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Pozdě, ale přece... (str. 4)

www.realitymacocha.cz
Byt Blansko 2+1

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: 1.250.000 Kč

Ulice Chelčického, DB 2+1 (58 m2) s lodžií. Zděné jádro,
vlastní topení.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.200.000 Kč

Byt Blansko 2+1

RD Blansko

Obchodní prostory
Blansko

Velice pěkný cihlový byt v OV 2+1 ( 63 m2 ) s vlastním plynovým kotlem.
Lokalita nedaleko centra města. Doporučujeme – výhodná investice!
mob.: 777 857 739 Cena: 1.050.000 Kč

Rodinný dům Blansko, ulice Chelčického, 236 m2, s terasou
a zahradou v blízkosti centra města.
k jednání
mob.: 777 857 740 Cena: 2.450.000 Kč

Pronájem obchodních prostor (56 m2) s výlohou v přízemí bytového domu v centru Blanska na nám. Míru.
+ služby
mob.: 777 857 739 Cena: 10.000 Kč/měsíc

tel.:
e-mail:

Bydlení snů (str. 5)

O bankomatech

Bankomaty se během minulého desetiletí staly fenoménem. Neexistuje snad člověk,
který by nevlastnil kreditní kartu, ti movitější mají peněženky doslova nabité nejrůznějšími kartami nejrůznějších firem z nejrůznějších bank. Bankomaty jsou všude a
můžete si peníze vybrat ve dne v noci, jak je ctěná libost. Ale neplatí to všude.

kontakt: Smetanova 8,

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Využijte velké JARNÍ SLEVY l

800 800 874

Nedávno se mi stalo, že jsem šel na ošetvestibulu nainstalovala svůj bankomat. Je
ření do blanenské nemocnice a hned jsem
jedno, jaká značka to bude, hlavně aby tam
nafasoval účet na třicet korun za ošetření.
byl, lidé ho potřebují a proč jinde by měl být?
Pak jsem dostal recept na léky za dalších
Je funkční a v Blansku a na na dobrém místě
třicet korun plus několikastokorunové dotak proč ne?
platky. Sáhnul jsem do peněženky a zjistil,
PM
že už nemám ani korunu. Třicetikorunové
poplatky v ordinacích na kartu neberou, a
protože jsem nechtěl být dlužníkem, sháněl
Redakce
jsem se po bankovním automatu. V areálu
přestěhována
nemocnice ale žádný bankomat není, a
Uplynul rok a redakce Monitoru se opět stěto mě překvapilo. Musel jsem chvátat do
huje. Naše nová adresa je Palackého 10, Blanměsta, vybrat si peníze a pak se vrátit do
sko, všechny ostatní kontakty zůstávají stejné.
nemocnice, abych nebyl dlužníkem a mohl
Telefon, fax, mail, to vše zůstává beze změn
si vyzvednout svoje léky a zaplatit povinný
stejně jako naše poštovní schránka při vchodu
poplatek.
do restaurace Punkva na Rožmitálově ulici, do
Když se tak rozhlížím po městě, bankokteré můžete vhazovat řádkové inzeráty, články
matů je plno. V centru města čtyři, u kažnebo dotazy. Děkujeme za pochopení.
dého nákupního centra jeden či dva, ale v
Petr Müller, vydavatel
blanenské nemocnici bankomat není. Proč?
Nemocnice je místo, kudy
každodenně projde několik
tisíc lidí. Je tam šrumec od
rána do večera a určitě by
pacienti bankomat uvítali.
Udělal jsem si takový maličký průzkum po okolních
- DB 1+kk Blansko – Zborovce, 39 m2, 5.p., výtah, velmi pěkný...NC – 799.000 Kč
nemocnicích a zjistil jsem,
že bankomaty všude jsou.
- DB 1+1 Blansko – Sever, 45 m2, 5.p, možnost převodu do OV...NC – 899.000 Kč
Brno, Vyškov, Prostějov,
- OV 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 1.p., velká rekonstrukce...NC – 1 399.000 Kč
tam všude v nemocnicích
bankomaty najdete. Jen v
- OV 3+1+zahrada Blansko – Sadová, 91 m2, 2.p., rekonst...NC – 1 849.000 Kč
Blansku ne…
- OV 3+1 Blansko – Zborovce – 93 m2, 2.p., pěkný, vl.topení...NC – 1 749.000 Kč
A tak bych stejně jako
- RD Blansko – Horní Lhota – celková rekon., klidné místo...NC – 2 449.000 Kč
stovky dalších pacientů
blanenské nemocnice při-STPBlansko–HorníLhota–ISnahranici,tichálokal.,výhled...NC–1.700Kč/m2
vítal banku, která by ve
2

- Zahrada Blansko – Otisky, 400 m , bez IS, chatku nutné opravit...NC – 59.000 Kč

KUCHYNĚ

NÁBYTEK HAVLÍK

INTERIÉRY

KUCHYNĚ

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

www.mikark.cz

úplně jinak
* nižší ceny *
* vyšší záruky *

DB 1+1 Blansko - Zborovce

OV 1+1 Blansko – Sever

40 m2, 3.NP, vlastní topení,
lze ihned převést do OV
NC - 839.000 Kč

48 m2, 1.NP, plast. okna,
dům po revitalizaci, výtah
NC - 899.000 Kč

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání
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PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI

Co důležitého řeší
Evropská unie

Dvorská 32
Blansko

Evropský parlament zřejmě nemá co dělat a tak vymýšlí, jak otravovat lid států, které se dostaly
do jeho područí. Jeho 736 poslanců, z nichž každý stojí měsíčně spoustu milionů, už vymyslelo, že
se náš historický nápoj nesmí jmenovat rum, dlouho jsme bojovali o tvarůžky, špekáčky atd., které
se staly závažným problémem jejich unijních hlav.
V současné době trpíme dalším moudrým opatřením, kterým je rozhodnutí o zvětšení bytových prostor
pro každou slepici na 200 cm2. Vyšší cena slepičího
ubytování zvýšila cenu každého vejce na pět až
šest korun. A to jenom v České republice. Takže
dnes už nejezdíme do sousedních států kupovat jen
pohonné hmoty, ale i vajíčka. A bude hůř - protože
do stávajících prostor vejde méně slepic, takže více
vajec budeme muset buď dovážet z jiných zemí EU
(o co zemím, které mají hodně poslanců i slepic
zřejmě jde), nebo postavit další budovy. Kde na ně
vzít, o takové maličkosti se v Brusselu nehlasuje.
Dle ministra zemědělství Bendla by se peníze pro
chovatele mohly zajistit prodejem státní půdy (snad
ještě nějakou máme) a ze zisku Lesů ČR. Asi je
ještě co kácet. Ale co až se budou muset zvyšovat
prostory pro chov každého vepře? Je zajímavé, jaké
starosti evropští poslanci mají o slepice v zateplených budovách, ale bytový prostor pro rostoucí počet
bezdomovců mrznoucích a umírajících pod mosty jim

v autech s vyhřívanými sedadly ještě jejich mozky
nezaměstnal.
Pokud se někdo domnívá, že na větší pitomost už
nikdo v tom parlamentu nepřijde, tak se mýlí. Více
hlav nemusí znamenat více rozumu. Dalším výtvorem poslanců EU je povinná instalace měřičů tepla
v bytech, které si budou muset majitelé bytů pořídit
a zaplatit. Německé nebo francouzské firmy nám
je rády vyrobí a prodají. A tak už naše sněmovna
projednala a v prvním čtení schválila další evropskou
raritu. Tou je nová směrnice EU, dle které budou
muset být všechny domy označeny energetickými
štítky. Není nic platné, že nejen řadoví poslanci,
ale i předseda hospodářského výboru Milan Urban
tuto novou směrnici označil jako pitomost. I přesto v
prvním čtení musela většina poslanců „dobrovolně“
pro potěšení svých kolegů v evropském parlamentu
zvednout ruku pro další takovou, nikoliv poslední,
„moudrost“. Holt, poslouchat se musí…
Jiří Šrámek

Čím v Albertu voní
růže z Afriky
Ve valentýnském magazínu „Albert v kuchyni“ se na 56 straně objevil článek „Růže ze srdce Afriky“
s podtitulkem „Příběh květinové farmy Oserian, odkud se do Alberta dovážejí růže a karafiáty“. Autor
v něm vychvaluje své zboží, jak dlouho vydrží a krásně voní, že musí chtě nechtě zavřít oči a znovu
a znovu si představovat příběh jak a kde vznikají. Že by růže, která putuje od jezera Naiwascha v
kamionu na vzdálené letiště, pak absolvuje dlouhý let a další manipulaci na letišti v Praze a odtud
rozvoz do řady supermarketů v České republice dlouho vydržela, tak to musí být zázrak afrického
slunce a pesticidů nebo projev propagačního snílka.
A pak se mi dostal do rukou článek Jaromíra
Marka, kterého znám jako solidního zahraničního
reportéra Českého rozhlasu začínajícího svoji zpravodajskou kariéru v Brně, zveřejněný pod titulkem
„Pravá cena kytice růží“, ve kterém uvádí značně
odlišné argumenty: „Řezané květiny se prodávají
docela levně i přesto, že k nám doputovaly přes půl
zeměkoule, převážně od keňského jezera Naiwascha. Reálná cena růží je přitom mnohem vyšší než
ta, kterou si přečtete na cenovce v supermarketu.
Stojí za nimi porušování lidských práv i nenávratné
vysychání a znečišťování vodních ploch. V onom
jezeře se vlivem používaných chemikálií, při urychlování růstu květin zamořila voda natolik, že hladina

jezera, ve kterém končí tuny umělého hnojiva je
doslova poseta mrtvými rybami. Vlivem působení
těchto chemikálií, dokonce i pesticidů a agresivních hnojiv, již několik zaměstnanců zemřelo, další
mají kožní problémy, jiní odcházejí s poškozeným
zdravím“. To bude asi ta vůně, která omámila pod
reportáží v propagační brožuře Alberta pro jistotu
nepodepsaného autora.
Je až kupodivu, co všechno, i když se růže odjakživa pěstují i u nás, se k nám díky supermarketům
až z Afriky dováží. Doufejme, že ne i voda z jezera
Naiwascha, jen proto, aby český zahradník nezbohatl.
- Šr -

Pozdě, ale přece...
Několik let od zprovoznění průmyslové zóny jsme v
Monitoru i na tiskovkách vytrvale poukazovali na dvě
haldy neodklizené zeminy uskladněné na sousedním
poli za silnicí. Teprve letos se ledy pohnuly. Menší

halda už pomale mizí na skládce. Doufejme, že dojde
i na tu druhou, příjezd od Rájce do Blanska získá svůj
původní vzhled a zbaví se neudržovaného pleveliště.
Text a foto: - Šr -

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

NOVINKA
V DĚTSKÉM OBOUVÁNÍ
Lehká, prodyšná, levná,
zaručující správný vývoj nohy
- prodyšný materiál
iál BA/PES
- větrací otvory
z vnitřní strany
ve
- testované podešve
na ohebnost,
otěruvzdornost
a nezávadnost
materiálu
- vydělávací stélkaa
by
s podporou klenby
- chráněná špice

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
Trpělivost...
Jedno hezké anglické rčení říká, že po určité
době, kdy se snažíte (marně) chytit rybu je na
čase do vody hodit granát. V překladu do běžné
mluvy je zde řeč o trpělivosti…
Moje trpělivost j ev poslední době dost na štíru. Hlavně ve smyslu mého postoje a tolerance
vůči našim voleným zástupcům. To, co se děje
v poslední době, to skutečně nemá obdoby.
Bohužel se na způsobu sebeprezentace politiků projevuje fakt, na který jsem už několikrát
poukazoval: absolutní absence jakékoli politické
kultury, sebereflexe a empatie. Ve vyspělých
demokratických systémech je zvykem, že pokud na člověka ve veřejné funkci padne jen stín
podezření z nějaké nekalé činnosti, většinou
odstupuje až do vyšetření celé záležitosti. A
nemusí se hned jednat o činnost trestnou, stačí
poškozený morální profil, udělat něco, co „se
nedělá“.
U nás tomu tak není. Když se podívám do řad
naší poslanecké sněmovny, nenajdu tam ani jedinou tvář, která by v některém aspektu toho, co
nazýváme morálkou, alespoň jednou nepochybila. Jistě, „kdož jsi bez viny, hoď kamenem“, vtírají
se neúprosně do hlavy slova Ježíšova. Nikdo
není bez vady. Ale pokud se jedná o lidi, kteří
tvoří obraz naší společnosti tím, že ji vedou, musí
na ně být bez jakýchkoli otázek uplatňována ta
nejpřísnější měřítka. A to se nestává. Vesele se
porušují základní principy lidských svobod, lhaní
se stalo normou a nikomu není divné, když se
ze strany státu dočká spíše šikany, než pomoci.
Každý, kdo je zaměstnancem státu, je placený z
našich daní. Tím pádem musí být odpovědní nám
všem. Ale zdá se, že primárním cílem každého
politika je být zvolen, většinou za každou cenu
a pak rychle spálit mosty směrem k voličům. To
není dobře. Náš volební systém by měl doznat
změn. Už snad jen proto, že současný systém se
nepříliš dobře osvědčil. Pokud se na to, samozřejmě, dívám optikou daňového poplatníka. Měl
by být kladen větší důraz na spojitost kandidáta
se svým volebním okrskem. Pokud budeme volit
celé kandidátky politických stran, pak máme jen
malou možnost cokoli ovlivnit. A to je z principu
věci špatně.
Na druhé straně odmítám fantazírování typu
Holešovská výzva, protože takovýmto způsobem
se pořádku rozhodně nelze dobrat.
Na druhé straně, není třeba pořád naříkat. Hokejová Kometa rozdává po dlouhých hubených
letech radost, byla by fantazie, kdyby se podařilo
vyhrát ještě 4 další zápasy. Poslední titul pokrývá
tlustá vrstva prachu (1966), možná by nebylo od
věci jej oprášit a natřít letošní barvou… Ale to už
je v jiných rukou.
Hezký den.
Freddie
(freddiemail@email.cz)

PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
VYUŽIJTE
- DPH POUZE
10%

Víte - nevíte
Křeslo pro hosta
Zveme vás na moderovaný pořad s povídáním a
hudebními dárky s názvem Křeslo pro hosty Rastislava, který se bude konat 13. dubna 2012 v 18 hodin
v blanenském zámku.
Účinkují sólisté ND Brno a významní brněnští
hudebníci. Přijďte si posedět a vychutnat sklenku
vína při příjemném povídání o hudbě doprovázeném
hudebními ukázkami.
-r-

První dva roky studia zdarma

VHODNÉ NA VENEK I DO INTERIÉRU

S - PODLAHY
ODLAHY

Blansko

od 480,- Kč

?!?!?!?!?!?!

Vedení Gymnázia a SOŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s.
rozhodlo o zrušení školného pro žáky prvních dvou
ročníků šestiletého studijního cyklu. Týká se to žáků,
kteří nastupují na rájecké gymnázium ze 7. tříd ZŠ.
Veškeré informace Vám poskytne ředitel školy Ing.
Stanislav Laštůvka, tel. 516 432 181, 603 588 369.
Pro následující školní rok je možné stále ještě podávat přihlášky ke studiu.
vedení gymnázia

Nové kurzy ve Sport Clubu
Jany Kuncové
ŽHAVÁ ZUMBA S LUCIÍ
od 5.4.2012 každý čtvrtek v 19 – 20 hod.
ZŠ Dvorská malá tělocvična
Kurz je určen všem, kdo rádi tančí a cvičí zumbu.
S temperamentní cvičitelkou se můžete pokusit snížit
hmotnost, získat správné tvary do plavek a zlepšit
kondici.
S sebou: pohodlné oblečení, pevné boty, 50 Kč a
dobrou náladu.
P-class plus
Kurz je určen široké veřejnosti, hledající „normální
cvičení“ zaměřené na redukci hmotnosti, odstranění
tukových polštářků, tvarování těla a zlepšení kondice.
Začínáme od začátku, není třeba předchozí průprava, cvičíme při hudbě ve středně rychlém tempu,
uvítáme ženy i muže všech věkových kategorií!!!
Začínáme 16.4.2012 v 17:00 hod. v ZŠ Dvorská –
malá tělocvična. S sebou: volný oděv, pevnou obuv,
podložky, dobrou náladu. 1 lekce 50,- Kč.
Plavání pro začátečníky od 4 let
Kryté lázně Blansko
Zkuste to společně s námi!!! Děti se učí hrou orientaci ve vodě, potápět se, skákat, lovit předměty,
splývat, základní plavecké pohyby.
Zahájení: pondělí 16. 4. 17-18 hodin. Cena: 11 lekcí
+ 1 zdarma 660,- Kč.
Přihlášky a informace:
776 140 953 Mgr. Jana Kuncová
nebo email: kuncovajana@seznam.cz
-red-

Za kulturou do Rájce
Pátek 20. 4. 2012 v 19,30 hodin
Obřadní síň města Rájce-Jestřebí
Operní a koncertní zpěv
Jakub Pustina – baryton - v roce 2004 získal mimo
jiné první cenu a stal se absolutním vítězem Mezinárodní pěvecké soutěže „Pražský pěvec“, v soutěži
opět zvítězil i v roce 2005, dalším úspěchem v tomto
roce bylo vítězství v nejprestižnější soutěži v České
republice při Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka,
obdržel nabídky hostování v Litvě a Slovenském
národním divadle.
Richard Pohl – klavírní doprovod - získal mnohá
ocenění za klavírní doprovod a komorní hru.)
Vstupné 100 Kč, v předprodeji v IC Rájec 80 Kč.
Úterý 24. 4. 2012 v 9,30 hodin
Kulturní centrum – Sokolovna
Příhody včelích medvídků
Divadelní představení pro děti, vstupné 40 Kč.
Premiéra – pátek 27. 4. 2012 v 19 hodin
Repríza – neděle 29. 4. 2012 v 18 hodin
Kulturní centrum – Sokolovna
Divadelní představení Popel a pálenka
Autor: Benght Ahlfors, režie: Hana Kuběnová
Poměrně černá komedie finského autora o manželství, vztahu rodičů a dospělých dětí a pečlivě
utajených plánech, které stejně vyjdou najevo.
Hrají: Iva Müllerová, Hana Kuběnová, Hana Hortová, Marta Michálková, František Alexa, Jiří Dvořáček,
Pavel Sáňka. Vstupné dobrovolné.
-rh-

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

SEKR

Truhlářství

Tel. 731 463 795, 737 106 850
Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
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Policie na Blanensku a Vyškovsku Festival ošetřovatelských kazuistik

mění uspořádání
Jak jsme již v letošním pátém čísle Monitoru v předstihu informovali, v těchto dnech již s konečnou
platností vedení Jihomoravského policejního ředitelství rozhodlo o transformaci dvou územních
odborů - Vyškova a Blanska, do jednoho organizačního článku. Jak informovala tisková mluvčí PČR
por. Mgr. Iva Šebková, byla tato změna organizační struktury 6. března schválena ministrem vnitra.
Od 1. dubna letošního roku tak vznikl Územní odbor Blansko-Vyškov. Jeho součástí je šest obvodních oddělení (Blansko, Boskovice, Bučovice, Letovice, Slavkov u Brna, Vyškov s policejní stanicí
Rousínov), dopravní inspektorát, dvě oddělení obecné kriminality, oddělení hospodářské kriminality,
skupina případových analýz a oddělení kriminalistické techniky.

Vedoucím Územního odboru Blansko-Vyškov byl
jmenován plk. Ing. Jiří Dokoupil, jeho zástupcem plk.
Mgr. Zdeněk Grénar. Foto: - Šr -

O sloučení obou územních odborů se uvažovalo
již v minulosti a samotnému rozhodnutí předcházely
podrobné analýzy jak nápadu trestné činnosti, tak i
personální situace a dalších parametrů na každém z
teritorií. Dosavadní územní a organizační uspořádání
kladlo neúměrné nároky na logistické zabezpečení
a provoz obou územních odborů při neadekvátním
nápadu trestné činnosti. Cílem sloučení uvedených
organizačních článků je zejména zefektivnění práce
policie, funkčnost nového uspořádání a zajištění
bezpečnosti a standardu služeb pro občany na celém
území. Nový územní odbor se tak velikostí, počtem
policistů, počtem obvodních oddělení i nápadem
trestné činnosti přiblíží ostatním územním odborům
v působnosti Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Zatímco na všech jihomoravských
územních odborech slouží kolem dvě stě padesáti
policistů, na Vyškovsku a Blanensku je jich kolem
sto třiceti. Spojením obou organizačních článků se
dostaneme na číslo srovnatelné s ostatními (tabulka).
Změny se v žádném případě nedotknou policistů
v přímém výkonu služby, ani standardu služby pro
občany obou územních celků, prohlásila tisková
mluvčí ÚO Blansko por. Mgr. Iva Šebková.
- Šr -

nový ÚO
BK-VY

MŘ
Brno

ÚO Brno
-venkov

ÚO
Břeclav

ÚO
Hodonín

ÚO
Znojmo

Počet obcí

197

1

187

63

82

144

Počet obyvatel

196.580

371.399

200.909

113.606

156.894

113.673

Rozloha v hektarech

175.124

23.020

149.855

103.817

109.895

159.01

Počet obvod. oddělení

7

8

8

4

6

6

Počet trestných činů

3 559

16 310

3 959

2 611

2 468

2 788

Počet přestupků

3 313

12 509

3 780

2 894

4 540

3 907

Počet policistů

263

1 094

281

210

248

237

Očima občanů
Co bylo za pět,
je za deset
Řeč je – jak jinak – o penězích.
Jedná se sice o malé částky, ale z
nich se konec konců skládají i ty
velké. Pět korun činil po léta minimální obnos, který řidič musel za
parkování v centru Blanska vhodit
do parkovacího automatu. Potom
mohl nechat stát své auto půl hodiny
a jít si po svých. Že mnozí zaplacený
čas překročili nebo neplatili vůbec,
to je zase jiná písnička. Jeden z
těch automatů byl ještě nedávno i
na náměstí Republiky. Před pár dny
zmizel, byl o kousek dál nahrazen
jiným, modernějším, a vida – minimální částka se zdvojnásobila na
deset korun. Za ni sice může auto stát na place pod
Komerční bankou hodinu, ale řekněte sami, co je v
centru našeho města tak zajímavého, že by stálo za
víc než půlhodinu? Řidiči na náměstí Republiky by se
taky mohli cítit diskriminovaní a přejíždět na náměstí
Svobody nebo na parkoviště pod Wanklovo náměstí,
kde zatím zůstaly staré „pětikorunové“ automaty. Při
inspiraci rychlým růstem cen všude kolem nebude
asi dlouho trvat a poplatek za parkování se zvýší i
na jiných blanenských parkovištích. Řidiči to mohou
považovat za svůj malý příspěvek k růstu hrubého
domácího produktu.
Text a foto: Gustav Konečný

Co všechno odnes
a přines čas
Jedna filozofická poučka vycházející z poznatků
dějin konstatuje, že dějiny se opakují, ale po vzestupné spirále. Sice dvakráte nevstoupíš do jedné a
té samé řeky, ale to co se dnes děj e v tomto státě,
to zde už tak nějak podobně bylo, i když rozdíly
jsou.
Místo opěvovaného nedostatku banánů máme
nyní nedostatek drahých vajec a chov slepic na
balkonech panelákových balkonů. Fronty na nedostatkové zboží nahradily fronty nezaměstnaných
na pracovním úřadě a veksláky bezdomovci pod
mosty, což je pro tyto lidi daleko více stresující.
Místo všemocných krajských tajemníků KSČ
máme všemocné kmotry a korupčníky ovládající po-

litiky, magistráty, policii a justici. Korupční uplácení
lahví koňaku nebo bonboniérou nahradila korupce
v řádu stovek milionů. Místo pytlů s cementem se
krade, tuneluje a přidělují zakázky v hodnotě miliard.
Náhradou za generálního tajemníka Jakeše, který
si popletl bojlery a brojlery, máme vrcholového politika, který si v zahraničí přisvojuje, co mu nepatří,
studenty nazývá příživníky a vadí mu odposlechy
mafiánů, ale ten svinčík, co v tomto státě je, mu
zřejmě nevadí.
Místo disidentů a chartistů porušujících tehdejší
zákony Československé socialistické republiky
máme Smetanu s tykatýlkama, který porušil zákon
ČR a půjde do vězení. Tedy dalšího politického
vězně. Zahraniční sdělovací prostředky ale zřejmě
nebudou informovat veřejnost o porušování lidských
práv v "demokratické" České republice, tak jako v
případě vězněného V. Havla.
Takových podobenství by bylo možno jmenovat
daleko více, např. nárůst zločinnosti, hyenismus
vůči starým lidem, neoprávněné exekuce majetku,
zhoršené vztahy mezi lidmi atd. Proto lidé dennodenně informovaní a žijící v tomto současném korupčním, tunelářském policejně-justičním marasmu
podléhají "Blbé náladě"a více jak polovina národa
se vyjadřuje v průzkumu veřejného mínění, že jedna
totalita byla nahrazena druhou.
Předkládám Vaší redakci tento názor občana k
posouzení, zda ho zveřejníte. Podle diskuse na
Internetu k jednotlivým kauzám je hodně podobných
názorů.
E. Hovorka, Blansko

Dne 15. března 2012 se uskutečnil VIII. festival kazuistik ve zlínské Střední zdravotnické škole a
Vyšší odborné škole Zlín. Festival byl nazván „Moje nejzajímavější kazuistika“. Naši školu reprezentovala Aneta Matalová a Martina Zukalová ze třídy Z4. Na samotném festivalu byly dvě poroty. První
z řad studentů, v níž zasedla i Michaela Kadlecová z naší třídy a druhou odborná, která byla tvořena
zdravotníky. Naše škola se účastnila poprvé, a proto žádná z nás nevěděla, do čeho jde, ale naštěstí
jsme měly oporu v paní učitelce Mgr. Evě Pasekové.
My jsme prezentovaly kazuistiky s tématem ošetřovatelská péče o klienta s chronickou obstrukční plicní
nemocí a ošetřovatelská péče o klienta s popáleninami. Byly tam více i méně zajímavé kazuistiky, z těch

zajímavých nás zaujala ošetřovatelská péče o klienta
s kardiostimulátorem. Některé přednesy byly velice
pěkné jiné méně. Jelikož jsme se účastnily poprvé,
tak nás zarazilo, že u některých prezentací bylo více
přednášejících, což jsme hodnotily jako nespravedlivé, také jsme
netušily, že se účastní i studenti
z vyšších odborných škol a ne
jen ze středních. Celkově festival
vidíme přínosným a doufáme, že
se naše škola zařadí mezi každoroční účastníky.
Ve studentské porotě obě Martina Zukalová i Aneta Matalová
získaly 3. místo a určitě zaujaly
ostatní studenty. Za nás účastnící
se žáky bychom chtěly poděkovat
Mgr. Silvii Vaškové, Mgr. Evě Pasekové a Mgr. Kateřině Staňkové
za tuhle zkušenost a pečlivou
přípravu.
Martina Zukalová
4. ročník
obor zdravotnický asistent

Ukončení projektu
„ H + Z - výpravy za snem“
Čtenářský projekt pro děti a mládež o cestování a cestovatelích Ing. Jiřím Hanzelkovi a Ing. Miroslavu Zikmundovi, ale také o automobilu Tatra T87, „H + Z → výpravy za snem“, je u svého konce. A
já zde podotýkám, škoda.
Když jsme jej v říjnu 2011 v Jedovnicích zahájili,
netušili jsme, jak rychle nám zimní období s cestováním s mapou a knihami po našem regionu uteče.
Jako voda ve Svitavě…
V období října 2011 až března 2012 jsem s kolegy
Helenou Jalovou, Pavlem Svobodou anebo Mgr. Ivo
Máčelem navštívila celkem 11 knihoven a škol.
Kromě besed o cestování jsme dětem nabídli
také možnost zahrát si deskové hry s podtitulem
Den s Afrikou. Tyto deskové hry máme zapůjčené z
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Hráli jsme si v
Bořitově, Černé Hoře a Němčicích. Ráda bych zde
s potěšením konstatovala, že některé paní učitelky
a děti se dokonale do cestovatelské nálady stylizovaly, například oblečením, maskami, pomalovanými
obličeji po vzoru domorodců, plyšovými dravými
zvířat apod. V Černé Hoře nám dokonce zazpívali
autorskou písničku na téma Afrika. Prostě paráda.
Vidělo, slyšelo a hrálo si s námi celkem 502 posluchačů, účastníků besed a deskových her. A to v
Blansku, Bořitově, Černé Hoře, Drnovicích, Jedovnicích, Lysicích, Němčicích, Rájci-Jestřebí. Do Vysočan se chystáme
s besedou ještě koncem března.
V současné době máme u nás na
regionálním oddělení odevzdány
práce dětí, které se projektu aktivně
zúčastnily a v termínu odevzdaly
práce různých forem, např. výtvarné, hudební, prostorové.
Výstava toho, co děti vytvořily v
průběhu našeho projektu, bude v
nejbližších dnech k vidění v knihovně městyse Černá Hora do 16.
dubna 2012.
Slavnostní ukončení celého cestovatelského klání s ukázkami šikovnosti a tvořivosti dětí proběhne
v pátek 20. dubna 2012 v prostorách Městské knihovny Blansko od
18 hodin.

Za týden, v pátek 27. dubna 2012, pak část dětí
s pedagogickým doprovodem pojede do Zlína za
panem Ing. Zikmundem a také do ZOO v Lešné.
Zde v prostředí exotických zvířat naše cestování za
dobrodružstvím zakončíme.
A tak závěrem – ráda vás jménem svým i mých
spolucestovatelů, v čase i po mapě, srdečně zvu jak
do Černé Hory, tak na slavnostní ukončení 20. dubna
u nás v Blansku.
Všem zúčastněným knihovnám i školám v regionu
Blansko a také v městě Blansku děkuji za přízeň,
podporu a těším se na setkání u některého z příštích
projektů knihovny.
Naše děti mají úžasnou fantazii, kterou je nutné
podporovat a inspirovat novými podněty. Protože lidský život je dlouhým během za malými i velkými sny
a tužbami. Důležitá je přítomnost, ale měli bychom
znát i naši minulost a vzít si z ní to nejlepší, poučit
se z ní.
Mgr. Jana Trubáková,
Městská knihovna Blansko

INZERUJTE V MONITORU
za nejlepší ceny!!!

Jarní sleva

50%
50%

Tel. 606 728 334
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O užívání státních symbolů
Přesto, že užívání státních symbolů České republiky, jimiž jsou státní znak, státní vlajka, vlajka
prezidenta republiky, státní pečeti a státní hymna, je stanoveno zákonem 352/2001 Sb., používají je
některé organizace v rozporu s tímto zákonem. Ten stanovuje, že tyto státní symboly mohou užívat
v souvislosti a výkonem působnosti právnické a fyzické osoby, kterým je zákonem nebo na základě
zákona svěřen výkon státní správy. Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího
a končí v 8 hodin dne následujícího po dni státního svátku nebo státního smutku vyhlášeném vládou.
Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v zákoně, může být státní vlajka vyvěšena
trvale. Státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.
I způsob vyvěšení vlajky má zákonem stanovená
Státní vlajka je symbol, nikoliv předmět bezúčelpravidla. Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně
né výzdoby. Za zneužití, úmyslné poškození nebo
státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy
hrubé znevážení státního symbolu lze za tento
na nejčestnější místo a to je při pohledu na objekt:
správní delikt specifikovaný v §13 výše uvedeného
a. vlevo při vyvěšení dvou státních vlajek
zákona uložit pokutu ve výši 10 tisíc až 15 tisíc
b. uprostřed při vyvěšení lichého počtu vlajek
korun.
c. v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého
- Šr počtu státních vlajek
d. první zleva, případně i poslední
v řadě při vyvěšení většího počtu
vlajek než pět.
Zákon při užívání státní vlajky stanovuje i další pravidla. Při svislém
umístění je při čelním pohledu na objekt kde je státní vlajka umístěna bílá
barva vždy vlevo a modrý klín směřuje
vždy dolů. Státní vlajka se vyvěšuje jen
na čelní straně budovy. Státní vlajka
se umísťuje vždy v předsednictvu
shromáždění, žerď pro státní vlajku
vlevo od řečnického pultu při čelním
pohledu na tento pult. Při státním
smutku se státní vlajka spustí na půl
žerdi. Při smutečních obřadech nesmí
Pokud si někdo myslí, že zákon o užívání státních symbolů ČR
být státní vlajka spouštěna spolu s rak352/2001 Sb. osoby odpovědné i přes upozornění neporušují, nemusí
ví do hrobu. Na státní vlajce nesmí být
jezdit daleko, aby se přesvědčil že i tento zákon není a nejen v jednom
žádný text, vyobrazení, uložen obraz,
z jeho ustanovení respektován.
Foto: - Šr znak, kytice, smuteční závoj a nesmí
být svazována do růžice.

tel. 606 728 334
www.velvetblansko.cz www.velvetstars.cz

* Hudební skupina z Blanska
* Originální show VelvetStars
* Mnohaleté zkušenosti v oboru
* S námi se nudit nebudete!

Koncert duchovní
hudby: Stabat Mater
V neděli 25. 3. 2012 uspořádal SPS Rastislav v katedrále Sv. Petra a Pavla v Brně první ze tří galakoncertů konaných ke 150. výročí založení obrozeneckého spolku Rastislav. V podvečer krásného
jarního dne se brněnská katedrála rozezněla tóny Dvořákova Stabat Mater.
Před koncertem byla v katedrále vystavena replika
Mánesova praporu „Rastislav“. Koncert byl zahájen v
17:00 slavnostním vstupem varhan, za kterými seděl
ředitel kůru a varhaník brněnské katedrály Mgr. Petr
Kolař. Během něj v čele s praporem nastoupil asi
osmdesátičlenný sbor, kde kromě SPS Rastislav
zpívali i členové Brněnského filharmonického sboru
- Besedy brněnské. O hudební doprovod se postaral
orchestr Czech Virtuosi. Sólového partu pro soprán
se ujala Daniela Straková-Šedrlová, sólistka ND Brno
(za roli Liu v opeře Turandot byla v širší nominaci
na cenu Thálie za rok 2011), alt zpívala Markéta
Štefániková, tenor Petr Levíček, sólista ND v Brně, a
bas Richard Novák, sólista ND v Brně a držitel ceny
Thalie za celoživotní dílo a ceny Trebbie (evropské
ceny za kulturní přínos). Koncert dirigoval Jaroslav
Martinásek.
Zhudebnění starého církevního hymnu Stabat
Mater se ujalo mnoho významných hudebních skladatelů, ale málokterý se mohl tak bytostně ztotožnit
s utrpením Matky Kristovy stojící pod křížem jako
Dvořák. Skladba vznikala v letech 1876-1877, kdy

Dvořákovi postupně zemřely jeho tři děti a on tak
prožíval nejtragičtější období svého života. Jako
člen sboru jsem ze svého místa mezi zpěváky mohla
pozorovat, jak se už po prvních taktech nádherné,
ale bolestné Dvořákovy hudby plní oči některých
posluchačů slzami. Po devadesáti minutách pozorného poslechu odměnilo asi 300 posluchačů výkon
účinkujících dlouhým potleskem vestoje. Nejen pro
diváky, ale i pro nás účinkující je provedení Dvořákova Stabat Mater vždy obrovským duchovním
zážitkem.
Vzhledem k finanční náročnosti tohoto koncertu
patří také velký dík všem sponzorům, kteří tuto akci
podpořili.
V rámci letošního jubilejního roku připravil Rastislav pro všechny svoje příznivce mnoho kulturních
akcí. Nejbližší z nich se uskuteční už 13. 4. 2012
na zámku v Blansku. Jedná se o pořad s názvem
“Křeslo pro hosty Rastislava“. Můžete se těšit na
moderovaný pořad s povídáním a hudebními dárky,
kde budou účinkovat profesionální umělci, kteří spolupracují dlouhodobě s Rastislavem. Největší akcí
plánovanou pro první pololetí roku pak
bude galakoncert
CARMINA BURANA,
který se uskuteční
30. 6. na zimním
stadionu v Blansku,
a jehož součástí budou i světelné efekty, ohňostroje, balet,
šerm a historický
tanec. Kompletní
seznam koncertů
najdete na stránkách
www.rastislav.cz. Za
celý SPS Rastislav
se těším na setkání se všemi našimi
příznivci při dalších
koncertech.
-ras-

* VELIKONOČNÍ FOTOREPORTÁŽ *

V posledních březnových dnech připravila Galerie města Blansko pro děti
i dospělé Velikonoční prodejní výstavu s ukázkami řemesel. K vidění byla
řada symbolů velkonočního období a spousta různými technikami vyzdobených kraslic.

Výstavu na stejné téma s názvem „Kůlaj sa vajíčko kůlaj“ připravil pro
občany Blanska v Galerii ve věži i Pavel Svoboda. I když jeho galerie
nemá tak rozměrné prostory, dokázal v nich vytvořit stylový ráz Velikonoc
na vysoké úrovni.

Z exponátů Galerie ve věži nejvíce zaujaly překrásné, výtvarně dokonale
vyzdobené, kraslice. Zvláště ty největší, z nichž jedna okouzlila blanenským motivem - dřevěným kostelíkem Československé církve husitské na
Rodkovského ulici.
Text a foto: - Šr -
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Bydlení snů
Mnoho z nás sní o malém či větším domku, ve kterém si budou pokojně žít, budou si jej
pěkně udržovat a každý rok na jeho zdokonalení vynaloží nějaké ty úspory a hlavně čas. Jsou
však mezi námi i tací, kteří touží naopak po bydlení v bytě, který je oproti baráčku daleko
méně náročný na údržbu i finance. Patříte mezi druhou skupinu a chtěli byste nový, pěkný
byt v Blansku, který moc nestojí a navíc si jej můžete vybudovat podle svého přání? Potom
čtěte dál…

Milada Musilová,
blanenská operní pěvkyně
Když se vysloví jméno
Milada Musilová, pamětníci
v Blansku mají jasno. Toto
jméno je spjato se slavnou
blanenskou rodačkou a pěveckou osobností, která svůj
život zasvětila opernímu zpěvu. Seznámit nás s touto
jedinou čestnou občankou
našeho města přišli do SENIOR centra Blansko ve středu
14. března pan Pavel Svoboda a paní Helena Juříková z
Městské knihovny Blansko.
Zajímavá beseda s posle-

chem slavných operních árií
v podání této blanenské pěvkyně byla protkána zajímavým
vyprávěním o jejím životním
osudu. Nechyběla ani ukázka
dobových publikací či archivních fotografií. Je milé, že i
mezi našimi obyvateli se našli
tací, kteří paní Miladu Musilovou znali osobně a rádi na tu
dobu zavzpomínali. Děkujeme
Městské knihovně Blansko za
uspořádání besedy a už se
těšíme na další setkání.
Bc. Petr Novotný

Projekt Za vzděláním společně
CZ.1.07/1.2.09/04.0008
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 podpisem Smlouvy
o realizaci grantového projektu v rámci globálního
grantu CZ.1.07/1.2.09 Rovné příležitosti ve vzdělávání
v Jihomoravském kraji v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost získala v pořadí
již druhý projekt z evropských fondů. Projekt s názvem
Za vzděláním společně budou realizovat pedagogové
a žáci školy až do 31.3. 2013. Projekt bude hrazen
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky a je koncipován do následujících
aktivit.
První aktivitou jsou činnosti zaměřené na uplatňování
a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích
metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání,
včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů,
využití ICT a e-learningových aplikací. Druhou
oblastí aktivit je prevence rasismu a xenofobie
prostřednictvím podpory multikulturní výchovy
a vzdělávání. Třetí oblastí pak je vzdělávání
dětí cizinců žijících na území ČR.
Do realizace projektu se zapojí žáci a učitelé ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26. Realizací
projektu získají žáci kompetence, které mohou
využít jak v oblasti multikulturní výchovy, tak v
oblasti pracovní a sociokulturní.
Nedílnou součástí projektu bude i posílení
materiálního vybavení školy a osvojení si
potřebných kompetencí jak u žáků, tak u pedagogů pro jejich aktivní využití ve vzdělávacím
procesu.
Mgr. Bc. Dušan Krumnikl,
hlavní manažer projektu

Druháci z Dvorské
hráli divadlo
Pověst O Kateřině, která je přístupná na internetových stránkách Moravského krasu byla v rámci školního projektu Interaktivní cesta Moravským krasem…
upravena do krátkého scénáře. V hodině českého
jazyka si malí herci nastudovali svoje role. Ve hře
vystupovala Kateřina, ovečky, tatínek i venkované
a samozřejmě nemohl chybět vypravěč. Kulisy byly
vytvořeny jako pohyblivé obrazy na interaktivní tabuli.
Nemohly chybět ani kostýmy, které si žáci donesli z
domova. Pro malé herce to byl nevšední zážitek hrát
svoje představení před publikem, spolupracovat při
tvorbě hry s kamarády a podílet se na tvorbě kostýmů.
Eva Gregorová

To, že se v Blansku staví nové byty, se ví již
nějaký ten pátek. Jedná se o půdní mezonetové
vestavby na náměstí Míru nedaleko centra. Tato
stavba má být dokončena letos v červnu a vznikne zde celkem devět bytů, z toho tři jsou ještě
volné pro případné zájemce. Byty jsou to velké
– každý má okolo 90 m2 a stojí lehce přes dva
miliony korun. Někomu se to může zdát drahé,
ale po přepočtu na čtvereční metr zjistíte, že
za tuto cenu takový byt v Blansku neseženete,
natož aby to byla novostavba. Tato výhodná
cena je způsobena faktem, že se investorům
podařilo vyjednat výhodné podmínky ze strany
stavebních firem a hlavně nebrali na stavbu žádný úvěr, který
by znamenal
úrok bance,
o který by
se výsledná
cena bytu
musela navýšit.
Byty jsou
koncipovány
jako čtyřpokojové, ovšem pokud
vysloveně
nepotřebujete čtyři pokoje, můžete
si dopřát o
stejné výměře byt třípokojový s tím,
že obývák
dosáhne luxusních čtyřiceti metrů! Ve
standardním vybavení je již počítáno s plovoucí
podlahou, geberitovým splachováním na WC,
obložkovými dveřmi atd. O topení se postará
plynový kotel, který bude mít každá bytová jednotka rovněž vlastní. Nezbytnou samozřejmostí
je prostorný sklep přístupný jak zevnitř, tak
zvenčí, u domu budou nová parkovací místa.
Každý novopečený obyvatel se také může těšit
na prostornou lodžii takové velikosti, že se na
ni vleze stůl se čtyřmi židlemi a grilem. Odtud
si lze nejlépe užít náramný výhled na střechy
Blanska a zalesněné stráně, které jej obklopují.
Bydlet v novostavbě s sebou nese v podstatě
jen samé výhody. Vše je nové, neobouchané,

v horizontu 15 let v
podstatě bezúdržbové, nemusíte
tudíž platit skoro
žádné finanční prostředky do fondu
oprav. Rekonstrukci bytu pak klidně
naplánujete až třeba za dvacet let…
Pokud na byt nemáte peníze a zvažujete hypotéku,
potěšující zprávou
pro vás bude fakt,
že byty se prodávají do osobního
vlastnictví, tudíž se
jimi dá ručit. Samotné financování
potom probíhá tak,
že zaplatíte pouze
10% z ceny bytu po podpisu budoucí smlouvy a
zbytek doplatíte až po kolaudaci, což je výhodné. V ceně jsou veškeré právní služby, garance
záruky 5 let.
To nejlepší nakonec. Pokud se rozhodnete
v nejbližší době některou z těchto nemovitostí
koupit, můžete si realizaci interiéru přizpůsobit
na míru svým přáním a požadavkům. Nelíbí se
vám laminátová podlaha? Dáte si dřevěnou.
Chcete prostornější vanu? Žádný problém…
To samé platí u realizace takřka všeho, na
co si jen vzpomenete. Takovou službu jsem v
Blansku doposud nezažil a z osobní zkušenosti
ze stavby rodinného domu mohu říct, že právě

tohle je ze všeho nejhezčí. Pro vás to bude o
to příjemnější, že aniž byste pohli prstem, před
očima vám vyroste bydlení, o kterém jste vždy
snili…
Pokud jsem vás alespoň trošku navnadil,
vytočte telefonní číslo 776117788 a domluvte si
schůzku s panem Musilem, zástupcem investora – firmy HOPA Group, s.r.o. K dispozici jsou
ještě tři krásné nové mezonety, které čekají jen
na vás - pár minut od centra města a za velmi
příjemnou cenu. Pospěšte si, už v létě si můžete
užívat romantiky v tom nejhezčím místě na světě
– v bytě vašich snů – u vás doma…
-mumma-
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Společný projekt Začínáme
s počítačem se rozjíždí…
Ještě jste nesebrali odvahu sednout si k počítači, nechat rozsvítit obrazovku a zkusit si, k čemu
je to všechno vlastně dobré? Máte obavy, že něco pokazíte nebo vymažete? Nebojte se! V projektu
Galerie Ve Věži a společnosti BEVE s.r.o. Blansko Vás ve dvou vyučovacích blocích vždy po čtyřech
hodinách (dvě po sobě jdoucí úterý od 8 do 12 hodin, nebo dvě po sobě jdoucí soboty od 14 do 18
hodin za celkovou cenu 250,- Kč) provedeme krok za krokem základy ovládání počítače i práce s
internetem.
I když počítač momentálně nepotřebujete v nynějším zaměstnání, je nanejvýš pravděpodobné, že v
budoucnu vás práce s ním stejně nemine. Pokud někdy přijdete o práci, s pomocí počítače bude hledání
nového daleko jednodušší. Nemusíte se rozčilovat

a ztrácet čas na úřadech – mnoho věcí se dá už
zařídit přes počítač (internet). Pomocí internetu se
naučíte komunikovat s přáteli a dopisovat s dětmi a
vnoučaty.
A v neposlední řadě – vaše děti Vám už nikdy
neřeknou: „Prosím tě, tomu ty vůbec
nerozumíš!“
Výuka probíhá v prostorách moderně vybaveného Regionálního poradenské a informačního centra BEVE
spol. s.r.o. Blansko, Sadová 2, Stará
fabrika. Maximální počet jednoho kurzu je deset posluchačů. Do tajů počítače vás zasvětí dlouholetý erudovaný
lektor, který vedl kurzy „Nebojte se
počítače“ v Městské knihovně Blansko
Pavel Svoboda.
Přihlášky přijímá Pavel Svoboda,
Galerie Ve Věži Blansko, Hybešova
550, mobil: 606 221 772.
Těší se na Vás kolektiv společnosti
BEVE a Galerie Ve Věži Blansko.
-red-

Pěkná Modrá Doubravice
Plán aktivit na měsíc duben
3.4. 9.00 hod. – Velikonoční dekorace
4.4. – Vycházka po cyklostezce Boskovice - Mladkov
10.4. – Sběrný den
11.4. – Návštěva bazénu
17.4. – Šití přívěsků
18.4. – Práce na zahradě
24.4. – Dekorace ze sena
25.4. – Bowling

Charitní šatník
Cílem Střediska vzájemné humanitární pomoci je
přemístit oblečení, nábytek, funkční elektrospotřebiče pro domácnost, domácí potřeby atd. od lidí, kteří
je již nepotřebují, k těm, kteří je potřebují nutně a na
nové nemají finanční prostředky.
Charitní šatník má své sídlo na Písečné v Blansku
v blízkosti nábytku Nejči. Zde vždy 1 x měsíčně (1.
středu v měsíci) v době od 12 do 18 hodin probíhá

sběr šatstva a drobných domácí potřeb. Lidé přivážejí
a přinášejí nepotřebné oblečení (dětské, dámské i
pánské), pokud možno vyprané, nejraději v krabicích
od banánů nebo v igelitových pytlích. Naše pracovnice a dobrovolnice šatstvo třídí a ukládají na ramínka
a do polic, kam si v první řadě chodí vybrat naši
uživatelé sociálních služeb (klienti). Protože pěkného
oblečení je dost, dáváme možnost i sociálně slabším
obyvatelům, aby si přišli také vybrat. Uvítáme od nich
drobný dar na provoz šatníku.
Ošacení, které vyřadíme, nebo které si po dobu
jednoho měsíce nikdo nevybere, nabízíme Diakonii
Broumov, která šatstvo dále třídí, část rozdává svým
sociálně slabým, část expeduje do zahraničí jako
humanitární pomoc a část dále zpracovává.
Máme zájem o veškeré oděvy, boty, povlečení, přikrývky, spacáky, nádobí, kuchyňské potřeby, hračky.
Sbíráme také galanterii – látky, korálky, knoflíky, nitě,
vyšívané stuhy, výplňový materiál (molitan, vatelín,
duté vlákno) apod.
Kontaktní osoba: Anna Baláková
Mobil: 603 291 388

Zas ten hliník a kam s ním?
V současné době se stále více potýkáme
s problémem KAM s obaly našich tolik oblíbených potravin, pochutin a jiných věcí denní
spotřeby. Mezi takové patří i hliníkové obaly a
výrobky z hliníku. Když nám doslouží – KAM
s nimi?
O této problematice budeme hovořit na
přednášce s odborníky v pondělí 23. 4. 2012
od 18 hodin v dětském oddělení knihovny.
Budeme debatovat o vážných i nevážných
věcech kolem této problematiky.
Přednáška je určena také pro ty, kteří odevzdávají obaly z hliníku v prostorách Městské
knihovny Blansko a chtějí vědět, kde končí.
Mgr. Jana Trubáková

V pátek 23. března jsme se my, žáci
třídy 6.B ZŠ a MŠ na Salmově ulici, v
rámci mezinárodního projektu Etwinning tourists in 5 star hotel vypravili do
Adamova na rozhlednu Alexandrovku.
Během cesty jsme se fotografovali s
malými panáčky - turisty, kteří k nám
poštou přicestovali ze Španělska a
od nás odjedou na Slovensko. Tito
„turisté“ cestují po Evropě a poznávají
jednotlivé země. Fotky z výletu později
budou zveřejněny na internetu a jejich
prostřednictvím přiblížíme svým zahraničním kamarádům přírodu a zajímavosti
našeho kraje. Stejným způsobem se my
seznámíme s dalšími zeměmi Evropy.
Tento projekt je pro nás velmi poučný a
užitečný, protože se zdokonalujeme také
v angličtině, která je základním jazykem
pro komunikaci mezi žáky různých států.
žáci 6.B ZŠ a MŠ, Salmova 17

Sport Club JANY KUNCOVÉ
Od 1.4.2012
Rozvrh pro malou tělocvičnu ZŠ Dvorská
Pondělí:
17:00-18:00 hod. P-class plus
- kondiční a protahovací cvičení zaměřené na tvarování těla a redukci hmotnosti
Lektorka: Ing.Pokorná J.
18:00-19:00 hod. Pilates
- cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, ﬂexibilitu a dýchání. Propracovává zádové,
břišní a hýžďové svalstvo, svaly jako základ správného držení těla. Tvaruje postavu,
snižuje hmotnost.
Lektorka: Ing.Pokorná J.
19:00-20:00 hod. Kondiční cvičení s trampolínami
- cvičební program v tempu, přizpůsobený všem věkovým kategoriím, s posilováním
a redukcí problémových partií.
Lektorka: Kučerová J.
Úterý:
18:00-19:00 hod. ZUMBA - ZUMBA
- pohybová aktivita, kterou zvládnete i bez předchozí pohybové průpravy. Obsahuje
prvky aerobiku, lat. amerických tanců i posilování a protahování, zábavnou formou
zde snadno snížíte svoji hmotnost.
Lektorka: Klevetová M.
Středa:
18:00-19:00 hod. Kondiční cvičení s trampolínami
Lektorka: Kučerová J.
Čtvrtek:
18:00-19:00 hod ZUMBA - ZUMBA
Lektorka: Klevetová M.
19:00-20:00 hod. ŽHAVÁ ZUMBA S LUCIÍ
- kurz je určen všem, kdo rádi tančí a cvičí zumbu. S temperamentní cvičitelkou se
můžete pokusit snižit hmotnost, získat správné tvary do plavek a zlepšit kondici.
Pátek:
18:00-19:00 hod. Kondiční cvičení s trampolínami
Lektorka: Kučerová J.

Plavání dětí od 4 let

ADAM DĚTEM
Společnost iMi Partner, a.s. se rozhodla podpořit
dobrou věc a neziskové organizaci Adam dětem
věnovala pro děti postižené, handicapované a
osamocené vše potřebné pro nadcházející první

Salmovka s eTwinningem
na Alexandrovce

jarní dny. „Každý rok se snažíme dětem, které žijí
v domovech anebo žijí s maminkami v přechodných zařízeních zpříjemnit jarní dny anebo dny
o letních prázdninách. V letošním roce jsme rádi,
že jsme převzali dar od reklamní společnost iMi Partner, a.s.
Ze sportovních triček, batůžků, plážových tašek, kšiltovek
a volnočasových her obdarováním potěšíme děti nejenom
osamocené, ale také mentálně
a tělesně handicapované. Již se
těšíme, jak děti potěšíme. Děkujeme také společnosti Cano Car
– Suzuki Brno, která nám zapůjčila automobil, a my jsme hojný
dar mohli odvézt. Již nyní víme,
že potěšíme velmi mnoho dětí.“
řekla Anna Hille za Adam dětem
(vlevo), Romana Leinveberová
asistentka představenstva iMi
Partner, a.s.(uprostřed) a Eva
Frommelová za společnost iMi
Partner, a.s.
-Šr-

- v pondělí a středu od 17 hod. kryté lázně.
Kurzy dětí:
1. začátečníci od 4 let - učí se orientaci ve vodě, potápět se, skákat a splývat. Od
16.4.2012. Lektorka: J.Kuncová
2. mírně pokročilí „Hvězdičky“ - osvojují si základní plavecké pohyby 2 stylů, startovní
skok. Lektorka: A. Vymazalová
3. mírně pokročilí „ Žabky“ - zdokonalují si základní plavecké pohyby 2 stylů, startovní
skok. Lektorka: V .Matalová
4. pokročilí „Rybičky“ - zdokonalují tři plavecké způsoby a učí se dalšímu stylu. Lektorka: S. Marková.

Připravujeme:
- Léto s pohybem u moře
Masáže
Rozcvičování po úrazech, mozkových příhodách apod. provádí Jana Kuncová,
tel. 776 140 953, R.Kunc - nejen v našich prostorách, ale dle dohody i u vás doma.

Slevy
Každý člen našeho klubu obdrží 5-7% na sportovní obuv dle vlastního výběru.

Informace o všech uvedených aktivitách

776 140 953 Mgr. Jana Kuncová
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Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské 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: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské práce, 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 Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, připadně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na
tel. 603722434.
* Stříhání psů BELLA: tel. 732 879 309, www.
strihanibella.webnode.cz
* Prodej zavedeného pensionu s restaurací
v Blansku. Více informací na tel: 724432145.
* RD Blansko – Lažánky se zahradou, studna, rovinatý pozemek 800 m2, sklep, vhodné
také jako stavební místo (i pro stavbu dvojdomku). Vice info. na tel. 724432145.
* Stavební pozemek Blansko – Žižlavice, 736
m2 nebo 1050 m2 příjezdová komunikace,
studna, el., pěkné místo v soukromí. Více
info. na tel. 724432145.
* Pronájem bytu 2+1 po rekonstrukci Blansko sever, 2 x šatna, lodžie, 6500,- +
služby. Volný od června nebo dle dohody.
Tel. 724432145.
* Prodej bytu 2+1 v OV, Blansko sever,
3.p, po renovaci, velká šatna, lodžie. Cena
1.290.000,- Kč. Tel. 724432145.

PRODEJ
* Byt 2+1 osobní vlastnictví, Písečná,zděné jádro, roh.vana,
nová okna, zaskl.lodžie, pěkný výhled. Bez RK. Cena 1,3
mil. Tel. 777827310.
* Rohovou rozkládací sedací soupravu s úložným prostorem
(240x190 cm) + taburet, materiál mikroplyš. Cena 4 000,- Kč.
Tel. 608 627 889.
* Nepoužité šamotové cihly 250 x 250 x 65 - cca 500 kusů a
jiné šamotové tvarovky na stavbu krbu, komínu a p. Cena:
30 Kč/ks. Tel. 723967473.
* Nábytek a zařízení vč. zahradního vybavení (vše nové
nebo zachovalé) z rod. domu z důvodu stěhování dle vašeho
výběru za cenu dohodou. Tel. 739754230.
* Velmi levně mat. na zimní zahradu či skleník. Mohu pomoci
s návrhem či realizací. Tel. 724799340.
* Motocykl JAWA 350 ccm typ 634-5 s platnými doklady,
prošlá STK, dobrý technický stav, Blanensko.
Cena: 12000,- Kč. Tel. 723967473, e-mail: 123pava@
seznam.cz
* Dvě dětská kola po dvojčatech Tygr BMX 16“, červené a
modré. Bez přehazovačky, určené pro věk 3 - 6 let. Cena
za obě 1900,- Kč. Tel. 722161033.
* Zahradu v Blansku – Zborovce, 348 m2, na pozemku se
nachází podsklepená dřevostavba o rozloze 18m2.Velmi
dobrý stav. Tel. 737970994.
* Hledám podnájem 2+1 v Blansku na Severu v nízkých
bytovkách. Mladá rodina, nekuřáci, bez zvířat. Ne RK. Tel.
733761020.
* 2+1 v Blansku nad nám. Míru, vlastní topení, 2 sklepy,
plastová okna, ihned k nastěhování. Tel. 603936689.
* Dalekohled Carl - Zeiss. Tel. 737565661.
* Melovox - přenosný stereo přehrávač CD, nový, nepoužitý.
Nevhodný dar. Tel. 737565661.
* Rozkl. pohovku s úlož. prostorem. PC 9000, nyní 2000 Kč.
Při rychlém jednání sleva. Tel. 737020020.
* LCD monitor LG 19'' 3 roky starý, nepošk. PC 2800, nyní
1800 Kč. Tel. 737681179.
* Starší B trubku s nátrubkem a dusítkem a střešní nosič na
Š 105 - 120. Tel. 775767004.
* Malý dvoukolový vozík ruční. Levně. Tel. 732779990.
* Masážní lehátko, levně. Tel. 516417473.
* Letní pneu vč. disků 195/60R/15 - 4 ks. Jeté jen krátce.
Tel. 516417473, 728012950.

RŮZNÉ
* Sháním funkční malou ledničku za odvoz, případně levně
koupím. Tel. 602131169.
* Pronajmu garáž na ul. 9.května. Tel. 602724073.
* Nabízím pronájem garáže u zastávky Blansko. Tel.
601509088.
* Hledám touto cestou někoho, kdo pracuje v Brně, nejlépe
Řečkovice, Medlánky, Kr. Pole a měl by jedno volné místo v
autě, nebo naopak spolujezdce. Tel. 776073629.
* Pronajmu garáž s elektřinou u vlakové zastávky Blansko
- Město. Tel. 75220141.
* Sháním zeminu k vyrovnání pozemku - za odvoz. Nabídku
prosím posílejte na tel. 775220141.
* Pronajmu 3+1 v Blansku - Zborovce, slunný, částečně
zařízený. Cena 6000,- Kč + inkaso/měs. Tel. 739546123.
* Pronajmu garáž u Sýpky za 1000 Kč/měs. Tel. 723226576.
* Pronajmu garáž v centru Blanska - od 6/2012. Tel.
775933888, 606200060.
* Muž 38 let, část. inv. důchodce se zdravotnickým certifikátem nabízí seniorům službu pečovatele, výpomoc v
domácnosti, nákupy, doprovod na vycházky apod. Dobré
reference k dispozici. Tel. 604231677.
* Pronajmu 1+1 v RD na Sadové 36 v BK.
* Děkuji neznámému nálezci a MP Blansko za vrácení mé
ztracené peněženky u hřbitova v sobotu 17. března 2012.
Synková Alenka.

Aerobic team
Orel Blansko Boduje
V neděli 1.4.2012 si Aerobic team orel Blansko ze závodů v Brně přivezl 9 stříbrných a 16 zlatých
medailí. Konalo se 1. kolo Poháru federací, na kterých měří své síly týmy nejen z ČR, ale i ze Slovenska.

Závody probíhaly celý den. Po úvodním ceremoniálu
a představení všech týmů začal boj v Team aerobiku.
Naše holky v kategorii team aerobic trio ve složení
Nela Šenková, Alice Minářová a Hana Zouharová
zvládly boj na jedničku a v konkurenci dalších pěti trojic
vybojovaly se známkou 14,913 krásné druhé místo.
Porazil je pouze tým ze Zlína, který dostal známku
vyšší o pouhé 0,2 body. V team aerobiku se soutěžilo
také v kategoriích group, kde se z našeho týmu předvedly Barbora Zukalová, Pavlína Filoušová, Karolína

Bojanovská, Nela Šenková, Alice
Minářová a Hana Zouharová. Holky
opět zazářily a známka 14,363 jim
stačila na stříbrnou pozici. Dopoledne ještě proběhla ve stejné věkové
kategorii soutěž v kategorii steps. V
této kategorii jsme měli zastoupení
ve složení Kateřina Hanusová, Michaela Hrubošová, Laura Jirků, Adéla Mládková, Kristýna Šacherová,
Darina Nováčková, Tereza Zouharová a Jana Zemánková. Děvčata od
rozhodčích získala známku 14,200
bodů, která jim zajistila příčku nejvyšší, tedy zlato.
Odpoledne už naše holky ve
věku 12 -15 let vystřídaly starší
zástupci týmu a to seniorky, které
bojovaly o medaile v kategorii steps.
Výkony byly dost vyrovnané, nejvíce
jim šlapal na paty tým z Liberce.
Nakonec se však seniorskému týmu, ve složení Jitka
Staňková, Lenka Kremličková, Lucie Kolmačková,
Markéta Kolářová, Mirka Hladilová, Monika Řezníčková, Romana Matušková a Veronika Kalová se
známkou 15,350 bodů, podařilo vybojovat první místo.
Tímto také seniorský tým získal titul akademických
mistrů v ČR. Všem moc gratulujeme a držíme pěsti
do dalších závodů. Již v neděli 15.4.2012 nás čekají
závody Slovak aerobic open v Nových Zámcích.
Markéta Kolářová

DŘEVOŘEZBY
Ve výstavní místnosti Městské knihovny Blansko bude v pátek 6. dubna 2012 v 18 hodin
vernisáží otevřena výstava blanenského řezbáře
pana Vladimíra Michálka, která nese název DŘEVOŘEZBY.
Mezi nekrásnější lidské činnosti patří práce se
dřevem. A to z jednoho prostého důvodu - dřevo
je živý materiál, tvárný a souznící v rukou citlivého
člověka.
Řezbářství vždy bylo nejen profesionálně provozovaným uměleckým řemeslem, ale stále patří
i do oblasti zájmového využití volného času jako

řezbářství lidové. Mezi takové umělce s citem pro
krásu dřeva a jeho duši patří i pan Michálek. Svá
díla tvoří pro radost svou a svých blízkých.
Touto výstavou Vladimír Michálek poprvé nabízí
blanenské veřejnosti možnost prohlédnout si jeho
díla, dřevěné plastiky a skulptury.
Výstava bude zpřístupněna od 6. – 27. dubna
2012 v provozní době knihovny.
Výstavu uvede paní Irma Charvátová, v kulturním
programu vystoupí SPASOMBR.
Mgr. Jana Trubáková,
Městská knihovna Blansko

Březnové závody atletů
z AK Blansko Dvorská
Halové víceboje v Olomouci, Mistrovství Moravy a Slezska v krosu, Kunštátská laťka a Brněnský
běžecký pohár. Toto pestré spektrum soutěží dokonale prověřilo efektivitu zimní přípravy atletů z
Dvorské.
10.3. se konaly v Olomouci Halové víceboje, z
kterých si naši atleti odváží skvělá umístění a několik
osobních rekordů. Halový pětiboj mezi mladšími žáky
vyhrál Michal Zamazal, který nenašel přemožitele na
60 m překážek, 800 m a ve skoku dalekém. Starší
žákyně Katka Fialová skončila celkově třetí, následovaná Michaelou Hrubou. V halovém pětiboji se dařilo
i dalším svěřencům – Martin Štěpánek zaznamenal
nejlepší výkon soutěže ve výšce, Míša Hrubá v kouli,
podobně i Max Beránek.
17. 3. v Přerově si Michal Zamazal přidal do své
sbírky další titul – Mistr Moravy a Slezska v
krosu!
29. 3. se v Kunštátě sešli vyznavači atletiky
na tradičním závodě ve skoku vysokém - Kunštátská laťka. V letošním ročníku se stalo něco
nebývalého. Všechny tři naše starší žákyně
nenašly mezi 26 závodnicemi přemožitelku a
obsadily tak první tři místa. Veronika Zamazalová obsadila 3. příčku výkonem 140 cm. Dále
v soutěži už pokračovalo pouze duo Katka
Fialová – Míša Hrubá, které postupně překonávalo výšky 143, 146, 149 a 152 cm. Stopku
jim shodně postavila až výška 155cm. Na
počet pokusů zvítězila Katka, která byla navíc
i oceněna pohárem za nejhodnotnější výkon
soutěže. Nutno podotknout, že Míša Hrubá zde
nastoupila proti dívkám i o dva roky starším.
Poslední březnový den se konal i poslední
závod desetidílného seriálu Brněnského běžeckého poháru, který rozluštil tajenku závěrečného pořadí. Nutno předeslat, že letošní
mládežnické kategorie byly mimořádně „nabité“
kvalitními atlety. Zejména mezi ml. žáky a st.
žákyněmi se bojovalo o celkové medailové
pořadí do posledního závodu. Z této situace vytěžil především Michal Zamazal, jehož
rostoucí výkonnost vedla až k zisku druhého
místa v celkovém pořadí BBP. Katka Fialová si
vyběhala v BBP celkové 3. místo (a k druhému
to neměla daleko). Katka je snad jedinou starší

žákyní v rámci běžeckého poháru, která dokáže
výborně skákat výšku, běhat překážky a ještě se
umístit „na bedně“ v celkovém pořadí BBP.
Za zmínku stojí i další umístění našich atletů
v rámci BBP: Celkové 8. místo zaznamenal Max
Beránek, na 9. místě skončila Michaela Staňková,
na 11. Gabka Fialová…
Co nás čeká dál? Atletické soustředění a především dráhová sezóna.
Více o naší atletice: www.aed.webgarden.cz
Weinhöferovi

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.
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
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha, Synot
Tip Aréna
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
19.10.2012 Elán, Brno – Kajot Aréna
Ticketstream:
11.-26.4. Jazz Fest Brno 2012 - Brno
12.5.2012 Sexy liga show, Brno – Kajot Aréna
20.-22.7. 2012 MS Superbike – Brno, Automotodrom
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno, Automotodrom
11.-26.4. Jazz Fest Brno 2012 - Brno
Ticket Art:
24.5. 2012 Věra Špinarová – Brno, Boby centrum
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
25.5. 2012 Zlatá tretra Ostrava - Ostrava, Městský
stadion
12.7. 2012 Bratři Nedvědovi – Tenisové kurty
Lužánky
11.8. 2012 Noc filmové hudby – Open Air, Zámek
Boskovice
29.10.2012 Lord of the dance, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín
Aktuální nabídka:
Suvenýry z Blanska – keramické hrnečky, zvonečky,
píšťalky, svíčky, přívěšky, a další.
Magnetky Zámek Blansko – magnetky z edice
Sběratelská hra. Cena: 30,- Kč
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.
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 pohlednice 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-

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
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Fotbal se probudil ze zimního spánku
Fandové fotbalu se konečně dočkali. A děly se věci! Čtvrté Blansko v třetím Bzenci, který na
podzim porazilo 3:2, uhrálo za remízu 2:2 jeden bod. Ale proti ostatním mužstvům z našeho okresu
dopadli nejhůř. Poslední mužstvo tabulky, kterým byla Rájec, porazilo druhé mužstvo Znojma na
jeho hříšti 3:1, dovezlo si domů všechny tři body a navíc pomohlo Blansku přibrzdit jeho soupeře
o postup do divize.
Ještě lépe si vedly dvanácté Boskovice, které
na svém trávníku porazily sedmé Novosedly v
rekordním skóre 4:0. A do třetice nejúspěšnějších
se zařadilo i Ráječko, které za přispění střeleckého
koncertu bývalého blanenského kanonýra Martina
Sehnala porazilo ambiciózní mužstvo Rajhradu 5:3.
Blansku stačil i ten jeden bod aby
poskočilo z pátého na čtvrté místo,
Boskovice ze 12 na desáté místo, Rájec
z posledního místa na předposlední a
Ráječko si upevnilo své deváté místo z
podzimu.
Ve druhém jarním utkání zajížděli blanenští fotbalisté do Novosedel. A vedli
si lépe než před týdnem. O vítězství 3:0
se dvěma brankami zasloužil Doležel a
tu třetí přidal Šenk. Vzhledem k tomu
že Znojmo prohrálo s Podivínem 1:2
a Bzenec s Krumlovem 0:1, poskočilo
Blansko ze čtvrtého až na druhé místo
krajského přeboru za suverénně vedoucí mužstvo Vracova, které porazilo
Ivančice 4:0. Úspěšné bylo opět Ráječko, které zvítězilo nad FC Kuřim 3:1 a

Boskovice, které stejným výsledkem 3:1 porazily
Rájec-Jestřebí.
Po dvou zápasech na hříštích soupeřů přivítají
blanenští v neděli 8. dubna v 15.30 hod. mužstvo
Rájce - Jestřebí.
- Šr -

SQUASH

Činnost Centra sportu
V letošním školním roce stále pokračuje v činnosti Centrum sportu při ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská.
Nový kroužek, který mohou děti prvního i druhého stupně od září navštěvovat, je kroužek bowlingu.
Ve spolupráci s bowlingovým centrem a trenérským vedením paní Hany Chládkové a pana Dušana
Zeleného se učí základům bowlingu. Kroužek navštěvuje celkem 30 dětí pouze ze ZŠ a MŠ Blansko,
Dvorská, i když to bylo nabídnuto i ostatním školám, které bohužel této nabídky nevyužily.
Děti z prvního stupně trénují ve čtvrtek od
jedné do půl třetí. Vedoucí kroužku je paní učitelka Petra Fojtíková. Žáci druhého stupně navštěvují kroužek ve středu od dvou do půl čtvrté
pod vedením paní učitelky Barbory Holánové.
Děti měly možnost zúročit získané dovednosti při bowlingových turnajích. V prosinci se
uskutečnil první Vánoční turnaj. V posledním
březnovém týdnu se konal Velikonoční turnaj,
kde si děti mezi sebou zasoutěžily a byly za
své výkony odměněny cenami, které věnoval
majitel bowlingu Ing. Vlastimil Chládek.
Budeme rádi, když se v příštím školním
roce zapojí do tohoto kroužku a v budoucnu
i bowlingového oddílu i děti z ostatních škol,
které budou mít možnost trénovat i více dní v
týdnu pod vedením zkušených trenérů.
Barbora Holánová, vedoucí Centra sportu

Březnový turnaj
Na březnový SQ turnaj se dostavilo 9 hráčů. Bylo to
poněkud méně, než jsme očekávali. Nějaká zranění,
nemoci a především neúčast „mladých“ ze skupiny
kolem Karla Hudce stanovila tento počet. Turnaj jsme
odehráli v jedné skupině, kde hráli každý s každým.
Protože jsme určili, že se budou hrát utkání na tři
vítězné sety, turnaj se protáhl až někam k 19. hodině
večerní. Vyrovnanost většiny zápasů (8 bylo pětisetových), ale také únava v závěru udělali své. V předešlých
turnajích soutěžící odehráli za celé odpoledne kolem 20
setů, nyní však absolvovali, dle toho jak se jim dařilo od
27 do 30 setů. Výhodou tohoto jednokolového turnaje
oproti předešlým, bylo také to, že žádný z hráčů nemohl
kalkulovat a šetřit se na rozhodující zápasy vyřazovacího pavouka. Každé utkání bylo důležité. Konečnou
tabulku si můžete prohlédnout ve vedlejším sloupci.
Ceny do turnaje zabezpečila a. s. ČAD Blansko.
Příští turnaj dubnový se uskuteční v sobotu 21. od 13
hodin. Startovné je neměnné 200,- Kč. Jste všichni
zváni. Znovu kladu důraz na předběžné přihlášení na
recepci squashe, buď osobně, nebo telefonicky na tel:
777 887 700, 516 412 100. Důvodem je zabezpečení
odpovídajícího počtu odměn pro všechny účastníky
těchto pravidelných turnajů. Těšíme se na Vás.
-rl-

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:

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

1. Čeladín Jindřich

24:6

16

2. Lai Nabil

23:10

14

3. Matal Jaromír

21:10

12

4. Štumpa Radovan

19:10

10

5. Sedláček Jakub

13:15

8

6. Urban Jan

16:18

6

7. Pelant Václav

10:19

4

8. Řehoř Luděk

5:22

2

9. Nevřiva Libor

3:24

0

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

Již

9m9ě,síčně!

od

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

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

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

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

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

PODLAHA řství Slezák
* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket
* Prodej - montáž
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