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 Vezměme za příklad třeba silniční provoz. Každý 
den usedají do svých vozidel tisíce řidičů. V jádru 
jsou to všichni normální lidé. Dobrosrdečný tatík jede 
do továrny za svým denním chlebem, manažer ujíždí 
vstříc úspěšným obchodním jednáním, podnikatel se 
jede postarat o práci svým zaměstnancům, prodavačka 
pospíchá do supermarketu, aby stihla začátek pra-
covní doby, doktoři se zdravotními sestrami jedou do 
nemocnic a ordinací postarat se o pacienty. A naopak 
zákazníci, obchodní cestující, dodavatelé zboží, paci-
enti a jiní obyčejní lidé míří ve svých autech opačným 
směrem, aby se všichni navzájem setkávali, protože 
jeden druhého potřebují. Jak jsem napsal, všechno jsou 
to úplně normální lidé. Ale jen do té doby, než usednou 
za volant.
 Kdyby měli všichni v kabině odposlouchávací zaříze-
ní, slyšet by bylo asi toto: „Jak, to jedeš, debile, nevidíš, 
že mám přednost? Co tam děláš, ty smrade, jedeš jak 
s hnojem a šéf mě kvůli tobě seřve! Nó jó, ženská za 

volantem, to zas budu na křižovatce 
čekat hodinu na odbočení. Co to je, 
kretén v klobouku, ty vole, jak to, 
že ti ještě nechali řidičák? Uhni ty 
blbečku, nevidíš, že tě předjíždím, 
do prdele, málem jsme se kvůli tobě 
zabili…“ 
 Tak co, slyšeli jste už takové 
nebo podobné věty od řidičů jako 
spolujezdci nebo z vlastních úst? 
Troufám si říct, že není nikdo, kdo by 
podobnou větu za volantem někdy 
nevypustil, a to jsem zvolil velice 
jemný slovník, praxe bývá mnohem 
drsnější.
 No nic. Vystoupili jsme z auto-
mobilů, zklidnili nerv a rozprchli se 
na úřady, do prodejen, restaurací, 
ordinací, fi rem a za svými denními 
povinnostmi vůbec. „To zas bude 
den,“ říká si prodavačka při pohledu 

na předlouhou frontu, jelikož její prodejna má dnes 
slevovou akci. Hned má horší náladu a sotva usedne 
do pokladny, oboří se na ni zákazník: „Jak to, že už 
nemáte to zboží, na které jsem tady dvě hodiny čekal 
ve frontě?“ „Já za to nemůžu, dali nám toho málo a 
všechno je pryč,“ brání se chabě. „To je pěknej bordel, 
víckát sem už nepudu,“ rozčiluje se pán. „Tak jdi k 
čertu, dědku,“ neudrží se prodavačka. „Cože? Budu 
si na vás stěžovat!“ Dialog končí a oba protagonisté 
jsou naštvaní, protože oba se cítí být v právu.
 Podobné je to v restauraci u oběda. „Pane vrchní, to 
maso není dobře propečené.“ „Omlouvám se, přinesu 
vám jinou porci.“ „Teď je zase připálené, nedá se to 
jíst, chci zpátky peníze.“ „Tak tady je máš a vypadni.“ 
„Taky že jo, a už mě u vás nikdo neuvidí.“ Host odchází 
navždy, a kdo je tady v právu?
 Mohl bych ještě pokračovat podobným rozhovorem 
třeba mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o výši 
platu, z úřadu, kde na sebe štěkají úředníci se „strana-
mi“, jak se teď moderně říká, z pošty, kde zákazníci pra-
videlně přicházejí o nervy, nebo z oblasti zdravotnictví, 
kde pacienti nejsou spokojeni s přístupem zdravotníků 
a naopak. Podrobný příspěvek na posledně jmenova-
né téma si můžete přečíst v rubrice Očima občanů a 
nebudu popírat, že právě on byl jedním z důvodů, proč 
píšu tento úvodník.
 Na jedné straně aby se člověk bál požádat dru-
hého o službu, která je jeho pracovní povinností, ze 
strachu, aby mu nebylo spíláno. Na druhé straně 
si zase zaměstnanci exponovaných pracovišť musí 
nechat od svých zákazníků, klientů, pacientů či hostů 
líbit podrážděné chování, nadávky a urážky, které si 
vlastně ani nezaslouží. Člověk, ať je na jedné nebo 
druhé straně, vyráží denně do života s pocitem, že 
bude odmítnut, podveden, ošizen, ponížen, seřván, 
okraden, uražen anebo jinak vyprovokován. Pak stačí 
nevhodné slovíčko a oheň je na střeše.
 Chyba bývá většinou na obou stranách. Porucha 
komunikace, nedostatek sebeovládání, neúcta k dru-
hým. To jsou nejčastější příčiny celkové nevraživosti, 
která mezi námi bují jako rakovina, naprosto zbytečně. 
Dříve než na někoho tedy plivnete jedovatou slinu nebo 
se naň sprostě oboříte, zkuste si uvědomit, že před 
sebou máte taky jen člověka a může se stát, že vaše 
role se obrátí, paradoxně většinou tehdy, kdy to budete 
nejméně očekávat. Lepší než nadávka je úsměv, vlídné 
slovo nebo taktické mlčení. Člověk nezapomíná. Ani 
dobro, ani zlo.

PM

 Nepřipadá vám, že jsou k sobě lidé v poslední době nějací čím dál víc nevraživí? Naštvaní, suroví, bez-
ohlední, hulvátští, nevrlí, vzteklí, podráždění, neurvalí, zkrátka hnusní. Je až s podivem, kolik má čeština 
různých pojmenování pro to, když někdo chce někoho nazlobit, vytočit, ponížit, ranit, rozčílit, rozplakat, 
stručně a jednoduše řečeno, druhému člověku verbálně ublížit. Určitě mi dáte zapravdu, že se s takovými 
projevy setkáváte prakticky dnes a denně v nejrůznějších situacích, každý je po celý den podvědomě ve 
střehu a čeká, odkud to zase schytá, kdo ho zase při nejbližší příležitosti s prominutím nasere.

volejte

800 800 874    

profesionální Garážová vrata

le t z á r u ka

• je přední 
    český výrobce vrat

• nabízí standardní i luxusní      
    provedení vrat

• vyrábí vrata na míru 
    s největší nabídkou 
    designu

• zajišťuje pohodlí 
    a komfort

• montuje vrata od 
    garáže po hangár

• zaručuje dostupný 
    a rychlý servis

www.trido.cz

sledujte akce a soutěže na 

www.vrata-trido.cz

Prodej a servis

kancelářských
židlí a křesel...židlí a křesel...
OFIS BK s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko
Tel. 516 414 943
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kancelářskýchkancelářských

www.realitymacocha.cz

RD Jedovnice

Novostavba RD 4+kk s garáží a  zahradou s krytým  
bazénem. 
mob.: 777 857 739 Cena: 3 790 000 Kč

Byt 2+1 Blansko

Ulice Bezručova. Velmi pěkný byt OV 2+1 se dvěma 
lodžiemi, v blízkosti centra města.
mob.: 777 857 740 Cena:  info v RK

Byt 4+1 Blansko

Ulice Pod Javory. Prostorný, slunný byt OV 4+1 
(91 m2) s balkonem.
mob.: 777 857 738 Cena: 1 550 000 Kč

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

RD Ráječko

Cihlový RD 5+1 po částečné rekonstrukci, v klidné 
části obce.
mob.: 777 857 739 Cena: 1 700 000 Kč

RD Krasová

Udržovaný RD 3+1 s garáží, dvorkem a zahradou. 
mob.: 777 857 740 Cena: 1 590 000 Kč

Hledáme byty a domy pro naše klienty,
nabízíme i přímé odkoupení.

20 let na trhu s realitami zaručuje bezpečný a rychlý prodej.

* Prodej bytu v OV 1+1 Blansko – Dvorská, 39 m2,  5.p. výtah...NC – 799.000 Kč
* Prodej bytu v OV 3+1 Blansko – Sever, 89 m2,  5.p. mezonet...NC – 2 490.000 Kč
* Prodej RD 3+1 Bukovina – pozemky  až 2 ha, nutná rekonstrukce...NC – 499.000 Kč
* Novostavba RD 5+1+gar. Ráječko – poz. 454 m2, dokončeno...NC – 4 490.000 Kč
* Prodej zahrady Blansko - Otisky – chatka, poz. 451 m2, bez IS...NC – 139.000 Kč 
* Pronájem bytu 1+1 Blansko - Jasanová, 32 m2, nevybavený...NC – 6.000 Kč/měs. 
* Prodej pozemků na RD Blansko – Olešná, Ráječko, Těchov atd...NC – DOHODOU
* Koupíme byty v Blansku – 1+kk až 4+1 kdekoliv - i zadlužené...NC – DOHODOU

Úvo
dník
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        Koupili jste novou televizi a máte problémy        Koupili jste novou televizi a máte problémy
        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!

ELASTRA spol. s r.o., náměstí Svobody 13, Blansko
Tel./Fax 516 417 421, MT: 608 220 319, 775 220 319, email: elastra@elastra.cz

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFIPRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

* Naladíme Váš televizor a prověříme anténní signál.
* V případě potřeby poradíme a zajistíme rekonstrukci antén tak,
 abyste byli spokojeni.
* Tam, kde žádný anténní systém není, zhotovíme nový.
* V souvislosti s digitalizací provádíme měření signálu a v případě zájmu
 dodávku a montáž naladěných setoboxů a LCD televizorů s integrovaným
 setoboxem, o kterých víme, že vám budou dobře sloužit.
* Vaše spokojenost je naše dobrá vizitka!

Školní velikonoční                     
výstava 

 Žáci prvního stupně na Erbence přivítali jaro tra-
diční  VELIKONOČNÍ  VÝSTAVOU. Sborovna naší 
školy se v době od 15. do 19. dubna proměnila ve 
výstavní síň pro výrobky dětí z hodin pracovních  čin-
ností, výtvarné výchovy, školní družiny, rukodělného 
a výtvarného kroužku. Každá třída si vytvořila svoje 
velikonoční zátiší. Nových a zajímavých nápadů 
bylo dost a dost. Veselé Velikonoce přejí žáci a paní 
učitelky prvního stupně ZŠ Blansko Erbenova.

A. Lysoňková, A. Štěrbáčková

Za hezčí                                   
Klepačov

 V rámci oslav Dne Země, který se každoročně 
koná 22. dubna, proběhl v sobotu 16. 4. velký jarní 
úklid Klepačova. Bylo sesbíráno 38 pytlů á 100 
litrů, tedy cca 3800 litrů odpadu. Děkujeme všem 
účastníkům a Ing. Petru Jančařovi, který tuto akci 
organizoval.  Klepačov je zase o něco hezčí.

Mgr. Kateřina Habinová

Akordeonový                           
koncert

 Základní umělecká škola Blansko pořádá AKOR-
DEONOVÝ KONCERT - 8. května 2011 v 15 hodin 
v kostele sv. Martina v Blansku. Účinkují absolventi 
Jana Kalová, Helena Fojtová, Lada Přikrylová, 
Vojtěch Fojt, Daniel Fojt a jejich přátelé ze tříd uč. 
Jitky Langrové a Jany Pernicové. Program:  skladby 
napříč staletími. Koncert byl připraven ke Dni matek.

Irma Charvátová

Tradiční výstava                
zahrádkářů

 ZO Českého zahrádkářského svazu vás zve na 
jarní výstavu spojenou s burzou kaktusů, konifer, 
květin a přísad zeleniny. Výstava se koná ve dnech 6. 
a 7. května 2011 od 9 do 18 hodin v Domě zahrádkářů 
Blansko na Křížkovského ulici. Výstavu doplní ruční 
práce kroužků žen z MKD. Příjem zboží k prodeji i 
vystavování proběhne ve čtvrtek 5. května od 9 do 
18 hodin. Srdečně zve

ZO ČZS

UŠIJEME VÁM
INZERCI
NA MÍRU

Tel. 602 543 381
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Co se to děje nahoře...

 Myslím, že se nám to opět podařilo a můžeme si 
gratulovat. Nejen, že je prezident naší malé země 
mezinárodní mediální hvězdou (pero z Chile), ale 
bude se o nás možná hovořit i v souvislosti se 
současnou situací ve vládní koalici.
 Když jsem před mnoha lety četl o Itálii a o tom, 
kolik vládních změn se ta země od konce války 
dočkala (přes 60!), musel jsem se smát. Teď mne 
smích pomalu přechází, protože ke změnám u nás 
máme opět nakročeno, opět ve formě požadavku 
předčasných voleb a naše země by měla uvažovat 
o změně názvu, protože to, co se tady děje vážně 
není normální. Politická kultura u nás je vtipem ve 
dvou slovech, už je vlastně jedno, kdo z politiků 
nám lže, protože mám pocit, že lžou bez výjimky 
všichni a máslo na hlavě má každý.
 Je ale docela zajímavé sledovat, že se nějaký 
skandál objeví zrovna v okamžiku, kdy skanda-
lizovaný ministr šlápne na kuří oko zbrojařské 
respektive stavební lobby. Možná je to jen náhoda, 
rozhodně nechci obhajovat nebo zlehčovat před-
vládní činnost ani jednoho z těch dvou nejmeno-
vaných ministrů, ale divné mi to připadá.
 118 křesel v dolní komoře pro vládní koalici 
bylo potenciálem, který se nedaří využít a je mi 
to líto. Volání po předčasných volbách chápu, ale 
při našem politickém systému mám obavu, že tato 
drahá akce moc věcí nevyřeší. Doposud každá 
vláda totiž musela být koaliční, tedy dělat ústupky 
a vládnout „jak se dá“. A nevěřím, že tomu bude 
jinak.
 Ostatně náš volební systém přímo vybízí k 
manipulaci. Poměrný systém sice umožnil voličům 
vykroužkovat některé stranické matadory, na druhé 
straně umožňuje bez dalšího odstoupit volenému 
člověku z kandidátky a jeho místo pak zaujme 
někdo jiný. Pokud se však volí celá kandidátka a 
na ní se kroužkuje, ruku na srdce, kolik lidí na té 
kandidátce znáte? Já znal jen některé a u mnohých 
to bylo spíše důvodem k nevolbě, než naopak. 
Pokud by se volilo senátním způsobem, volba 
by byla průhlednější, při odstoupení nebo jiném 
zániku mandátu by se konaly doplňovací volby a 
snad by to přispělo ke stabilnějšímu parlamentu, 
než je tomu dosud. Znáte své poslance za Jiho-
moravský kraj? Víte, jaké jsou jejich názory a jak 
volí? Zda chodí do lavic parlamentu nebo se starají 
o jiné věci? Pokud budeme k sobě upřímní, asi si 
většina z vás odpoví stejně jako já. Ty lidi znám 
minimálně. A když se někdo zviditelní, většinou 
to není zrovna v příznivém světle, pro případ (ne) 
jednoho ze sněmovních poslanců není třeba chodit 
daleko.
 Jenže žádný systém volby není absolutně 
spravedlivý a zavedené pořádky bohužel fungují. 
Žádáme toho ale po volených zástupcích opravdu 
tolik? Bylo by fajn, kdyby ti lidé poctivě pracovali, 
stát se nepletl do věcí, do kterých se mu plést 
nepřísluší a lidé, kteří jsou placeni z našich daní 
by si uvědomili, že jsou tady ONI pro nás a nikoli 
naopak. Ale to je asi ani ne tak science, jako prostá 
fi ction...

Freddie
freddiemail@email.cz

Klady i paradoxyKlady i paradoxy
tiskové konferencetiskové konference

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

Krásné botičkyKrásné botičky
pro pro klukykluky a  a holčičkyholčičky
různé druhy, od velikosti 19-40  

SUPER KVALITA, DOBRÁ CENA!

 Úvodní slovo poslední  tiskovky Města Blansko přednesl vedoucí odboru komunální údržby Ing. 
Miroslav Pokorný, který podal informaci o činnostech, které organizuje jeho odbor. Náklady na zimní 
údržbu komunikací na území města byly vyčísleny na 4,7 milionu Kč včetně 1,1 milionu korun na úklid 
po skončení zimního období. I přesto, že byla  navýšena spotřeba soli a solanky, byla oproti minulému 
roku vyčíslena mírná úspora, na které má podíl i nová technika na úklid chodníků. 

 S příchodem jarního počasí bylo možné zahájit 
práce na revitalizaci parků v zámku, u Rudoarmějce 
a na náměstí Svobody. Dle vypracovaného odbor-
ného posudku bylo pokáceno 38 stářím naruše-
ných a nebezpečných stromů, za které budou dle 
odborníkem vypracovaného projektu a za přispění 
vysoké fi nanční dotace vysázeny nové stromy. I když 
trvalo šest let než k tomu došlo, tak díky za ty dary. 
Dokonce se vyznamenalo i Povodí Moravy, které 
po skončení úprav koryta Svitavy vysadilo přes dvě 
stovky nových stromů a spoustu keřů jako náhradu 
za ty, které musely být pokáceny. Podobně se řeší 
i následky lesních polomů v Lovětíně a Lažánkách, 
které způsobila loňská vichřice. Aby potěšitelných 
událostí bylo více, informoval Ing. Pokorný, že po-
dobná revitalizace zeleně bude realizována příští rok 
i v parku u pomníčku Boženy Němcové na Žižkově 
ulici. Nepochopitelné však je jednání vandalů, kteří 
si upravené plochy kolem cyklostezky u Svitavy a 
nejen tam, pletou se skládkou odpadků. 
 Další informace se týkala prodeje bytů ve vytipo-
vaných městských domech. K dnešnímu dni bylo 
prodáno jejich uživatelům 182 bytů a 18 dalších 
bylo udáno ve volném prodeji. Noví vlastníci vytvořili 
šestnáct společenství, z nichž některá již připravují 
revitalizaci svých budov. Zdá se, že noví majitelé 
budou o své domy pečovat lépe, než jak dlouhá léta 
činilo město. Výhodou je, že to jsou ještě poctivé, 
cihlové budovy i když jim v minulosti pár hlupáků 
dávalo hanlivé přezdívky. Málokterý z nich si uvě-
domil, jak prozíravé bylo brzy po válce tuto čtvrt pro 
rozvoj průmyslových závodů a příliv kvalifi kovaných  
řemeslníků, techniků a manažérů vybudovat. 
 I na to jsem myslel, když jsem na tiskové konferenci 

otevřel problém, který vyvolal nelibost téměř čtyř sto-
vek občanů podepsaných na petici proti narušení této 
lokality stavbou, která se zcela vymyká rázu ostatních 
budov, zlikviduje významnou část zeleně nejen od 
všech ostatních naprosto odlišnou budovou, ale i v 
bezprostřední blízkosti plánovaným parkovištěm pro 
více jak 40 aut, která zamoří okolí školy emisemi. 
Otevření tohoto problému občanů před kamerou 
se nelíbilo tajemníkovi Ing. Kupčíkovi, který se mně 
snažil odebrat slovo. Zřejmě se domnívá, že starosti 
občanů na radnici nepatří. Před dvěma týdny jsem 
byl pozván na jednání ústavně právního výboru 
Poslanecké sněmovny za účasti nejvyššího státního 
zástupce, náměstka ministra spravedlnosti a dalších 
osobností, kde jsem delší dobu hovořil o konkurzních 
problémech Blanska, Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina a nikdo mně neomezoval. Právě naopak. 
Na naší radnici je to zřejmě pozůstatek z doby nedáv-
no minulé, kdy starostka Vachová dokonce dotěrné  
tiskovky zrušila a byly obnoveny až po jejím odvolání 
z funkce.  
 Je pravdou, že řada připomínek se v tichosti přejde, 
viz historický kravín pod okny bytových jednotek, pře-
hlíží se jinde nevídané rarity – jako železné schody z 
prodejen až na chodník, atd. Je zajímavé, že poutače 
na chodníku  před prodejnami musí obchodníci draze 
platit, ale schody tam mohou být i zadarmo. Podobně 
je tomu i se skládkami zaplevelené hlíny nakupené z 
části i na soukromých pozemcích od doby budování 
průmyslové zóny. Raději to připomínám v textu, 
abych nemusel být opět panem tajemníkem (i když 
ta ozdoba vítá návštěvníky města s názvem Brána 
Moravského krasu) na tiskovce umlčován. 

Jiří Šrámek

Město na jedné straně bojuje proti divokým skládkám, ale samo je vytváří v takovém rozsahu, že ani sto aut je Město na jedné straně bojuje proti divokým skládkám, ale samo je vytváří v takovém rozsahu, že ani sto aut je 
neodveze. Navíc jsou bez souhlasu majitelů částečně na soukromém pozemku a stala se z nich v rozporu se neodveze. Navíc jsou bez souhlasu majitelů částečně na soukromém pozemku a stala se z nich v rozporu se 
zákonem pěstírna plevelů pro široké okolí.                                                                                                   Foto: - Šr -zákonem pěstírna plevelů pro široké okolí.                                                                                                   Foto: - Šr -
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Blanenš�ané, jakou chcete mít Blanenš�ané, jakou chcete mít 
stezku okolo Svitavy?stezku okolo Svitavy?

Projekty Městské knihovny BlanskoProjekty Městské knihovny Blansko
 Městská knihovna Blansko realizuje v současné době pestrou škálu projektů, které jsou určeny 
široké veřejnosti z Blanska i nejbližšího okolí. V tomto chce pokračovat i nadále. Na následujících 
řádcích představuje akce, které budou zahájeny v září tohoto roku a ukončeny v červnu roku 2012. 
Potencionální zájemci se však mohou hlásit již nyní.

 Na svůj druhý ročník se chystá projekt „Blanenská 
univerzita (nejen) pro seniory“ s atraktivním tématem 
Vybrané kapitoly z psychologie. Projekt tvoří cyklus 
čtrnácti přednášek, které z poloviny doplňuje i prak-
tická část (př. druhé téma: Osobnost v psychologii 
– koncepce osobnosti, typy, rysy... , praktická část: 
Test osobnosti – jaký(á) jsem?). Lektorování se 
ujme Mgr. Veronika Fabušová. Přihlášky (společně 
s anotací projektu) jsou k dispozici ve studovně a 
čítárně Městské knihovny Blansko nebo na webu 
www.knihovnablansko.cz. Administrativní poplatek 
činí 200,- Kč.
 Podruhé proběhne také pozitivně přijímaný projekt 
„Zelená tužka“. Jedná se o kurz tvůrčího psaní pod 
vedením lektora Mgr. Petra Zavorala. Přihlášky (spo-
lečně s anotací projektu) jsou k dispozici ve studovně 
a čítárně Městské knihovny Blansko nebo na webu 
www.knihovnablansko.cz. Administrativní poplatek 
činí 200,- Kč.
 I nadále bude fungovat tradiční projekt „Nebojte 
se PC“. Přiměřenou formou seznamuje zájemce se 
základy práce s osobním počítačem prostřednictvím 
tří vyučovacích bloků, kdy každý blok trvá tři vyučo-
vací hodiny. Lektorem je pan Michal Bronec.
 Přihlášky jsou k dispozici ve studovně a čítárně 
Městské knihovny Blansko nebo na webu www.
knihovnablansko.cz. Administrativní poplatek činí 
300,- Kč.
 Pokračování se dočká i projekt „KráLiK aneb 
Krásná Literatura Kraje“. Jedná se o neformální, 
technicky i ekonomicky nenáročnou edici Městské 
knihovny Blansko, která se zaměřuje na vydávání 
publikací krásné literatury (a nejen jí). V roce 2010 
vyšly v této edici dvě knížky, stejný počet se chystá 
i pro tento rok.
 „Literární a výtvarná soutěž k 110. výročí narození 
Jaroslava Seiferta aneb Chlapec a hvězdy“ - takový 
název má mnohovrstevnatý projekt , který spatřil 
světlo světa na půdě regionálního oddělení blanen-
ské knihovny. V současné době je v plném proudu. 
Pracovníci knihovny počítají, že i tohle jejich dítě 
bude mít v příštím roce sourozence v podobě dru-
hého ročníku, byť pochopitelně s odkazem k jinému 
významnému literátovi.

 Bližší informace o „seifertovské soutěži“ jsou k 
dispozici na webových stránkách knihovny www.
knihovnablansko.cz.
 Zájemce o toulky po vlastech českých a morav-
ských si klade za cíl uspokojit projekt „Poznejme s 
knihovnou...“. Premiérově zve již 4.6. 2011 na výlet 
s překvapením do jarní Třebíče a okolí.
 Přihlášky jsou k dispozici ve studovně a čítárně i v 
hudebním oddělení Městské knihovny Blansko u paní 
Evy Šebkové nebo v hudebním oddělení knihovny 
u paní Heleny Juříkové do 20.5. 2011. K dispozici 
je i web www.knihovnablansko.cz s podrobnými 
informacemi. Administrativní poplatek činí 200,- Kč.
 Výše uvedené řádky vypovídají o tom, že Městská 
knihovna Blansko nerealizuje pouze základní náplň 
své činnosti, jež vychází z knihovnického zákona, 
tedy že, jednoduše řečeno, zprostředkovává po-
skytování informací zájemcům ze strany široké 
veřejnosti. Městská knihovna Blansko se zabývá i 
bohatou „nadstavbou“, jejíž jednou částí jsou výše 
uváděné projekty.

Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

Senior pasy v knihovně
Aktivní a zvídaví senioři přibývají. Hledají zajímavé 
možnosti, jak kvalitně a smysluplně naplnit svůj 
čas. Jihomoravský kraj odstartoval projekt „Senior 
pas“, určený všem, kteří přesáhli věk padesáti 
pěti let. Nabízí pravidelné informace o slevách na 
zboží, služby, sport, zdravotnictví a přináší tipy na 
výlety, zájezdy, návštěvy galerií, divadel, muzeí, 
lázní a zámků Jihomoravského kraje. Tato karta 
má neomezenou platnost a získat ji mohou všichni, 
kdož mají trvalé bydliště na jižní Moravě. Může se 
také stát originálním dárkem pro příbuzné. 7. dubna 
2011 se zapojila do projektu také Městská knihovna 
Blansko. Nabízí všem držitelům Senior pasů 10% 
slevu z registračního poplatku a současně možnost 
využít služeb všech našich oddělení, která jsou 
připravena pomoci při výběru literatury, časopisů i 
hudebních nosičů. 

Lenka Čepová, Městská knihovna Blansko

 I letos, jako už tradičně každý rok, jsme se na ZŠ Salmova věnovali vytváření hanáckých kraslic 
polepovaných slámou. V kroužku Šikovné ruce a v 1.B máme rádi přírodní materiály, a proto jsme 
se do toho pustili s nadšením, i když je to velmi pracná technika.

 Děti si vyzkoušely na své 
kůži, co je to trpělivost, a jak je 
kraslice křehká. Taky ukápla 
slzička, když se už skoro ho-
tové vajíčko skutálelo z lavice 
a někdy spadlo na zem. Děti 
pracovaly se zaujetím, a že 
se nám to moc podařilo, po-
suďte sami. Přeji Vám vidět to 
nadšení a radost v dětských 
očích, kterou žádná fotografi e 
nedokáže zachytit.
 Mým snem a cílem je za-
nechat v dětech povědomí 
o tradicích a dovednostech 
našeho národa a doufat, že 
se k tvoření kraslic někdy v 
budoucnu zase dostanou a 
vrátí. Určitě příští rok. Pře-
jeme všem čtenářům krásné 
Velikonoce plné jarního slu-
níčka.

Mgr. Dana Rybářová
a moje šikulky

Sportovní 604
679 02 Rájec - Jestřebí
tel.: 516 433 886
e- mail: studio@exam.cz
www.exam.cz

* veškeré zboží pro koupelny
* rekonstrukce koupelen
 a bytových jader
* prodej plovoucích podlah
 od 450,- Kč/m2

* obklady a dlažby od 149,- Kč
* španělská sanitární keramika
 ROCA (umyvadla, WC, nábytek,
 bidet) - vysoká kvalita

Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730

so 8 - 11

Pražská 1, Blansko

Prodej:
- plovoucích podlah
  /dřevo, lamino - 150 druhů/
- PVC /Novilon, Tarkett, Thermofi x/
- přechodových lišt
- prahů
- tmelů na parkety
- přírodního lina
- obvodových lišt /koberec,lamino/
- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

 10. května v 16 hodin se mohou obyvatelé Blanska 
setkat s odborníky a se zástupci blanenské veřejné 
správy na břehu Svitavy. Tématem bude zejména 
plánovaná stezka mezi vlakovou zastávkou a nádra-
žím. Blanenšťané budou mít příležitost diskutovat o 
způsobu využívání stezky, jejím zázemí a celkovém 
prostoru říčního břehu. Na setkání zve Ekologický 
institut Veronica.
 Setkání si klade za cíl vyjasnit záměry a plány stez-
ky, ale také přinést zkušenosti a příklady dobré praxe 
z jiných měst se značením cyklostezek a s koncepcí 
veřejných prostor v blízkosti řeky. Hlavním cílem je 
však nabídnout lidem z Blanska prostor pro vyjádření 
svého názoru, jak a k čemu chtějí břeh řeky využívat. 
Doposud totiž není příliš jasné i u již realizovaných 
úseků, zda jde o cyklostezky s prostorem pro in-line a 
nebo si na své přijdou i rodiče s dětmi a kočárky, starší 
lidé nebo pejskaři. V mnoha místech také není plně 
dořešeno zázemí stezky jako jsou lavičky, stojany na 
kola, koutky pro děti či místa pro piknik. Svitava a její 
břehy jsou totiž lákavým místem pro trávení volného 
času, ale i cestami pro přepravu po městě – zejména 
z autobusového a vlakových nádraží.

 Z řad odborníků přijali pozvání Adolf Jebavý, člen 
komise Ministerstva dopravy pro cyklodopravu, 
tvůrce generelů pěší a cyklodopravy mnohých čes-
kých měst, a Jaroslav Ungerman, občan Blanska a 
zástupce Unie pro řeku Moravu, který bude prezen-
tovat příklady dobré praxe úprav kvalitního říčního 
prostoru. Z blanenských zástupců veřejné správy se 
zúčastní Marek Štefan, vedoucí Odboru investičního 
plánování a rozvoje. 
 Sraz je v 16 hodin na mostě u vlakové zastávky 
Blansko město. Po hodinové vycházce v terénu se 
přesuneme v 17 hodin do zasedací místnosti radnice, 
kde bude probíhat facilitovaná diskuse. Závěry a 
připomínky ze setkání předáme blanenským zastu-
pitelům i zástupcům státní správy. Občerstvení bude 
zajištěno. Zaregistrujete-li účast na akci dopředu 
na monika.vokalova@veronica.cz, získáte zdarma 
publikace Ekologického institutu Veronica. Více in-
formací je na www.veronica.cz/svitava a Facebooku 
Ekologického institutu Veronica. Kontakt: Monika 
Vokálová, Ekologický institut Veronica,  monika.
vokalova@veronica.cz, tel. 724 520 166

-mv-
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Postřehy z USA Postřehy z USA ##11

Účastníky okresního kola soutěže Středoškolská odborná činnost přivítal v 
blanenském Domově dětí a mládeže starosta Ing. Lubomír Toufar a místosta-
rosta Ing.Bc. Jiří Crha.

Chvíle napětí před zahájením obhajob je na všech účastnících soutěže patrná. 
Zvláště když úroveň všech prací byla hodnocena jako vysoká. Záleželo však na 
tom, jak každý z nich dokáže své dílo obhájit.

A je to tu. Hodnotící komise je připravena vyslechnout komentář každého ze 
soutěžících, pokládat otázky a vyhodnotit nejen práce soutěžících, ale i  jejich 
zasvěcenou obhajobu.

Text a foto:  - Šr - 

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

 Blanenský Domov dětí a mládeže uspořádal v pátek 15. dubna okresní kolo soutěže Středoškol-
ská odborná činnost. K hodnocení bylo vybráno 25 prací studentů středních škol okresu Blansko, 
které byly hodnoceny v průběhu března a před jejich autory byl úkol své práce obhájit. Zahájení se 
zúčastnili i představitelé Města Blansko, starosta Ing. Lubomír Toufar a místostarosta Ing.Bc. Jiří 
Crha.
 Z hodnocení porot vyšlo vítězně dvanáct sou-
těžících, z toho devět z Boskovic a tři z Blanska, 
kteří postupují do krajského kola. Nejúspěšnější 
byli čtyři soutěžící z VOŠ a SŠ Boskovice, čtyři z 
Gymnázia Boskovice, tři  z Gymnázia Blansko a 
jeden ze SOŠ a SOU Boskovice. Že to nejsou práce 
jen tak obyčejné, svědčí témata vítězných prací: 
Jiří Jelínek - Úvod do naivní teorie množin,  Tomáš 
Pikálek – Stavba amatérské difúzní komory, Tomáš 
Musil – Chov činčil jihoamerických, Lucie Matuš-
ková – Finsko, Anna Toulová – Diabetes mellitus 
vs. Můj život, Dagmar Koudelková – Nápoje typu 

Coca-Cola, Alena Dufková – Nemoci koní, Tomáš 
Grepl – Ekologie – nové zdroje energie, Jana Toulo-
vá – Burzy – pohled do světa obrovských fi nančních 
možností, Tereza Musilová – Život s afektivní a 
úzkostnou poruchou, Libuše Opatřilová – Parkur a 
Michaela Hrubá – Terorizmus aneb život deset let 
po 11. září.
 Postupujícím do krajského kola soutěže popřála 
hodně úspěchů a vzornou reprezentaci našeho 
okresu ředitelka Domova dětí a mládeže Blanka 
Kostková.

- Šr -

Za památníky, pomníkyZa památníky, pomníky
a pamětními deskami...a pamětními deskami...

 ...to je název nového výstupu, který vznikl v rámci projektu EU Interaktivní cesta Moravským kra-
sem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak. CZ.1.07/1.1.02/02.0174 Jedná se o grantový 
projekt spolufi nancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem  ČR v rámci podpory 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Na tomto projektu pracují již rok týmy 
pedagogů ze tří zapojených škol -  ZŠ Dvorská Blansko, ZŠ Kotlářská Brno a ZŠ Valtická Mikulov.
 Projekt je zaměřen na zlepšení a zkvalitnění pod-
mínek výuky. Cílem je vytvoření nových elektronic-
kých  výukových materiálů s ohledem na regionální 
souvislosti. Projekt odráží moderní trendy ve výuce, 
jako je modernizace vyučovacích metod s využitím 
ICT a  intenzivní zapojení průřezových témat. 
A co se skrývá v názvu tohoto článku? Jde o úkol, 
který se rozhodli zpracovat vybraní žáci osmé-
ho ročníku naší školy: zmapovat památníky, 
pomníky a pamětní desky v Blansku vztahující 
se k období od 1. do konce 2. světové války.
 Nejdůležitější součástí byl terénní výzkum, 
při němž žáci zjišťovali umístění pomníků, 
komu jsou věnovány a pořídili jejich fotodoku-
mentaci. Následně objekty zakreslili do mapy 
Blanska a pak zjištěné informace zpracovali 
na počítači. Výsledkem jejich dobrovolné 
tříměsíční činnosti je počítačová prezentace, 
kterou vytvořili zcela samostatně. Předvedli tak 
nejen schopnost týmové práce, ale především 
zúročili znalosti v práci s moderními technolo-
giemi. 
 Kromě prezentace v českém a anglickém 
jazyce budou po skončení projektu získaná 

data dále využita ve formě internetových stránek, 
aby byla dostupná široké veřejnosti.
 Při práci v terénu děti zjistily, že nejen ony, ale 
mnohdy i jejich rodiče a prarodiče denně míjejí tyto 
pomníčky, aniž by věděli, komu jsou věnovány a co 
připomínají.

Mgr. Eva Gregorová

Nejstarší vesmírný bráška
 Slíbil jsem, že se s vámi podělím o zajímavosti z 
mé nedávné cesty po USA a tak předkládám první díl, 
věnovaný kosmonautice.
 Kousek od letiště (pojmenovaném po někdejším 
ministru zahraničí v Eisenhowerově vládě Johnu 
Fosteru Dullesovi),  které leží ve 
státě Virginia a je vzdálené jen 
něco přes 20 mil od centra ame-
rického dění Washingtonu, D.C. se 
nalézá pro fanoušky letectví a as-
tronautiky pravý poklad: National 
Air and Space Museum, známé i 
pod názvem Steven F. Udvar-Hazy 
Center. Proč poklad? Jednoduše 
proto, že v něm jsou vystaveny 
skvosty letectví a astronautiky ze 
všech koutů naší planety.
 K vidění je zde vyhlášený nad-
zvukový dopravní letoun Concor-
de v barvách Air France, Boeing 
367-80, jako prototyp prvního z 
amerických proudových doprav-
ních letounů: Boeingu 707 (Boeing 
707 byl mimo jiné používán i jako 
prezidentský speciál) i jiné letecké 
legendy, jako Lockheed SR-71 
Blackbird, Grumman F-14 Tomcat, 
Dornier 335 A-0 Pfeil, Curtiss P-
-40E Kittyhawk, Republic F-105D Thunderchief, první 
americká proudová stíhačka Lockheed T-33A-5-LO 
Shooting Star, Vought F4U-1D Corsair a mnohé další.
 Odpočívá zde i historický skvost, Boeing B-29 
Superfortress „Enola Gay“, tedy letoun, který vešel 

do dějin jako nositel první ato-
mové pumy použité ve válečném 
konfl iktu a shozené v roce 1945 
na Hiroshimu.
 Jedním z největších lákadel této 
pobočky proslulého Smithsonian 
Institutu (daleko větší expozice je 
umístěna na National Mall ve Wa-
shingtonu D.C.) je ovšem nejstarší 
z rodiny šesti amerických vícená-
sobně použitelných vesmírných 
plavidel – raketoplánů: Enterprise. 
Je výjimečný. Už jen tím, že se vý-
razně podepsal na vývoji a použití 
svých mladších brášků, ale sám se 
do vesmíru nikdy nepodíval. Není 
k tomu ani uzpůsobený, keramické 
tepelné štíty jsou jen atrapou a 
mnoho dalších komponent není 
funkčních. Svoji úlohu sehrál při 
vibračních testech a testech při-

stání, jako přípravu pro první let 
STS-1, který uskutečnila Columbia. Pak se na chvíli 
Enterprise vydal na cestu kolem světa, kde se účastnil 
různých výstav, aby od r. 1985 zakotvil právě v Steven 
F. Udvar-Hazy Center. Po katastrofě lodi Challenger 
NASA zvažovala, zda jej nepřestavět na plně funkční 

model, ale nakonec bylo rozhodnuto, že se postaví 
loď nová: Endeavour.
 V době naší návštěvy se zrovna Enterprise chystal 
na stěhování. NASA se zároveň s ukončením progra-
mu Space Shuttle rozhodla o jeho přesunu do New 
Yorku, kde bude vystaven v muzeu letectví a námoř-
nictví na USS Intrepid a jeho původní místo obsadí 
kolega Discovery.
 Celá expozice NASA je v muzeu postavena právě 
okolo Enterprise. K vidění není jen samotná loď, ale i 
artefakty z předchozích vesmírných programů Mercury, 
Gemini a Apollo. To vše dává dohromady impozantní 
podívanou, když si člověk představí, o jaký kus kupředu 
se vesmírný program pohnul za pár let (Gagarinův let 
dělilo od první mise Columbie pouhých 20 roků!). A 
především... Čekal jsem, že Enterprise bude velký. 
Ale osobní podívaná předčila očekávání. Je obrovský. 
Docela mě zamrazilo při představě, co asi probíhalo 
pilotům v hlavách, když jim řekli: „Tak, teď vás kluci 
vyvezeme nahoru a vy s tím zkuste přistát...“ (myslím 
to samozřejmě v nadsázce).
 Kousek u lodi jsou i malé modely jiných návrhů, jak 
by měly raketoplány vypadat, návratová kapsle pro 
fi lm ze špionážního satelitu, který monitoroval SSSR, 
prototyp Mars Pathfi ndera a spousta dalších exponátů.
 Pokud vás letectví a vesmír zajímá a ocitnete se 
blízko Washingtonu D.C., určitě obě muzea (na letišti 
Dulles i na National Mall) stojí za shlédnutí. Jen se 
ujistěte, že máte v aparátu nabitou baterii a dostatek 
času k prohlídce. U některých z vystavených kousků 
se učitě zapomenete.

Petr J. Drahovzal
Lockheed SR-71 BlackbirdLockheed SR-71 Blackbird

Boeing B-29 Superfortress „Enola Gay“Boeing B-29 Superfortress „Enola Gay“

Space Shuttle EnterpriseSpace Shuttle Enterprise
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Poznávací zájezd do Anglie Poznávací zájezd do Anglie 

Vinylové podlahyVinylové podlahy
jsou současným šlágremjsou současným šlágrem

Květiny svojí krásou vytvářejí pohodu životního prostředí. Ale jen pokud ko-
merční bezohlednosti prodejců nepřekážejí v prostorách určených pro chodce. 
Tak to i přes upozornění orgánů města vypadá před květinářstvím Helenka 
na nám. Svobody.

Na stejném náměstí vzniklo nové květinářství pana Ing. Koupého, které se po 
vzoru Helenky  chová stejně a navíc vytváří velmi nebezpečné situace vyháněním 
chodců z chodníku do vozovky. Zdá se, že květinou sice neuhodíš, ale můžeš zabít.

Text a foto:  - Šr -

Stejně tak nová prodejna květinářství na Masarykově ulici  v sousedství kruhové 
křižovatky obtěžuje nejen tím, že díky podivné  benevolenci stavebního úřadu 
vystrčila schody do prodejny až na chodník, ale  přispívá i k vytvoření trvale 
nebezpečné dopravní situace. 

* KVĚTINOVÁ FOTOREPORTÁŽ ** KVĚTINOVÁ FOTOREPORTÁŽ *
 • www.ceska-informatika.cz • Blansko • prodejna u nemocnice •  

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

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

 „INTERNET OD ČESKÉ“

Již od
 99,-

měsíčně!

 Ve dnech 22. – 27. března jsme se zúčastnili poznávacího zájezdu ´Krásy jižní Anglie´. Při naší 
cestě po městech a přírodních krásách Anglie nás provázela paní průvodkyně, která děti okamžitě 
nadchla svým vstřícným přístupem a láskou, s níž vše vyprávěla.
 Hned první den příjezdu jsme navštívili městečko 
Portsmouth, které je námořní základnou Velké Britá-
nie, a kde kotví vlajková loď admirála Nelsona z bitvy 
u Trafalgaru, HMS Victory. Po výstupu na 170 metrů 
vysokou věž Spinnaker Tower jsme se již vypravili do 
svým ´adoptivních´ rodin, kde jsme pořádně naplnili 
žaludky, popovídali si a odpočinuli. 
 Druhý den se nesl v pašeráckém duchu. V jesky-
ních Smluggler´s Adventure si děti mohli vyzkoušet, 
představit a často i osahat, jak se asi žilo pašerákům 
v 18. století. Tento den jsme zakončili dlouhou pro-
cházkou po křídových 
útesech Beachy Head 
a Seven Sisters leží-
cích ve výšce až 120m 
nad mořem.
 Následující den jsme 
navštívili domov Anny 
Boleynové, hrad He-
ver a jeho překrásné 
zahrady, fontány, po-
tůčky, přírodní a vodní 
bludiště. Po přesunu 
do jednoho z nejpopu-
lárnějších přímořských 
měst Brightonu, jsme 
se detailně seznámili 
se žraloky, obřími žel-
vami a dalšími mořský-
mi živočichy v Sea Life 
Centru. 
 Poslední den nás 
přivítal trošičku zamra-
čený Londýn. Kromě 
úžasné architektury, 

obřích parků a památek jako Big Ben, Westminter 
Abbey, Houses of Parliament, Piccadilli Circus, 
London Eye, Covent Garden, čínské čvrti, Leicester 
Square, London Bridge, Tower of London, jsme také 
absolvovali projížďku po řece Temži. 
 Ve večerních hodinách jsme se nalodili na trajekt 
a vypluli směrem k domovu. Pak už jen stačilo po-
sunout čas o 2 hodiny zpět (1 hodina posun letního 
času, 1 hodina z Velké Británie) a mohli jsme se těšit 
na naše nejbližší.

-ZŠS-

 Když jsem před více než deseti lety vybíral podlahové krytiny do svého nového příbytku, absolutní 
jedničkou byly plovoucí podlahy. Na poměry sice o dost dražší, ale pevnější a odolnější než do té 
doby běžná lepená linolea nebo korkové čtverce. Nakonec ale stejně zvítězila „plovačka“, i když 
tehdy nebyl přiliš velký výběr a kvalita ne vždy odpovídala ceně. Nicméně leží u nás dodnes bez 
viditelného opotřebení, zvolili jsme tedy dobře a podlahové krytiny mě od té doby přestaly zajímat.

 Byl jsem proto příjemně překvapen, když jsem 
navštívil specializovanou prodejnu podlahových kry-
tin, kterou před měsícem otevřel v bývalé prodejně 
stavebnin v Jedovnicích pan Aleš Nečas. Tak pestrou 
nabídkou a bohatým sortimentem se nemůže chlu-
bit leckterý super-hyper market, desítky materiálů, 
stovky vzorníků, tisíce barev, dekorů a nejrůznějších 
povrchů, ty zmíněné plovoucí podlahy jako kdyby tu 
ani nebyly.
 „Ale jsou, to víte, že tu jsou a stále jsou oblíbené,“ 
říká majitel prodejny, který mě vzal na malou exkurzi. 
„V bohaté nabídce imitací dřeva jako laminátové 
nebo originální dřevěné. Lidé je stále vyhledávají 
pro jejich trvanlivost a praktičnost. V popředí zájmu 
jsou také klasická linolea z PVC, nejvíce teď frčí 
marmoleum, což je přírodní materiál, v dekoru vždy 
podobný mramoru, jako podklad je použita juta, 
podobně jako u koberců. Rovněž marmolea mají 
dobré vlastnosti, hlavně tepelné, a jsou praktická pro 
použití ve všech typech interiérů. Největším šlágrem 
současnosti jsou však vinylové podlahy. Podobně 
jako klasická plovoucí podlaha je tvořena z lamel, 
které se skládají k sobě a lepí na speciálně upravený 
povrch, který musí být absolutně rovný. Vinyl je po-
citově teplý, pružný, hodí se skvěle k podlahovému 
vytápění, protože dobře propouští teplo, neškodí mu 
voda. Pokládají se čtverce, obdélníky nebo pásy buď 

v imitaci dřeva nebo dlažby, v nabídce je pestrá 
škála asi 150 nejrůznějších vzorů. K tomu ještě 
nabízíme podlahy z masivu, chcete-li, tak klasic-
ké dřevěné podlahy – parkety, mozaiky, prkna, 
prostě dřevo podle přání. A nezapomínáme ani 
na koberce. Prodáváme běžné bytové, zátěžové 
pro kanceláře, dětské koberce a také speciální 
koberce pro alergiky. Koberce nám dodává 
největší evropský výrobce, máme tedy výběr 
srovnatelný s kteroukoliv velkoprodejnou.“
 Prošel jsem malou útulnou prodejnou a 
nahlížel do vzorníků, kde jsou všechny jmenova-
né výrobky ke zhlédnutí a tak říkajíc k osahání, 
což není věc nepodstatná. Pokud se vám zde 
nějaký produkt zalíbí, fi rma Podlahy Nečas 
vám ho nejen prodá, ale postará se rovněž i o 
veškeré další služby s tím spojené. Počínaje 

poradenstvím a výběrem vhodného materiálu do 
určitých prostor, následuje samotná realizace, tedy 
pokládka, lepení a úpravy povrchů před položením i 
po něm. Tím ale péče o zákazníka nekončí, jak jsem 
se dozvěděl, fi rma se vám i v následujících měsících 
a letech postará o čištění koberců, PVC, plovoucích 
podlah nebo dlažeb, opravy poškozených podlah 
nebo o nové povrchové úpravy. Taková péče o zá-
kazníka přináší prodloužení záruky a také životnosti 
materiálů. Nakonec mě samozřejmě zajímala cena.
 „U všech podlah se snažíme o rozumnou cenu 
za odpovídající kvalitu. Například vinylové podlahy 
prodáváme už od 365 Kč za čtvereční metr, ale 
zdaleka se jich neprodává nejvíc, protože zájem 
zákazníků se dnes zaměřuje na kvalitnější podlahy 
s vyšší trvanlivostí. Jsou sice dražší, ale kvalita je 
patrná i na pohled. A podobně je tomu také u jiných 
krytin. Vybere si u nás opravdu každý, nejlepší je 
navštívit prodejnu osobně a přesvědčit se na vlastní 
oči,“ končí exkurzi Aleš Nečas.
 Jestliže tedy stavíte nebo vybíráte pro svůj dům 
či byt vhodnou podlahu, nezapomeňte se zastavit v 
Jedovnicích v prodejně Podlahy Nečas a porovnat 
nabídku s konkurencí. Obslouží vás v pracovní 
dny 8 - 12 a 13 – 17 h, tel. 777 321 654, info www.
podlahy-necas.cz. 

PM
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Očima občanůOčima občanů

Hrálo se divadlo!Hrálo se divadlo!

Poznáváme život seniorůPoznáváme život seniorů

Běhat může celá rodinaBěhat může celá rodina

 A ne ledajaké! Pohádkové představení si pro své spolužáky z 5. a 6. tříd  připravily děti, které 
navštěvují kroužek Hrátky s němčinou. A postavy tedy mluvily ( tušíte správně) německy.  

 Že se spolužáci němčinu neučí, vůbec nevadilo. 
Na programu totiž byla, všem dobře známá, pohádka 
– Boudo, budko, kdo v tobě přebývá? Zvířecí  posta-
vičky byly pravda trošku jiné, 
než jak je známe. Postupně 
se v domečku zabydleli šedá 
myška, pilná včelka, vese-
lý zajíček, rozverná opice, 
chlupatý křeček, bílá kočička, 
hnědý pejsek, roztomilý krá-
líček, růžové prasátko a čer-
ný koník. Jen ten velikánský 
medvěd se už do domečku 
nevešel a celý ho rozbořil.
 Velký potlesk byl pro 
všechny úžasným dárkem. 
Vždyť nacvičit repliky v něm-
čině nebyla pro dětské herce 
snadná věc. Tréma byla ob-
rovská.  Také výroba masek 
a kulis nás všechny stála 
spoustu úsilí a práce.
 Náš záměr se vydařil. Pu-
blikum mělo možnost  po-
slechnout si, jak němčina zní. 

A třeba se někomu  i podařilo nějaké to slovíčko si 
zapamatovat. Malým hercům – veliká poklona!

Vlasta Plchová  ZŠ Salmova

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

• E-SHOP na: www.nabytek-kancelarsky.cz
• KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE
   KŘESLA, STOLY, SKŘÍNĚ atd.
• VÝROBA NÁBYTKU
   NA ZAKÁZKU NA MÍRU
•    levné kuchyně * skříně * stoly

NP-DESIGN, s.r.o. Tel./ fax: 516 410 712
Mobil - 608 88 98 21 , e-mail:info@npdesign.cz 

Projektový den
prvního ročníku oboru
zdravotnického asistenta 
 Dne 23. 2. 2011 se třída Z1, 
která byla rozdělena do třech 
skupin po deseti studentech, vy-
dala do třech zařízení starající 
se o seniory na Blanensku. Byla 
to: Městská správa sociálních 
služeb Boskovice, Dům pro se-
niory Písečná a Senior centrum 
Blansko. Jak akce probíhala vidíte 
ve stručných zprávách samotných 
studentů.
Městská správa sociálních
služeb Boskovice
 Naše skupinka pod vedením 
Mgr. Kateřiny Staňkové navští-
vila MSSS Boskovice. Abychom 
MSSS našli, dali jsme si sraz 
v Boskovicích na autobusové 
zastávce. Byla zima, a proto nám přišlo vhod, že 
cesta do zařízení trvala sotva pár minut. Když jsme 
došli, ohlásili jsme se na recepci. Po malé chvíli nás 
přišla uvítat vedoucí úseku přímé obslužné péče paní 
Miroslava Čopáková, která nás blíže seznámila se 
zařízením. Když bylo vše řádně vysvětleno, dále 
jsme se začali rozdělovat. Sedm žáků šlo za třemi 
klienty zařízení, se kterými si povídali, ptali se na je-
jich bývalé profese, jaký měli život, jestli mají nějaké 
děti apod. Zbytku se ujala paní Čopáková, která je 
provázela zařízením s velmi poučným a zajímavým 
výkladem. 
 Studenti si během výkladu zapisovali všechny 
zajímavé informace a detaily, které by jim byly uži-
tečné při zpracovávání projektu, a také nezapomněli 
na fotodokumentaci. Když se čas naplnil, všichni 
jsme se sešli v kulturní místnosti s paní Čopákovou 
a s paní učitelkou Staňkovou, tam jsme diskutovali 
o tom, jaký pohled máme na seniory, co si vlastně 
o nich myslíme, jak se k nim chovat atd. Po pár mi-
nutové diskuzi jsme se rozloučili s paní Čopákovou, 
která na nás byla velmi milá a ke všem vstřícná. Z 
tohoto pěkně stráveného dopoledne jsme si odnášeli 
mnoho zkušeností a zážitků

David Kučera
Senior centrum Blansko
 Dne 23. 2. 2011 měla naše desetičlenná skupinka 
pod dohledem Mgr. Evy Pasekové možnost navštívit 
Senior centrum v Blansku.
 Přivítala nás milá sociální pracovnice, která nám 
objasnila přístup k seniorům. Po této užitečné části 
nás odvedla k příjemným upovídaným seniorkám. 
Část naší skupinky provedla po Senior centru a 
přitom měla výklad o fungování zařízení. 
 Po vypršení času, který nám byl vyčleněn, jsme 
neradi opouštěli tak příjemné prostředí. Ovšem se 
nedalo nic dělat, proto jsme se získanými informa-
cemi odebrali domů. Další den jsme všechny infor-
mace zpracovali ve škole do výborně vypadajících 
prezentací.
 Naše návštěva sloužila hlavně k získání nového 
pohledu na seniory a k získání velkého množství 

Kam čert                                  
nemůže

 Musím se s Vámi podělit o jednu nemilou zkuše-
nost, která se mi přihodila během návštěvy mého 
obvodního lékaře. No, tedy, tak úplně návštěva to 
nebyla, protože k ní vlastně ani nedošlo. Ale popo-
řadě. 
 Necítím se a naštěstí ani ještě nejsem ve věku, 
kdy by se čekárna před lékařskou ordinací stala mým 
přechodným bydlištěm, jak tomu v mnoha případech 
bývá. Ale i mladý organismus občas zachvátí nějaká 
ta nežádoucí bakterie, virus či další podobné nepří-
jemnosti. Tak i já jsem dospěl do stadia, kdy návštěvu 
blanenské polikliniky nebylo radno odkládat. Bylo 
zrovna pondělí 18. dubna a můj praktický lékař mívá 
v pondělí prodlouženou službu v ordinaci až do 18 
hodin do večera. Bohudík pro pracující, říkám si. Do 
čekárny jsem šel rovnou z práce, ten den jsem se 
zrovna v zaměstnání zdržel, a můj příchod do čekár-
ny byl v čase 17:40 hodin. Čekárna zela prázdnotou, 
až na jednoho mladíka. Po dotazu, zdali je někdo 
uvnitř a na jak dlouho to asi vidí, mi odvětil, že je 
tam jen jedna pacientka a pak jde na řadu on. A jen 
pro recept. Nuže fajn, to stíhám, řeknu si. Odtrhnu 
pořadové číslo a poslušně čekám. 
 Za pár minut se dveře ordinace otevřou, ze zákoutí 
ordinace se vykloní sestřička - div nespadne ze židle 
- a nelibým okem vrhne pohled do čekárny. Co čert 
nechtěl, spatří mě. Naštvaně si mě změří pohledem. 
„Vy jdete taky k doktorovi?“ zeptá se velmi nevrlým 
hlasem. Čekající mladík mezitím proklouzne dovnitř 
ordinace a já si pomyslím, že na autobus bych tady 
zcela jistě asi nečekal. Na sestřičku se však v roz-
pacích jen usměji a lehce okem zavadím o kartičku 
pojištěnce a pořadové číslo, které nervózně mnu v 
ruce. „No to je výborný, přijít za deset šest když v 
šest končíme!“ vypálí proti mně další salvu. Zcela 
nepřipraven k takovému útoku mrknu na mobil, kde 
displej právě ukazuje čas 17:46. „To tady zas bude-
me jako do půl sedmý?!“ vypráská na mě sestřička 
zbytek arzenálu a vztekle zabouchne dveře. A to 
tak hlasitě, že to musel slyšet nejen pan doktor v 

ordinaci, ale i paní uklízečka na druhé straně areálu. 
 Po minutě, kdy sedím jako opařený na čekárenské 
lavici, s pocitem, že jsem se dnes zcela jistě musel 
splést, se kouknu na své pořadové číslo a kartičku 
vzorného pojištěnce, kterou stále třímám v ruce, na 
zabouchnuté dveře ordinace, a s patosem zavzpo-
mínám na zdravotní sestru, která loňského roku 
od pana doktora odešla do důchodu. Právě na tu, 
která si možná každého pacienta v kartotéce, snad 
i mě, pamatovala jménem, uměla pěkně pozdravit, 
usmát se a vlídně promluvit za každé situace. Tímto 
ji alespoň zdravím.
 Rozumím tomu, že každý člověk se může cítit 
unavený, přetažený a prostě už toho má „až po 
krk“. Profesionál, a zejména pak zdravotník, by se 
ale měl umět držet své role, pokud je v práci. Pro 
tyto případy je tu něco jako profesní etika, kodex či 
alespoň základy lidské slušnosti. Tato kapitola však 
paní či slečně sestřičce evidentně ze školy příliš v 
hlavě neutkvěla. Navíc být mi tak o čtyřicet roků 
víc a právě přijít za doktorem s podezřením třeba 
na mozkovou příhodu nebo slabý infarkt, po této 
eskapádě by se podezření zcela jistě proměnilo ve 
skutečnost, a to přímo v čekárně.
 Nerad bych, aby zdravotní sestra jednou týdně, 
kdy má osmihodinovou pracovní dobu, utrpěla újmu 
tím, že čtvrt hodiny před „zavíračkou“ má v čekárně 
ještě posledního pacienta. Proto jsem raději odešel s 
ne zrovna dobrými pocity. Naštěstí si mohu svobodně 
vybrat, komu svých třicet korun za lékařskou prohlíd-
ku dám, a v této ordinaci to zcela jistě už nebude. 
Dnes totiž máme každý šanci věci měnit, pokud se 
nám nelíbí. Tak jako si můžeme vybrat, zda-li se 
necháme odírat o lichvářské bankovní poplatky za 
vedení účtu u vykutálených institucí, nebo přejdeme 
ke konkurenci, která nabízí účet bez poplatků (ano, 
opravdu takové banky jsou a už několik let jsem i já 
spokojeným klientem účtu za 0,- Kč), tak si můžeme 
vybrat, komu zaplatíme za lékařskou péči. 
 Po této zkušenosti neváhám změnit svého praktic-
kého lékaře i s nějakou ochotnější zdravotní sestrou. 
Snad s trochou štěstí uspěji jinde, a panu doktorovi 
přeji příště trochu víc štěstí při výběru své „pravé 
ruky“ v ordinaci.   

Bc. Petr Novotný

 Okresní běžecká liga je soutěž určená přede-
vším dospělým příznivcům běžeckého sportu, ale 
to vůbec neznamená, že její závody nemohou být 
víkendovým programem pro celou rodinu. Tohle 
plně platí o nadcházejících čtyřech závodech, kdy 
pořadatelé připravují tratě pro všechny věkové 
kategorie od nejmenších dětí až po veterány. 
Buřty a oheň v cíli 
 Každý ze závodů nabízí něco zajímavého. Bam-
basácká desítka  proběhne v sobotu 16.dubna ve 
Skalici nad Svitavou. Putovní pohár si odtud kaž-
doročně odveze nejlepší dětský oddíl v zápolení 
Boj o první místo, které je vzpomínkou na legen-
dárního spisovatele Jaroslava Foglara. Dětské 
kategorie začínají od 11:00 hodin a start hlavního 
závodu na 10 km je plánován na 14:30 hodin. Po 
doběhu se tradičně opékají párky u táboráku. 
Opravdová atletika    
 Atletický mítink Memoriál Věry Bušové – Gilko-
vé proběhne na oválu ASK Blansko v neděli  24. 
dubna a od 13:00 se bude i na co dívat. Speciali-
tou je skutečnost, že pořadatelé jako jediní v ČR, 
vypsali všechny překážkové tratě všech kategorií. 
Hlavním závodem je tradičně běh na 800 m žen  
a lze předpokládat, že nejpočetnější startovní 
pole odstartuje v 15:00 na trati 5000 m, která se 
započítává do Okresní běžecké ligy.                   
Sport i kultura 
 Sympatickou ambici zařadit se mezi velké 
běžecké akce v rámci celé ČR mají boskovičtí 
pořadatelé Běhu za sedmizubým hřebenem. 
Loňská zdařilá premiéra dokázala zaplnit celé 
náměstí a letos se očekává  ještě větší zájem. 
Na prvomájovou neděli je nachystán celodenní 
bohatý sportovní a kulturní program. Akce začíná 
v 9:00 hodin, první dětský závod se běží v deset a 
hlavní start běhu na 10,5 km je plánován na 15:20 
a kulturní program na pódiu vyvrcholí v 19:30 
koncertem Petra Bendeho.       
Tradice a pohoda
 Mezi nejstarší běžecké akce na Moravě patří  
Běh Černou Horou. Jeho první ročník se běžel 
již roku 1933. V posledních létech se odehrává v 
pěkném prostředí sportovního areálu  u rybníka 
na tratích kolem zámku a k dobré pohodě přispívá 
i partnerství s místním pivovarem. Děti začínají 
běhat od  9:00 hodin, hlavní závod startuje v 11:00 
v neděli 8.května.
 Favorizovaní běžci Kohut, Chlup a Křenek 
nestartovali ani na třetím ligovém závodě Hořická 
osmička v sobotu 9.dubna.  Leoš Svoboda (Osten 
Blansko) proběhl cílem jako první, když si vylepšil 
svůj čas oproti loňsku přesně o minutu. Po startu 
na maratónské trati v Bratislavě zřejmě odpočívala 
i Barešová. Pro plný počet bodů si v pohodě do-
běhla její rivalka Zdeňka Komárková (Olešnice). 
 Tabulky po třech závodech vedou Jan Macura 
(Horizont Kola Novák) a Zdeňka Komárková 

(Olešnice). Body získalo zatím 68 mužů a 18 žen 
z okresu Blansko. Zklamáním je dosavadní malá 
účast juniorů (pouze 3), kde tabulku vede Petr 
Konečný (AC Okrouhlá). Naopak výborné výkony 
dosahuji veteráni, když ve čtyřicátnících nejlepší 
Jaroslav Stloukal (JRST Adamov) je celkově dru-
hý, nejlepší padesátník  Ivoš Hájek (Doubravice) 
je pátý a šedesátník Aleš Stráník (Blansko) je 
celkově devátý. Pořadí v počátku roku však odráží 
zejména účast závodníků. Do konečného pořadí 
se započítává 17 nejvyšších bodových zisků z 
celkových 27 závodů, které OBL 2011 zahrnuje.            
 Výsledkový servis, propozice závodů a aktuální 
dění při OBL 2011 mohou příznivci běhu sledovat 
na webu www.oblblansko.cz .

Milan Daněk

Učíme se první pomoc 
 V úterý 29. března se na Základní škole Tomáše 
Garrigua Masaryka konala akce s názvem První 
pomoc, kterou se svými vyučujícími pro žáky 6. a 
7. tříd připravili studenti OA a SZŠ Blansko. 
 Cílem tříhodinového programu bylo naučit nás, 
jak správně poskytnout první pomoc. Studenti 
pro nás připravili 7 stanovišť - voláme o pomoc, 
resuscitujeme, stavíme krvácení, ošetřujeme 
zlomeninu, transportujeme raněného, ošetřuje-
me popáleninu, ošetřujeme ránu. 8. stanoviště 
bylo bonusové - pro vítěze. My, žáci 6. a 7. tříd, 
jsme byli rozděleni do sedmi skupin. Na každém 
stanovišti jsme byli nejen seznámeni s teorií, ale 
všechno jsme si mohli prakticky vyzkoušet. Cestou 
po jednotlivých stanovištích jsme za své výkony 
sbírali body. Naše výsledky byly velice vyrovna-
né. Na závěr byla vyhlášena vítězná skupina. Té 
za odměnu studenti namaskovali zranění, které 
vypadalo jako opravdové.
 Prožili jsme zajímavé a zábavné dopoledne, 
které bylo i poučné a prospěšné. Celá akce se 
nám velice líbila, a proto děkujeme všem, kteří ji 
pro nás připravili a zorganizovali.

Žáci VII. A  ZŠ TGM

hodnotných zkušeností, které se nám jistě budou 
hodit hlavně při dalším studiu. 

Kristina Vlčková
Dům pro seniory Písečná
 Ve středu 23. února jsme měli možnost navštívit 
Dům pro seniory v Blansku. Naše desetičlenná 
skupinka se vydala v doprovodu třídní učitelky Mgr. 
Silvie Vaškové k Domovu. Zde nás přivítala vedoucí 
penzionu, která byla velice milá a seznámila nás i 
s chodem domova. Po chvíli povídání nás provedla 
po domově a zavedla nás k jednotlivým klientům. 
 Tři skupinky žáků komunikovali s klienty, zajímali 
se o jejich životní slasti a strasti, a jedna skupinka 
měla za úkol, zjistit informace o zařízení, které jim 
byly dány k dispozici.
 Jak se blížil konec rozhovorů s příjemně naladě-
nými klienty, neradi jsme odcházeli, jak se nám u 
nich líbilo. Nakonec jsme domov opustili, s hlavou 
plnou informací. Ty jsme ve škole zpracovávali do 
prezentací, které jsme na posledním projektovém 
dni odpřednášeli. 
 Z této návštěvy jsme si odnesli spoustu nových 
informací a zkušeností. Myslím si, že byl dobrý 
nápad poslat nás k seniorům. Hodně z nás změnilo 
pohled na seniory, samozřejmě že k lepšímu. Na 
další spolupráci s klienty se už moc těšíme.

Lucie Petrová
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Českomoravská stavební spořitelna „LIŠKA“
Kancelář: Smetanova 4 (vedle Café Bergman).
Libor Münster - tel. 777111268
e-mail: libor.munster@cmss-oz.cz
Úvěry na bydlení snadno a rychle.
* Účetnictví, poradenství. 733528882.
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Rekonstrukce koupelen, bytového jádra, 
obklady i dlažby. Zajistím všechna řemesla. 
Tel. 607937765.
* Montáže staveb, zateplení fasád, sádro-
kartony, bourací práce včetně likvidace. Tel. 
724249530.
* RELAXAČNÍ MASÁŽE - Petra Němcová, 
Bezručova 52 (bývalý Svazarm), Blansko. 
Dárkové poukazy, permanentky. Tel., obj. 
737198807.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Ing. František Slavič - vedení podvojného
účetnictví včetně mezd pro malé a střední 
fi rmy, daňová evidence pro soukromní-
ky, zpracování daňových přiznání. Tel. 
602506468, e-mail: fannycz@seznam.cz, 
www.slavicucto.webnode.cz
* RÁMOVÁNÍ, PASPARTOVÁNÍ - příjem za-
kázek v prodejně Aliquis, centrum Ježek, 
Smetanova 6, Blansko.
* Pronajmu prostory k podnikání v centru 
Blanska o ploše 97,5 m2. Tel. 774823701.
* Opravy šících strojů pro domácnost pro-
vádí fa Buchta. Opravy jsou prováděny v 
bytě zákazníka. Tel. 607157445.
* Nabízím překlenovací půjčku 500 - 2000 
Kč, posléze až 10.000,- Kč, na cokoli. Tel. 
723247091.
* Přenechám bar hernu s letní zahrád-
kou v Boskovích za odstupné info na tel: 
603722434.
* Přenechám 4 pronajaté obchodní jednotky 
v Boskovicích na náměstí za odstupné info 
na tel: 603722434.
* Vykoupím zlato, info na tel: 603722434.
* Provádíme opravy a izolace plochých 
střech včetně zateplení. Tel. 732330992, 
731585536.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Dětské kolo 20'' ve velmi dobrém stavu. Tel. 607889088.
* 2+1 na Chelčického. Tel. 603739934.
* Plyn. průtok. ohřívač, nový. Tel. 737565661.
* Kotouč. magnetofon B3, novou kov. rozkl. postel s matrací 
a BTV s ovladačem (za odvoz). Tel. 737911873.
* Štěňata borderteriera s průkazem původu - barva grizzly. 
Tel. 725060181.
* UNIMO buňku 3x6 m. Cena 15 000 Kč. Tel. 602523697.
* Dětské kolo Sciroccio-Eagle (16"), červeno-černá barva, 
přídavná kolečka, přední brzda, kryt řetězu. Cena 1 800,- 
Kč. Tel. 608627889.
* Starší stoly jako nové cca 10 ks, viz. na e-shopu www.
nabytek-kancelarsky.cz ve výprodeji a dále stůl pracovní-
-kancelářský vhodný i do dětského pokoje 80 x 160 cm 
jako nový za 1/2 cenu, odstín hruška (světle červený), 
konferenční židle, skříňku. Ceny dohodou. Tel. 608889821.
* Cihlový 3+1 OV, po rekonstrukci, Blansko-Zborovce. Bez 
RK. Tel. 608679018.
* TV Panasonic 76cm, plochá obrazovka Sony Trinitron. Stáří 
5 roků, výborný stav. Cena 3400 Kč. Pro digitální vysílání 
nutno dokoupit settopbox. Tel. 776574574.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* Levný kočárek pro pannu. Nejlépe golf. Tel. 737681197.
* RD v Blansku nebo okolí do 20 km. Tel. 606321101.
* 1 +1 v Blansku do 850 tis. kromě lokality 9. květen. Tel. 
737184070.

* Pronajmu pěkný 2+1 v BK. Tel. 737622786.
* Pronajmu garáž na Severu. Tel. 777558609.
* Pronajmu garáž na Podlesí. Tel. 777558609.
* Pronajmu garáž ve Sloupečníku. Tel. 602724073.
* Za odvoz pojízdný kočárek na balkón. Tel. 737681197.
* Pronajmu prostorný pokoj v bytě 3+1 na Zborovcích. 
Internet a vybavení domácnosti k dispozici. Cena 2500/
měs. Tel. 739546123.

www.rosendorf.cz

Nabízíme:Nabízíme:
* vodoinstalační práce
* topenářské práce
* plynoinstalace
* stavební práce
* OPRAVY vodoinstalace,
 odpadů, kanalizace

Kontakt:Kontakt:
516 432 363, 777 100 103
e-mail: rosendorf@iol.cz

TEL. 775 765 790, 775 111 911TEL. 775 765 790, 775 111 911

- PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- PRODEJ NÁŘADÍ
- PRODEJ A PRONÁJEM LEŠENÍ

- NOVÁ PRODEJNA STAVEBNIN
 - Najdete nás v areálu bývalého Adastu naproti Bille

Gymnastické závody v BrněGymnastické závody v Brně

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Jak uvařit žábu – 27.4.2011 v 19.30 h, Blansko – Dělnický 
dům, cena 300,- Kč
Ticketpro: 
28.4 2011. Čarodějáles 2011 - Brno, Koupaliště Riviéra
19.5. 2011 Psí vojáci  - Brno, Klub Mersey
19.5. 2011 45 let skupiny Plavci - Brno
27.6. 2011 Roxette - Ostrava, ČEZ Aréna
Ticketstream:
18.6. 2011 FIA WTCC Mistrovství světa cestovních vozů 
- Brno, Automotodrom
9.7.-10.7.2011– MS Superbike World Championship 2011 
– Brno, Automotodrom Brno
12.8.-14.8.2011 – Cardion ab Grand Prix 2011 – Brno, 
Automotodrom Brno
Ticket Art:
23.5. 2011 Vadim Ananev Tour z Alexandrovců - Brno, 
Boby centrum
28.5. 2011 Suzi Quatro - Brno, BVV
31.5. 2011 Zlatá tretra Ostrava  - Ostrava, Městský stadion
Aktuální nabídka: 
Magnetky Zámek Blansko – magnetky ze sběratelská 
edice Magnetická místa. Cena: 25,- Kč
Brožura Zámek Lysice – celobarevná brožurka obsahuje 
historii zámku a provede čtenáře zámeckými interiéry. 
Cena: 59,- Kč.
Pohlednice Zámek Lysice – 3 druhy nových pohlednic SZ 
Lysice. Cena: 9,- Kč
Kalendář Město Adamov 2011 –  Adamov kdysi, stolní 
kalendář obsahuje historické fotografi e města Adamova 
a okolí. Cena: 64,- Kč
Adamov ze starých pohlednic – obrazová publikace, která 
představuje město Adamov na množství historických 
fotografi í. Vydalo Město Adamov, 2010. Cena 120,- Kč.
Cyklomapa Adamov a okolí – vydala Geodézie On Line, 
obsahuje mapu regionu v měřítku 1:20 000. Cena: 52,- Kč.
Mapa Adamov a okolí – vydalo Město Adamov, obsahuje 
mapu města v měřítku 1:6 500. Cena: 47,- Kč.
Poznávejme kraje České republiky  - mapa Jihomoravské-
ho kraje obsahuje tipy na výlety, cyklotrasy a zejména 16 
pohlednic zámků a turistických cílů Jižní Moravy. Cena: 
95,- Kč.
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-

www.guape.cz
S - PODLAHYODLAHY

         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Výběr z více jak 300 druhů

         

Blansko

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

VÝPRODEJ NÁŘADÍ
1+1 ZDARMA!!!

Turnaj neregistrovanýchTurnaj neregistrovaných
 V sobotu 2.4. se konal již 8.ročník Velikonočního turnaje neregistrovaných hráčů stolního tenisu. 
Přihlásilo se 8 startujících do kategorie mládeže a 18 dospělých, z toho jedna žena, která hrála soutěž 
společně s muži. Touto statečnou byla Hrbková Alena z Rájce. Ač se jí nepodařilo ani jednou zvítězit, 
byla svým mužským protějškům velmi vyrovnaným soupeřem. Počtem závodníků se turnaj řadil mezi 
ty průměrné, předváděné výkony patřily do kategorie nadprůměrných.

A jak to vše dopadlo:
Mládež:
 Hrálo se systémem 2 skupiny po 4 hrá-
čích, pořadí ve skupinách určilo nasazení 
do pavouka - postupovali všichni.
1. Jabůrek Vojtěch Blansko
2. Soušek Jakub Blansko
3. Račáková Ivana Horažďovice (získala 
zároveň titul nejvzdálenější účastník)
4. Růžička Vít Blansko
Muži:
 Systém 3 skupiny po 6-ti hráčích, čtyři 
nejlepší z každé skupiny postoupili do vy-
řazovacího pavouka.
1. Šmerda Kamil Blansko
2. Dvořák Rudolf Doubravice
3. Řezníček Antonín Doubravice
4. Slaný Petr Boskovice
Čtyřhra
1. Šmerda Kamil, Slaný Petr - Blansko, 
Boskovice
2. Řehoř Luděk, Vašíček Roman - Bos-
kovice 
3. Vlach Marek, Vlach Ivo - Okrouhlá 
4. Dvořák Rudolf, Slepánek Franti-

šek - Doubravice, 
Okrouhlá
 Nejúspěšnějším hrá-
čem se tak stal Kamil 
Šmerda, který zúročil 
svoji tréninkovou píli 
během celé sezony a 
vyhrál jak dvouhru, tak 
se svým spoluhráčem 
Petrem Slaným i čtyř-
hru. Titul nejzkuše-
nější účastník získal 
nestor tohoto turnaje 
pan Antonín Řezníček 
(74) z Doubravice, 
nejmladším účastní-
kem byl Matěj Šoba, 
rok narození 2002, z 
Olomučan.

Boudič

 V sobotu 9. dubna se konaly v Brně regionální závody ve sportovní gymnastice, které uspořádalo 
regionální centrum SPV Brno-město. Kromě brněnských závodnic se závodů zúčastnily také družstva 
ze Svitav a z Blanska. Celkem se soutěže zúčastnilo přes 40 závodnic.

 KSG TJ Start Blansko zde měl zastoupení v pěti 
kategoriích. Soutěžilo se v gymnastickém trojboji u 
předškolních žákyň a ve čtyřboji u děvčat školního 
věku.
 V nejmladší kategorii obsadila 2. místo Anička 
Šťávová, která byla nejmladší závodnicí soutěže. 
V kategorii předškolní žactvo B (roč. 2004) se na 2. 
místě umístila Valentina Bernátová. Tato kategorie 
byla nejvíce zastoupena, soutěžilo v ní 18 závodnic. 
V kategorii mladší žákyně I. (roč. 2002, 2003) 
obsadila 9. místo Klára Krejčiříková, 10. 
místo Anna Tvarůžková a 11. místo Karolína 
Matalová. V kategorii mladší žákyně II. (roč. 
2000, 2001) se na 2. místě umístila Martina 
Hlaváčková, 3. místo obsadila Adéla Haso-
ňová  a 4. místo Anna Nejezchlebová.
 V nejstarší kategorii (roč. 1998, 1999) 
zvítězila Alena Menšíková, která obhájila 
loňské prvenství, 2. místo obsadila Karolína 
Janečková a 4. místo Katka Menšíková.
 Tyto regionální závody byly letos první a 
zároveň poslední soutěží, které se gymnastky 
KSG TJ Start při ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 
zúčastnily. V příštím roce začnou děvčata 
trénovat v KSG Moravská Slavia Brno pod 
vedením trenérky Adriany Janákové. Při ZŠ 
a MŠ Blansko, Dvorská bude fungovat jednou 
týdně kroužek gymnastiky v Centru sportu. 
Zájemci o kroužek gymnastiky se mohou 
hlásit u paní učitelky Báry Holánové. 
 Gymnastika na ZŠ a MŠ Blansko, Dvor-
ská byla po dlouhou dobu doménou školy 
hlavně zásluhou trenérky Jany Holánové, 
která založila Tělovýchovnou jednotu Start při 
škole a celý život věnovala práci s mládeží, 
jak v hodinách tělesné výchovy, tak v oddíle 

gymnastiky. Za více jak 40 let vychovala spoustu vý-
borných sportovců a za to jí patří velké poděkování. 
 Samozřejmě nesmím zapomenout na pana Aloi-
se Boháče, který dovedl družstvo blanenských 
gymnastek k republikovému titulu. Alois Boháč se 
zasloužil nejen o rozvoj gymnastiky v Blansku, ale 
také ledního hokeje. I jemu patří velký dík za jeho 
celoživotní práci.

bh

Firma SINAJ, s.r.o.,
Svitavská 1018/1, Blansko

(stará pošta)
nabízí k pronájmu

KANCELÁŘ
o výměře 12,60 m2

v 2. NZP
Kancelář bude

uvolněna k 1.6.2011.
Zájemci se mohou hlásit

na tel. 516417651
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 6
po 1430-22, út-pá 630-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

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

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Změny                                                   
v soutěžích

 O tom, že březnový squashový turnaj se vydařil, 
jsem spolu s výsledkem veřejnost na stránkách 
Monitoru již informoval. O změnách v doprovod-
ných soutěžích „Turnajový mág“ a „Squashový 
leader“ však nikoli. Proto mi dovolte, abych toto 
nedopatření napravil.
 V soutěži „Turnajový mág“, kde se započítávají 
všechny odehrané sety na ofi ciálních squasho-
vých turnajích v našem centru, vede Václav Pelant 
se 159 odehranými sety následován Nabilem 
Laiem 152 setů, Jarkem Matalem 149 setů, Luď-
kem Řehořem 147 setů. Přes magickou hranici 
100 bodů se dostali také pátý Jindřich Čeladín 
112 a Jakub Sedláček 106 setů. V této soutěži je 
vedeno již 38 hráčů.
 V soutěži Squashový leader vede Nabil Lai 92 
bodů před Jindrou Čeladínem 86 bodů, Jarkem 
Matalem 60, Luďkem Řehořem 54, Pavlem Blaž-
kem 50 a dvojicí Tomáš Kryl, Jakub Sedláček 48 
bodů. Zde již bodovalo 27 soutěžících.
 Rozjíždí se „ČAD CUP“ soutěž tříčlenných 
družstev. Jsou přihlášena čtyři družstva, která 
svedou dvoukolové klání o vítěze VII. ročníku této 
soutěže. První kolo bude sehráno již do konce 
dubna.
 Ve Fitku se nám, tak trochu k naší radosti, 
nedostává prostoru. Zájem je, hlavně z řad děv-
čat, velmi veliký. Zřejmě blížící se léto inspiruje 
cvičenky ke zdokonalení svých postav. Druhá 
cvičební místnost, posilovna, která je více přizpů-
sobena mužské části populace, trochu stagnuje 
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realitní a poradenská činnost  zprostředkování hypoték
odhady nemovitostí  komplexní právní servis  služby nejen k bydlení

Svitavská 14b, 678 01 Blansko
Volejte zdarma: 800 500 600
E-mail: info@rkmorava.cz

DB 3+1 Boskovice
Nabízíme k prodeji velmi pěkný DB 3+1 s možným 
převodem do OV kousek od centra města. SLEVA!

ID: 1879Cena: 1 650 000 Kč

Nabízíme k prodeji byt 3+kk OV v Kuřimi na ulici 
Jungmannova.

ID: 2355Cena: 1 800 000 Kč

Byt OV 3+kk Kuřim Novostavba RD Ráječko
Nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu 
5+1 v Ráječku.

ID: 2288Cena:  4 450 000 Kč

Pobočka Brno
Příkop 4, 602 00 Brno

Pobočka Letovice
Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice

Z naší nabídky více jak 640 nemovitostí vybíráme

Pobočka Blansko
Svitavská 14b, 678 01 Blansko

Proviz
e od 3%

Výku
p nemovito

stí

Hledáme re
alitn

í m
aklé

ře

Vaše 1 na již
ní m

oravě

SLEVA!

a uspokojila by určitě více cvičících než je tomu 
nyní.
 Cvičení v našem centru je s 30 korunami za 
hodinu pro jednotlivce, jak mi jistě dáte za pravdu, 
velmi zajímavé.

-rl-

Debakl blanenského fotbaluDebakl blanenského fotbalu

Úspěch hokejistů z BlanskaÚspěch hokejistů z Blanska

 Jarní kolo divizní soutěže začalo stejně rozpačitě, jako průběh podzimní soutěže. V prvním 
utkání na domácím hříšti sice zvítězili, lépe řečeno utrpěli vítězství brankami ve čtvrté a deváté 
minutě 2:0 a v závěru taktak že výsledek udrželi, i když soupeř dohrával bez dvou vyloučených 
hráčů.
 Ve druhém utkání prohráli ve Vyškově 2:0, 
když branky vsítili ve 3. minutě Lička, druhou v 
84. minutě Palla  a klesli na 13. místo. Budiž, je to 
lídr divizní soutěže. Stejný počet 21 bodů měla po 
skončení 18. kola čtyři mužstva – Konice, Sparta 
Brno, Dosta Bystrc a Blansko. V sobotu 9. dubna 
hostili blanenští fotbalisté čtrnácté mužstvo FC 
Dosta Bystrc, které posílili bývalí hráči FK Apos 
Blansko brankář Karel Švancara a Jan Zich. 
V tomto utkání se však už projevila naprostá 
herní i fyzická neschopnost celého mužstva, 
hrajícího bez jakéhokoliv systému a snahy po 
vítězství. Takže i když v poločase byl stav 0:0, 
přišla sprcha čtyř branek, které padly do branky 
mátožného mužstva blanenských  postupně v 
76., 85., 87. a 89. minutě. Výsledek 0:4 znamená 
že 14 místo v tabulce již patří Blansku a nelze jej 
hodnotit jinak, než jako nedůstojný debakl hráčů i 
trenéra. I výbor kopané by měl zvážit, zda funkce 
více čestného, než výkonného předsedy je pro 

činnost blanenské kopané prospěšná. Když se 
sejde tolik změn ve vedení mužstva, hráčského 
i funkcionářského  kolektivu, pak se sotva dá 
vyhnout i sestupu z divize. Když jsem před kon-
cem podzimního kola uvedl, že blanenský fotbal, 
který každým rokem postupoval o třídu výše – až 
do Moravskoslezské ligy se díky předváděným 
výkonům bude zase vracet stejnou rychlostí zpět 
do krajského přeboru, byl jsem optimisty z řad 
funkcionářů označen za pesimistu. Rád bych se 
mýlil, ale zatím se naděje mění v krizi blanenské 
kopané. A to je zlé. Moc zlé. I proto, že v dalším 
utkání s FC Slovan Rosice prohráli 1:0, zatím co 
poslední Uherský Brod získal další bod remízou 
1:1 s druhým Hodonínem, takže blanenským 
fotbalistům již k pádu ze čtrnáctého na poslední 
místo v divizní tabulce chybí jediný bod. V sobotu 
přivítají na svém hřišti třinácté Konice. Bude to 
zřejmě boj o přežití...

- Šr -

Tři útočníci Bystrce proti sedmi unaveně bránícím hráčům Blanska stačili zahájit čtyřbrankový brankostroj v Tři útočníci Bystrce proti sedmi unaveně bránícím hráčům Blanska stačili zahájit čtyřbrankový brankostroj v 
několika posledních minutách utkání.                                                                                                            Foto: - Šr -           několika posledních minutách utkání.                                                                                                            Foto: - Šr -           

 Ve dnech 30.3. – 3.4. 2011 
se uskutečnilo v Pardubicích 
2. Mládežnické mistrovství 
ČR v ledním hokeji 2011. 
Tohoto mistrovství se v druž-
stvu mladšího dorostu Ko-
mety Brno zúčastnili i tři od-
chovanci blanenského hokeje 
útočníci Hynek Grünwald a 
Tadeáš Král z Blanska a bran-
kář Martin Slezák z Ostrova u 
Macochy.
 Turnaje se v této katego-
rii zúčastnilo šest mužstev, 
dvě nejlepší mužstva z každé 
extraligové skupiny. Kometa 
Brno jako vítěz skupiny střed. 
Turnaj byl velmi napínavý, vý-
kony mužstev vyrovnané, ale 
Kometa se svou dobrou hrou 
probojovala až do fi nále. Ve 
fi nálovém utkání se brněnská 
Kometa střetla s mužstvem 
Vítkovic, které po velmi obě-
tavém výkonu porazila 6:1 
a stala se králem mladší-
ho dorostu. Tři odchovanci 
blanenského ledního hokeje 
Hynek Grünwald, Tadeáš Král 
a Martin Slezák jsou tedy v 
kategorii mladšího dorostu 
Mistry České Republiky v led-
ním hokeji.
 K získání mistrovského titu-
lu blahopřejeme a do dalších 
let přejeme mnoho sportov-
ních – hokejových úspěchů.

- red -

zleva: Martin Slezák-brankář, Tadeáš Král a Hynek Grünwald-útočnícizleva: Martin Slezák-brankář, Tadeáš Král a Hynek Grünwald-útočníci
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