlají vytvořit za dohledu 
komisaře z agentury Dobrý den z Pelhřimova 
rekord právě v počtu lidí na jednom místě, co 
mají o kolečko víc. 
 V bráně pivovaru, kam dorazí turistické pocho-
dy z Blanska a Boskovic budou 01. 04. 2012 od 
12.00 do 14.00 opět dvě sčítací místa, kterými 
budou účastníci akce procházet. Každý kdo u 
sebe bude mít jakékoliv jedno kolečko navíc 
(ozubené kolečko, kolečko z dětského autíčka, 
z hodinek, kolečko salámu, tlačenky atd., pří-
padně přivleče kolečko, co se s ním vozí písek 
na stavbě, trakač nebo dokutálí kolo od vozu), 
bude započítán a označen na ruce razítkem. Na 
jednoho člověka musí připadat jedno kolečko, 
tj. cyklisté a koloběžkáři musí přijít vždy dva s 
jedním kolem nebo s jednou koloběžkou, leda 
že by jejich stroje měly díky zvláštní úpravě víc 
kol než je obvyklé. (U vícemístných strojů platí 
kolik jezdců, tolik koleček.) 
 Jako vždy budou i letos největší, nejmenší a 
nejnápaditější kolečka samozřejmě odměněna.
 Účastníky akce čeká posezení v příjemném 
prostředí, pohoštění, prezentace turistických 
zajímavostí regionu a losování o zajímavé ceny.

Mgr. Jiří Kučera
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Comenius se blíží do finále!Comenius se blíží do finále!

Pomocí dopravních policistů majitelům aut bylo v neděli 18. března 
bezplatné měření průhlednosti čelních a předních bočních skel. Zájem 
byl mimořádný - v Blansku bylo testováno 52, v Boskovicích 70 aut. 
Díky tomuto měření budou mít řidiči jistotu, že jejich auto odpovídá 
podmínkám silničního provozu. 

Povolená průhlednost předního skla je minimálně sedmdesát pět procent, 
bočních skel u řidiče a spolujezdce sedmdesát procent. Tuto podmínku 
splňovalo v Blansku pouze pět vozidel, v Boskovicích devět. Ti ostatní, 
pokud závadné folie neodstraní, riskují pokutu do dvou tisíc korun. 
Někteří tak učinili ihned po změření. 

V řadě případů byla měřením zjištěna závadná průhlednost jen u přední-
ho nebo bočních skel. U tohoto auta bylo v pořádku čelní sklo, zatím co 
boční skla byla tmavší, takže majitel na tom bude lépe, než kdyby tomu 
bylo naopak. Policisté tímto měřením splnili své “pomáhat“ ale při dalším 
měření už by nikoho nechránili.                                       Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ O PROPUSTNOSTI SKEL ** FOTOREPORTÁŽ O PROPUSTNOSTI SKEL *

Individuální studijníIndividuální studijní
pobyt ve Franciipobyt ve Francii

Nová oknaNová okna
jedině od Wilmarajedině od Wilmara

 Mít krásný domov a cítit se v něm bezpečně a útulně považuji za jeden ze základů moderního života. 
Samozřejmě jsou o mnoho důležitější věci na světě, ale o těch až jindy. Mám rád věci okolo stavby, 
modernizace bydlení, sleduji trendy a novinky v domácnostech, zkrátka se snažím být v obraze, 
baví mě to. Bude to asi tím, že jsem nedávno postavil malý domek blízko Blanska. Celá stavba byla 
poměrně fyzicky i psychicky náročná, ale aspoň jsem mohl na vlastní kůži zažít ten báječný pocit, 
kdy se něco nového buduje. Člověk si může spoustu věcí udělat sám, ale také něco občas musí pře-
nechat odborné fi rmě. A zde si musí každý uvědomit, komu svěří svoji důvěru a v neposlední řadě 
také těžce vydělané peníze. Zatímco jedna fi rma vám nevyhovuje fi nančně, ta druhá je zase levná, 
ale ne příliš spolehlivá. Když jsem tedy vybíral společnost, která mi vyrobí do domu okna, rozhodl 
jsem se pro blanenskou fi rmu Wilmar.

 V mém případě šlo o docela obyčejnou zakázku, 
požadavky jsem měl celkem jasné a v podstatě jsem 
si mohl vybrat jakoukoli fi rmu, která se pustí do prá-
ce. Po několika hodinách strávených na internetu 
jsem však zjistil, že je u nás mnoho fi rem, které 
nabízí okna polské výroby. Nic proti Polákům, ale 
tohle jsem nechtěl. Budu raději, když zůstanou moje 
peníze hezky u našich obchodníků. Jiné fi rmy zase 
byly docela drahé, jelikož okna přímo nevyráběly, 
ale nakupovaly od překupníků. Zkrátka a dobře mi 
nejvíce vyhovovala nabídka Wilmaru, který okna 
přímo v Blansku vyrábí, materiál nakupuje přímo 
u výrobce a co je hlavní - přistupovali ke mně in-
dividuálně, společně jsme se dohodli na celkovém 
řešení a maximálně mi vyhovovala i cena. 
 Jelikož mi hořel termín dokončení stavby, bylo 
zapotřebí montáž oken urychlit. I v tomto mi vyšli 
vstříc a já jsem se za pár týdnů mohl těšit z nových 
oken, které mi přijeli namontovat zaměstnanci fi rmy, 
jejich zedníci práci dokončili a vše uklidili. Až stavba 
fi nišovala, přijeli mi namontovat parapety, žaluzie, 
sítě proti hmyzu a ostatní věci, které jsem poža-
doval. Nutno dodat, že pracovníci fi rmy se chovali 
vždy velmi slušně a bylo vidět, že je práce baví.

 Po této zkušenosti jsem se o 
fi rmu Wilmar začal zajímat blíže 
a když jsem zjistil, že mi mohou 
nabídnout i interiérové obložko-
vé dveře, měl jsem radost a ne-
váhal jsem využít jejich služeb 
podruhé. Dnes docela lituji, že 
jsem se o Wilmar nezajímal již 
dříve. Ty tam jsou časy, kdy se 
fi rma orientovala jen na výrobu 
a montáž plastových oken a 
dveří. Zjistil jsem, že dnes se 
vám postarají také o střešní 
okna, prosklené stěny, posuvné 
dveře, garážová vrata, brány a 
dokonce jsou schopní pro vás 
zajistit kompletní rekonstrukci 
celého bytu! To vše za více 

než dobré peníze, v relativně krátkém čase a s 
úsměvem ve tváři. Také mám ověřeno, že se fi rma 
zajímá o veškeré novinky ve svém oboru a jakmile 
se nějaká objeví, neváhají ji zařadit do své nabídky. 
Wilmar jde prostě s dobou…
   Na moje krásná nová okna se byl podívat i soused, 
který byl se svými plastovými okny sice spokojen, 
ale postěžoval si, že jedno okno mu pořádně 
netěsní a marně se snaží několik týdnů přivolat 
servisní techniky fi rmy, která mu okna namontovala. 
Pro Wilmar to ani tentokrát nebyl žádný problém i 
přesto, že se jednalo o práci konkurence, a za pár 
dní mne plácal soused po zádech, jak jsem mu 
dobře poradil.
 Pokud plánujete rekonstrukci bytu a zvažujete 
mimo jiné i výměnu oken, doporučuji vám obrátit 
se na skutečné odborníky ve svém oboru. Wilmar 
vítězí zejména kvalitou, pružností, zázemím vlastní 
výrobní haly a v neposlední řadě cenou. Myslím, 
že se najdou i fi rmy levnější, ale zde by si měl 
každý zvážit, zda je cena poměr – výkon opravdu 
výhodná. Ať tak nebo tak, s fi rmou Wilmar rozhodně 
nemůžete šlápnout vedle.

-mumma-

 Gymnázium v Rájci-Jestřebí už 4 roky spolupracuje s gymnáziem v jihofrancouzském městě Pau. 
V rámci tohoto partnerství proběhly vzájemné návštěvy pedagogů, právě jsme uprostřed dvouleté-
ho matematického projektu Comenius (partnerství škol, kde jsou kromě České republiky a Francie 
zapojeny i další země – Švédsko, Německo, Finsko a Nizozemí) a nejnovějším střípkem v mozaice je 
úspěšné schválení individuální mobility žáků.
 Individuální studijní pobyty žáků středních škol 
jsou novinkou, podobnou nabídku zatím mohli využít 
jen studenti vysokých škol. Studentům středních škol 
je třeba se mnohem více věnovat, spolupracovat s 
učiteli, ubytovat je v rodinách. Vše tedy musí být 
pečlivě připraveno. Loni získalo v ČR grant na ně-
kolikaměsíční zahraniční pobyt 17 studentů (zdroj: 
Národní agentura pro evropské vzdělávací progra-
my). Z jedné školy mohou vycestovat i vícečlenné 
skupiny.
 Studentka naší školy bude od září do prosince 
pobývat ve francouzské rodině. U nás je v šestiletém 
studijním programu, učí se anglicky i francouzsky a 
má tak už v sedmnácti letech dostatečné znalosti a 
dovednosti pro zvládnutí takové stáže. Poznávání 
odlišností studia a život v jiné evropské zemi jí 
umožní osvojit si důležité životní kompetence. Jistě 
to bude náročné, ale už teď ví, že může počítat s 
plnou podporou kontaktních osob z obou stran. Je 

totiž zapojena do běžícího projektu Comenius a 
svého tutora tak už dobře zná. Sedm jiných studentů 
naší školy navíc v květnu partnerskou školu navštíví 
a mohou jí tak poté předat své zkušenosti se zemí, 
městem a samotnou školou.
 Francie je krásná a Pau je navíc město ideálně 
situované – hodina cesty západně na pláže Atlantiku, 
hodina na jih do Pyrenejí, severně je to do Bordeaux, 
které nemusíme milovníkům vína dlouze představo-
vat, a na východ jen pár kilometrů do Lurd – místa 
zázraků. Naší studentce se tam určitě bude líbit.
 Náklady na pobyt pokryje získaný grant, který 
uhradí nejen proplacení cesty tam a zpět, ale i mě-
síční kapesné. Snažíme se podporovat talentované 
a pracovité studenty jak jen to jde, být jim dobrými 
partnery a pomáhat. Pokud student za námahu stojí, 
pak musí existovat prostředky a příležitost se rozvíjet. 
Myslíme si, že individuální mobilita je výzvou a šancí.
Kateřina Pernicová, gymnázium Rájec-Jestřebí

 Ve dnech 4. – 9. 3. 2012 se uskutečnila čtvrtá 
pracovní schůzka multilaterálního projektu Comenius 
– Partnerství škol. Tentokrát nás přivítalo slunečné 
Portugalsko zářící nejen sluncem ale i žlutými citrony. 

Záplavy rozkvetlých kamélií nás provázali na každém 
kroku.
 Ve městě Lousado (cca 30 km od Porta) na místní 
střední škole FORAVE proběhl workshop, na kterém 

jsme společně se studenty z Itálie, Švédska a 
Portugalska připravili tradiční regionální pokrmy. 
Mnozí z nás některé ingredience ochutnali poprvé 
v životě!
    Tato oblast je proslavená produkcí sladkého 
portského vína. I my jsme navštívili historické 
město Porto na řece Douro a jeho sklepy plné 
sudů a lahví opojného moku. Portugalsko je země 
s bohatou historií a každé, i malé město Vás 
překvapí jedinečnou architekturou. 
   Pobřeží Atlantského oceánu je poseté ka-
mennými pevnostmi a písečnaté pláže lákají do 
studených vln. Je škoda, že tento dvouletý projekt 
končí, protože nám dal hodně nových zkušeností, 
přátel a zážitků.
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13. Ročník recitační přehlídky 13. Ročník recitační přehlídky 

Spisovatelka Daniela Krolupperová Spisovatelka Daniela Krolupperová 
představila svoje knihypředstavila svoje knihy

Podpořte Ježkův most v soutěžiPodpořte Ježkův most v soutěži

Finále svatovalentýnské soutěžeFinále svatovalentýnské soutěže

Vejce 100x jinakVejce 100x jinak

 Během února 2012 probíhala v Městské knihovně Blansko Svatovalentýnská soutěž o nejhezčí 
báseň o lásce. Cílem nebylo pouze prvoplánově připomenout patrona zamilovaných sv. Valentýna, 
ale především oslavit nejdůležitější lidský cit – lásku – ve všech jeho podobách.

 Veršotepci napříč věkovými kategoriemi se letos 
utkali již potřetí (včetně premiérového nultého roč-
níku v roce 2010).
 Velmi potěšitelné je zjištění, že soutěž se těší 
stoupajícímu zájmu účastníků. Svou tvorbu letos 
prezentovalo 19 autorů s 37 příspěvky různých stylů 
a forem (pro připomenutí – loni 11 autorů a 24 básní, 
v roce 2010 3 autoři s 5 příspěvky).
 Porota, kterou tvořili pracovníci knihovny (Mgr. 
Pavel Přikryl, Lenka Čepová a Helena Juříková), 
doplnil středoškolský profesor českého jazyka a 
literatury a sám aktivní autor Mgr. Petr Zavoral. 
 Arbitři neměli při posuzování jednotlivých děl 
lehký úkol. Každý z příspěvků byl svým způsobem 
jedinečný a osobitý.
 K 15. 3. 2012 došlo ke zhodnocení soutěže poro-
tou a následné vyhlášení výsledků má upozornit na 
20. březen 2012 – Světový den poezie.
 Bez určení pořadí se porotci nezávisle na sobě 

shodli na třech nejlepších autorech: Iva Grajcarová, 
Filip Živný a Květa Pokorná. Poděkování a obdiv ale 
patří všem zúčastněným.
 Vyhodnocení obdrží knižní odměnu a jejich pří-
spěvky se dočkají uveřejnění na webu knihovny 
(www.knihovnablansko.cz).
 Uvádíme na tomto místě básničku, jež porotce 
oslovila nejvíce.

 IVA GRAJCAROVÁ
 Rendez-vous neobyčejných

 Přesně ve čtvrtek ráno
 přesně ve středu města
 Potkal jeden ze sta
 jednu z jiného těsta

Helena Juříková, Mgr. Pavel Přikryl,
Městská knihovna Blansko

 Již třináct let se vždy v březnu rozezní dětské oddělení Městské knihovny Blansko dětskými hlásky. 
Koná se totiž tradiční recitační přehlídka pro žáky 1. - 3. tříd blanenských základních škol. 
 Početně velmi bohatému 
publiku se letos představilo 
30 dětí, které byly vybrány z 
třídních a školních kol. 
 Ve výběru básní se objevila 
jak jména klasiků – Hrubín, 
Seifert, Skácel, tak i současní 
autoři – Havel, Žáček, Štíplo-
vá. 
 Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem blanenským 
základním školám, protože 
bez jejich spolupráce bychom 
nemohli přehlídku realizovat. 
 Už teď se těšíme na další 
ročník a věříme, že všichni 
účinkující i diváci u nás prožili 
pěkné odpoledne.
 Akce se uskutečnila v rámci 
celonárodního projektu BŘE-
ZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ.

Bc. Pavlína Gargošová, 
Městská knihovna Blansko

Kyberšikana (kybernetická šikana 
nebo počítačová šikana)
 V dnešní době mají téměř všechny 
děti přístup k internetu, je proto nutné je 
upozornit na všechna rizika kyberšika-
ny. Vždyť celá řada jejich projevů může 
spadat až do oblasti kriminálních činů. 
Policie ČR proto připravila pro žáky 
čtvrtých a pátých tříd besedu, ve které 
bylo možné dovědět se vše podstatné 
o této formě šikany. Poutavé vyprávění 
zaujalo všechny žáky, takže v závěru 
besedy ještě padaly otázky související 
s touto oblastí.

Mgr. Alena Štěrbáčková, 
ZŠ Blansko, Erbenova 13

 Unikátní blanenská technická památka Ježkův 
železniční most, který letos slaví 100 let od svého 
postavení přes Svitavu v Blansku a 140 let své exi-
stence vůbec, soutěží v kategorii velké stavby 
o titul nejlépe opravené památky Jihomorav-
ského kraje za rok 2011. Podpořit jej můžete 
svým hlasováním následovně:

 Pošlete hlas formou SMS této památce 
ve tvaru: HLA PAMATKY 3 na telefonní 
číslo: 900 77 06.

 SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak 
malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu 
lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDEN-
KRÁT, a to na telefonní číslo 900 77 06. Cena 
SMS zprávy je 6 Kč (vč. DPH).
 Hlasování probíhá do 31. března 2012. 
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v měsíci 

květnu. Bližší informace na www.kr-jihomoravsky.cz. 
Děkujeme za váš hlas pro blanenskou památku!

-red-

 Dne 06. 03. 2012 se žáci 8. a 9. 
ročníků zúčastnili soutěže o nejlepší 
pokus - Vejce 100x jinak na Gymnáziu 
v Boskovicích.
 Žáci nejprve ukázali své znalosti ve 
vědomostním kvízu a poté následova-
la prezentace připravených pokusů. 
Všichni žáci obdrželi účastnický list a 
drobné ceny.
 Žákyně 9. ročníku - Helena Fojtová 
a Jana Buchlovská obsadily pěkné 3. 
místo.
 Všem zúčastněným gratulujeme a 
přejeme hodně štěstí v dalším experi-
mentování.
Mgr. Silvie Červenková - za chemii

 V pátek 9. března 2012 mělo v dětském oddělení 
Městské knihovny Blansko více jak šedesát druháků 
vzácnou možnost setkat se s paní spisovatelkou 
Danielou Krolupperovou a také získat její autogram. 
 Autorčinu knihu Zmizelá škola již obdrželi na konci 
loňského školního roku díky zapojení blanenské 
knihovny do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 

prvňáčka. A protože paní Krolupperová napsala pro 
děti řadu dalších knih a z některých jim přečetla ukáz-
ky, už teď se těšíme na zájemce, kteří si je přijdou 
vypůjčit. Spisovatelčina návštěva se uskutečnila v 
rámci akce BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2012.

Drahoslava Křivánková,
Městská knihovna Blansko

Láska ano, děti ještě ne
 Pod tímto názvem se v pátek 17. 2. 2012 v kině 
Blansko uskutečnila přednáška spojená s besedou, 
které jsme se zúčastnili my, žáci 9. ročníku ZŠ 
Blansko, Erbenova 13. Dověděli jsme se zajímavé a 
důležité informace o pohlavních chorobách, ochraně 
proti nim i proti nechtěnému těhotenství. 
 Na závěr pan doktor odpovídal na naše dotazy. 
Byla to akce velmi poučná jak pro nás holky, tak i 
pro kluky. 

Martina Gruberová, IX. B

Cyklus Mistři Barokní Hudby 
 Hudební oddělení Městské knihovny Blansko 
připravilo na měsíc duben pro milovníky vážné 
hudby prémiový cyklus s názvem MISTŘI BAROKNÍ 
HUDBY - J. S. Bach, A. Vivaldi, G. F. Händel. Série 
čtyř přednášek s ukázkami se uskuteční 3.4., 10.4., 
17.4. a 24.4. 2012 (čtyři po sobě následující úterky) v 
18,00 hodin v hudebním oddělení knihovny. Průvod-
cem cyklem bude významný český muzikolog doc. 

PhDr. Miloš Navrátil, CSc. K samozřejmostem patří 
volný vstup a absence nutnosti předem se přihlásit.

Helena Juříková, Městská knihovna Blansko 

Koblížek se líbil
 Více než stovka návštěvníků zavítala v pátečním 
podvečeru 16. března 2012 do dětského oddělení 
Městské knihovny Blansko, aby zhlédla loutkové 
představení O KOBLÍŽKOVI z cyklu Pohádky z kufru 
v podání členek blanenského Divadla Kolárka.
 Neokázalá, ale nápaditá, výprava, srozumitelnost, 
příjemné nasazení… To jsou jen některé z charak-
teristik, které přispěly k velmi příjemné atmosféře. 
 Pomyslnou třešničkou na dortu byla navazující 
výtvarná dílna, ve které si většina dětí za pomoci 
hereček a rodičů vyrobila loutky hlavních hrdinů, 
jež v pohádce vystupovaly. Nejčastěji si malí diváci 
odnášeli Koblížka.
 Do května se děti mohou těšit na další pokračo-
vání, tentokrát na pohádku O KŮZLÁTKÁCH.

Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

FPO s.r.o. a partnerská společnost Olberg tour s. r. o.

hledají zaměstnance na pozice:

Údržbář/ Technický pracovník
Náplň práce: Běžná údržba budov (Blansko a
   Olomučany) včetně zajištění prací prostřednictvím
   dalších dodavatelů, údržba venkovních prostor. 
   Dále pak zabezpečení provozu půjčovny sportovních
   potřeb, údržba a servis vybavení (kola, lyže),
   půjčování, komunikace se zákazníky.

Kuchař/-ka
Náplň práce: Příprava jídel v nově otevírané Restauraci Olberg
   v Olomučanech, pomocné práce pro šé� uchaře.

Oslovila Vás naše nabídka?

Pak očekáváme Váš profesní životopis. Zasílejte jej v elektronické
podobě na e-mail fpo@fpobk.cz nebo písemně nebo adresu
FPO s.r.o., Smetanova 4, 678 01 Blansko nejpozději do 1. 4. 2012.
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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.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Ford Escort v dobrém stavu s novými zimními 
pneumatikami. STK 10/2012. Levně. Tel. 737152077.
* 2+1 v Blansku, ihned k nastěhování, vlastní topení, 
2 sklepy, plastová okna. Tel. 603936689.
* Dětské in-line brusle, nast. vel. 36-39, cena 400 
Kč. Dětské kolo 24", pro výšku asi 115 - 150cm, 21 
převodů, zelené. Cena 1600 Kč. Tel. 602541129.
* Pálené tašky - použité - přes 2000 kusů - jedno-
falcové, žádné označení. 2 kč za kus. Lomnice, tel. 
777079911.
* Dětský kočárek TAKO, autosedačku BABYPOINT, 
polohovací lehátko ROSSI, dětskou hrací deku. Cena 
za komplet 2000 Kč (PC 6000 Kč). Možno i jednotlivě. 
Tel. 721461348.
* Dětské kolo Sciroccio - Eagle (16"), červeno - černá 
barva, přídavná kolečka, přední brzda, kryt řetězu. 
Cena 1 400,- Kč. Tel. 608627889.
* OV 3+1 Podlesí, 3.p. s výtahem; plast. okna; šatna. 
Tel. 606648772.
* Cihlový byt 2+1 v centru Blanska, s vlastním 
plyn. kotlem a sklepní kojí. Náklady na bydlení cca 
1000,- Kč/měs. Cena k jednání 1290000,- Kč. Tel. 
606880156.
* Dům se zahradou na vesnici. Dům je k rekonstrukci, 
cena 700000,- Kč. Tel. 606880156.
* Dětské kolo Superrior 16 palců růžové. Možno i s 
tažnou tyčí. Cena celkem 2 000 Kč. Tel. 724568537.
* OV 2+1 v Blansku. Vlastní plyn. kotel, nízké nákla-
dy.  Tel. 602263199.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Pronajmu garáž na Písečné. Tel. 731670781.
* Nabízím možnost uskladnění velkého množství 
zeminy v Blansku. Tel. 723751573.
* Daruji za odvoz větší množství zeminy (možný 
odběr i po částech) v Blansku. Tel. 604550828.
* Hledám pronájem 1-2+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* GARÁŽ hledám k dlouhodobému pronájmu i bez 
elektriky, v Blansku. Tel. 773 228 170 
* Nabízím pronájem bytu 55 m2 (u nemocnice) za 
5,5 tis. + energie. Tel. 601509088.
* Nabízím za odvoz starou kredenc. Tel.602724073
* Pronajmu byt 1 + 1 v Blansku, volný ihned. Tel. 
737900946.
* Sestřičcce či lékaři pronajmu nezařízený byt 1+1 
poblíž nemocnice v Blansku. Tel. 720523477.
* Pronajmu 1+1 v rodinném domě, samostatný 
vchod, klidné prostředí, v blízkosti nádraží. Cena 
6500,- Kč včetně inkasa. Tel. 776083980.
* Kdo daruje nebo levně prodá funkční ledničku? 
Tel. 606957367.

* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* Objekt typu prasečák, kravín, halu nebo podobné 
zařízení. Nejlépe okolí Blanska Tel. 732126201.
* Byt alespoň 2+1. Na lokalitě nezáleží, fi nancování 
zajištěno. Tel. 723309195.
* Garáž v Blansku. Tel. 604585530.

Blanka                           
oznamuje

Aktuální předprodej:
Světáci, 17.4.2012 v 19.30 h, Blansko – Dělnický 
dům, 320,- a 260,- Kč. Divadelní společnost Háta.
Wanastovi Vjeci, 19.4.2012 ve 20 h, Brno – Hala 
Vodova, cena 350,- Kč.
Nostalgia Quartet 18.4.2012 v 18 h, Klepačov – Klub 
pohody a zdraví, cena 250,- Kč.
Mandrage, 6.4.2012 v 19 h, Boskovice – Sokolovna, 
cena 190,- Kč.
Majda s Františkem na cestách, 29.4.2012 v 10 h, 
Blansko – Dělnický dům, cena 155,- Kč a 135,- Kč. 
Dětské představení Magdaleny Reifové.
Pavol Habera a Team Final Tour 2012, 31.5.2012 ve 
20 h, Brno – Kajot arena, cena 550,- Kč a 390,- Kč.

Ticketpro:
26.4. 2012 Lucie Bílá - Brno, Boby centrum
7.5. 2012 Metallica - Praha, Synot Tip Aréna
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:
20.-22.7. 2012 MS Superbike – Brno, Automoto-
drom
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno, Automo-
todrom

Ticket Art:
24.5. 2012 Věra Špinarová – Brno, Boby centrum
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
12.7. 2012 Bratři Nedvědovi – Tenisové kurty 
Lužánky
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha

Aktuální nabídka:
Sborník Muzeum Blansko 2011 – tradiční muzejní 
ročenka s množstvím zajímavých článků nejen o 
blanenské historii. Cena: 65,- Kč
Sleva Sborníků Muzea Blansko – ročníky do roku 
2005, cena 35,- Kč. Ročníky 2006-2010, cena 
65,- Kč.
Kalendář Město Blansko 2012 – nástěnný kalendář 
formátu A4, s perokresbami blanenských památek 
od Lukáše Martinky. Cena 59,- Kč.
Jeskynní perly Chárónovy – autor Ladislav Slezák, 
vydalo Muzeum Blansko. Kniha plná úsměvných 
historek a vzpomínání na jeskyňáře a doby jejich 
nadšeného 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-

Aerobic team Orel BlanskoAerobic team Orel Blansko
získal cenné kovyzískal cenné kovy

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

Restaurace

U BARONA

- denní menu od 11-14 hod.

- rozvoz obědů

- ubytování

Tel. 602 733 921

www.ubarona.cz

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

Program na duben 2012
3.4.2012 od 10 hodin - Svačinky - jejich role ve 
stravě dětí
- přednáška s diskuzí s certifi kovanou odbornicí na 
výživu J. Pokornou. Vstup zdarma.
4.4.2012 od 17 do 18 hodin Fit hodiny aneb cvi-
číme pro zdraví 
- zdravotní cvičení na míčích pro všechny věkové 
kategorie s cvičitelkou Ing.  Anežkou Štelclovou. 
5.4.2012 od 12 do 15,30 hodin Centrum podpory 
dětí a rodin 
- každý čtvrtek možnost odborných konzultací: 
výchova, vývoj dítěte, rodinná komunikace, oblast 
vzdělávání dětí... S psychologem Mgr. M. Šamalí-
kem. Na osobní konzultace se objednejte.
5.4.2012 od 16 hodin MALOVÁNKY SE ŠÁRKOU
- poplatek 40,- Kč za vstup, nutno nahlásit den pře-
dem na email , abychom si pro Vás připravili materiál.
10.4.2012 od 10 hodin - Setkání nad problemati-
kou umístění dětí do MŠ na uzemí města Blanska
- s odborem školství Městského úřadu Blansko a 
ředitelkami MŠ v Blansku - dotazy zasílejte předem 
do 4.4. 2012 na email.
13.4. 2012 od 9 hodin Kurz baby masáží 
- s certifi kovanou lektorkou p. J.Pokornou.
13.4. 2012 od 10,15 hodin Vaříme zdravě 
- recepty pro děti od 1 roku - rozmanitost stravy 
s certifi kovanou odbornicí na výživu J. Pokornou 
poplatek za vstup 50,- Kč v ceně jsou recepty a 
informační materiály.
17.4.2012 od 10 hodin Sestavování rodinného 
rozpočtu 
- bilance příjmů a výdajů povídání s odbornicí na 
fi nance p. Lucií Opustilovou. Vstup zdarma.
23.4.2012 od 9,30 hodin MALOVÁNKY SE ŠÁR-
KOU
- poplatek 40,- Kč za vstup, nutno nahlásit den pře-
dem na email , abychom si pro Vás připravili materiál.
24.4.2012 od 10 hodin - Rozvoj pohybových 
dovedností dětí jako součást prevence a terapie 
poruch komunikace - Vliv motoriky na vývoj řeči 
- odborná beseda s diskuzí s logopedkou Mgr. Jaro-
slavou Bártovou, vstup zdarma.
27.4.2012 od 10,15 hodin Vaříme zdravě 

- zelenina ve stravě dětí od 1 roku s certifi kovanou 
odbornicí na výživu J. Pokornou poplatek za vstup 
50,- Kč v ceně jsou recepty a informační materiály.

Vzdělávací aktivity:
Seznámení s masážemi kojenců a batolat 
13.,20.,27.dubna pátek od 9 do 10 hodin.
Mimináček - setkávání maminek a miminek od 2 - 6 
měsíců: pondělí 10-11 hod.
Kurzy pro těhotné ženy + partnery - Příprava na 
život s miminkem: pondělí 16 - 18 hodin.
Mimiklubík - pro rodiče s kojenci od 6 měsíců - úterý 
od 9-10 hodin. 
Tvořivé dílny: Šikulky - pondělí 9 - 11 hodin.

Tréninkové aktivity:
Podpora psychomotorického vývoje dětí - dle 
jednotlivých skupin po, čt a pá.
Plavání dětí s rodiči 1 - 6 roků - Panorama a Velký 
bazén. Informace Bc. Kateřina Daňková, 731646774.

Svépomocné skupiny:
Klub dvojčat - úterý 16-18 hod.
Setkávání rodičů s dětmi - intuitivní rodičovství po, 
út, st a pá 12,30 - 16,00 a pátek 16-18 hod.
Dramaťák s odborníkem - Mgr. Vendulou Zachova-
lovou - každá středa 16 - 17 hodin.
Malí umělci - hudební výchova čtvrtek 16-17 hodin

Konzultační a informační činnost:
Laktační poradna - 3.4. od 11 do 12 hodin a pátek 
20. dubna 10 - 12 hod., 27. dubna 11.30 - 12.30, lze 
se objednat i předem.
Centrum podpory dětí + rodin - rodinné poraden-
ství s odborníky. Čtvrtek 12 - 15,30 hod. psycholog.
Základní poradenství s možností domluvy odborníka 
út, st, pá 8,30 -11,30 hodin.
Poradenství pro celiaky a bezlepkovou dietu - 
čtvrtek 8,30 - 10,30 hodin.

Přijímáme přihlášky na příměstské tábory
- vice na webu. Termíny: pro děti od 6 do 12 let 1. 
turnus 9.7.-13.7.2012, 2. turnus 30.7.- 3.8.2012. Pro 
děti od 3 do 6 let 1. turnus 23.7.-27.7.2012, 2. turnus 
6.8.-10.8.2012.

-kr-

 V sobotu 10.3.2012 se Aerobic team orel Blansko vydal do nedaleko Kunštátu, kde se konala taneční 
soutěž O pohár města Kunštátu. Přijelo celkem 43 tanečních skupin nejen z ČR ale i ze Slovenska. 
Porota a diváci shlédli celkem 138 různých choreografi í.

 Soutěžilo se v několika soutěžních a věkových 
kategoriích. Náš tým obsadil dvě věkové kategorie 
– děti a junioři. V soutěžní kategorii Aerobic a Disco 

dance se představila spousta týmů na vysoké úrovni, 
konkurence tedy byla vysoká, především ve starší 
kategorii. Naše holky se však nenechaly zastrašit a 

po vydařeném výkonu se jim po-
dařilo vybojovat krásná umístění. 
Mladší holky s choreografi í KAN-
KÁN s počtem bodů 151 vyšplhaly 
až na vrchol nejvyšší a odvezly si 
domů pohár za 1. místo. Ve starší 
kategorii byl boj napínavější, tým 
ze Slovenska předvedl vynikající 
výkon a zaslouženě si vytančil 
první místo. Přesto naše holky s 
choreografi í ŽIVOT JE KABARET 
nezůstaly pozadu. Za svůj výkon 
dostaly od poroty 135 bodů, kte-
ré stačily na 3. místo!!! Stříbrný 
Frýdek-Místek získal o pouhé tři 
body více. Všem moc k úspěchu 
gratulujeme! V březnu a dubnu 
nás čeká spousta dalších závodů, 
tak nám držte palce.

Trenérka Markéta Kolářová

TGM na horáchTGM na horách
 I když letošní zima byla velmi zvláštní a sněhu chvíli bylo dost a pak zase málo, vydali jsme se plni 
optimismu v neděli 19.2.2012 do Beskyd na novou lokalitu a do Horní Bečvy na lyžařský kurz naší 
školy.

 Zde nás přivítal krásně zasněžený svah 
a celkové délce s prudkými i mírnějšími 
pasážemi. A sněhu bylo opravdu hodně. Po 
rozřazení do družstev jsme začali s výcvikem 
a zlepšováním svých lyžařských dovedností. 
Po celý týden byly sněhové podmínky na 
svahu velmi dobré, i když na konci týdne se 
zhoršilo počasí a začalo mrholit. Naše lyžař-
ské dovednosti se velmi lepšily. 
Ve čtvrtek se konaly tradiční závody ve sla-
lomu. Večer pak bylo vyhodnocení slalomu, 
celého kurzu a pak už jenom závěrečná 
diskotéka.
 V pátek dopoledne jsme ukončili pobyt a 
po obědě, ač neradi, jsme se vydali na cestu 
do Blanska.

-tgm-

Bowling tělesně postižených
 V rámci projektu MPSV aktivizační služby pro zdra-
votně postižené občana a seniory byly realizovány 
soutěže v bowlingu. Těchto soutěží se zúčastnilo 
pravidelně 1 x za 14 dní 10 – 15 účastníků. Soutěže 
probíhaly na dvou drahách – družstvo žen a družstvo 
mužů vždy od 10 do 11 hodin. 
 Po ukončení her následoval společný oběd a po 
něm beseda, na které byly projednávány aktuální 
otázky týkající se zdravotně postižených občanů. 
 Dvakrát do roka a to v období Velikonoc a Vánoc 
je organizováno vzájemné utkání družstev mužů a 
žen z MO STP Blansko č.1 a MO STP Boskovice. 
Po utkáních dochází k vyhodnocení a předání cen. 
Zakončení je společným obědem. 
 Tyto aktivizační akce probíhají pod záštitou okresní 
organizace STP Blansko, za což jim účastníci vyslo-
vují poděkování a přejí si, aby se opakovaly i v roce 
2012. 

Jindřich Dvořáček, MO STP Blansko č.1
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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

,

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

Čištění interiérů vozidel
 ČAD Blansko a. s., jako provozovatel čerpací 
stanice OMV (u OD Albert),  nabízí svým zákazníkům 
kromě prodeje pohonných hmot, provozních kapalin 
vozidel a dalšího zboží, i možnost mytí vozidel v au-
tomatické mycí lince ISTOBAL nebo službu ručního 
čištění interiérů vozidel.
 K čištění používáme přípravky italské značky 
MA-FRA. Vyčistíme Vám interiér celého vozu nebo 
si můžete vybrat z nabídky jednotlivých úkonů za 
výhodné ceny - například šamponování podlah Vás 
vyjde na 100,- Kč vč. DPH.
Nabídka čištění:
- mytí motoru
- ruční dočištění, voskování,
 lakování v motor. prostoru
- luxování interiéru
- šamponování podlah, sedadel,
 čalounění a zavazadlového prostoru
- vyčištění stropu, oken, zrcátek
- ošetření vnitřních plastů
- čištění gumových a látkových koberečků,
 prahů a hran dveří
 Další informace obdržíte přímo na ČS a objed-
návku můžete provést osobně nebo na tel. čísle 
516 419 335.

V Adamově padaly rekordyV Adamově padaly rekordy

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!

 V neděli 18. března 2012 se v Adamově uskutečnil 5. ročník Běhu na Nový hrad a již od počátku 
bylo jasné, že padne několik rekordů. Krásné, slunečné nedělní dopoledne se postaralo o ten první 
a tím byl rekord teplotní. Není jisté, o kolik stupňů to skutečně bylo, ale meteorologická stanice na 
letišti v Tuřanech hlásila v čase startu 18°C, takže běžecké podmínky ideální.

 Zřejmě krásné jarní počasí vyburcovalo k obutí 
běžecké obuvi i tradiční účastníky Okresní běžec-
ké ligy. Bylo tedy jasné, že když se u prezentace 
závodu objevil Jan Kohút, Jan Křenek nebo třeba 
Roman Chlup, tak se bude třást i rekord traťový. 
Tento rekord ustanovil v roce 2010 právě Jan Kohút. 
Když totiž v roce 2010 proběhl cílem, tak se stopky 
zastavily na čase 31:40. Jelikož při výběhu na Nový 
hrad čeká běžkyně a běžce převýšení téměř 170 
metrů na necelých 2 kilometrech, tak se jedná o 
velice solidní čas.
 Je velice potěšující, že nedělního závodu se 
zúčastnili i běžkyně a běžci z nedalekého Brna ale 
i dalších míst, která neleží v okrese Blansko a bylo 
tak možné si porovnat kvalitu výkonů, které odvádí 
právě okresní běžci. Je důležité připomenout, že 
pouze běžkyním a běžcům z okresu Blansko pří-
padně těm, kteří startují za klub na okrese Blansko, 
se počítají body do celkového hodnocení Okresní 
běžecké ligy.
 A jak to vše nakonec dopadlo? Jistě správná 
otázka a tady je velice krásná odpověď. Jan Ko-
hút, z Newline Teamu se stal celkovým vítězem 
nedělního závodu a svým výkonem ustanovil nový 
traťový rekord, který činí 30:01. Na druhém místě 
se umístil Pavel Peška z týmu C Base v čase 30:59 
a třetí skončil Lukáš Janků, také z týmu C Base, v 
čase 31:34. V ženách opět zazářila Milada Barešová 
a svým časem 35:41 ukázala, že závody na jejichž 

startu se objeví, budou v její režii. Druhé místo zís-
kala velice pěkný výkonem Zdenka Komárková a na 
třetím místě se umístila Ivana Mašlaňová z Brna.
 Je trošku smutné, že tak krásného závodu se 
účastnili pouze dva junioři a to pouze Petr Konečný 
z AC Okrouhlá, který v závodě zvítězil a Tomáš 
Nečas ze Šošůvky, který obsadil místo druhé.
 Krásný rekord nakonec ještě padl v počtu účast-
níků. Dosavadní nejvyšší účast v počtu 53 běžců z 
roku 2010 byla překonána téměř dvojnásobně. Na 
startu se totiž sešlo celkem 102 účastníků, z toho 
bylo 19 žen, což je velice potěšující číslo.
 Vedení Okresní běžecké ligy tato účast velice po-
těšila. Díky partnerům, kteří na její činnost přispěli, 
totiž mohla závodníkům nabídnout servis v podobě 
krásných startovních čísel, iontového nápoje a také 
věcných cen, které byly těm nejlepším předány.
 Další závody nás čekají až v dubnu, ale bude 
jich o to více. Nejprve je to Hořická osmička – 7. 
4. 2012, poté následuje Bambasácká desítka ve 
Skalici nad Svitavou – 14. 4. 2012 a dubnová klání 
završí Jarní pětka na dráze na atletickém ovále v 
Blansku – 25. 4. 2012. Je třeba připomenout, že 
závody ve Skalici nad Svitavou a v Blansku mají 
vyhlášené dětské kategorie.
 Výsledkový servis a aktuální dění při OBL 2012 
mohou příznivci běhu sledovat na webu www.
oblblansko.cz

-obl-

BĚH ZA SEDMIZUBÝM 
HŘEBENEM SE BLÍŽÍ

Dne 1. května 2012 od 9.00 hod. se v Boskovicích 
uskuteční sportovně kulturní akce BĚH ZA SEDMI-
ZUBÝM HŘEBENEM. Běžci mohou zvolit jak hlavní 
běh "královskou" desítku, tak i kratší běh městem na 
3,5km. Dále je připraven hobby běh pro širokou veřej-
nost, který zvládne každý z nás. Pro děti je připraveno 
běžecké dopoledne, kterého si užijí již děti od dvou 
let. Prvního května se nebude jen sportovat, ale je 
připraven i kulturní program, který bude probíhat v 
součinnosti s běhy. Návštěvníci se mohou těšit na 
vystoupení kapely Třetí zuby a na hodinový koncert 
Markéty Konvičkové (fi nalistky Československé 
superstar, držitelky Českého slavíka – objev roku) s 
kapelou. Po celou dobu sportovně kulturní akce bude 
program doprovázen moderátorem z rádia Petrov. 
Vstup na sportovně kulturní akci je volný, pouze 
účastníci běhu zaplatí startovné, které se liší podle 
druhu běhů. Do 15. 4. 2012 mají zájemci možnost 
se on-line registrovat prostřednictvím internetových 
stránek www.sportujsnami.cz, popř. mohou využít 
registrace v MIS Boskovice.

OS Sportuj s námi
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