
Úvo
dník S košíkem nebo  bez?S košíkem nebo  bez?

8/12

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska                  18. ročník 20. dubna 2012 

Vůle lidu, vůle marná... (str. 3) Basebalisté postoupili (str. 5)

www.monitor-bk.cz

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

www.velvetblansko.cz

 „Šla jsem na na nákup a přede mnou byl pán, 
který si vybral láhev nějakého vína, strčil ho před 
očima prodavačky do vlastní prázdné tašky a 
prohlížel si další zboží. V tu chvíli se ale na něj 
vrhla pokladní a začala mu sprostě nadávat. Ač-
koliv jí ukázal, že taška je prázdná a nic jiného v 
ní nemá, byla neoblomná.  Řvala na něj jako na 
zloděje, říkala, že přesně tak to dělají kradoucí 
bezdomovci, přestože se snažil ji uklidnit a prosil, 
aby mu nedělala ostudu. Byl slušně oblečený, 
měl peníze a vysvětloval, že takto se nakupuje v 
Kaufl andu, Bille, Albertu, dokonce i v konkurenční 
Hrušce na Zborovcích, ona ale trvala na tom, že 
zákazník musí mít u nich košík nebo vozík. Byl to 
zkrátka trapas. Toho pána mi bylo upřímně líto. 
Prodavačka, neuvěřitelně arogantní, hulákala na 
celou prodejnu, zákazník se krčil, jak jen mohl a já 
jsem v tu chvíli uvažovala nad tím, že stejně jako 
ten pán, který řekl, že už sem nikdy nepřijde, budu 
i já chodit nakupovat jinam.“
 Tak jak to vlastně je? Musí mít zákazník vo-
zík nebo košík, anebo může nakupované zboží 
naskládat do vlastní tašky či 
dokonce přinést v ruce až k 
pokladně? Ptal jsem se na to 
právníků a ti mi shodně řekli, 
že na to neexistuje žádný práv-
ní předpis ani zákon, který by 
nutil zákazníka projet s velkým 
vozíkem velkoplošnou prodej-
nu jen proto, že si koupí dva 
rohlíky. Pokud zákazník má 
prázdnou nákupní tašku, je 
to stejné, jako by to byl vozík 
nebo košík.
 Takže ta pokladní z Hrušky 
i ten detektiv z Kaufl andu, o 
němž se dočtete uvnitř, neměli 
právo se k zákazníkům takto 
chovat. Dokonce je mohla po-
tkat i obžaloba, mohou být rádi, 

 Uvnitř dnešního čísla se dočtete o potupení jedné zákaznice u pokladny v supermarketu Kauf-
land, kde se cítila jako pontencionální zlodějka, aniž by něco ukradla. Shodou okolností tu mám 
podobný dopis s podobnou zkušeností, tentokrát z řetězu Hruška na Dvorské ulici:

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

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

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY KUCHYNĚKUCHYNĚ

úplně jinakúplně jinak
* nižší ceny ** nižší ceny *

* vyšší záruky ** vyšší záruky *

www.realitymacocha.cz

Byt Blansko 3+1

Ulice Svitavská, OV 3+1 (66 m2) s lodžií, plastová okna. 
Výhodná cena!
mob.: 777 857 740 Cena: 1.240.000 Kč

Byt Blansko 2+1

Ulice Chelčického, DB 2+1 (58 m2) s lodžií a vlastním 
topením, klidná část města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.100.000 Kč

RD Ráječko

Polořadový RD  s garáží, klidná část obce.  CP: 152  m2.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.200.000 Kč

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

Byt Blansko 2+1

Ulice A. Skotáka, OV 2+1 (65 m2) s balkonem,  pěkný byt 
ve vyhledávané lokalitě města.
mob.: 734 386 371 Cena: 1.200.000 Kč

Byt Blansko 2+kk

Ulice Na Pískách, DB 2+1 (60 m2) nový byt se dvěma 
lodžiemi. 
mob.: 777 857 740 Cena: 1.130.000 Kč

k jednání

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

- DB 1+1 Blansko – Zborovce, 40 m2, 3.p., nízké inkaso, lze do OV...NC – 809.000 Kč
- DB 1+kk Blansko – Zborovce, 39 m2, 5.p., výtah, velmi pěkný...NC – 799.000 Kč
- Byt v OV 1+1 Blansko – Sever, 48 m2, 1.p., dům po revitalizaci ...NC – 899.000 Kč
- Byt 1+1 Blansko – Sever, 45 m2, 5.p, výtah, zasklená lodžie...NC – 949.000 Kč
- Byt OV 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 1.p., zděné jádro, pl.okna...NC – 1 399.000 Kč
- Byt OV 3+1+zahrada Blansko – Sadová,  91 m2, 2.p., rekonstrukce...NC – 1 699.000 Kč
- Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce – 93 m2, 2.p., pěkný, vl.topení...NC – 1 749.000 Kč
- RD Blansko – Horní Lhota, celková rekonstrukce, klidné místo...NC – 2 449.000 Kč
- Zahrada Blansko – Otisky, 400 m2, bez IS, chatku nutno opravit...NC – 119.000 Kč

Pozemek na rekreační stavbu   
Ráječko, 1647 m2, IS dostupné, 
tichá lokalita, pěkný výhled

NC - 490 Kč/m2

Stavební pozemky Blansko 
Horní Lhota, od 473 m2, IS na 
pozemku, komunikace v ceně

NC - 1.700 Kč/m2

www.mikark.cz

Využijte velké JARNÍ SLEVY   l         800 800 874

že se o tom píše jen na stránkách regionálních 
novin a díky tomu, že zákazníci jsou slušní obča-
né a nestojí o publicitu, stačí jim jako satisfakce 
zveřejnění v Monitoru. U soudu by to bylo horší a 
není pochyb o tom, jaký by byl výsledek.
 Na druhé straně ale musím chápat i druhou 
stranu. V obchodech se krade ve velkém a tak není 
divu, že prodejci jsou ostražití. Nedávno jsem psal 
o vynalézavosti zlodějíčků, kteří v různých skrytých 
kapsách svých oděvů a dvěma rohlíky ve vozíku 
dokážou ukrást za jeden den zboží za několik 
tisíc. Moderní supermarkety však mají zařízení, 
kterým tento trik už neprojde a nezaplacené zboží 
zapíská hned u pokladny, takže zloděj má smůlu a 
musí se vrátit a čelit obvinění z krádeže. Ti méně 
vybavení prodejci holt mají smůlu, že si takové 
zařízení nemohou dovolit, nicméně neměli by se 
na každého zákazníka, který se chová jako v jiném 
supermarketu a nevezme si vozík, protože si přišel 
koupit jen jednu láhev minerálky nebo rohlík, dívat 
jako na zloděje. Příště by už opravdu nemusel přijít.

PM
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Pozvánka na výstavu obrazů
Galerie KRUH manželů Formánkových zahajuje 
v neděli 29. dubna v 15 hodin v Rájeckém zámku 
letošní seriál výstav. Tentokráte to bude výstava 
fotografi í Roberta Rohála a originálních šperků Hany 
Palečkové. Výstavu uvede Luboš Kubáček, hudební 
doprovod Veronika Nováková. Výstava potrvá do 20. 
června a bude otevřena v provozní době zámku.

- Šr -

Kouzelná noc
 V pátek 30. března 2012 se v blanenské knihovně 
uskutečnila už podesáté Noc s Andersenem.  Letos 
byla sice kratší, spát jsme šli všichni domů, ale i tak 
si děti odnášely plno zážitků. V šest večer se tu sešli 
samí opravdoví milovníci knih, kteří využili ke čtení 
každou volnou chvilku. Tématem večera byly knihy 
o čarodějnicích a kouzelnících. Předčítat jsme začali 
tu s názvem Naše máma je bosorka, kterou napsala 
slovenská autorka Gabriela Futová.
 Četli jsme i během kreslení čajových hrnečků. 
Zapojili jsme se tím do soutěže, kterou vyhlásila 
společnost Pickwick. Potom jsme společně vyzdobili 
prostory dětského oddělení fi gurínami kouzelníka a 
čarodějnice, luštili hádanky, hráli na tichou poštu.  
Nakonec přišel i kouzelník… Vystoupení pana Bla-
hoňovského shlédli společně s dětmi i někteří rodiče. 
A líbilo se všem!

Drahoslava Křivánková,
Městská knihovna Blansko

Přerušení dodávky               
elektřiny

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elek-
trické energie:
Dne 26.04.2012 od 07:00 do 17:00
Blansko - ulice Dvorská - domy č. 82 - 88, 90 - 96, 
98 - 126, garáže za domy č. 90 a 92.
Dne 27.04.2012 od 07:00 do 17:00
Blansko - ulice Okružní - kotelna
Dne 27.04.2012 od 08:00 do 12:00
Blansko - ulice Sadová od křižovatky s ul. Wolkero-
va po konec města směr Těchov, ulice Nad Žlíbkem 
+ chaty Žlíbek, ulice Podlesí, ulice Purkyňova, ulice 
Východní, ulice Větrná, ulice Erbenova kromě domů 
č. 6, 8, 10, ulice Havlíčkova od ul. Erbenova po 
ul. Wolkerova, ulice Chelčického domy č. 65, 67, 
ulice Lesní, ulice L. Janáčka od ul. Sadová po ul. 
Chelčického, ulice Zahradní, ulice 9. května domy č. 
65 + 47, ulice Horní Palava, ulice Úvoz, ulice Dolní 
Palava domy č. 38 - 46 (jedna strana ulice - sudá 
čísla), areál nemocnice s poliklinikou napájený 
z odběratelské trafostanice Blansko - OÚNZ (č. 
320382), areál SENIOR Centrum napájený z od-
běratelské trafostanice Blansko - Domov důchodců 
(č. 320670).
Dne 30.04.2012 od 07:00 do 15:00
Blansko, Těchov.
- vypnuta bude místní část Češkovice včetně lokalit 
Zahradní Město a Lesní Město
- v Blansku bude vypnuta chatová oblast Sloupečník 
pod parkovištěm u Myslivny, restaurace Myslivna a 
objekty v její těsné blízkosti.
 Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Trocha historie nikoho nezabijeTrocha historie nikoho nezabije

Prodejny Albert jdou příklademProdejny Albert jdou příkladem

2  

Freddieho sloupekFreddieho sloupek

V Bruselu se rodí další V Bruselu se rodí další 
z mnoha nesmyslůz mnoha nesmyslů

S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

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

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

TruhlářstvíTruhlářství

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

SEKRSEKR

Prasečiny...
 Máme krátce po Velikonocích. Největšímu 
křesťanskému svátku předcházelo šílenství 
kolem jednoho ze symbolů Velikonoc: vajec.
 Jejich cena se šplhala na historická maxima a 
ať již to bylo zaviněno zvýšenou poptávkou nebo 
nenasytností obchodních řetězců, prapůvod 
měla cenová revoluce v dalším z regulačních 
opatření EU. Protože nosnice trpí v „nelidských“ 
podmínkách a musí mít více životního prostoru, 
bylo před pár lety rozhodnuto, že chovné klece 
musí být zvětšeny. Mnoho chovatelů tento příkaz 
ignorovalo. Jenže EU dotáhla boj do konce a ná-
sledně všem, co klece nezvětšili, zatrhla „tipec“ 
tím, že zakázala prodej jejich výrobků.
 Teď se zase dozvídáme, že prasata jsou 
chována v podobně „nelidských“ podmínkách. 
Budou se tedy zvětšovat chlívky.
 Spolu se skotem, který způsobuje svojí plyna-
tostí globální oteplování (to jen cituji, nemyslím 
si to) se tedy připravte na patřičnou regulaci 
vepřových kusů. Bude hůř.
 EU nás postupem času ureguluje k smrti. Už 
teď se našim zemědělcům nevyplácí pěstovat 
potraviny, je snazší se zaměřit na dotované 
komodity, které jsou pak využívány dále, napří-
klad v petrochemii, jako přísada do paliv, které 
má tři hlavní účinky. Necitlivý dopad na životní 
prostředí, necitlivý dopad na naše peněženky a 
necitlivý dopad na motory. Ale proč to nedělat, 
když jsou za to peníze. ALE... ALE...
 Ty peníze na dotace se musí někde vzít. Ev-
ropská banka má v současné době dva hlavní 
zdroje barevných bankovek s tématikou mostů. 
Pohříchu jsou to papír a barva. Ekonomika eu-
rozóny pak odráží samu podstatu nerozumného 
počínání v oblasti zemědělství, energetiky, do-
pravy a jiných hospodářských odvětví. Evropská 
komise, mimo jiné sbor nikým nevolených jednot-
livců, pak připomíná spíše stroj na generování 
nesmyslů, než „vládu nad EU“. Evropské dotační 
programy tomu budiž zářným příkladem. Dotují 
se tzv. „obnovitelné“ zdroje energie, dotují se 
dokonce i prostitutky. Dotuje se výstavba tako-
vých pitomostí, jako je blanenská kompostárna, 
o níž jsem psal nedávno. Zakazuje se výroba 
a prodej žárovek. Kdysi dávno koloval širokou 
veřejností vtip o fungování RVHP. Co prý bychom 
měli, kdyby neexistovala RVHP? V podstatě asi 
všechno... Regulace výroby a obchodu ze strany 
EU přitom už dávno překročila stín komunistické 
RVHP.
 Takže takto my si tu žijeme a necháme si ve-
sele mluvit do našich životů. Už ani pečeně za 
chvíli nebude smět být cikánská a volské oko si 
nejspíš taky nedáte, protože by se mohl urazit 
kterýkoli z politiků.
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

 Když jsem v minulém Monitoru zveřejnil článek s titulkem „Co důležitého řeší Evropská unie“, 
netušil jsem, že krátce po jeho uvedení supermani Evropského sněmu lid 27 zemí EU o své ubohosti 
znovu přesvědčí. Je až nepochopitelné jakými zbytečnostmi odpoutávají pozornost od své absolutní 
odtrženosti od podstatných věcí jako je krize, kterou svými provozními náklady a nehoráznými příjmy 
místo řešení prohlubují. 

 Myslel jsem, že svým nesmyslným rozhodováním 
o rumu, tvarůžkách a špekáčcích a dalších světo-
borných nápadech úlet své moudrosti vyčerpali. Můj 
omyl napravili dalším vynálezem. Jeden by nevěřil, 
že 736 nepochopitelně božsky honorovaných poslan-
ců EU se z nudy pustí do tvorby absurdní direktivní 
směrnice, která zakazuje kadeřnicím obsluhovat 
své zákaznice v obuvi na podpatcích, místo kterých 
nařizuje protiskluzovou podrážku. Neměly by nosit 
hodinky a šperky, dokonce ani snubní prsteny a 
naopak má být omezen počet hlav, které mohou 
ostříhat. Jaká to péče, aby kadeřnice neuklouzly. 
Počet těch, které u svého křesla upadly nebo se 
zabily, poslanci zatím neuvedli. Ty snubní prstýnky i 
hodinky, náušnice či jiné šperky mají být zapovězeny 
z hygienických důvodů. Zelení už přišli na ledaco, ale 

toto jim, nebýt Bruselu, od vzniku světa dodnes ne-
odpustitelně nedošlo. Po těchto zkušenostech bych 
se už ani nedivil, kdyby Evropská komise nakonec z 
hygienických důvodů rozhodla, že kadeřnice budou 
muset pracovat nahoře bez. Proč ne, když jsme se 
opět stali niemandy, se kterými, ať chceme nebo ne, 
disponují potomci těch, kteří v roce 1938 podepsali 
mnichovskou dohodu.
 Je až nepochopitelné čím se tzv. odborníci s hej-
nem svých poradců, všichni za nekrizové příjmy z 
daní bohatých i živořících občanů, zabývají. Nejhorší 
na tom je, že tato „nemoc“ poslanců Evropského 
parlamentu, zdá se, je nakažlivá pro další parlamenty 
i některá zastupitelstva a protilátku zatím ještě nikdo 
nenašel. Inu, i moc je nemoc. Velmi zlá nemoc.

Jiří Šrámek

 Při jedné z návštěv prodejny Albert jsem zjistil, že u některých cenovek jsou kromě cen a názvu 
zboží umístěny žluté nálepky. Zvědavost mi nedala a tak jsem se zeptal na důvod tohoto označení 
a dověděl se, že je to zatím málo vídaná a veřejnosti ne příliš známá informace poskytovaná zákaz-
níkům. Cenovky se žlutým štítkem označují bezlepkové potraviny. Je to první, zatím ne všem jasná 
informace, ale připravuje se nové, zákazníkům jasné značení, které jim usnadní nákup bez otázek a 
případných omylů.
 Je to milá pozornost, protože osob závislých na bezlepkové stravě není právě málo. Za tuto inici-
ativu lze poděkovat. Doufejme, že příklad z Alberta budou následovat i další prodejny potravin.

Text a foto: - Šr -

 Pod tímhle názvem si čtvrťáci 
z Erbenky připravili pásmo po-
věstí a vlastivědného vyprávění. 
Pozvali svoje mladší spolužáky 
ze III. A, aby jim ukázali, co je 
příští rok ve vlastivědě čeká. 
Nejdříve předvedli tři známé 
pověsti. 
 První dvě pověsti Krokovy 
dcery a O Bruncvíkovi sehráli 
jako klasické divadelní předsta-
vení. Pověst O Ječmínkovi za-
hráli kluci s papírovými loutkami. 
Potom čtvrťáci vyprávěli o životě 
ve středověkém městě, o časové 
ose i o Ježíši Kristu, který konal 
dobro. Také svým kamarádům 
doporučili ke čtení knihy a časo-
pisy, které se historie dotýkají.
 Mladší žáci si měli možnost 
prohlédnout pracovní listy, které 
čtvrťáci vytváří podle knihy Staré 
pověsti české. Na závěr si mohli 
třeťáci ve skupinách sestavit 
puzzle středověkého města. 

Mgr. Alena Štěrbáčková
ZŠ Blansko, Erbenova 13

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

VELKÝ VÝBĚR
GORE-TEXOVÉ

OBUVI

Turistická sezóna začíná!!!
 Prodáváme obuv s memránami Gore-tex,
 Sympatex, Gartex, Attibatex, Garmischtex,
 Comfortex.

K dobré obuvi - dobré oblečení.

LKÝ VÝBĚR
RE-TEXOVÉ

UVI

ristická sezóna začíná!!!
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Vůle lidu, vůle marnáVůle lidu, vůle marná

Tvoření ve školní družiněTvoření ve školní družině

Zastaralé informace Zastaralé informace 
na tiskovky nepatřína tiskovky nepatří

Na blanenském gymnáziu mají Na blanenském gymnáziu mají 
nejlepší studenty francouzštiny nejlepší studenty francouzštiny 

INZERUJTE V MONITORU

za nejlepší ceny!!!

slevy až 50%
Tel. 606 728 334

50%

 S velkým úspěchem se v loň-
ském roce setkala velikonoční 
výtvarná dílna, a proto ji do svého 
programu zařadila školní družina 
i letos. Paní vychovatelky nachys-
taly pro děti barvy, lepidla, stužky, 
lepenku, seno, drátky a přes 600 
ruliček novinového papíru. Ve čtvr-
tek 5.4.2012 se 32 dětí sešlo v 
prostorách školní družiny, a kdo 
byl šikovný a trpělivý neodcházel 
domů s prázdnou. Z připraveného 
materiálu si děti upletly košíčky, 
namalovaly vyfouknutá vejce a ze 
sena a drátků vyrobily velikonoční 
zajíce. Povedené dekorace udě-
laly radost nejen dětem, ale jistě 
přispěly i k příjemné velikonoční 
atmosféře v jejich domovech.

Školní družina
ZŠ Blansko, Erbenova 

 Článek zveřejněný 9. března 2012 jsem uvedl větou: „Je už tradicí, že když udělá úředník nebo 
vedoucí úřadu chybu, kupř. tím, že spustí černou stavbu nebo vydá příkaz k neoprávněné činnosti, 
která je napadena, pak se celá radnice řídí Plzákovým heslem: „Zatloukat, zatloukat, zatloukat!“. 
Týkala se řady podivných nebo přátelských v článku vyjmenovaných rozhodnutí.
 Takovými se v poslední době stala smlouva se 
společností HOPA Group s.r.o. týkající se plánované 
stavby bytového domu na rozhraní ulic 9. května a 
Erbenovy. Budovy zcela odlišné od budov v celé čtvrti 
a to jak výškově, tak architektonicky, s jiným zastřeše-
ním než všechny domy v okolí a navíc jediné budovy, 
která je projektovaná v linii východ -západ. Další 
prostor zeleně bude zlikvidován vysokou betonovou 
zdí kolem parkoviště pro více jak třicet parkovacích 
míst v blízkosti sousedních bytových domů. Přímo 
u křižovatky a v sousedství autobusové zastávky je 
naplánováno dětské hříště, protože příliš čerstvého 
vzduchu by mohlo učinit děti méně odolné nemocem 
doby. Proti tomuto barbarskému projektu protestovala 
řada občanů, ale podle usnesení č. 28 a 29 ze 30. 
schůze Rady města Blansko se z těch protestů na 
radnici nedostala ani ozvěna. Už i do Blanska pro-
nikla z výšin vedení státu infekce bezohlednosti, bez 
představy jak to bude vypadat či omezovat stávající 
obyvatele v sousedství, jen se snahou prodat co se 
prodat naskytne a vy občané nám atd.
 Další akcí, která byla zrealizována, dokonce bez 
souhlasu příslušného oddělení stavebního úřadu, čili 
jak je v Blansku tradicí načerno, je zjednosměrnění 
Rodkovského ulice, ze které je provoz zahnán na 
nejvytíženější silnice Blanska v okolí nemocnice. 
Protestovali občané, potíže mají i řidiči velkých aut, 

zejména ti, kteří zajišťují odvoz domovního odpadu. 
Z protestujících dostal odpověď pouze jeden, patr-
ně z obav, protože je to právník, ostatní protesty a 
návrhy zřejmě skončily v koši. Přitom poloprázdnou 
Rodkovského ulici, kde je provoz jen půl hodiny před 
začátkem vyučování v ZŠ TGM, která pochopitelně 
s parkovištěm na ul. B. Němcové souhlasí, protože 
slouží především učitelům před vchodem do školy 
a zaměstnancům úřadu města, kteří nemohou par-
kovat na placeném parkovišti na nám. Republiky. 
Nejvíce je celá změna prospěšná pro vybírání pokut, 
protože není v pracovní dny o přestupky a botičky 
nouze. Ve všední dny a v době prázdnin - co je cca 
80 dnů v roce, musí občané objíždět prázdné ulice 
přes tu stále přeplněnou a dokonce s parkováním 
po obou stranách úzké silnice. A to už opomíjím, že 
trasa po ul. B. Němcové je pro chodce a zejména 
děti vycházející ze školy mezi zaparkovanými auty 
nemálo nebezpečná. Jenže kdo nechce svým nad-
řízeným odporovat, nebo tuto trasu nepoužívá a jen 
o ní rozhoduje, ten - jak je zvykem, bude podle vzoru 
našich poslanců, aby nenarazil, zvedat bezpáteřně 
ruku na povel. A pitomost se stane zákonem. Stejně 
jako se nepsaným zákonem stává zavedená praxe: 
„vůle lidu, vůle marná“. Už je to nejen v parlamentu, 
došlo to, bohužel, i k nám…

Jiří Šrámek

Zbytečně protestující obyvatelé okolních domů na Erbenově ulici mezi zelení, která padne jako oběť nevkus-
nému baráku, který zhorší životní podmínky obyvatel a zruší místo, které využívají děti ze sousední mateřinky.

Foto: - Šr -

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

 O nekvalitní přípravě tiskových konferencí na blanenské radnici jsme psali i upozorňovali při jed-
nání na tiskovkách. Nejen že se nic nezlepšilo, ale právě naopak, byla ještě více, omlouvám se za to 
slovo, ale vhodnější jsem nenašel, naprosto odfl áknutá. Až na dvě menší informace byly všechny 
ostatní, čtyři z nich dokonce dvakrát, uvedeny ve Zpravodaji města Blansko. 

 Takže novináři byli informováni o tom, co si před 
pár dny v časopise města přečetli. Navíc čtyřstrán-
kovou část tiskové zprávy tvořil inzerát, co všechno 
hodlá město odprodat. Jenže tak obsáhlý text žádná 
redakce bezplatně nezveřejní a vzhledem k rozsahu 
ani nepřijme. Důsledkem takového přístupu za obsah 
tiskovek odpovědného pracovníka úřadu je, že se 
tiskovek přestali zúčastňovat redaktoři deníků Právo, 
MF Dnes a další, kteří přicházejí, jen když se objeví 
nějaká senzace - jako byl hotel Dukla a podobně. 
 Nerad tím zabírám místo v Monitoru, ale je v zájmu 
informovanosti občanů, abychom dostávali kvalifi ko-
vané informace a ne ty, které se již všichni ze Zpra-

vodaje města Blansko dověděli před konáním tiskové 
konference. Je pravda, kterou jsem již několikráte 
vedení města sdělil, že z Krajského úřadu dostáváme 
každý týden rozpis, co se který den v týdnu odehraje 
(ten pravidelně představitelům města pro informaci 
přeposílám) takže často víme o dění v kraji více, než 
o Blansku samotném. Přitom představitelé města se 
zúčastňují celé řady akcí, o kterých se dovídáme, až 
se staly. Prostě řečeno - tiskové konference a styk s 
novináři by měl organizovat někdo, kdo je odpovědný 
a je ochoten pro město a jeho občany něco navíc 
udělat.

Jiří Šrámek

 V březnu proběhlo v Brně 
Lužánkách v Centru volného 
času krajské kolo Olympiá-
dy ve francouzském jazyce, 
kterého se zúčastnili nejlepší 
studenti základních a střed-
ních škol.
 Blanenské gymnázium re-
prezentovali Tomáš Rybář z 
kvinty B a Kristýna Pernicová 
ze sexty B. Oba dokázali, že 
jejich znalosti francouzštiny 
jsou na vysoké úrovni. Ve 
velké konkurenci obstáli na 
výbornou. Tomáš Rybář vy-
hrál 1. místo v kategorii A1 a 
Kristýna Pernicová obsadila 
2. místo v kategorii A2.

PaedDr. Ivana Jakubcová
Gymnázium Blansko
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Nová restauraceNová restaurace
na zámku Křtinyna zámku Křtiny

K minulému, zatím poslednímu utkání na domácím hřišti nastupovali hráči s 
viditelným soustředěním na úspěch a udržení vybojovaného druhého místa 
v tabulce krajského přeboru.

Nebyla to žádná procházka růžovým sadem. Přesto po prvním poločase 
odcházeli do šatny s dvojbrankovým náskokem. Po návratu přidali další 
tři góly a zvítězili zaslouženě 5:0.

Za zmínku a ocenění stál nejen výkon hráčů, ale po dlouhé době i skvělých 
rozhodčích Jelínka, Teplého a Bracha, kteří na obě strany měli stejný metr 
a získali respekt hráčů obou mužstev.

Text a foto: - Šr - 

* FOTBALOVÁ FOTOREPORTÁŽ ** FOTBALOVÁ FOTOREPORTÁŽ *

 Ve Křtinách byla pro veřejnost nově otevřena 
zámecká restaurace. Je součástí kongresového a 
vzdělávacího centra na zámku Křtiny, které pro-
vozuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
Mendelovy univerzity v Brně. Restaurace s kapacitou 
35 hostů se nachází v jižním křídle zámku, otevřena 
je denně od 10.00 do 22.00 h, případně dle domlu-
vy. Jídelní i nápojový 
lístek je orientován na 
českou a evropskou 
kuchyni, a to v příz-
nivých cenových re-
lacích. Samozřejmostí 
je bohatý výběr jídel, 
včetně zvěřinových, 
čepované pivo a ne-
kuřácké prostředí.
 Nová restaurace 
slouží nejen účast-
níkům odborných a 
společenských akcí 
na křtinském zámku, 
ale i široké veřejnosti 
– občanům, turistům, 
návštěvníkům Křtin a 
Moravského krasu.
 Prostory restaurace 
lze rezervovat pro spo-
lečenské nebo rodinné 
oslavy, svatební hos-
tiny, fi remní večírky a 

další akce pro uzavřené společnosti. V neposlední 
řadě kuchyně zámecké restaurace zajišťuje kom-
pletní stravování Domovu pro seniory ve Křtinách.
 Více informací na www.slpkrtiny.cz, tel. 602 730 
847 a e-mailu zamecka@slpkrtiny.cz. 

Mgr. Jan Vlasatý, vedoucí střediska
zámek Křtiny, ŠLP ML Křtiny MENDELU

VynikajícíVynikající
reprezentace Blanskareprezentace Blanska

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

www.velvetblansko.cz www.velvetstars.cz

tel. 606 728 334

 Student oktávy A blanenského gymnázia Jakub Klinkovský se umístil na olympiádě mezi deseti 
nejlepšími fyziky České republiky.

 Jakube, ne každý z nás se vyzná ve fyzikálních 
zákonech a jen minimum studentů se probojuje 
až do celostátního kola fyzikální olympiády. 
Popiš, prosím, průběh takové soutěže:
 V úterý po příjezdu jsme se nejprve ubytovali na 
kolejích Univerzity Pardubice, o pár hodin později 
se konala večeře. Po večeři jsme se všichni ode-
brali na Pardubický zámek, kde proběhlo slavnostní 
zahájení soutěže.
 Ve středu po snídani jsme v učebnách Fakulty 
chemicko-technologické Univerzity Pardubice řešili 
teoretické příklady. Na vyřešení čtyř příkladů jsme 
měli přesně pět hodin. Po obědě následovaly ex-
kurze, přibližně polovina navštívila fi rmu Foxconn a 
zbytek Hvězdárnu barona Artura Krause. Po večeři 
se konala přednáška Jiřího Grygara, českého astro-
fyzika a popularizátora vědy, s názvem Vznik fyziky, 
chemie a biologie aneb Velký třesk za všechno 
může.
 Ve čtvrtek po snídani jsme řešili experimentální 
úlohu, na měření jsme měli dvě hodiny a na zpra-
cování naměřených dat také dvě hodiny. Po obědě 
jsme navštívili výstavu věnující se robotice na 
Pardubickém zámku. Po večeři jsme měli možnost 
asi půl hodiny s opravujícími konzultovat opravené 
teoretické úlohy. Poté měla Dana Drábová, přední 
česká jaderná fyzička, přednášku s názvem Jaderná 
energie: přínosy a rizika.
 V pátek po snídani jsme se odebrali do Spole-
čenského sálu Magistrátu města Pardubice, kde se 
konalo slavnostní vyhlášení výsledků. 
 Soutěžní úlohy musely být určitě velmi nároč-
né:
 V teoretické části se objevily dvě úlohy z klasic-
ké mechaniky, jedna z elektrotechniky a jedna z 
částicové fyziky. Na vyřešení jsme měli přesně pět 
hodin, což není zas tak moc, nicméně je obtížné 
udržet koncentraci po celou dobu.
 V experimentální části jsme řešili čtyři spolu 
navzájem související úlohy. Pomocí hustoměru, 
odměrného válce a vody jsme určovali hmotnost 

hustoměru, hmotnost dávky soli, střední hodnotu 
součinitele objemové roztažnosti vody a nakonec 
jsme posuzovali vliv kapilárních sil na předchozí 
měření. Důležité bylo správně zpracovat chyby 
měření.
 Experimentální část byla relativně jednodušší, 
rozhodovala manuální zručnost a možná také fakt, 
že jsme neměli židle, celou experimentální část jsme 
prováděli vestoje.
 Jaké jsou tvoje dojmy ze soutěže?
 Naprosto dokonalá organizace a bohatý program, 
díky bohatým sponzorům množství cen a dvojité 
porce zdarma. Jediným nedostatkem je absence 
židlí u experimentální úlohy.
 Jak sis poradil s konkurencí?
 Soutěže se zúčastnilo 50 studentů, z nichž prv-
ních 11 bylo označeno jako vítězové (já jsem se 
umístil na 8. místě), dalších 20 jako úspěšný řešitel 
a zbývajících 19 jako účastník. Vítězové byli pozváni 
na výběrové soustředění, kde se vybere pět účast-
níků Mezinárodní fyzikální olympiády v Estonsku. 
Každý soutěžící dostal diplom, knihu Svět očima 
fyziky a symbolickou perníkovou medaili, ti úspěš-
nější dostali mnoho dalších cen. Kdybych čekal, že 
zpátky potáhnu pět igelitek s cenami, vzal bych si 
větší batoh. Soutěže se zúčastnily také čtyři holky, 
které dostaly knihu Příběhy učených žen. Nejlepší 
dívka, která obsadila 27.-28. místo, navíc dostala 
kytici.
 Kolik času zabere příprava na tak náročnou 
soutěž?
 Příprava na celostátní kolo začala už v září, kdy 
jsem se zúčastnil celostátního soustředění na chatě 
Táňa v Peci pod Sněžkou, na které jsem byl pozván 
na základě výsledků loňské fyzikální olympiády. 
Během dvou týdnů jsme se naučili mj. derivovat 
a integrovat, takže jsem se celý letošní seminář z 
matematiky v podstatě nudil. Také jsme měli několik 
"motivačních" přednášek, např. poslední noc od 
půlnoci do tří hodin ráno se konala přednáška o 
variačním počtu.

    Dále jsem intenzivně pro-
čítal studijní texty z archivu 
komise fyzikální olympiády 
(dostupné např. z www.fy-
zikalniolympiada.cz), které 
doporučuji všem zájem-
cům o fyziku. Důležité je 
také aktivně řešit příklady, 
k tomu mi sloužily úlohy z 
minulých ročníků.
   Využiješ, Jakube, po-
znatků a zkušeností z 
olympiády při dalším 
studiu?
  Budu studovat na Fa-
kultě jaderné a fyzikálně 
inženýrské ČVUT v Praze, 
pravděpodobně obor Fyzi-
ka a technika termojaderné 
fúze.
  Co patří mezi tvoje zá-
liby? 
    Matematika, fyzika, robo-
tika, programování, šachy 
a jiné logické hry.
   Děkuji, Jakube, za milý 
rozhovor a přeji ti mnoho 
úspěchů při studiu. 

Mgr. Jana Žilková,
Gymnázium Blansko
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Očima občanůOčima občanů

PO KANONÁDĚ S RÁJCÍ TAKTAK 0:1 V BOSKOVICÍCHPO KANONÁDĚ S RÁJCÍ TAKTAK 0:1 V BOSKOVICÍCH
 První dvě dubnová utkání krajského byla okresními 
derby. V tom prvním - Blansko - Rájec jsme byli svědky 
jednostranného brankostroje blanenských kanonýrů, 
kteří taktak že nezopakovali výsledek posledního utká-
ní podzimní části soutěže, kdy porazili FK Znojmo 6:0. 
Tentokráte to bylo jen 5:0. Příznivá byla skutečnost, že 
každý z pěti gólů dával jiný hráč:

 8. minuta  - hráč č. 5 - Michal Šenk  1:0
 30. minuta  - hráč č. 7 - Tomáš Zouhar  2:0
 50. minuta  - hráč č. 15 - Petr Šíp   3:0
 59. minuta  - hráč č. 16 - Michal Beneš  4:0
 69. minuta  - hráč č. 10 - Jan Doležel  5:0 

 Výjimeční po dlouhé době byli i bezchybní rozhodčí 
Jelínek, Teplý a Brach. Další překvapení se konalo v 
přestávce utkání, kdy Bohuslav Jediňák představil nový 
žlutý dres brankáře s číslem 1. Stejně vkusné dresy, jen 
v jiném barevném provedení, budou mít i hráči v poli.

 Úspěšní byli i starší dorostenci, kteří v divizním utkání 
se Žďárem zvítězili 3:1 a mladší dorostenci ve svém di-
vizním utkání rovněž se Žďárem remizovali 3:3 i přes to, 
že v poločase prohrávali 0:2. K nerozhodnému výsledku 
přispěl dvěma brankami v 50 a 60 minutě Skoupý a v 68 
minutě Šafařík.
 O týden později se mužstvo dospělých zajíždělo do 
Boskovic k dalšímu derby, kde po průměrném výkonu zví-
tězili jediným gólem Tomáše Jarůška ve druhém poločase 
1:0. Tentokráte je to spíš úspěch desátých Boskovic, ale i 
za hubený výsledek jsou tři body k udržení se na druhém 
místě krajského přeboru důležité. Dokonce se bodově 
přiblížili vedoucímu mužstvu FC Vracov, které prohrálo 
se Znojmem 1:5! Skvěle si vedlo i osmé Ráječko, které 
zvítězilo nad pátým Rousínovem 2:1, zatím co mužstvo 
Rájce-Jestřebí podlehlo na svém hříšti Podivínu 1:3.
 Tuto sobotu odjíždí mužstvo FK Blansko k dalšímu 
utkání krajského přeboru do Podivína.

Text a foto: - Šr - 

Mýlíte se, pane EH
 V minulém Monitoru se pan EH rozhořčil nad tím, 
že soud pravomocně odsoudil pana Smetanu. Za 
ta tykadýlka na plakátech před volbami. Pane EH, 
prosím, zamyslete se a znovu si ověřte fakta. Pan 
Smetana byl za ta zmíněná tykadýlka „odsouzen“ k 
veřejně prospěšným pracem. Na ty nenastoupil a 
za maření výkonu úředního rozhodnutí mu byl tím 
pádem udělen trest. 
 Panu Smetanovi fandím. Ale zákony této demo-
kratické země platí pro každého. Politickým vězněm 
pan Smetana v žádném případě není.

Petr J. Drahovzal

Náš zákazník, náš pán?
 Dobrý den, mám pro Vás příspěvek do Vašich 
novin. Mrkněte, zda je to vhodné uveřejnit. Náš zá-
kazník, náš pán? Tak jsem se jednoho dubnového 
dopoledne vracela domů od rodičů. Po cestě jsem 
to vzala přes drogerii a utratila pár kaček v sekáči. 
Nakoupila jsem pár drobností v Kaufl andu a po za-
placení zboží a uložení nákupu do plátěné kabely 
jsem si to ještě namířila naproti do Zvěrokruhu pro 
granule. Když jsem se chystala opustit Kaufl and, byla 
jsem oslovena mužem, který se mi nepředstavil ani 
nelegitimoval, abych mu vyskládala obsah kabelky. 
Usoudila jsem, že to bude asi ochranka prodejny a 
tak jsem kabelku ukázala. V kabelce jsem měla dvě 
onošená trika a kalhoty a vespod tři kusy zubních 
kartáčků značky Rossmann zakoupené téhož dne + 

doklad o zaplacení z drogerie Rossmann. Nejenom 
že mě nechal všechny věci vyskládat za pokladna-
mi před zraky všech zákazníků, ale dokonce mne 
osočil, že doklad není důkaz, ať mu ukážu nějaké 
identifi kační číslo na výrobku, shodné s účtenkou. 
Upozornila jsem ho na značku výrobku a zeptala 
se, zda mi tady před lidmi hodlá dělat ostudu. Až 
poté mi nabídl odchod do kanceláře. Já odmítla a 
požadovala o přivolání vedoucího prodejny, načež 
mne bez jakékoliv omluvy nechal odejít. Byla jsem 
tak rozhozena a šokována z jednání údajně něja-
kého zaměstnance prodejny, že odpoledne musel 
manžel zajít za ředitelem a požadoval vysvětlení. 
Ředitel se omluvil za chování zaměstnance najaté 
agentury, poznamenal, že to není první stížnost a 
přislíbil nápravu. A co k tomu dodat - myslím, že v 
Kaufl andu necháme dost peněz na to, aby se k nám 
někdo choval tak hnusně, a moje ponaučení je, že 
bez manžela do Kaufl andu už nakupovat asi dlouho 
nepůjdu! 

E.Š.

Poděkování
 Chtěli bychom poděkovat všem přátelům a zná-
mým, kteří se přišli do obřadní síně města Blanska 
rozloučit s mým synem a bratrem Ivo Martinkem dne 
22. března 2012. Rovněž bychom chtěli poděkovat 
pohřební službě za citlivý přístup k pozůstalým při 
objednávání pohřebního obřadu i za profesionální 
provedení obřadu samotného.

Za pozůstalé
Karla a Karel Martinkovi

 Dne 4. 4. proběhl na naší škole, v rámci projektu Za vzděláním společně, projektový den s tematikou 
Velikonoc na ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26.

 Od února 2012 je na naší škole realizo-
ván grantový projekt Za vzděláním společně 
(CZ.1.07/1.2.09/04.800). Jedná se o projekt v rámci 
globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání 
v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost, který je hrazen z 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
ČR. Projekt je zaměřen na podporu rovného přístu-
pu ke vzdělání, tvorbu e learningových výukových 
materiálů, prevenci rasismu a xenofobie, vzdělávání 
cizinců žijících u nás a dětí se specifi ckými vývojo-
vými poruchami.
 V první části projektového dne se cizinci, ale 
i ostatní děti, které z velikonočních svátků zna-
jí jen pondělní pomlázku, 
prostřednictvím referátů 
svých spolužáků dozvěděli 
víc. Seznámili se s veliko-
nočními zvyky a tradice-
mi, symboly a významem 
Velikonoc nejen v Česku, 
ale i v Anglii a Německu. 
Pro dokreslení atmosféry 
zhlédli žáci připravenou 
prezentaci umístěnou na 
internetovém portále školy. 
V závěru hodiny děti vyplni-
ly pracovní listy a tajenky, 
v nichž vyzkoušely, co si o 
Velikonocích pamatují.
 Následoval workshop v 
učebně výtvarné výchovy, 
kde si žáci včetně cizinců 
mohli vyzdobit papírová va-
jíčka. Využili různé techniky 
a nutno dodat, že tato čin-
nost slavila velký úspěch.

 Centrum dění se v další hodině přesunulo do třídy 
2. A, kde na děti čekaly různé hry a zábavné kvízy na 
interaktivní tabuli s příznačným názvem Velikonoce 
hrou.
 Závěr projektového dne probíhal v kuchyňce školy, 
kde se konal další workshop – výroba vajíčkové po-
mazánky. Děti si rozdělily jednotlivé činnosti a během 
chvilky vykouzlily plné talíře nazdobených jednohu-
bek. Jejich ochutnávka se přesunula do příjemného 
prostředí jídelny a sklidila obrovské nadšení nejen 
u spolužáků.
 Projektový den děti hodnotily velmi pozitivně a těší 
se na další.

Mgr. T. Gottvaldová
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů.  Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, při-
padně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na 
tel. 603722434.
* Stříhání psů BELLA: tel. 732 879 309, www.
strihanibella.webnode.cz

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Hunday Accent 1,4i, r.v.2006, 42000 km, ve výbor-
ném stavu, garážovaný, nehavarovaný, 1. majitel, 
Al. kola, tažné, + 4 ks nepoužité letní pneu a další. 
Cena 105.000,-  Kč. Tel. 723363944, 723777899.
* Z pozůstalosti lovecké trofeje: 1 ks kančí hlava a 
10 ks paroží různých velikostí, cena dohodou. Tel. 
728350313.
* Chlapecké jízdní kolo zn. Author, cross 24", od 8 
let. Cena  2800Kč. Tel. 737886698.
* Automatickou pračku, zcela funkční, cena 1.500 
Kč. Tel. 723444093.
* OV 1+1 47m2, zateplený, plast.okna, vlastní tope-
ní, zděné jádro, nové podlahy, možnost ponechání 
kompletního vybavení, Zborovce (ne RK a makl.). 
Tel. 777150851.
* Autosedačka Cybex Solution. Sk. 2, 3, tj. věk asi 
4-12 let, 15-36 kg. Šedočerná. Cena 990 Kč. Tel. 
602541129.
* Garáž u vlak. zastávky město. Tel. 601504313.
* Dřevo na topení - smrkové kmeny 2m, celkem 11m2 
(18m prostorových), 8km nad Kunštátem, za 8500 
kč. Tašky - křidlice použité-pálené červené, celkem 
přes 3000 kusů, cena 1,50kč za 1ks. Tel. 777079911
* Zahrada 670 m2 s ovoc. stromy 9 km nad Lysicemi, 
pěkná poloha. Za 150 tis. Kč. Tel. 777079911.
* RD 2+1 Brumov, malá zahrádka, dvorek, stodola, 
předzahrádka, 850 tis. Kč. Tel.777079911.
* Štěně Jorkšírského teriéra s PP. Pejsek je očkován 
a čipován. Vhodný na výstavy i jako mazlíček. Možná 
návštěva. Cena 7000 Kč. Tel. 721850206.
* 2+1, vlastní topení, plastová okna, ihned k nastě-
hování. Tel. 603936689.
* Cvičební stroj TOTAL GYM, cena 600 Kč. Tel. 
606171186.
* Rohovou rozkládací sedací soupravu (pravý roh) s 
úložným prostorem, rozměr 240 x 190 cm + taburet, 
materiál mikroplyš. Tel. 608627889.
* Pěknou dřevěnou postel (ne dřevotříska) s úlož. 
prostorem a matrací. K tomu zdarma vozík dvouko-
lák. Tel. 737911873.
* Benzínovou sekačku. Tel. 723320548.
* Cvičící lehátko levně. Tel. 723320548.
* Levně starší, plně funkční pračku s předním plně-
ním. Tel. 737681179.
* K výsadbě bambus (Jumbo) stále zelený keř 
středního vzrůstu (2-3 m). Šíře 1 m, v kontejnerech, 
levně. Tel. 603374996.
* Dvojhrob a dvě žulové urny na hřbitově v Blansku. 
I jednotlivě. Tel. 731774761.
* Originál Antonína Hály - Krajina. Nejvyšší nabídce. 
Tel. 605082523.
* Starožitné obraz. hodiny, krásné. Nejvyšší nabídce. 
Tel. 605082523.
* Opel Vectra 1,6/16V, r.v. 97, 190 tkm, střeš. okno, 
závěs. zař., nové letní pneu, levně. Tel. 604520582.
* 3+1 OV v centru BK - zděné jádro, dlažby, vest. 
skříně, balkon, sklep... Ne RK! Tel. 602770182.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Pronajmu dlouhodobě zahradu na Zborovcích. 
Přístřešek, voda a eletrika. Zdarma jen za pokosení 
trávy. Tel. 728464995.
* Pronajmu 2+1 v RD v Šebrově za 4500 Kč + inkaso. 
Tel. 732489326.
* Hledám pronájem 1-2+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu 2+1, u nemocnice, dle dohody. Tel. 
601509088.
* Hledám ženu/dívku od 20 do 35 let na trvalý vztah. 
Vlastní byt mám. BK, Boskovice. Tel. 602526659.
* Pronajmu zařízený 2+1 blízko vlak. zast. Tel. 
731809137.

* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* Zděný byt 3+1 nebo 3+kk v BK na Písečné. RK nekontak-
tovat! Tel. 723886646.
* Les - dospělý lesní porost 80 let a více, i jen na části 
pozemku. Tel. 777079911.

Blanka                           
oznamuje

Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté, 24.4.2012 v 19.30 h, Blansko 
– Dělnický dům, cena 150,- Kč a 100,- Kč. Hosté: 
Trio M. Kašuby (jazz), Milan Kašuba - kytara, Vin-
cenc Kummer -  kontrabas a Vítězslav Vavrda – bicí.
Pozvání na večírek, 5.5.2012 v 19.30 h, Blansko – 
Dělnický dům, 280,- Kč a 230,- Kč.
Hrají: Pavel Trávníček, Jana Švandová, Ladislav 
Frej, Světlana Nálepková, Kateřina Janečková a 
Radim Jíra.
Petra Janů se skupinou Golem, 17.5.2012 v 19.30 h, 
Blansko – Dělnický dům, cena 340,- Kč a 270,- 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
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
19.10.2012 Elán, Brno – Kajot Aréna
Ticketstream:
12.5.2012 Sexy liga show, Brno – Kajot Aréna
20.-22.7. 2012 MS Superbike – Brno
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno
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 – Tenis. kurty Lužánky
11.8. 2012 Noc fi lmové 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.
O Drahanské vrchovině – autor Josef Julínek a 
kol., vydalo nakladatelství Arsci. Kniha zachycuje 
historická díla zdejších obyvatel, je bohatě ilustro-
vána černobílými, barevnými fotografi emi a obrázky. 
Cena 260,- Kč.
Regionální publikace, propagační předměty a po-
hlednice obce Olomučany.

Blanenská informační kancelář Blanka
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz
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Blanenští basebalistéBlanenští basebalisté
postoupilipostoupili

Chcete být

VIDĚT?
Inzerujte

v MONITORU!!!
Tel. 606 728 334

Restaurace

U BARONA

- denní menu od 11-14 hod.

- rozvoz obědů

- ubytování

Tel. 602 733 921

www.ubarona.cz

Sport Club JANY KUNCOVÉ 
Sport Club Jany Kuncové vám přeje hodně jarního sluníčka a zve všechny do kurzů, 
které vám pomohou vytvarovat postavu do plavek.

P-class plus – 1x týdně v pondělí 17-18 hod.
Pilates – 1x týdně v pondělí v 18 -19 hod.
Kondiční cvičení s trampolínami – 3x týdně - pondělí 19 - 20 hod., středa 18 -19 hod., 
pátek 18 -19 hod.
Zumba – 3x týdně - úterý 18 -19 hod., čtvrtek 18 -19 hod. a 19 - 20 hod.

Novinky:

„Akce boj s celulitidou“
 Chcete se zbavit celulitidy a podpořit účinky cvičení? Vyzkoušejte Celustin olej á 
135 Kč, Celustin pleťové mléko á 145 Kč a Celustin čaj á 65 Kč.
 Informace o způsobu aplikace a objednávky: 776 140 953 - Mgr. Jana Kuncová

Léto s pohybem:
Biograd na moru 6.7.-15.7.2012
Ubytování: mobilhome – 2x ložnice po 2 lůžkách, WC, sprcha, klima, plně vybavená 
kuchyně
Doprava: autobusem z Blanska nebo dle dohody
Stravování: rozšířená polopenze nebo samostatně
Cena: 6780 Kč zahrnuje dopravu, ubytování, pobytovou taxu, závěrečný úklid. Ne-
zahrnuje stravování.
!!!Děti do 11 let ubytování a pobytová taxa zdarma!!!

Informace a přihlášky: 776 140 953 Mgr. Jana Kuncová

Basebalisté Olympia Blansko postoupili do nejvyšší soutěže.
 Jubilejní 20. ročník nejvyšší baseballové soutěže je před námi. Jaký bude? Na to nám odpoví 35 
kol základní části, která potrvá od 7.4. do 14.7.2012 a následné play-off (4.8.-26.8.).

Čtyři novinky známe již nyní:
* titul neobhajují Draci Brno, ale jejich brněnský rival 
Technika
* z extraligové mapy zmizeli VSK Express Brno, kteří 
nepodali přihlášku do soutěže
* do soutěže přibyl nováček Olympia Blansko, který 
uspěl v Baráži
* Hroši Brno opouští azyl v Blansku a budou hrát 
domácí zápasy na MBS v Brně
 Došlo i ke změnám v hračských kádrech a na tre-
nérských postech. K těm nejzajímavějším jistě patří 
přestupy cizinců z Draků Brno - Grega McCarthyho 
do Arrows Ostrava a Patricka Ahearna (nejlepší 
nadhazovač roku 2011) do Kotlářky Praha. Draky 
naopak posílil na zadácké pozici Michal Břeň z 
Hrochů. Wayn Ough se po angažmá v Rakousku 
domluvil s Technikou, stejně tak jako Trevor Caughey 
(nejlepší nadhazovač roku 2010), který hrál v roce 
2011 ve Španělsku. Z Expressu Brno, který bude již 
hrát pouze oblastní soutěž, přestoupila většina hráčů 
do brněnských Hrochů.
 Základní část se bude hrát systémem triplů - sobo-
ta double, neděle singl, do play-off, které je tentokrát 
kvůli startu naší reprezentace na ME v Holandsku 
rozepsáno do prázdninového termínu, postupují prv-
ní 4 týmy (1-4, 2-3) a hrají série na 3 vítězná utkání.
 Nejtěžší začátek má asi nováček Olympie Blansko, 
která zavítá na Kraví horu a bude čelit obhájcům titulu 
z Techniky. Naposledy se v Extralize tyto týmy setkaly 
v roce 2008 s bilancí 4:0 pro domácí. Technika chce 
začít určitě lépe než vloni, kdy narazila v prvním kole 
na Draky a dvakrát celkem jasně prohrála. Mistr 
nemůže chtít po prvním hracím víkendu nic jiného 
než mít 3 výhry v tabulce. Olympia může naopak jen 
překvapit.
 Hraje se v sobotu v 13:00 a 16:00, v neděli od 
14:00.
 Další utkání víkendu je na programu také v Brně 

a to na MBS. Draci Brno (vloni 2.) přivítají Arrows 
Ostrava (5.). Ostravští jistě mysleli v minulé sezóně 
výše. Letos mohou vše napravit, ale s Draky mají na 
svém kontě od roku 1993 pouze 10 vítězství. Draci 
touží opět po titulu a nadvládě nad Extraligou, vítěz-
ství v prvních zápasech by byla dobrým začátkem. 
Diváci se mohou těšit na souboj brněnských pálkařů 
s Gregem McCarthym v ostravském dresu na kopci.
 Hraje se v sobotu v 13:00 a 16:00, v neděli od 
11:00.
 Rovněž v Praze se bude hrát na dvou hřištích.
 Eagles Praha (vloni 4.) hostí v krčském areálu Hro-
chy Brno (7.). Tento duel by mohl být opravdu velmi 
zajímavý. Hroši sice museli svou účast v Extralize 
obhájit v Baráži, ale díky posílení o hráče z Expressu 
jsou tipováni na černého koně soutěže. Uvidíme, 
jestli bude pro Eagles výhodou domácí prostředí a 
vědomí loňské velmi kladné zápasové bilance W-L 
4:1.
 Hraje se v sobotu v 13:00 a 16:00, v neděli od 
11:00.
 Kotlářka hraje Na Markétě se Skokany Olomouc. 
Skokani sice v Baráži sestoupili do Českomoravské 
ligy, ale vzhledem k již zmiňovanému nepřihlášení 
družstva Express Brno do soutěže, získali možnost 
reparátu. Kotlářka se po postupu do Extraligy postup-
ně zlepšuje (2010 - 5., 2011 - 3.) a určitě bude chtít 
na svou úspěšnou cestu navázat i letos. Olomoučtí 
naopak po hezkém 4. místě v roce 2009 bojovali v 
posledních dvou ročnících vždy o udržení v soutěži. 
Hračskou oporou týmu bude určitě reprezentant 
Jakub Voják, který se vrací domů z německé Bun-
desligy.
 Hraje se v sobotu v 13:00 a 16:00, v neděli od 
11:00.
 Přejeme všem hráčům, trenérům, rozhodčím a 
divákům pěknou hru.

Robert Dvořák
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

Kunštátská la�kaKunštátská la�ka

Jarní Závody Termínovky OBL táhnouJarní Závody Termínovky OBL táhnou

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

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

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

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

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

- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064Tel. 606 263 064

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

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

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

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

Nabídka reklamních ploch
 Nabízíme Vám možnost využít našich 
reklamních ploch, ty jsou všude tam, kde 
jsou Vaši stávající i budoucí zákazníci.
 Provozujeme přes 40 autobusů s vnitř-
ními (zařízení Bustec) i vnějšími reklam-
ními plochami v rámci Integrovaného do-
pravního systému Jihomoravského kraje. 
Přeprava osob je zajišťována linkovými 
autobusy do měst, jako je například Brno, 
Blansko, Kuřim, Vyškov, atd.
 Chcete viditelnou a účinnou reklamu, 
vybudovat podvědomí o Vaší fi rmě, vý-
robcích, značce, popřípadě službách? 
 Denně přepravíme tisíce cestujících, 
kteří jsou tak v kontaktu nejen s vnějšími 
reklamními plochami, ale i reklamou uvnitř 
autobusu během jízdy. Polepeného vozu 
si všimne nejenom přímý účastník hro-
madné dopravy, ale zaznamená ji i okolo 
jdoucí člověk, širší okruh lidí pohybujících 
se v prostorách města a v okolí námi pro-
vozovaných linek, či posádka projíždějící-

ho vozu. Celkový počet osob zasažených 
reklamním sdělením tím výrazně stoupá.
 Díky mobilitě autobusů s reklamním 
polepem je možné dosáhnout vysokého, 
ale zcela určitě i účinného oslovení svých 
potencionálních zákazníků.
 Věříme, že Vás naše nabídka zaujala, v 
případě zájmu nebo dotazů nás neváhejte 
kontaktovat na e-mailu: vladik@cadblan-
sko.cz nebo tel: 606 678 540.

 Tradiční měření sil nejlepších sko-
kanů do výšky přineslo našim barvám 
úspěch. Dlouhodobá, pravidelná pří-
prava se našim závodníkům vyplatila. 
Dvě zlaté a jedna bronzová medaile 
jsou toho důkazem. V kategorii mlad-
ších žákyň se umístila Jitka Vránková 
na 3. místě a okresní vítězkou se 
stala Nela Šenková. Okresního vítě-
ze máme také v kategorii mladších 
žáků, kde na stupni nejvyšším stanul 
Vojtěch Váňa. Škoda neúčasti dalších 
medailových nadějí – Kláry Vranové 
a Jiřího Štěpánka. Ten se zúčastnil 
soustředění mládežnické atletické 
reprezentace v Nymburku. 
 Děkujeme za výbornou reprezen-
taci školy a blahopřejeme.

Mgr. Milan Vrána, ZŠ Erbenova

 Předpověď počasí na velikonoční víkend nebyla nijak povzbudivá, ale naštěstí se pro sobotu 7. 
dubna 2012 nevyplnila a tak závod Hořické osmičky proběhl za příjemných teplot, které svými paprsky 
podpořilo jarní sluníčko. 
 Již kolem deváté hodiny se u prezentace začali 
scházet první účastníci a přes prvotní obavy pořa-
datelů se na startu závodu v 10.30 sešel velice po-
těšitelný počet běžkyň a běžců. Po výstřelu startovní 
pistole se na trať osmi kilometrů po lesních cestách 
vydalo totiž 60 závodníků. Tímto počtem byl překonán 
dosavadní účastnický rekord z roku 2011, kdy měl 
závod 44 účastníků.
 Na startu nechyběl Jan Kohut, který byl svou pří-
tomností příslibem velice kvalitního času. Vždyť v Ada-
mově rekord trati překonal dosti zásadním způsobem. 
Možná byl jeho výkon ovlivněn menší konkurencí a tak 
k překonání traťového rekordu na Hořicích nedošlo. 
I přesto je jeho výsledný čas 27:43 velice kvalitním 
počinem. Na druhém místě se umístil Jan Křenek z 
Bořitova, který se začal častěji objevovat na závodech 
letošního ročníku OBL. A třetí místo vybojoval Jiří 
Dvořáček z Petrovic. Ten v loňské sezoně absolvoval 
jen 12 závodů a tak nepromluvil do celkového pořadí. 
Jeho dosavadní výsledky a také jeho „docházka“ však 
hovoří o tom, že letos s ním musíme počítat na čelní 
pozice. Po závodě na Hořicích se Jirka Dvořáček 
zmínil, že by rád absolvoval všechny letošní závody 
a tak věříme, že se mu to podaří.
 V kategorii žen jsme na startu marně hledali 
letošního leadera – Miladu Barešovou, která si z 
Ráječka a z Adamova odvážela vždy maximální po-
čet bodů. Kdo však na startu nechyběl, byla Zdenka 
Komárková, Alena Žákovská nebo Lenka Suchá. 
Poslední jmenovaná nepřijela sama a přivezla si 

velkou posilu – Lenku Suchou ml. Ačkoliv je Lenka 
Suchá ml. teprve ročník 2000, tak se účastnila zá-
vodu v celém jeho rozsahu. No a při vyhlášení si v 
kategorii žen mohla na stupních vítězů podat ruku s 
první Magdou Krejčovou z Brna a Radkou Kopeckou 
startující za tým Moravec Benešov, která se umístila 
na třetím místě. V kategorii žen veteránek se na 1. 
místě umístila Zdenka Komárková, 2. místo obsadila 
Alena Žákovská a 3. místo patřilo Lence Slabákové 
startující za AK Olymp Brno.
 Nejbližším závodem je Bambasácká desítka ve 
Skalici nad Svitavou – 14. 4. 2012 a dále Jarní pětka 
na dráze na atletickém ovále v Blansku – 25. 4. 2012. 
Oba tyto závody mají vypsány dětské kategorie – 
mladší a starší žákyně a žáci, které se v letošním 
ročníku OBL hodnotí celkově jako kategorie dospě-
lých. Jelikož další tisková zpráva vyjde až v měsíci 
květnu, tak je třeba připomenout i závod, který lze 
považovat za vrchol prvního pololetí a tím je Běh za 
sedmizubým hřebenem, který proběhne dne 1. 5. 
2012 v Boskovicích.
 Za Okresní běžeckou ligu věříme, že se na těchto 
závodech setkáme s co nejvyšším počtem závodníků 
z Blanenska a Boskovicka.
 Výsledkový servis a aktuální dění při OBL 2012 
mohou příznivci běhu sledovat na webu www.obl-
blansko.cz. Na vaše případné dotazy a připomínky 
budeme rádi reagovat na naší e-mailové adrese obl@
oblblansko.cz.

-obl-

O víkendu od 28. do 29.4.
při útratě nad 200,- získáváte

vafl e ZDARMA!vafl e ZDARMA!
Přijďte ochutnat naši

podomácku vyráběnou
novinku!

- nový interiér
- nové sociální zázemí
- nový jídelní lístek
- dětský koutek
- dostatek parkovacího místa!

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

AKCE! - PVCAKCE! - PVC
Tel. 724 738 924Tel. 724 738 924
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