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 Rád bych se v tomto článku věnoval kulturním 
akcím spíše zábavního typu, jako jsou zábavy, 
plesy, diskotéky či koncerty. Každá kulturní akce 
má jednoho společného jmenovatele, a tím je po-
řadatel. Tím se může stát v podstatě každý občan, 
který se do tohoto druhu podnikání chce pustit. Není 
to však úplně jednoduché – pokud se vám podaří 
zajistit hladký průběh akce, čekají vás ještě nějaké 
ty papíry a placení poplatků. A o to jde.
 Jakožto podnikatel musíte už dopředu počítat 
s tím, že peníze vybrané ze vstupného budete 
muset rozdělit  na několik hromádek. Honorář pro 
účinkující, odměnu pro pořadatelský tým, pronájem 
prostor, poplatek autorům společnosti OSA a místní 
poplatek ze vstupného. OSA nemusím nikomu 
dlouze představovat – jde o organizaci, která chrá-
ní duševní vlastnictví autorů skladeb, které třeba 
zrovna na vaší akci hrála kapela, vy jste na akci 
vydělali (nebo se to alespoň předpokládá) a tím 
jste se na těchto skladbách obohatili, takže autorům 
patří spravedlivá odměna. Bylo by to v pořádku, 
kdyby… V praxi to funguje tak, že vy jako pořada-
tel máte povinnost ohlásit akci 10 dní dopředu, v 
žádosti napíšete celkové vstupné a kapacitu sálu. 
OSA se mrkne do tabulky a vyměří vám autorskou 
odměnu ve výši 10% kapacity 
sálu krát vstupné. Nikoho už 
nezajímá, že jste kapacitu sálu 
naplnili sotva ze dvou třetin, a 
tudíž platíte autorům i za po-
sluchače, kteří tu nebyli. Když 
jsem se na tohle téma bavil s 
jedním úředníkem OSA, řekl 
mi, že na vině je sám pořadatel, 
který nedokáže kapacitu sálu 
naplnit. Zajímavé, viďte? Přijde 
mi to stejné, jako kdyby měl 
pekař pekárnu, která kapacitně 
dokáže upéct denně 1000 chle-
bů, prodá se 500 kousků, ale 
daně státu zaplatíte z prodeje 
1000 kusů… Dle logiky OSA je 
pekařův problém, že nedokáže 
prodat více.

Kultura patří od pradávna k lidskému bytí. Přináší nám radost, uspokojení, relaxaci, inspiraci a 
spoustu dalších bohulibých věcí. Kultura však nemusí být jen hudba a obrazy, ale můžeme do jejího 
okruhu zařadit  televizi, knihy i rádio a v této souvislosti mne napadá fakt, že člověk bez kultury 
prostě nemůže žít. Jak jsme na tom s kulturou v Blansku? Je pravda, že i přesto, že je naše město 
například oproti Boskovicím kulturně slabší, přece jen je z čeho vybírat. Ale bývalo i lépe.

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

RD Olomučany

Samostatně stojící, cihlový RD 5+1 s velkou zahradou. 
CP: 889 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.490.000 Kč

RD Dolní Lhota

Řadový RD 3+kk v klidné ulici obce. CP: 482 m2.
mob.: 777 857 739 Cena: 1.300.000 Kč

Byt Sloup 3+1 

Velice pěkný, slunný byt v OV o vel. 3+1 se zaskl. lodžií a ga-
ráží. Byt je po celkové rekonstrukci, byt. dům zrevitalizován.
mob.: 777 857 739 Cena: 2.200.000 Kč

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

Byt Blansko 2+1

Prostorný byt 2+1 (63 m2) na ulici Chelčického, klidná 
lokalita. Vlastní plynový kotel.
mob.: 777 857 738 Cena: 1.200.000 Kč

Byt Blansko 2+1

Byt v Blansku na ulice nám. Míru – OV 2+1 (54 m2) s pro-
stornou lodžií. Klidná část města. 
mob.: 777 857 740 Cena: 1.200.000 Kč

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

- OV 1+1 Blansko – Sever, 48 m2, 1.p., plast.okna, zateplení domu...NC – 849.000 Kč
- DB 1+kk Blansko – Zborovce, 39 m2, 5.p., výtah, velmi pěkný...NC – 799.000 Kč
- OV 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 1.p., po rekonstrukci...NC – 1.399.000 Kč
- DB 3+1 Blansko – Sever, 85 m2, 9.p., vhodný k rekonstrukci...NC – 1.300.000 Kč
- RD Blansko – Horní Lhota, celková rekonstrukce, klidné místo...NC – 2.450.000 Kč
- STP Blansko – Horní Lhota, IS na hranici, tichá lokalita, výhled...NC – 1.600 Kč/m2

- Chata Blansko – Bačina, zahrada 616 m2, slunné místo, EE, voda...NC – 179.000 Kč

OV 3+1 Blansko – Zborovce    
93 m2, 2.p., velmi pěkný, 
vlastní topení

NC - 1.750.000 Kč

DB 1+1 Blansko – Zborovce 
40 m2, 3.p., vl.topení,
lze převést do OV

NC - 809.000 Kč

www.mikark.cz

Využijte velké JARNÍ SLEVY   l         800 800 874

 Dalším poplatkem, který má za povinnost pořa-
datel odvést, je místní poplatek ze vstupného. Tento 
odvádí u nás Městu Blansko a je ve výši 10%. A já se 
ptám, za co si tyto peníze na Radnici zaslouží? Vždyť 
mi přece nijak nepomůžou! Pravda – pokud nemám 
jinou možnost, v informační kanceláři Blanka mi 
udělají předprodej, ale za to je poplatek dalších 10%. 
Zatím mi tuto skutečnost nedokázal nikdo vysvětlit, 
ale už jsem si udělal obrázek sám – poplatek Město 
vybírá proto, že může. Ale je to smutné – místo aby 
v zájmu podpory kultury v Blansku vyšli pořadatelům 
vstříc, nehnou pro ně ani prstem a ještě jim hází 
klacky pod nohy v podobě těchto nesmyslných 
poplatků.
 Jak vidíte, soukromým osobám podnikajícím 
v kultuře se v Blansku příliš nehoví, tak se začali 
pomalu, ale jistě uchylovat k jiným řešením – buď 
akci nedělají  vůbec, protože je pro ně prodělková, 
anebo přecházejí do jiných měst, kde je situace 
přívětivější. Důkazem jsou například některé plesy, 
které v Blansku tradičně byly a už nebudou. Ti z vás, 
kteří tyto plesy měli rádi a mrzí je, že už na ně do 
Blanska nemohou jít,  ať poděkují na Radnici. Možná 
potom se touto „drobností“ začne někdo zabývat.

-mumma-
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Pozvánka na koncert
 RASTISLAV BLANSKO ÚČINKUJE V MORAV-
SKÉ GALERII V BRNĚ dne 12.5. 2012 v18 hodin.
Repertoár:
Fibich Z. - JARNÍ ROMANCE
Bartholdy F. M. - ELIAS
Bartholdy F. M. - PAULUS
- skladby různých skladatelů a žánrů
Obsazení:
MGV Gurgl Rakousko:
Lidové tyrolské písně a tradiční alpské jódlování
SPS Rastislav Blansko:
Z. Fibich: Jarní romance
Společné provedení skladby od G. Verdiho
 Vystavení vzácného praporu "Rastislav" od J. 
Mánesa
 Vstupné: 200,-/100,-/SPMG 100,- Kč 

-ra-

Pěkná Modrá
 Centrum duševního zdraví Pěkná Modrá Doubra-
vice, představuje plán aktivit na měsíc květen určený 
i pro veřejnost:
 9.5 – Vycházka na Máchův pomník
 15. 5. – Trénování paměti
 16. 5. – Výlet na Hrádek u Jevíčka
 22.5. – Úprava zahrady
 23.5. – Výlet do Kroměříže
 30.5. – Vycházka do Lysické obory

-pěm-

O KOBLÍŽKOVI                            
podruhé a trochu jinak

 Již potřetí spolupracuje Městská knihovna Blansko 
s občanským sdružením CIRCULUS a blanenským 
divadlem KOLÁRKA.
 Po interaktivním pořadu MILOŠ MACOUREK – 
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ přichystaly tentokrát členky 
loutkoherecké skupiny Kolárky pro velký úspěch 
modifi kovanou reprízu divadelního představení O 
KOBLÍŽKOVI z volného cyklu Pohádky z kufru. 
 Po pohádkovém příběhu bude nachystána výtvar-
ná dílna, kde si děti zkusí samy vyrobit jednoduché 
loutky a ty si pak odnesou s sebou domů.
 Akce, která je určena hlavně pro děti nižšího škol-
ního věku, začíná v pátek 11. května 2012 v 18 hodin 
v dětském oddělení Městské knihovny Blansko.

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko

Pálení čarodějnic na Těchově
 Dne 30.4. se tak jako každý rok konalo pálení 
čarodejnic na Těchově. Pořadatelé - místní hasiči a 
Slunkaři se jako tradičně zhostili akce na výbornou. 
Vzhledem ke krásnému slunečnému počasí se jedlo 
a pilo skoro do ranních hodin. Již samotný průvod 
od místního pohostinství v doprovodu fl ašinetáři měl 
své kouzlo.

-jv-

Přerušení elektrické energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací- bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
 Dne 07.05.2012 od 07:00 do 16:30 - Blansko. 
Vypnutá oblast: ulice Stařeckého - domy č.o. 2, 4, 6
nám. Míru- domy č.o. 1, 2, 3, 4. 
 Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Čtení pomáhá, pomáháme i myČtení pomáhá, pomáháme i my
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NezaměstnanostNezaměstnanost
se nepříznivě zvyšujese nepříznivě zvyšuje

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

Mladí recitátoři                          
v knihovně

 Ve středu 18. dubna 2012 se v dětském oddě-
lení Městské knihovny Blansko konala recitační 
přehlídka starších dětí.  Publiku, ve kterém zasedli 
učitelé, rodiče, prarodiče, spolužáci a kamarádi se 
představilo celkem 34 mladých recitátorů ze 4. - 9. 
tříd blanenských základních škol. Za devět let tr-
vání této akce, kterou připravujeme ve spolupráci 
s blanenskými základními školami, můžeme říci, 
že každoročně stoupá počet přihlášených dětí a 
jejich výkony jsou opravdu velmi dobré. Témata 
básní byla velmi různorodá. Dětsky hravé bás-
ničky volily hlavně mladší děti. Došlo i na vážnou 
klasiku, se kterou se statečně vypořádali ti starší. 
Věříme, že všichni přítomní u nás strávili příjemné 
odpoledne plné krásných veršů.

Bc. Pavlína Gargošová, 
Městská knihovna Blansko  

 Po dvouleté odmlce byl po opakovaných žádostech novinářů pozván na tiskovou konferenci měs-
ta odpovědný pracovník Úřadu práce Ing. Jiří Dvořák, aby informoval o současné zaměstnanosti i 
spolupráci s Městem Blansko.
 V úvodu seznámil s celostátními organizačními 
změnami, které změnily řadu činností tohoto úřadu. 
Ke dni 1. dubna 2011, v souvislosti se vznikem Ge-
nerálního ředitelství Úřadu práce České republiky 
a čtrnácti krajských poboček, zanikl Úřad práce 
Blansko. Na okrese Blansko vznikla v Blansku a 
Boskovicích dvě kontaktní místa krajské pobočky 
ÚP Jihomoravského kraje.
 Hlavním problémem současnosti je zvyšující se 
počet nezaměstnaných. Zatím co k 31. prosinci 
2011 bylo v okrese Blansko 4965 nezaměstnaných, 
ke konci března 2012 jich již bylo 5236, z toho 2656 
mužů a 2580 žen, zatím co volných pracovních míst 
bylo jen 198 a míra nezaměstnanosti vzrostla na 
9,2%. Pro srovnání - v Jihomoravském kraji je ke 
stejnému datu evidováno 64 346 nezaměstnaných, 
z toho 33 804 mužů a 30 542 žen a míra nezaměst-
nanosti je 10,2%, v rámci České republiky je 525 180 
nezaměstnaných, z toho 270 534 mužů a 254 646 
žen a míra nezaměstnanosti je 8,9%. Z uvedeného 
vyplývá, jak Jihomoravský kraj, tak i Blansko je na 
tom hůře, jak celostátní míra nezaměstnanosti. Nej-

horší situace je u osob starších 50 let, kteří tvoří 30% 
všech evidovaných žadatelů o práci. Rekvalifi kací v 
minulém období prošlo 826 uchazečů, zejména na 
práci s počítači, svařování, u žen v oboru kadeřnice 
a kosmetičky.
 Ze zahraničních zaměstnanců, kteří mají pracovní 
povolení na dobu určitou, to jsou ze třetích zemí 
především Mongolové, několik Ukrajinců, Japonců 
a Američanů. Těch bylo v roce 2010 celkem 266, 
letos 228. Tato čísla se netýkají cizinců, kteří mají 
povolení k trvalému pobytu. To jsou převážně občané 
z Vietnamu, kteří už jsou v ČR řadu, i desítky, let. 
Pracovní povolení na dobu určitou jsou povolována 
pouze na činnosti, které nejsou podniky schopny 
zajistit z řady uchazečů občanů ČR. 
 Dle vyjádření Ing. Dvořáka je pravděpodobné, že 
v průběhu roku, zejména v období srpen - září, míra 
nezaměstnanosti ještě vzroste o počet středoškolá-
ků, kterým se nepodaří uplatnit se ve svém oboru v 
zaměstnání a zvýší počet registrovaných uchazečů 
o práci.

Jiří Šrámek

Oceněná knihovnaOceněná knihovna
městyse Ostrov u Macochyměstyse Ostrov u Macochy

 Ve středu 11. dubna 2012 se v Moravské zemské knihovně v Brně uskutečnil druhý ročník Slav-
nostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje. Na setkání bylo oceněno dvanáct knihoven 
obcí Jihomoravského kraje za vynikající práci pro rozvoj obce v oblasti knihovnictví a kultury. Akce 
se konala za podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

 Za Jihomoravský kraj přijal pozvání hejtman JUDr. 
Michal Hašek, dále pak radní za oblast kultury a 
památkové péče Ing. Pavel Balík a vedoucí odboru 
kultury a památkové péče JUDr. Hana Holušová. 
Národní knihovnu ČR zastupovala Mgr. Ladislava 
Zemánková z Knihovnického institutu.
 Za blanenský region bylo uděleno ocenění Místní 
knihovně Ostrov u Macochy. Mgr. Soňa Švrčinová 
pracuje v knihovně od roku 1992 a celou dobu se 
snaží o modernizaci knihovny a jejích služeb. Internet 
funguje v knihovně od roku 2002. Automatizovaný 
program byl zakoupen v roce 2003, proběhlo zkata-
logizování knih a od roku 2009 byl zahájen výpůjční 
proces. Současně pracuje paní knihovnice od roku 

2008 pravidelně s dětskými čtenáři v rámci projektu 
Celé Česko čte dětem, který podporuje rozvoj čtenář-
ství u dětí všech věkových skupin. Do knihovny jsou 
zváni rodiče i s dětmi na pravidelná čtení a povídání 
o knihách nebo na výtvarné dílny.
 Paní knihovnici, Mgr. Soně Švrčinové, bylo udě-
leno ocenění za modernizaci knihovnických a infor-
mačních služeb v obci a za aktivní podporu dětského 
čtenářství v obci.
 Na setkání se také prezentovala Knihovna roku 
2011 – Místní knihovna Veselice a její knihovnice 
paní Olga Hájková.

Helena Jalová, vedoucí regionálního
oddělení Městské knihovny Blansko

 V letošním školním roce se naše třída E2 zapojila do charitativního projektu „Čtení pomáhá“, 
který je podporován Českou televizí, MF DNES, Lidovými novinami, portály iDnes.cz a Lidovky.cz a 
radiostanicemi Frekvence 1 a Evropa 2. 

 Knihy do kategorie středních škol vybrala odborná 
porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. Za každou 
přečtenou knihu a úspěšně složený test z ní získá-
vá student kredit v hodnotě 50 korun. Tyto fi ktivní 
peníze může věnovat na nominované dobročinné 
projekty. Naší třídě se prozatím podařilo „načíst“ 
neuvěřitelných 23 800,- 
Kč. Přispěli jsme tak 
na vertikalizační stojan 
pro vozíčkáře, pracovní 
terapii na farmě, ranou 
péči o děti se zrakovým 
postižením, centrum pro 
děti ulice v Zambii či 
speciální zvedák a lůžko 
pro secvičování pacienta 
s asistenčním psem. 
 Momentálně jsme 
na prvním místě mezi 
středními školami v sou-
těži o týdenní zájezd na 
Mallorku. Zda skuteč-
ně strávíme prázdniny 
u moře zatím nevíme, 
neboť nás čeká druhé 
kolo, ve kterém budeme 
muset prvenství obhájit 

a v bludišti paměti lovit podrobnosti o přečtených 
knihách. Nicméně už teď jsme hrdí na to, že se 
nám povedlo dostat se do čela a hlavně že peníze, 
které jsme díky projektu získali, pomohly těm, kdo 
je potřebují.

Studenti E2, OA a SZŠ Blansko

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

NOVINKA
V DĚTSKÉM OBOUVÁNÍ 
Lehká, prodyšná, levná, 
zaručující správný vývoj nohy
-  prodyšný materiál BA/PES
-  větrací otvory 
   z vnitřní strany 
- testované podešve
 na ohebnost, 
 otěruvzdornost
 a nezávadnost
 materiálu
-  vydělávací stélka
 s podporou klenby
-  chráněná špice 
VHODNÉ NA VENEK I DO INTERIÉRU

iál BA/PES

ve

a
by

VENEK I DO INTERIÉRU
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Zatloukat, zatloukat, zatloukat…Zatloukat, zatloukat, zatloukat…

Cenová houpačkaCenová houpačka Gymnázium Blansko Gymnázium Blansko 
ovládlo SOČ na okreseovládlo SOČ na okrese

INZERUJTE V MONITORU

za nejlepší ceny!!!

slevy až 50%
Tel. 606 728 334

50%  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

Zboží Albert Billa Kaufl and
Česnek 1 kg 89,90 119,90 89,90
Brambory 1 kg 19,90 19,90 19,90
Cibule 1 kg 9,90 19,90 9,90
Okurek sal. 1 ks 9,90 11,90 8,90
Salát ledový 1 ks 16,90 21,90 9,90
Křen 1 kg 69,90 99,90 69,90
Mléko lahev 1l 23,90 19,90 16,90
Vajíčka 10 ks 39,90 39,90 34,90
Kuře chlazené 1 kg 43,90 64,90 64,90
Celkem 324,10 412,10 323,10
Rozdíl + 1.- + 89,10 0

 Jak běží čas, dějí se věci. Uvedený nákup - dříve 
z domácí produkce a prodejen, nyní převážně z 
blízké i vzdálené ciziny, se začíná s výjimkou Billy, 
která drží nejvyšší ceny, srovnávat. Albert už se u 
náhodně vybraného nejprodávanějšího sortimentu 
cenami přiblížil dříve suverénnímu Kaufl andu na 
rozdíl jediné koruny. V den, kdy byly ceny za-
znamenány - ve čtvrtek 26. dubna, byla rozdílná 
situace i uvnitř prodejen. Zatím co v Bille a Albertu 
probíhal prodej důstojně, v Kaufl andu byl naprostý 
nepořádek. Z prodejny se opět stal sklad prázdných 
přepravek, který bránil přístupu ke zboží, a neho-

rázné fronty u pokladen, z nichž třetina nebyla v 
provozu. Mezi zákazníky se prodírali zaměstnanci 
dovážející k regálům další palety se zbožím. Stav, 
jaký si žádný supermarket v Německu nedovolí, se v 
České republice stává pravidlem. Holt, není zákaz-
ník jako zákazník. Není to, bohužel, stav náhodný. 
Už jednou po zveřejnění v Monitoru řešil v Blansku 
tento nepořádek na místě zástupce vedení fi rmy. 
Pár týdnů byl klid a pořádek, ale současný stav už 
překročil všechny meze. Asi bude jeho návštěva 
opět zapotřebí. 

- Šr - 

 Nesmyslná opatření města související se zjednosměrněním Rodkovského ulice a ulice B. Němco-
vé, ze které se stalo po obou stranách silnice parkoviště, stále vytvářejí problémy. Dokonce i těm, 
kteří ráno vozí děti do školy a se změnou nadšeně souhlasili i přesto, že původní značení jim vůbec 
nebránilo jezdit po stejné objížďce jako nyní. Nejdříve byly problémy s auty pro odvoz domovního 
odpadu, která zastavila provoz na dobu, než popeláři vyprázdnili kontejnery u ZŠ TGM a několik 
popelnic u mateřské školy. Ne malý problém vyvolaly školní zájezdy - projíždějící auta musela čekat, 
až děti nastoupí a autobus odjede. Další autobus to řešil tím, že zaparkoval šikmo v křižovatce u 
kostela a zablokoval průjezd všech.

 Tyto fotografi e jsem v roce 2011 zaslal na radnici 
a stavební úřad. Za nápravu bylo považováno umís-
tění další dopravní značky, zakazující zastavení v 
délce 15 metrů od vjezdu na školní dvůr. Bohužel, 
toto opatření slouží pouze k vybírání pokut od těch, 
kteří tu značku buď přehlédnou či ignorují, nebo 
neodhadnou správně vzdálenost 15 metrů. Na další 
moji připomínku udělali na silnici kolmo k chodníku 
tenkou, nepředpisovou čáru s nepatrným nápisem 15 
metrů - místo předpisové žluté čáry podél chodníku.
      Ani toto opatření však situaci nevyřešilo. Ve 
čtvrtek 26. dubna, v nejfrekventovanějším čase v 
7.30 hod. kdy rodiče vozí děti do školy, 
tam opět zastavil školní autobus a děti 
si tam ze středu vozovky postupně 
jak přicházely, ukládaly svá zavazadla 
do spodního zavazadlového prostoru 
autobusu. Tím zabránily odjezdu a prů-
jezdu všech aut, která na čtvrt hodiny 
zaplnila celou část ulic B. Němcové a 
Sladkovského. Nápravu nezajistil ani 
kolem autobusu pobíhající ředitel školy 
a tatínci nemálo nadávali, že přijedou 
pozdě do zaměstnání. 
 Škoda, že v té frontě nestál nikdo 
z neomylných odborníků, kteří tu pi-
tomost, která slouží jen půl hodiny 
- a ještě mizerně, před zahájením 
vyučování posvětili. Jak jsem již jednou 
uvedl, v době prázdnin a školního vol-

na - přibližně 80 dnů v roce, v soboty, 
neděle a ve dny státních svátků - cca 
120 dnů - tedy celkem 200 dnů z 365 
je zde provoz téměř nulový, ale občané 
musejí objíždět prázdné ulice - cca 530 
metrů, aby se dostali sami nebo jejich 
návštěvy a služební auta ke svému 
bydlišti či úřadu. Tento nesmysl už řešil 
krajský úřad, nyní na odvolání města 
i ministerstvo dopravy, ale na radnici 
nemá o názor obyvatel, řidičů náklad-
ních, zásobovacích a služebních aut 
zájem nikdo. Vše mohla vyřešit jediná 
značka místo víc jak dvaceti - zákaz 
vjezdu do Rodkovského ulice s do-
datkovou tabulkou „Dopravní obsluze 
vjezd povolen“ a bylo vše vyřešeno jak 
pro občany, tak i pro odvoz domovního 
odpadu a služební auta státních zástup-
ců, celníků a zásobovacích nákladních 

aut pro jídelnu gymnázia. Ti všichni musí projíždět 
nejfrekventovanější silnicí v sousedství nemocnice 
a prodírat se mezi po obou stranách silnice B. 
Němcové zaparkovanými auty, v zimním období 
navíc zúžené nahrnutým sněhem k oběma okrajům 
silnice. Přesto, že tento návrh byl vedoucímu sta-
vebního úřadu k dodatečně vystavenému povolení 
doručen, je dodnes bez řešení a odpovědi. Město 
raději vyhodilo padesát tisíc na zmatky, které svým 
rozhodnutím způsobilo, než aby jeho „odborníci“ 
přiznali chybu. 

- Šr -

 Cílem gymnázia je vést talentované žáky k 
samostatnému a tvořivému přístupu při řešení od-
borných problémů. Středoškolská odborná činnost 
- SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v 
řešení odborných problémů v 18 vědních oborech, 
kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. Soutěž probíhá zpravidla 
ve třech kolech formou soutěžních přehlídek a 
prezentací, kde soutěžící své práce obhajují před 

SOČ – Středoškolská odborná činnost 2011/2012
Umístění studentů Gymnázia Blansko v okresním kole SOČ
Obor č. Autor a název práce Třída umístění

01. Matematika Jiří Novák
Spořicí účty OB 1. místo

02. Fyzika Jan Vencel
Hrátky s kyvadlem 4.A 2. místo

03. Chemie Tomáš Kučera
Molekulární design enzymu β-glukosidázy 2.A 2. místo

04. Biologie Martin Cigánek
Kmenové buňky OB 1. místo

05. Geologie, 
      geografi e

Michal Hloušek
Cykloturistika v Jihomoravském kraji OB 2. místo

06. Zdravotnictví Katka Tenorová
Alzheimerova choroba OB 1. místo

08. Ochrana a tvorba
      životního prostředí

Anna Likavčanová
Invazivní rostliny OA 1. místo

12. Tvorba
      učebních pomůcek

Michael Kovář
Měření napětí v materiálu OB 1. místo

13. Ekonomika a řízení Tomáš Fíbek
Finanční gramotnost 4.A 2. místo

14. Pedagogika Milena Vykydalová
Srovnání ZŠ ve městě a na vesnici OB 3. místo

16. Historie Martin Mokrý
Skrytá církev na Moravě OB 1. místo

17. Filosofi e a ostatní 
      humanitní vědy

Michaela Reisiglová
Stalking OB 1. místo 

odbornou porotou. Nejúspěšnější řešitelé jsou čas-
to vybíráni k účasti na odborných mezinárodních 
soutěžích.
 Studenti blanenského gymnázia v tomto ročníku 
soutěžili ve dvanácti oborech s vynikajícím umís-
těním. Textový materiál a fotografi e z udílení cen v 
DDM Blansko připravili: RNDr. Ludmila Hloušková 
- koordinátor projektu SOČ při Gymnáziu Blansko

 Mgr. Jana Žilková
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Úžasné výkonyÚžasné výkony
vodících psůvodících psů

V pátek 20. dubna se v parku na nám. Svobody sešlo na akci pořádané 
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých 18 majitelů vodících 
psů aby předvedli jejich umění při službě svým pánům. Akci zahájil starosta 
Blanska Ing. Lubomír Toufar.

První zkouškou po startu byl přechod přes rušnou silnici. Pes rozvážně 
vyhodnotil provoz na silnici a bezpečně převedl svou paní na protější 
chodník. Podobně se všichni psi zachovali i při vstupu na schodiště a 
převádění přes připravené překážky. 

V letošním devátém ročníku byl již podruhé nejúspěšnější S.Poloprutský 
se psem Kajrem. Organizátoři akce nezapomněli ani na děti, pro které 
připravili řadu zajímavých her, souvisejících s probíhající akcí. Nejvíce je 
zaujali krásní a rozvážní retrívři.                                      Text a foto: - Šr - 

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Křeslo pro hostyKřeslo pro hosty

RastislavaRastislava
 V pátek 13. 4. 2012 uspořádal smíšený pěvecký sbor Rastislav další ze svých akcí, které jsou 
připravovány v souvislosti s jubilejním rokem 2012, kdy si Rastislav připomíná 150. výročí založení 
obrozeneckého spolku Rastislav v Blansku. Tento pořad měl poněkud odlišnou náplň od programů, 
na něž jsme s Rastislavem zvyklí. V hudebním salonku blanenského zámku se sešli brněnští umělci, 
kteří s Rastislavem spolupracují dlouhá léta v rolích sólových zpěváků, hlasových poradců, či do-
provázejících hudebníků. 

 Pro všechny posluchače bylo velmi milým překva-
pením to, že si na otázky od Miroslavy Kuběnové a 
Víta Martináska našli čas tak vytížení lidé jako Jan 
Král, vynikající klavírista a zároveň varhaník a docent 
JAMU, Hana Škarková, sólová sopranistka, absol-
ventka JAMU a pedagožka brněnské konzervatoře. 
Dalším hostem byla sólistka Janáčkovy Opery v 
Brně, sopranistka Daniela Straková-Šedrlová, která 
byla za rok 2011 v širší nominaci na cenu Thalie za 
roli Liu v opeře Turandot. Také byla vyzpovídána 
celá hudební rodina: Aleš Šťáva, člen uměleckého 
souboru ND Brno s manželkou, učitelkou zpěvu 
a operní pěvkyní pí. Zdeňkou Rybeckou a synem 
Janem Šťávou, nadějným sólovým basistou. 
 Páteční podvečer byl naplněn milými slovy, vese-
lými historkami a celkově velmi příjemnou náladou. 
Všichni hosté měli připraveny ukázky ze svého obo-

ru. Posluchači tedy slyšeli krásný soprán, alt i bas, 
doprovázený profesionálním klavírním doprovodem.
 V běžném koncertním roce se najde málokdy čas 
promluvit si. Se sólisty se potkáváme pouze zběžně, 
na generálkách nebo koncertech. Tentokrát však byl 
čas v klidu si zavzpomínat na to, co jsme společně 
prožili, zasmát se a uvolnit se. Je docela možné, že 
k příjemné atmosféře přispěla i sklenka vína, kterou 
posluchači obdrželi při zakoupení vstupenky. A to 
vína, které dozrálo na vinicích našeho člena, pana 
Ing. Břetislava Švehly. 
 Z křesla pro hosty tak odcházeli všichni příjemně 
naladěni a obohaceni o hezké hudební zážitky.
 Tímto zveme všechny zájemce na další akci, 
která se bude konat v Moravské galerii v Brně dne 
12.5.2012 v 18,00 hodin. Zde uslyšíte tradiční tyrol-
ské písně, alpské zpěvy a jódlování, v podání rakous-

kého sboru MGV Gurgl, Jarní 
romanci Zdeňka Fibicha, kte-
rou přednese smíšený pě-
vecký sbor Rastislav Blansko 
a bude vystavena replika 
vzácného praporu Rastislav, 
jehož autorem je Josef Má-
nes. Od května již budou 
v předprodeji v Informační 
kanceláři Blanka vstupenky 
na 30.6.2012, kdy budete mít 
možnost zhlédnout v Blansku 
na zimním stadionu gala-
koncert CARMINA BURANA 
- Carla Orffa. Program bude 
netradiční, zhlédnete balet, 
ohňovou show, historický ta-
nec a šerm.
 Těšíme se na další 
setkání s Vámi.

Mgr. Iva Kakáčová

 V pátek 20. dubna byl na náměstí Svobody v Blansku starostou Ing. Lubomírem Toufarem  
již tradičně zahájen 9. ročník soutěže, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých (SONS), sídlící v budově bývalé mateřské školy na ulici K.H. Mašky.

 První z osmnácti účastníků se vydala k plnění 
úkolů soutěže v 9.30 hodin a poslední startující 
došel do cíle po 15. hodině. Hodnotila se po-
slušnost vodících psů na jednotlivé povely, jejich 
úkolem bylo provést svého pána městem, najít 
přechod pro chodce, upozornit na první a poslední 
schod, příchod ke dveřím a cestou překonat se 
svým pánem připravené překážky. Trasu závodu 
zdolali jednotliví soutěžící v průměru za 20 minut, 
ale čas nebyl pro výsledek rozhodujícím kritériem. 
Tím bylo přesvědčivé chování a reakce vodícího 
psa jak dokázal bezproblémově dovést svého 

pána do cíle soutěže.  Nejlepším byl stejně jako 
v minulém ročníku pan Stanislav Poloprutský z 
Dobrušky se psem Kajrem, druhá skončila Věra 
Vondráčková z Prahy a třetí Radka Houšková. 
Dobře si vedla i Kateřina Kubínová z Lomnice u 
Tišnova. 
 Pořadatelé soutěže oceňují pomoc města při 
zapůjčení a instalaci stolů a dalšího vybavení 
potřebného pro průběh závodu a podporu řady 
sponzorů, bez nichž by uspořádání všech ročníků 
soutěže nebylo možné. 

- Šr -
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Oslavy 1. máje v BlanskuOslavy 1. máje v Blansku

Nová tradice v kostele Sv. MartinaNová tradice v kostele Sv. Martina

Ze záběrů odvysílaných televizí je zřejmé, že počet protestujících, který 
se dle různých odhadů pohyboval mezi devadesáti až sto dvaceti tisíci 
účastníky, Praha zažila naposledy v roce 1989. Opět se zvonilo klíči. 
Tentokrát s heslem „Už je na čase zbavit se Nečase“. 

Jediný a jasný požadavek odborářů a občanských sdružení 
„STOP VLÁDĚ“ vévodil celému Václavskému náměstí. Z tribuny 
promluvila řada představitelů odborových organizací a všichni 
ve shodě s občanskými sdruženími požadovali předčasné 
červnové volby.

Soudný politik by po takovém odporu nejen odborářů, ale drtivé většiny všech 
občanů republiky odstoupil. To však neznáte hadimršku Nečase! Ten si dokon-
ce příliš nevšímal odborářů a pronesl plamenný projev o předvolební kampani 
ČSSD a KSČM.

Foto z obrazovky: - Šr -

* PROTESTNÍ FOTOREPORTÁŽ ** PROTESTNÍ FOTOREPORTÁŽ *

Jak se již stalo pravidlem, oslavují 1. máj jen levicové strany. Přestože 
tato tradice vznikla roku 1886 v USA, pravice ji ke své škodě ignoruje. 
I letos jako první zahájila blanenské oslavy KSČM koncertem dechové 
hudby a Českou hymnou.

Členové a sympatizanti ČSSD se již tradičně ve velkém počtu 
sešli i přes úmorné odpolední vedro ve 14 hodin v rekreační 
oblasti Palava. Takže žízeň byla veliká a fronta na občerstvení 
nekonečná.

Na rozdíl od minulého roku se díky pěknému počasí účastníci oslav 
nemuseli tísnit v budově Dělnického domu. I proto se jich sešlo mnohem 
více, odhadem hodně přes tři stovky, a nebyli to, jak se často uvádělo, 
pouze důchodci.

Prvomájové setkání zahájil náměstek hejtmana JM kraje a člen blanen-
ského zastupitelstva Mgr. Ivo Polák, který přivítal tradičního příznivce 
Blanska, předsedu ČSSD Bohumila Sobotku, který seznámil přítomné 
s  nepříznivými důsledky reforem Nečasovy vlády.

Věkový rozdíl se projevil i v osobě hosta prvomájové oslavy. Tradičním 
řečníkem tentokráte nebyla Zuzka Bebarová - Rujbrová, ale jedna z 
nejmladších poslankyň Poslanecké sněmovny, osmadvacetiletá Ing. 
Květa Matušovská ze Svitav.

Účast představitelů strany na vysoké úrovni potvrdil svou přítomností i 
místopředseda ČSSD, poslanec a hejtman JM kraje JUDr. Michal Hašek, 
který vyzval k vysoké účasti v podzimních krajských volbách, jejichž 
výsledek objasní i vztah občanů k současné Nečasově vládě.

Text a foto:  - Šr -

 Již několik let patří do kalendáře stovek českých 
kostelů na přelomu května a června událost, zvaná 
Noc kostelů. Letos poprvé se nechali oblíbenou akcí 
inspirovat i zástupci dvou institucí v Blansku - Far-
nosti sv. Martina a Střední školy gastronomické a v 
současnosti pracují na společném projektu s mírně 
pozměněným názvem KOSTELNÍ NOC. 
 Záměrně totiž letos nabídnou návštěvníkům kos-
tela a hlavně široké blanenské veřejnosti jakousi 
„generálku“, aby se posléze, po načerpání zkuše-
ností, mohla akce zařadit do ofi ciální sféry. I z tohoto 
důvodu se bude blanenská Kostelní noc odehrávat 
v předstihu (25. května) a všem, kteří budou chtít v 
tento večer kostel navštívit, se tak navíc naskytne 
možnost nenechat si ujít tradiční Noc kostelů v Ada-
mově, která se uskuteční o týden později.
 Dalším důvodem pro volbu blanenského termínu 
je skutečnost, že letos přijdou obyvatelé města o 
populární Muzejní noc kvůli probíhající rekonstrukci 
zámku. Vedení Muzea Blansko s organizátory Kos-
telní noci spolupracuje a je proto možné považovat 
novou akci i jako malou kompenzaci, ostatně – noční 
kostel nabídne minimálně stejně nečekané zážitky 

jako noční zámek! Celá akce bude zdarma a zájemci 
o ní budou dále podrobněji informováni.
 A na co se tedy mohou hosté Kostelní noci těšit? 
Mezi 20.30 do 23.00 na kostýmované prohlídky s 
odborným výkladem, výstupy na věž, interaktivní 
program studentů oboru Cestovní ruch, výstavku o 
historii kostela anebo netradiční půlhodinku s názvem 
„Posvítíme si na oltář“, kdy si budou účastníci moci 
užít opojnou atmosféru ztemnělého chrámového pro-
storu. A to vše propojeno hudebními vstupy skupiny 
Barbaři a také občerstvením, které včetně ochutnávek 
mešního vína připraví žáci gastronomických oborů.
 Ale nezapomnělo se ani na děti: V době od 19.00 
do 20.30 bude program věnován především jim a 
bude obsahovat malé scénické pásmo, prohlídku s 
překvapením, soutěžní hry a dílničky, pouštění vlaš-
tovek z kúru a také čtení pohádek na dobrou noc.
 Doufáme, že my, ale hlavně vy – návštěvníci, které 
tímto srdečně zveme – dáme vzniknout nové pěkné 
tradici v našem městě. Těšíme se na Vás a nezapo-
meňte: uvidíme se v pátek 25. května večer!!

Farnost sv. Martina Blansko
Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko
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Cestování s Galerií Ve VěžiCestování s Galerií Ve Věži
4. května 2012, 18:30 h, Blansko
Zájezd do divadla – Dokonalá svatba 
 Pokračování cyklu „ZA DIVADLEM“. Skvostná 
klasická situační komedie zkušeného britského 
dramatika Robina Hawdona obletěla od své premiéry 
v roce 1994 jeviště celé Evropy. Tentokrát ji uvádí 
činoherní scéna Městského divadla v Brně.Odjezd 
autobusu je v pátek 4. května 2012 v 18:30 h od 
hotelu Dukla. Představení začíná v 19:30 h.

6.května – 27. května 2012
Galerie Ve Věži, Blansko
Atelier WAGA 
 Sklářský umělecký atelier vyrábí designové sklo a 
originální skleněné šperky. Vznikají tady jedinečné 
skleněné mísy, vázy, skleněné svícny, zvonkohry, 
skleněné plastiky i unikáty a také moderní skleněné 
šperky. Svou uměleckou kolekci ručně vyráběného 
skla představí na prodejní výstavě v Galerii Ve Věži 
vždy ve středu a neděli od 13 do 17 hodin.
12. května 2012, 09:00 h, Blansko
Zájezd: Olomouc známá i neznámá 
a Arboretum Horizont Bystrovany 
 Pokračování vlastivědného putování po nejbliž-
ším okolí. Mimo historickou i současnou Olomouc 
navštívíme jedno z nejhezčích arboret Horizont na 
čtyřhektarové ploše v Bystrovanech. Odjezd auto-
busu od hotelu Dukla Blansko v sobotu 12.05.2012 
v 9:00 hodin.

16.6. 2012, 07:00 h, Blansko
JAK SE TRHÁ PERNÍK
 Vlastivědné putování do historických Pardubic s 

návštěvou Perníkového hejtmanství Ráby. Muzeum 
najdeme v bývalém loveckém zámečku v oboře pod 
hradem Kunětická Hora. Ve stejné budově sídlí též 
úřad vlády Perníkového hejtmanství, informační 
centrum a samozřejmě prodejna perníku, který 
vyrábějí mistři pekaři z Pardubic a okolí. Po návště-
vě muzea se vydáme na procházku pohádkovým 
lesem a na vlastní kůži si tak vyzkoušíme, jak bylo 
Jeníčkovi s Mařenkou, 
když putovali k perní-
kové chaloupce. Ces-
tou na nás čeká řada 
překvapení například 
Ohniště pro dvanáct 
měsíčků, úl pro včelku 
Máju, saně pro Mrazíka 
a dokonce i unikátní 
chaloupka Baby Jagy 
,, Domečku, otoč se ". 
Sladké překvapení nás 
přivítá i v cíli u Perníko-
vé chaloupky, kde ka-
ždý návštěvník obdrží 
báječný medový perník.
 Odjezd autobusu 
v sobotu 16.6.2012 v 
7:00 hodin od hotelu 
Dukla Blansko.
 Přihlášky přijímá 
Pavel Svoboda, Ga-
lerie Ve Věži Blansko, 
tel. 606 221 772,
607 725 579.

Umělecké sklo v Galerii Ve Věži

Sklářský umělecký atelier WAGA představí od 6. do 
27. května 2012 designové sklo a originální skleně-
né šperky na výstavě v galerii Ve Věži v Blansku.  
V atelieru vznikají jedinečné skleněné mísy, vázy, 
skleněné svícny, moderní skleněné šperky i unikáty. 
Ručně vyráběné umělecké sklo vyvolává v moderním 
interiéru atmosféru osobitého vkusu a hřejivé lidskos-
ti. Jde o materiál, který se s novou silou navrací do 
všech místností interiéru a jako šperk patří ke každé 
moderní ženě.
Na chladivé ploše lesklého skla ulpívá teplý dotek 
lidskosti a otevírá nové dimenze jeho použití. Snahu 
uniknout uniformitě a šedi se podařilo atelieru Waga, 
který svoji existenci založil a zakládá na osobním 

přístupu a realizaci individuálních zakázek.  Otevřel 
dveře uměleckým řemeslníkům a návrhářům při své 
tvorbě, se kterou se můžete seznámit na připravené 
výstavě.
 Galerie Ve věži je otevřena vždy ve středu a ne-
děli od 13 do 17 hodin. Srdečně zve galerista Pavel 
Svoboda.

Zájezd do OsvětimiZájezd do Osvětimi
 Dne 4. dubna 2012 v polském městečku Osvětim panoval krásný slunečný den. Na většinu z nás 
však doléhala spíše mrazivá atmosféra koncentračního tábora. Těžko uvěřit, že i v takto krásných 
dnech zde byly brutálně vyvražďovány tisíce nevinných mužů, žen a dětí...

 Prožít tři hodiny v místech, kde smrt znamenala 
víc než život, kde lidská důstojnost byla pouhá fráze, 
zanechalo určitě v každém z nás nesmazatelnou 
stopu. V první chvíli jsme snad ani neslyšeli výklad 
naší průvodkyně, jen jsme tiše vnímali zvláštní a 
hrůznou atmosféru. Do tábora jsme vešli kovanou 
branou s cynickým nápisem 'Arbeit macht frei' (Práce 
osvobozuje). 
 Krok za krokem jsme procházeli ztichlými pro-
storami cihlových budov. Uvnitř baráků jsme vidě-
li osobní věci zavražděných lidí. 
Kartáčky na zuby, kufry, brýle, 
hrnce, oblečení, boty. Zvlášť hrůzné 
byly lidské vlasy. Před vámi leží 
hromada vlasů - části lidí, jejichž 
životy byly zakončeny v plynové 
komoře, mučením nebo kulkou do 
hlavy. V tomto areálu se nachází 
také pavilon věnovaný Čechům 
a Slovákům. Je v něm několik 
památníků vytvořených českými 
autory, dochované dokumenty a 
autentické výpovědi přeživších. 
Jedním z nejsmutnějších okamži-
ků pro nás byla prohlídka plynové 
komory a spalovny mrtvol. Fotky 
obětí těchto nelidských činů jsou 

vystaveny v jedné z budov. Podle 
dat na fotografi ích je vidět, že zde 
nebylo možné přežít déle než tři 
měsíce.
 Birkenau - druhá část tábora, 
vzdálená 3 km od Osvětimi. Z větší 
části je zničená německými vojáky 
prchajícími před Sověty. Právě zde 
končila strastiplná cesta tisíců Židů 
z celé Evropy, zde docházelo k 
selekci vězňů, o jejichž smrti nebo 
naději na přežití rozhodovala často 
náhoda či nálada důstojníka SS. Je 
zde vystaven i vagon, ve kterém 
byly oběti v nelidských podmínkách 
přiváženy na smrt. Dokladem, že 
zde umírali i Češi, je památník, pod 
kterým si lze přečíst desku s čes-
kým nápisem. V jeho těsné blízkosti 
leží trosky 'nemocnice', v níž Dr. 
Mengele prováděl odporné pokusy 

na dětech, tělesně postižených a lidských embryích. 
Opodál se tiše vlní hladina jezírka, které na svém 
dně ukrývá popel zemřelých. Životní podmínky vězňů 
byly horší, než si dokážeme vůbec představit. Zima, 
plíseň, hniloba, zápach a místo matrace sláma.
 Z tábora jsme odešli svobodně. Jen tak. Co by za 
to daly ony, nevinné oběti zrůdné a hloupé myšlenky?

Text: Petra Hegerová, Barbora Lachmanová
Foto: Kristýna Jirmannová

Studentky Septimy A, Gymnázium Blansko
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů.  Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, při-
padně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na 
tel. 603722434.
* Stříhání psů BELLA: tel. 732 879 309, www.
strihanibella.webnode.cz
* Novinka! Úvěry pro podnikatele bez do-
kládání daň. přiznání. Stačí Vám pouze ŽL 
a OP. Volejte: 732544603.
* Mobilní masér nabízí masáže. www.masa-
ze.info/pavel-necas. Tel. 731153057.

Podnikatelská
Řádková Inzerce

PRODEJ
* Cihlový byt 2+1 v Blansku v domě po revitalizaci. 
Ihned volný. Tel. 603936689.
* Garáž za železniční zastávkou Blansko město 
(u okresní správy silnic) s elektrikou 220V. Tel. 
728341100.
* Téměř novou strun. el. sekačku ART 23 EASYT-
RIM BOSCH. Průměr sečení 230mm, 230V,  1,6 kg. 
Bezproblémová. Tel. 776200306.
* Etiketovací kleště - jednořádkové. Cena: 500,- Kč. 
Tel. 608724856
* Stojan na cigarety. Rozměry: 45x35x25 cm. Vhodný 
do prodejny. Cena: 2000,- Kč. Tel. 608724856.
* Obchodní digitální váhu zn. Morcan. Třířádkový 
display, do 15 kg. Původní cena: 28000,- Kč, nyní 
3000,- Kč. Tel. 608724856.
* Nářezový stroj zn. ADE. Materiál z kvalitní litiny. 
Cena: 3000,- Kč. Tel. 608724856.
* Motocykl JAWA 350 ccm typ 634-5 v dobrém 
technickém stavu s platnými doklady, prošlá STK, 
Cena : 12000,- Kč. 
* Nepoužité šamotové cihly 250 x 250 x 65 - cca 
500 kusů a jiné šamotové tvarovky na stavbu krbu, 
komínu a p. Cena : 30 Kč/ks. Tel. 723967473, e-mail: 
123pava@seznam.cz.
* Notebook Acer Aspire 3690. Tel. 737900946.
* Solární panel plastový, délka 2 m, šířka 1,2 m k 
ohřevu vody v bazénu. Tel. 775256135.
* 2 dřevěné černé židle kus 150,- Kč  a kompletní sadu 
brzdových destiček na auto VAZ. Tel. 732354132.
* 1+KK v Blansku, 24 m2, bezbariérový, v přízemí, 
nový, v OV, cihla. Ihned volný. Cena 899 000,- Kč. 
Tel. 777724588.
* Novostavbu bytu v Blansku 4+kk, 92 m2, OV, 
krásný výhled, vlastní topení. Záruka, cena 2,2 mil. 
Tel. 776117788.
* Parní vysavač vč. záruč. listu + sada nerez nádobí 
- 50% sleva. Tel. 516414946.
* Motocykl Yuki rally 50, naj. cca 2000 km. Tel. 
516414946.
* Rozestavěnou chatu na Hořicích, 420 m2. K do-
stavbě vše vč. vazby, dveří... Hrubo pod cenou! Tel. 
516414946.
* LCD monitor 18'' 3 roky starý. PC 2800 Kč, nyní 
1000 Kč. Tel. 737681179.
* Starší, plně funkční aut. pračku Philco. Kupuji 
úzkou. Tel. 737681179.
* Starší RD 4+1 blízko centra Blanska, zahrádka, 
dvorek, ne RK! Tel. 603281172.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Pronajmu 3+1 v BK v RD se zahradou. Cena do-
hodou. Tel. 774901714.
* Pronájem Garáže Blansko pod hřbitovem. Možno 
i dlouhodobě. Bezpečné místo naproti rodinnému 
domu. 1000 Kč/měsíc. Tel. 773155484.
* Nabízím ubytování v rodinném domku v Ráječku. 
Pouze pro nekuřáky. Tel. 721726425.
* Pronajmu větší byt 1 + 1 v Blansku. Tel. 737900946.
* Daruji koňský hnůj. Blansko. Tel. 723751573.
* Hledám přivýdělek - soboty, neděle. Tel. 724571371.
* Hledám touto cestou někoho, kdo pracuje v Brně, 
nejlépe Řečkovice, Medlánky, Kr. Pole a měl by jedno 
volné místo v autě, nebo naopak spolujezdce. Tel. 
776073629.
* Velmi naléhavě hledáme domov pro kastrovaného 
černého kocourka, který je na jedno oko slepý. Je 
dočasně v umístěn v útulku, ale nemůže tam zůstat. 
Chtěli bychom mu dát šanci prožít život v domku se 
zahrádkou nebo v bytě s balkonem. Tel. 724142463,
728898707.

* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.

Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
Petra Janů se skupinou Golem, 17.5.2012 v 19.30 h, 
Blansko – Dělnický dům, cena 340,- Kč a 270,- Kč. 
Pavol Habera a Team Final Tour 2012, 31.5.2012 ve 
20 h, Brno – Kajot arena, cena 390,- Kč.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
11.7. 2012 Bruce Springsteen – Praha, Synot Tip
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
19.10.2012 Elán, Brno – Kajot Aréna
20.-22.7. 2012 MS Superbike – Brno
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno
24.5. 2012 Věra Špinarová – Brno, Boby centrum
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
25.5. 2012 Zlatá tretra Ostrava  - Ostrava
12.7. 2012 Bratři Nedvědovi – 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 – pexesa, 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, 65,- Kč.
Regionální publikace, propagační předměty a po-
hlednice obce Olomučany.
Poděkování andělům – autor Vlastimil Chládek, 
vydalo Econ publishing. V knize najdete jeho úvahy 
z blogu i reakce na ně, šachové simultánky, obrazy, 
doprovodné fotografi e k textům a ilustrace např. 
od Milana Knížáka a Zdeňka Makovského. Cena 
320,- 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.
Ježkové z Blanenska  – autor Jaroslav Bránský, 
vydalo Host - vydavatelství. Kniha je nevelkou 
studií o historii jednoho rodu, která se prostírá v 
době čtvrt tisíciletí, zhruba od 1700 do 1950, a 
zobrazuje zároveň vývoj dnešního města Blanska. 
Cena 180,- Kč.
Sen o Miramare – autor Richard Ježek, vydalo Host 
- vydavatelství. Ve vzpomínkách Richarda Ježka 
seniora a juniora ožívají nejen osobní příběhy vypra-
věčů a osudy fi rmy K. & R. Ježek, ale také proměna 
obce Blansko v průmyslové centrum, jehož horizont 
přesahoval Moravu, i každodennost druhé poloviny 
19. a první poloviny 20. století. Cena 140,- 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-

Chcete být

VIDĚT?
Inzerujte

v MONITORU!!!
Tel. 606 728 334

Závody agilityZávody agility
Kosmetika

 VivivanaVivivana
Bezručova 52Bezručova 52 (býv. Svazarm), vedle stavebnin

PORADNA A PRODEJ
české kosmetiky
BEZ POUŽITÍ PARFÉMU
- nezpůsobuje alergie
- krémy, tělová mléka a šampony
 i pro atopiky.
- velmi výhodné balení krému
 - je na pumpičku, 75 ml.

Objednávky na tel.Objednávky na tel.

775230078775230078

NOVINKA:
DRBÁNÍ ZAD (BackScratch)
- pro všechny požitkáře
- 15 nebo 30 minut
- může se kombinovat s masáží, celk. 60 min.
- výborný dárek na poukaz, levný zážitek

 Agility vznikla tak jako mnoho jiných kynologických sportů v Anglii. Jde o obdobu parkurového 
skákání koní. Pes na povely psovoda překonává různé překážky rozmístěné na vyhrazené ploše. 
Jsou to především překážky přeskokové, ale v dráze bývá umístěno i několik tunelů, kterými musí 
pes prolézt. Také překonat úzkou kladinu, vyšplhat na šikmou stěnu, nebo se proplést mezi tyčemi 
slalomu. Tento sport vyžaduje souhru a absolutní porozumění mezi psovodem a jeho psem. Ty nejlepší 
týmy pak mají možnost závodit na mistrovských soutěžích a bojovat o tituly, včetně toho nejvyššího, 
kterým je Mistrovství Světa. Letos se bude konat poprvé v České republice v Liberci.

 Ale to předbíháme, jelikož za těmito špičkovými 
výkony se skrývá spousta času stráveného poctivým 
tréninkem a mnoho absolvovaných závodů. Ovšem 
agility se dá provozovat nejen vrcholově, ale také 
rekreačně, pouze pro radost z pohybu a k tomu si 
občas nezávazně zasoutěžit. 
 A právě pro tuto skupinu 
,,nadšenců“ uspořádal Klub 
Agility – Blansko v neděli 
22.4. na Sportovním ostrově 
L.D. již tradiční jarní závody. 
Přijelo celkem 91 týmů z celé 
republiky. Byli rozděleni do 
čtyř výkonnostních kategorií 
na Profíky – Pokročilé – Za-
čátečníky a Superzačáteč-
níky. A také podle velikosti 
na malé, střední a velké psy. 
Tyto závody byly zkrátka ote-
vřeny pro každého, kdo se 
tomuto zajímavému sportu 
se svým pejskem věnuje. 
Počasí sice bylo vrtkavé, 
ale pejskům občasný deštík 
vůbec nevadil a běhali rychle 
a s chutí. Na závěr akce pak 

byly jednotlivým vítězům rozdány ceny věnované 
sponzory. 
 Výsledky závodů naleznete na našich interneto-
vých stránkách: www.agility-blansko.net

 Hana Rajtšlégrová

Na dopravním hřištiNa dopravním hřišti
 V pátek 13. dubna vyrazili 
čtvrťáci z Erbenky na do-
pravní hřiště. V učebně se 
nejdříve seznámili s pravidly 
silničního provozu a potom 
vyrazili na praktickou zkouš-
ku. Nasadili si helmy, dostali 
kolo a mohli začít jezdit. 
 Sluníčko svítilo, jízda se 
dařila, všichni jezdili opatr-
ně, protože v pátek třinác-
tého je zvlášť dobré dávat 
si pozor, ale nejen v pátek. 
Ohleduplnost jednoho řidiče 
k druhému, slušné chování a 
opatrnost na silnicích je nutná 
každý den.                                             

Mgr. A. Štěrbáčková,
ZŠ Blansko, Erbenova 13

Očima občanůOčima občanů
Malé zamyšlení nad životem

 Politice nerozumím, proto bych Vám chtěla napsat 
něco o své práci. Pracuji v jednom nejmenovaném 
domově pro seniory, kde žijí různí lidé. Od schop-
nějších, méně schopných až po ty, co jsou na naší 
pomoc zcela odkázáni. A jak už to bývá, mnoho lidí, 
mnoho různých povah. Pro některé jakoby život 
skončil a někteří stále od života něco očekávají a 
umí se radovat z každé maličkosti. Teprve až tady 
si člověk uvědomí, jak ten život utíká a co ho ještě 
čeká. 
 Je to těžká a náročná práce a jak se říká, že práce 
nám pomáhá zahnat chmury, o této práci to platí 
dvojnásob. Když ráno přijdu do práce se špatnou 

náladou, stačí mi opětovaný pozdrav s úsměvem, 
anebo pomoc a pohlazení uživatelce, která na to 
čeká. Nejenom já jim můžu dávat, ale i oni mi něco 
dávají. Máte tu uživatele, kteří rozhodně nemají dů-
vod se radovat ze života, ale dokážou nás rozesmát 
a slovem pohladit. Myslím, že je to jen na nás, o 
našem chování a přístupu. Jak si člověka naladí-
me, tak i on s námi bude jednat. A trocha té lásky, 
pohody a špetka humoru, nás přece nezabije. Jen 
si vzpomeňte, když je nám úzko, co potřebujeme? 
Dobré a laskavé slovo od druhého a hned je ten svět 
veselejší.
 A tak bych chtěla alespoň touto cestou poděkovat 
lidem, kterým pomáhám, že i oni pomáhají dávat mi 
sílu tuto práci vykonávat.

E.Š.

Tečka za projektemTečka za projektem
 Páteční podvečer 20. dubna 2012 byl v Městské knihovně Blansko ve znamení slavnostního ukončení 
projektu „H + Z → výpravy za snem“.  Po více než půl roce, kdy na pět set dětí ze základních škol a 
knihoven blanenského regionu imaginárně prožívalo řadu cestovatelských dobrodružství společně s 
legendárními Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem, dospěla akce ke svému závěru. Příjemnou 
atmosféru přibližují přiložené fotografi e.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko.
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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

,

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!

Fotbalisté BlanskaFotbalisté Blanska
si upevnili druhé místosi upevnili druhé místo

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

Turnaje                                  
pokračují

 Předešlý turnaj, hraný na tři vítězné sety, měl 
za následek to, že účastníci tohoto klání nasadili k 
pěkným trhákům. Projevilo se to především v sou-
těži „Turnajový mág“, kde se započítávají všechny 
odehrané sety a tak si upevnil vedení Nabil Lai, který 
jich má již 143. Druhý Jan Urban 137 a třetí Václav 
Pelant 125 setů. Na dalších místech čtvrtý Jindřich 
Čeladín 118, pátý Jaromír Matal 114. Přes 100 setů 
ještě odehrála na šestém místě dvojice Luděk Řehoř 
a Jakub Sedláček se 108 sety. Další z 31 hráčů ve-
dených v této soutěži již má méně jak tato magická 
hranice.
 V druhé doprovodné soutěži našich pravidelných 
měsíčních turnajů je „Turnajový leader“, kde jsou 
bodována umístnění jednotlivých hráčů.
 Zde znovu vede Nabil Lai s 84 body, mocně dota-
hovaný Jindrou Čeladínem s 68 body. Třetí je Jirka 
Vybíhal 54 a čtvrtý Jarek Matal s 50 body. Skupinu 
čtyřicetibodových vede Jakub Sedláček 43 bodů 
před dvojicí Radovan Štumpa, Jan Zezula s body 
40. V této soutěži bodovalo již 22 hráčů, mají však 
méně jak uvedených 40 bodů, proto je neuvádíme. 

Po uzávěrce odehraného dubnového turnaje došlo 
opět ke změnám, se kterými Vás seznámím v příštích 
číslech tohoto časopisu.

-rl-

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

 Jak jsme již v minulém Monitoru uvedli, odehráli blanenští fotbalisté šest zápasů jarního kola. V 
předehrávaném porazili Znojmo 6:0, Novosedly 3:0, Rájec 5:0, Boskovice 1:0, Podivín 4:0 a remi-
zovali se Bzencem 2:2 a poskočili na druhé místo za vedoucí Vracov. V sobotu 28. dubna je čekal 
zatím nejvážnější sok v boji o druhou příčku tabulky krajského přeboru - Moravský Krumlov, který 
na blanenské ztrácel jediný bod i přesto, že v podzimním kole nad Blanskem zvítězil 4:2. 

 K utkání nastoupili blanenští v nových dresech s 
mimořádným odhodláním a málem se jim podařilo 
uspět v prvních vteřinách, když soupeře zachránila 
tyč brankářem opuštěné branky. Dle pravidla: „ne-
dáš, dostaneš“ to byli naopak hosté, kteří v osmé 
minutě po rohovém kopu díky svému záložníkovi 
Petru Schwarzovi otevřeli pro domácí nepříznivé 
skóre. Aby nebylo smůly málo, byl ve 36. minutě pro 
dvě žluté karty vyloučen blanenský záložník Martin 
Dupal. Za tohoto stavu odcházeli oba soupeři do 
kabin. Ve druhém poločase se i v deseti hráčích 
pustili fotbalisté Blanska zlepšenou hrou do svého 
konkurenta jako vyměnění. Vůle po vyrovnání a 
výhře byla i přes některé, doufejme, že chyby roz-
hodčího, korunována úspěchem. Střelcem, kterému 

se podařilo udržet a pojistit druhé místo v tabulce 
byl Petr Crhák (1975), který v 57. minutě srovnal na 
1:1 a vítězství posvětil v 71. minutě další brankou 
na 2:1. 
 Úspěšné byly i desáté Boskovice, které porazily 
dvanáctý Podivín 5:1, zatím co osmé Ráječko pod-
lehlo jedenáctým Ivančicím a předposlední Rájec 
podle očekávání nestačila na vedoucí mužstvo 
Vracova, kterému na vlastním hřišti podlehla 0:4. 
 V dalším kole zajíždí blanenští fotbalisté k nej-
těžšímu utkání prvního s druhým do Vracova, se 
kterým na podzim remizovali 2:2, Boskovice zajíždí 
do Kyjova, Rájec do Rajhradu a Ráječko přivítá 
mužstvo Bzence.

- Šr -

Mužstvo FK Blansko v nových dresech.  Foto: bh
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