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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

O tabáku, víně a daních

Cigarety jsou čím dál tím dražší, a přesto kouří čím dál víc lidí. Ceny alkoholu též rostou, ale na
spotřebě to není vidět. Zkrátka a dobře, člověk si chce užít své, ať to stojí, co to stojí. A na tom se
naše vláda rozhodla vydělat a doplnit část mínusového státního rozpočtu. Je to správná cesta?
kontakt: Smetanova 8,

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

DB 2+1 (54 m2) s prostornou lodžií na ulici 9. května.
Klidná část města.
mob.: 777 857 738 Cena: 1.190.000 Kč

OV 3+1 (66 m2) s balkonem. Zrekonstruovaný byt
v centru města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.499.000 Kč

Byt Blansko 2+1

RD Dolní Lhota

RD Blansko

OV 2+1 (56 m2) s balkonem, prostorný byt v klidné ulici
nedaleko středu města.
k jednání
mob.: 777 857 740 Cena: 1.000.000 Kč

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

Polořadový RD 4+1 s garáží a zahradou v klidné části města.
CP: 305 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 2.400.000 Kč

tel.:
e-mail:

Využijte velké JARNÍ SLEVY l

800 800 874

Abych byl upřímný, taky jsem byl kuřák. Začal
návrhu, a jak jsem viděl, není snad člověka, který
jsem kouřit někdy v patnácti letech a krabička mi
by ji nepodepsal. Ale jestli to bude k něčemu platné,
stačila na týden. Sparty tehdy stály 8 korun, Startky
to je ve hvězdách.
4 koruny, „ameriky“ dvacku, jen tak pro ilustraci.
Za vším stojí takzvaná úsporná vládní opatření.
Kouřit jsem přestal po mnohaletých pokusech v
V praxi to znamená vytáhnout peníze do státní
roce 1996, kdy se ceny cigaret pohybovaly kolem 40
kasy, kde se dá, zvednout daně kde se dá, zvýšit
korun. Dnes jak jsem zjistil, že stojí krabička cigaret
poplatky kde se dá… O nějakých úsporách se ale
kolem 80 korun a cigarety se mají dále zdražovat.
moc nemluví? Dalo by se uspořit na zbytečných
Nic proti tomu, kouření škodí zdraví, ale myslím, že
výdajích za přebujelou administrativu parlamentu,
tento krok je kontraproduktivní. Jak už jsem napsal,
senátu, ministerstev, krajů a jiných zbytečných
kdo kouří a nedokáže se svého zlozvyku zbavit,
institucí. Nebo na platech poslanců, senátorů a
koupí si svou pravidelnou dávku cigaret ať stojí,
ministerských úředníků. Taky všechny podniky,
kolik stojí. A protože platy na rozdíl od cen potravin
kde má stát nějaký podíl, by se mohly uskrovnit a
nerostou, tím vlastně poškodí sebe, svou rodinu
namísto zdražování snížit svoje statisícové platy.
a blízké, protože na ostatní výdaje zbude méně
Tomu bych potom opravdu mohl říct, že se jedná o
peněz.
úsporná opatření.
Podobně je tomu u vína. Vláda předložila návrh,
To, co se u nás ale děje, nelze nazvat jinak, než
aby z každého vypěstovaného litru naši vinaři
útok na peněženky běžných občanů. Vyšší DPH,
zaplatili daň 10 korun. To taky nechápu. Ve víně
ceny energií, vody, zvýšení prakticky všech poplatků
se docela vyznám a tak vím, že díky vysokým
na úřadech, to vše zaplatí běžný občan a nemá na
provozním nákladům jsou tuzemská vína už teď
výběr. Prostě musí, ať chce nebo ne. Když nová vlápodstatně dražší než levné zahraniční dovozy z
da po volbách začala mluvit o reformách a změnách,
Itálie, Francie, Španělska, Argentiny, Bulharska či
které jsou v naší republice nutné, bezvýhradně
jiných států, které mají dotace a pro pěstování vína
jsem souhlasil, protože nemá smysl dále republiku
mnohem lepší klimatické podmínky, než naši vinaři.
zadlužovat. Takhle jsem si to ale nepředstavoval.
Kvalita je ovšem věc druhá. Porovnáte-li levné víno
PM
z nějakého obřího světového
konglomerátu, je většinou sice
chutné, ale prázdné, bezduché,
bez fantazie. Moravští vinaři se
ale liší jeden od druhého, ročník
od ročníku, láhev od láhve.
Pestrost našich vín se s těmi
zahraničními ze supermarketů
- DB 1+1 Blansko – Zborovce, 40 m2, 3.p., nízké inkaso, lze do OV...NC – 809.000 Kč
nedá srovnat. I proto je cena
našich vín vyšší, protože na
- Byt v OV 1+1 Blansko – Sever, 48 m2, 1.p., dům po revitalizaci ...NC – 849.000 Kč
trhu jsou vína stovek malých vi- Byt OV 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 1.p., zděné jádro, pl.okna...NC – 1 399.000 Kč
nařů a každý se snaží, aby jeho
- DB 3+1 Blansko – Salmova, 78 m2, 9.p., vhodný k rekonstrukci...NC – 1 299.000 Kč
víno bylo co nejlepší. Kdyby
měli zdanit své produkty o 10
- RD Blansko – Horní Lhota, celková rekonstrukce, klidné místo...NC – 2 449.000 Kč
korun, k tomu musíme přičíst
- Pozemek na rekreační stavbu - Ráječko, 1647 m2, IS dostupné,....NC – 490 Kč/m2
ještě navýšení ceny u prodejců,
- Zahrada Blansko – Otisky, 400 m2, bez IS, chatku nutno opravit...NC – 109.000 Kč
pak by se malí vinaři dostali do
velkých problémů. Po republice
- Stavební pozemky Blansko – H. Lhota, od 473 m2, IS zavedeny ...NC – 1.600 Kč/m2
teď kolují petice proti tomuto
2
2

- Stavební pozemek Blansko – Češkovice 4658 m , IS dostupné ...NC – 750 Kč/m

KUCHYNĚ

NÁBYTEK HAVLÍK

INTERIÉRY

KUCHYNĚ

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.

čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
www.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.cz

www.mikark.cz

úplně jinak
* nižší ceny *
* vyšší záruky *

Zahrada Blansko – Žižlavice

OV 3+1 Blansko – Zborovce

373 m2, voda a elektřina zavedeny,
chatka v pěkném prostředí
NC - 219.000 Kč

2.p., zděné jádro, ihned k nastěhování, vlastní topení, rekonstrukce
NC - 1.749.000 Kč

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání
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Rozhovor s vedoucím
sloučených odborů PČR

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

LÉTO JE ZA DVEŘMI !
BUĎTE V NOVÉM !

O připravovaném sloučení územních obvodů Policie České republiky Blanska a Vyškova jsme
informovali po vystoupení náměstka krajského ředitele PČR plk. Ing. Mgr. Miloslava Macháta na
březnovém zasedání Zastupitelstva Města Blansko.
V té době ještě nebylo rozhodnuto, kde vedení sloučených územních obvodů bude sídlit. Jediná obava
blanenských občanů byla, že po zkušenostech s
vojenskou správou a dalšími institucemi, které se
z Blanska odstěhovaly do Vyškova, nás nakonec
opustí i vedení policie. Tyto obavy se rozplynuly - od
1. dubna vznikl Územní odbor Blansko - Vyškov se
sídlem v Blansku.
I když od tohoto pro Blansko příznivého rozhodnutí uplynula krátká doba, požádal jsem vedoucího
nově vytvořeného územního odboru plk. Ing. Jiřího
Dokoupila o první zkušenosti a objasnění některých
připomínek občanů. Na otázku, co provedená organizační změna přinesla, odpověděl:
„Realizovaný záměr, který prezentoval pan ministr,
potvrdil, že sloučení se nedotklo stavu řadových
zaměstnanců ani policistů. Sloučením došlo pouze
ke změně řídícího aparátu. Dříve byli čtyři vedoucí dva vedoucí a dva zástupci vedoucího odboru jak ve
Vyškově, tak i v Blansku. Nyní jsou z těch čtyř pouze
dva. Stejně tak byli čtyři vrchní komisaři, dnes pouze
dva pro celý územní odbor. Navíc se ještě redukovaly
některé další řídící funkce - kupř. vedoucího dopravního inspektorátu a vedoucího oddělení hospodářské
kriminality. Pro řídící pracovníky to znamená vyšší
pracovní náročnost, ale nemáme obavu, že by mělo
dojít ke zhoršení dosavadní činnosti. Potvrzuje to i
názor starostů, se kterými jsem se setkal a nadále
setkávat budu, že vůbec nepocítili, že k nějaké organizační změně došlo. Pravda je, že územní odbory
Blansko a Vyškov patřily k nejmenším v ČR, takže
sloučením se tato nerovnost srovnala s ostatními
řídícími celky a proto ani nemohly nějaké nedostatky
nastat, protože nedošlo k žádnému podstatnému
zásahu do systému práce. Vyšetřování, stejně i další
činnosti, probíhá jako doposud, takže nemám obavu
z nějakých nových či nečekaných problémů.“
Druhý dotaz se týkal rozhořčení některých řidičů,
kteří se zúčastnili měření průhlednosti čelních a bočních skel u řidiče a spolujezdce, které pro informovanost řidičů připravili dopraváci v dubnovou neděli na
parkovišti u prodejny Lidl v Blansku a Boskovicích. V
naprosté většině bylo zjištěno překročení stanovené

hodnoty a to i v případech, kdy provádějící firma na
folii uvedla hodnotu v povolené výši. Řidiči ani neměli
možnost zajet do servisu k odstranění závadných folií
a už v pondělí byli pokutováni částkou 500 až 1000
Kč.
Odpověď byla zajímavá: „Tento zákon platí již od
roku 2001. Jenže blanenští policisté byli měřiči vybaveni mezi posledními až v roce 2012. Na některých
okresech, kde měřiče měli již dříve, dokonce postupují daleko přísněji tak, že vozidlo s překročenou
hodnotou průhlednosti považují za nezpůsobilé k
provozu, co umožňuje uložit pokutu od 5 do 10 tisíc
Kč a na půl roku až rok zákaz činnosti.“
Podle mého názoru se však jedná o závažné pochybení zákonodárce, protože když ani policie nemá
11 let přístroj na měření průhlednosti, tak jak může
být takový zákon realizován a jak se může orientovat
řidič, že výrobcem označená hodnota na folii není
v rozporu se zákonem stanovenou normou, když to
nemůže tolik let změřit ani policie?
Další otázka směřovala na problém řidiče, kterému za jízdy vypověděla službu žárovka v reflektoru.
Řidiči totiž nepomůže ani to, že má ve voze sadu
rezervních žárovek, když při současné konstrukci aut
není laik schopen vadnou žárovku vyměnit a musí s
touto banální závadou zajet do servisu. Co s tím?
„Znovu musím prohlásit, že policie je povinným
vykonavatelem zákonů, které vydá odpovědný
orgán, ale na druhou stranu je třeba podotknout,
že řidič, kterému nesvítí levé světlo, ať už vepředu
nebo vzadu, je za snížené viditelnosti nebezpečný
jak sám sobě, tak ostatním účastníkům silničního
provozu. Řidič, který takto neosvětlené auto míjí, si
může myslet, že se blíží k motocyklu a najednou před
sebou na poslední chvíli uvidí nákladní auto. Pokud
tedy policisté zejména v noci nebo za šera či mlhy
neosvětlené vozidlo zastaví, vyzvou řidiče, aby si
světlo opravil. Žárovku by měl mít u sebe v povinné
výbavě. Pokud to řidič nezvládne sám, neměl by dál
pokračovat v jízdě, a to ani do servisu, ale měl by si
třeba zavolat nějakou asistenční službu, která mu
na místě závadu odstraní.“
Za rozhovor poděkoval Jiří Šrámek

Dámská
á ká letní
l t í kožená
k ž á obuv
b s ortopedickou
t di k
stélkou. Více druhů a designů.
Dále připravujeme módní žabky,
chlapecké, pánské a dívčí sandály.
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek
O pravých jménech
Už delší dobu mne zaráží jedna věc. Proč se
nedokáže měřit každému stejným metrem. Ve jménu politické či rasové „korektnosti“ zacházíme až k
absurditám anebo za touto „korektností“ skrýváme
lež nebo polopravdu. Což, ve svém důsledku je
totéž. Zamlčení části pravdy se totiž rovná lži.
Odborník žasne a laik se diví, že i novinářská
obec, včetně masmédií přebírají rétoriku o „úsporných“ opatřeních, v jejímž rámci hraje majoritní roli
zvyšování kterýchkoli daní, na které si Ministerstvo
financí (MF) vzpomene. Jen by mne zajímalo, zda
je „odborníkům“ na MF známa Lafferova křivka,
tedy grafické znázornění závislosti vybraných
financí na míře zdanění. Po zkušenostech z poslední doby mám pocit, že spíše nikoli.
Úsměvný je rovněž přívlastek u jména jednoho
z českých politiků, Víta Bárty, který bývá za svým
jménem označován jako „faktický vůdce Věcí
Veřejných“. Když pominu poměrně nevhodnou
asociaci (slovo vůdce), nechápu, proč se stejným
metrem neměří panu Kalouskovi, který je sice
místopředsedou TOP09, ale za stranu vystupuje
daleko více, než její skutečný předseda. Nedejte
se mýlit, VV nefandím, nikdy jsem nefandil a mám
na tuto „stranu přímé demokracie“ svůj v tisku
nepublikovatelný názor. Ale v zájmu spravedlnosti
by bylo vhodné měřit každému stejným metrem.
To mě konečně přivádí k myšlence, kterou v
sobě nosím již několik let. Dokážete si představit,
že jednou z parlamentních stran v německém
Bundestagu je NSDAP? Já jen těžko, a přesto pro
podobný příklad není třeba chodit daleko. Jen do
Sněmovní ulice v Praze a podívat se na preference
strany, která má za sebou ideologii, která vede k
potlačování práv a svobod občanů.
Na druhé straně, ne vždy se dají všechny věci
nazývat pravými jmény. Je dobře, že se u lidstva
ještě nevyvinula telepatie, protože by se mnoho lidí
dozvědělo hodně nepříjemných informací. Tedy,
ne, že bych pochyboval o ošklivostech, které bych
si vyslechnul já sám… Vím, že nejsem dokonalý,
naopak, mám k tomu asi tak daleko, jako k usednutí na papežský stolec…
Doba není optimální. A proto zase musím
apelovat na to, abychom se dokázali radovat z
maličkostí, byli pokud možno laskaví jeden na
druhého. Vím, že je to kolikrát těžké, ale za tu
zkoušku to přece jen někdy stojí, nebo se mýlím?
Snad ne.
Hezký den.
Freddie
(freddiemail@email.cz)

Oznámení
Sympatizanti Hnutí za přímou demokracii oznamují občanům Blanska a okolí, kterým není lhostejné jak se na celostátní úrovni hospodaří s jejich
daněmi, že petici na uzákonění referenda podle
vyspělých zemí, mohou podepisovat v prodejně
Škrabalovy pekárny, Zdíkova 23 na starém Blansku. Více informací na www.hzpd.cz.
Václav Marek

S - PODLAHY
ODLAHY
PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Pojízdná vzorkovna
Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ
PARKET
VYUŽIJTE
- DPH POUZE
10%

?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte
Těžce zranil cyklistku
a ujel!
Jak sdělila tisková mluvčí PČR por. Mgr. Iva
Šebková, žádají policisté o pomoc při pátrání po
bezohledném řidiči který, ač vážně zranil cyklistku,
z místa nehody bez zastavení ujel. Nehoda se
stala v pondělí 7. května ráno kolem 8.45 hodin
u Ráječka. Šestapadesátiletá žena jela na kole
v doprovodu manžela po hlavní silnici II/374 od
Rájce-Jestřebí do Blanska. V té době vyjížděla z
vedlejší silnice od Ráječka dodávka, jejíž řidič nedal
cyklistům na přímém úseku hlavní silnice přednost,
ženě způsobil těžké zranění a z místa nehody bez
zastavení ujel.
Policisté žádají svědky nehody a manželský pár,
který zraněnou ženu pohotově zavezl do nemocnice, aby se ozvali na tel. čísle 602 195 569. Jejich
svědectví z místa nehody může významně pomoci
k identifikaci neodpovědného řidiče dodávkového
auta, pravděpodobně černé barvy, bez reklam a se
všemi tmavými okny kromě okna u řidiče, kterým
byl muž ve věku mezi třiceti až čtyřiceti lety.
- Šr -

Na Svátky řemesel
do Kunštátu
Zapomenutá řemesla znovu ožijí v Kunštátě –
ve dnech 9. – 10. června 2012 se totiž v areálu
zdejšího zámeckého parku uskuteční již pátý ročník
Svátků řemesel. Návštěvníci se mohou těšit na
unikátní ukázky lidových řemesel, jakými budou
například pálení dřevěného uhlí v milíři, výroba
plechových zvonců, tavení železa v hliněné peci,
výroba ručně foukaného skla, točení na hrnčířském
kruhu, výroba loukoťového kola, tesání trámů či
drátování hliněných krajáčů.
Bohatý dvoudenní program nabídne i velkolepý
rytířský turnaj na koních na počest Krále Jiřího z
Kunštátu a Poděbrad, střelbu z historických palných zbraní, akční program s loveckými dravci,
bubenickou show, ukázky výcviku služebních psů
a bojového umění či koncert Ilony Stryové.
Záštitu nad akcí převzali – hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a senátor Jozef
Regec, více informací a detailní program naleznete
na stránkách www.osremesla.cz, www.kunstat-mesto.cz

BURZA 2012
Městská knihovna Blansko připravila pro zájemce
z řad blanenské veřejnosti tradiční BURZU – prodej
vyřazených knih a časopisů z fondu knihovny.
Akce se uskuteční ve dvou středečních termínech, a to 30. 5. 2012 a 6. 6. 2012, vždy od 9 do
14 hodin před budovou knihovny.
Cena za jednu položku (kniha, časopis) činí
5,- Kč. V případě nepříznivého počasí se burza
nekoná.
Mgr. Pavel Přikryl,
ředitel Městské knihovny Blansko

Světový týden
respektu k porodu
Oblastní charita Blansko pořádá v Klubu Ratolest
Centrum "PRO" Blansko Sladkovského 2b v rámci
Světového týdne respektu k porodu přednášku s
praktickými ukázkami na téma "Klidným těhotenstvím ke zdravému dítěti". Jak pečovat o sebe a
své dítě Vám poví porodní asistentka Dis. Anna
Kafoňková a informace a praktické ukázky baby
masáží předvede lektorka Jitka Pokorná. Vstup
zdarma.

Přerušení dodávky
energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie:
Dne 23.05.2012 od 07:00 do 15:30
Vypnutá oblast: Blansko - ulice B. Němcové domy č.o. 5, 7, 9, ll, 13, 15, 17.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.

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

SEKR

Truhlářství

Tel. 731 463 795, 737 106 850
Kuchyňské linky * Interiéry * 3D návrhy
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Za málo peněz
málo muziky?
Již několik let spolupracuji s republikovým vedením supermarketů, které mají své pobočky v
Blansku. Zasílám jim v Monitoru zveřejňované cenové houpačky a vyžádané fotografie ze zdejších
prodejen. Ve všech případech bezproblémově až na Kaufland. Již několikráte jeho vedení reagovalo
na fotografie, pořízené na základě připomínek kupujících, kteří se pro vyskládané palety a přepravky
k regálům, takže se zákazník nedostal ke zboží, o které měl zájem. Prostě, nepořádek, jaký v žádné
jiné blanenské prodejně nebyl zaznamenán.
Z centrálního vedení v posledních letech na tuto situaci
reagovali pánové Miklík a Horký následnou návštěvou vedení
prodejny a opatřeními k nápravě.
Za poslední tři roky to však byla
vždy jen náprava krátkodobá.
Vedoucí prodejen vyloženě hřešili na to, že jejich prodejna má
nejnižší ceny a chovali se podle
starého přísloví „Za málo peněz
málo muziky“. Závady zjišťovaly
i další kontrolní orgány, měnili
se vedoucí, ale ostatní se dědilo
z jednoho na dalšího. Jediné co
se změnilo, je chování pronajaté
ochranky, na kterou se objevila
v tisku závažná kritika jedné ze
zákaznic. Vedoucí se té paní
omluvil, ale jednání této ochranky se nezměnilo. O tom jsem se Jedna z fotografií zaslaných ve čtvrtek 3. května 2012 oblastnímu řediteli
osobně přesvědčil. Když jsem 7. Kauflandu dokumentuje tři roky neměnný stav v prodejních prostorách.
května po večerním nákupu promůj mobil není vybaven k pořízení fotografií. Ihned
šel přes pokladnu, přistoupili ke mně dva členové
ochranky a nevybíravým způsobem se nezajímali
jsem volal oblastnímu řediteli Kauflandu, pro kterého
o nákup, ale kde mám ten fotoaparát. Nějak jim to
jsem fotografie dříve pořizoval a které vyhodnotil jako
nevyšlo, žádný jsem u sebe neměl, ale snažili se mně
šokující a proto hned druhý den blanenský Kaufland
odvést někam mimo prodejnu. Odmítl jsem odejít
navštívil. Fotografie totiž nelžou a pochybuji, že by
někam, kde nejsou svědkové - návštěvníci prodejny
ochranka nejednala na pokyn vedoucího, který se
a ochotně jsem souhlasil s tím, že zavolají policii.
cítil ohrožen. Asi právem, protože kdyby se takto choPolicisté přijeli a zjistili, že není co řešit. Přesto jsem
val vedoucí prodejny v Německu, nebo Rakousku,
jim předvedl, že fotoaparát nemám a dokonce ani
tak už by, na rozdíl od Česka, doživotně tuto funkci
nikde vykonávat nemohl. Nejde
však o vedoucího, ale o blanenské
občany, kteří mají právo nakupovat k tomuto účelu připravené
prodejně a ne se prodírat mezi
prázdnými přepravkami, bránícími
jim nejen v pohybu, ale i přístupu
ke zboží. Nejhorší však bylo, když
mně zastavila jedna z prodavaček,
která, nevím z jakých pohnutek,
mně sdělila, že kdybych věděl,
za jakých podmínek zde děvčata
pracují, tak bych to nezveřejňoval.
Nemínil jsem střet s ochrankou,
když to na prodejně osobně vyřídil oblastní ředitel Kauflandu
zveřejňovat, ale tato výtka mně
vyzněla jako signál na ne právě
příznivé poměry na této prodejně
a že bude asi nutné je v zájmu zde
zaměstnaných žen přednostně
Ani domluva ředitele příliš nepomohla - v sobotu 12. května to nebylo o řešit.
Jiří Šrámek
moc lepší.
Foto: - Šr -

Nejlepší student francouzštiny
v ČR je z blanenského gymnázia
ta, který svým mimořádným úspěchem dělá dobré
jméno nejen své škole, ale i celému Jihomoravskému
kraji.
PaedDr. Ivana Jakubcová

Poctiví občané budou splácet
manko neplatičů?

V pátek 27. dubna 2012 se konalo celostátní
kolo olympiády ve francouzštině na Francouzském
institutu v Praze.
Každý region byl zastoupen jedním vítězem
krajského kola. Jihomoravský kraj reprezentoval
student z blanenského gymnázia Tomáš RYBÁŘ,
který zvítězil v kategorii A1.
Gymnázium je náležitě pyšné na to, že má studen-

S nepříznivým ohlasem občanů se setkalo vystoupení starosty Blanska Ing. L. Toufara, který v
televizním pořadu reagoval na Kalouskovo navýšení
limitu cen za odvoz domovního odpadu z 500 na
1000 Kč prohlášením, že v Blansku pravděpodobně
dojde k navýšení tohoto poplatku o 50 až 100 Kč. Jak
z odvysílané relace vyplynulo, ke zvýšení se kladně
připojili pouze starostové Blanska a Břeclavi. Ostatní starostové se vyjádřili v tom smyslu, že zvýšení
poplatku je kontraproduktivní a může být příčinou
zvýšeného počtu neplatičů a následným růstem
dlužné částky. Dle starosty Toufara činí v Blansku
dluh neplatičů za dobu cca 10 let 2,2 milionu korun
a převážnou část dluží bezdomovci zaregistrovaní
v budově městského úřadu. Zdá se, že zvýšení cen
pro platící občany má uhradit dlužnou částku bezdomovců a dalších neplatičů. Jako by těch zdražení
řádně platících, kteří mají daleko k průměrné mzdě či
důchodu už nebylo dost, pane starosto! Za podobná
rozhodnutí se volební preference již dnes přesouvají
ze stran pravicové koalice na růst preferencí KSČM,
které se po dalším zdražení zřejmě zvýší i na úkor
ČSSD - s tím rozdílem, že v tomto případě levicové
preference zůstanou v levici. O peníze jde přece až
v první řadě!
- Šr -

High Temperature Material Technology Since 1956

Významná zahraniční společnost působící v oblasti výroby žáruvzdorných
materiálů pro slévárenství hledá vhodného kandidáta na pozici:

OPERÁTOR VÝROBY
Požadujeme:
SOU vzdělání v technickém oboru výhodou
Praxe ve výrobní společnosti výhodou
Práce na směny (jedno, dvou, třísměnný i nepřetržitý provoz)
Manuální zručnost a smysl pro samostatnou práci
Fyzická zdatnost

Pracovní náplň
Namáčení pěnových filtrů do keramické pěny
Měření a přebírka keramické pěny
Nakládání a vykládání filtrů z a do pece
Balení, expedice
Kontrola veškeré provedené práce z hlediska kvality
Dodržování BOZP a PO
Účast se školení určených zaměstnavatelem

Nabízíme:
- zázemí prosperující mezinárodní společnosti
- zajímavé finanční ohodnocení
- další zaměstnanecké výhody

Kontakt:
pí Gábrová, email: rengab@pyrotek-inc.com
nebo osobně - Pyrotek, Pražská 5, Blansko - recepce

Energetické úspory
jsou pro Služby s.r.o. prioritou
Městská blanenská společnost Služby s.r.o. se v průběhu loňského roku vydala cestou energetických úspor. Jedním z důvodů byla skutečnost, že v polovině roku začala provozovat všechny
objekty sportovního ostrova Ludvíka Daňka a to nejen městské lázně, zimní stadion a aquapark,
ale i sportovní halu ASK, ubytovnu a všechny venkovní sportoviště, neboť tyto objekty převzalo do
svého majetku město Blansko.
Vznikl tak komplexní sportovní areál, jehož provoz
byl energeticky náročný už proto, že plynové tepelné
zdroje v jednotlivých budovách dožívaly a byly na
hranici životnosti. Majitel stál před nutností mnohamilionové investice na jejich obnovu. Nabízelo se
však i variantní řešení – vytvořit jedno energetické
centrum, ze kterého by se dodávala tepelná, ale
i elektrická energie do všech objektů sportovního
ostrova. Tato varianta zcela logicky zvítězila a na její
realizaci vypsalo město Blansko veřejnou soutěž s
tím, že vítěz musel splnit dvě základní podmínky:
Celou investici ve výši 22,5 mil. Kč provést ve své
režii. Provoz nové energetické soustavy musí být
úspornější než stávající náklady na teplo a el. energii.
Vítězem soutěže se stala naše společnost, Zásobování teplem s.r.o. a na podzim 2011 jsme akci
zahájili. Protože jsme stáli na prahu topné sezony,
rozdělili jsme ji do dvou etap.
Do konce loňského roku jsme zrekonstruovali
parní kotelnu v lázních a vytvořili v ní zmiňované
energetické centrum, sestávající z kondenzačního
kotle a dvou kogeneračních jednotek, které od
nového roku vyrábí elektrickou
energii, odpadní teplo se dodává
do topného systému lázní.
Kotelny ve zbývajících objektech zůstaly přes loňskou topnou
sezonu v provozu.
Letos na jaře jsme zahájili
2. etapu stavby, spočívající v
propojení těchto objektů teplovodními a elektrickými rozvody.
Stávající plynové kotelny byly
zrušeny a nahrazeny moderními
předávacími stanicemi tepla. Návštěvníci lázní si jistě všimli, že
tato etapa se v současné době
postupně realizuje s tím, že teplo
z lázní už do jednotlivých budov
proudí, elektřinu z kogeneračních
jednotek začneme dodávat od 1.
června.

Celá stavba bude dokončena do 30.6.2012. Vznikne tak lokální distribuční soustava tepla a el. energie,
jež bude napojena na centrální dispečink Zásobování
teplem s.r.o. , čímž bude její provoz monitorován on
line.
Pro milovníky léta a koupání je dobré připomenout,
že energetické centrum bude vyrábět dostatek tepla
i pro ohřev vody nejen vnitřního bazénu v lázních,
ale i venkovního bazénu v aquaparku, takže dojde
k prodloužení jeho provozu a sezony ke koupání.
Jaký je hlavní přínos této akce? Služby s.r.o.,
potažmo město, ušetří provozní náklady na drahé
energie a po splacení investice (za 10 let) získá majetek, který bude také generovat zisky díky státnímu
příspěvku na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
(KVET).
Jde tedy o investici, která v sobě zahrnuje nejmodernější trendy v oblasti energetiky. Jsme rádi,
že můžeme tímto způsobem přispět k dobrým hospodářským výsledkům města.
Svatopluk Nezval
Zásobování teplem s.r.o.

4

18. května 2012

Květnové oslavy Dne vítězství 1945
Text a foto: - Šr -

Historická socha Rudoarmějce v blanenském parku se stala symbolem
osvobození Československa Rudou armádou. Blansko bylo osvobozeno
zásluhou ruských a rumunských vojáků 9. května 1945.

Jako první si již několik let připomínají osvobození ČSR den před osmým
květnem členové KSČM, kteří tak reagovali na jeden z dřívějších projevů oslavující zásluhy amerických vojsk, která obsadila pouze malé území Plzeňska.

Slavnostní akt byl po uložení věnce k pomníku Rudoarmějce a kytice k
pamětní desce zahájen Českou hymnou a po slavnostním projevu ukončen
internacionálou.

Hlavní část oslav Dne vítězství nad fašistickým Německem se konala v
úterý 8. května za účasti představitelů města Ing. Toufara a Ing.Bc. Crhy,
kteří uložili k pomníku Rudoarmějce věnec, a za vojáky přidal kytici plk.
Alois Basler.

Slavnostní projev o 9. květnu, jak jej prožívali občané, jejichž město bylo
ještě pár hodin před osvobozením plné ustupujících Němců, z nichž poslední
skupina vyhazovala mosty u nádraží a zastávky, přednesl starosta Města
Blansko Ing. Lubomír Toufar.

Stínem oslav byla slabá účast nejen občanů, ale dokonce i zastupitelů a členů
Rady našeho města. Z 25 byli přítomni jen tři zastupitelé ČSSD z osmi, dva
ODS z pěti, nikdo ze tří KDU ČSL, dvou z TOP 09 a VPM a jeden z VV, zatím
co o den dříve se zúčastnili všichni čtyři zastupitelé KSČM. Není to ostuda?

demzadem
Nedávno jsem navštívil podnik, o kterém jsem si myslel, že do něj snad nikdy nevkročím. Inu – znáte to
– člověk míní, okolnosti však jeho úmysly nezřídka změní. Noční disko klub, který se jmenuje „demzadem“,
je otevřený již nějakou dobu, avšak mojí osobou byl pohrdavě opomíjen a zaškatulkován do kategorie těch,
do kterých prostě nepůjdu. A to i přesto, že někteří mí známí básnili o úžasných party, které se tu odehrávají
každý pátek a sobotu po desáté hodině a končí až k ránu. Minulý páteční večer se mi však lehce vymkl z
rukou, zašel jsem sem a – světe div se – královsky se pobavil.
Obecně moc nemusím diskotéky – dávám přednost
spíše barům a příjemným restauracím a preferuji příjemný rozhovor u sklenky, který je na hony vzdálen rámusu
diskotékové hudby. Už proto jsem svého potencionálního obchodního partnera vzal v pátek podvečer do
restaurace Pizzazz, kde jsme po dobré večeři popíjeli
víno a řešili obchodní záležitosti. Docela dost mi na této
schůzce záleželo, a proto jsem se na svého hosta snažil
zapůsobit. Vypili jsme sedmičku, potom druhou a z formálního rozhovoru jsme znenadání přešli v kamarádské
pochechtávání a poměrně bujarou zábavu.
Můj host kolem jedenácté projevil zájem pokračovat
v načatém večeru. Přemýšlel jsem jen chvíli. V rádiu
jsem totiž zaslechl reklamu na disko demzadem a přestože bych se ještě před dvěma hodinami asi nenechal
k návštěvě diskotéky přemluvit, v tuto dobu a v této
společnosti mi to připadlo jako poměrně dobrý nápad.
Podnik navíc není daleko, leží přímo v centru Blanska
hned vedle restaurace U Zámečku, a podle reklamy to
snad nebude žádný pajzl, řekl jsem si a nasedl do taxíku,
který promptně přivolal můj veselý společník.
U vstupu nás přivítala velmi decentní ochranka –
chlapci vystupovali velmi slušně a profesionálně, což
se mi zamlouvalo. Vstupné bylo v obvyklé výši. Interiér
diskotéky mne doslova omráčil. Čekal jsem všechno
možné, jen ne tohle. Atypicky uspořádané sedačky a
dekorace ve tvaru kruhů měnily barvy, muzika hrála
nejnovější hity a na parketu se vlnily tancechtivé davy.
Celé prostoře dominoval veliký bar, u kterého se obsluhovalo ze všech stran; barmanky byly nádherné kočky
v oblečcích, které byly nejen báječně
sladěny, ale také velice sexy.
Vklouzli jsme do jednoho z boxů a
se slovy „Teď jsem na řadě já“ se můj
host zmocnil nápojového lístku a jal
se objednávat. Jeho prst se zabodnul
před zraky barmanky do nabídky a za
chvíli už jsme pili koňak Godet, což
můj partner hodnotil velice kladně a
pochvaloval mi výběr podniku, který je
tak luxusně zásoben. Tomuhle pití moc
nerozumím, ale nepohrdnul jsem ani
dalším objednaným drinkem v podobě
více než 20 let starého rumu.
Nálada byla skvělá, lidé na diskotéce
se bavili, DJ nešetřil novinkami, ale
nezapomínal ani na starší hity 90. let,
ze kterých jsem byl upřímně nadšen,

neboť jsem v těchto letech dospíval. Návštěvníci trsali,
popíjeli, nikde žádná rvačka ani nepořádek. Veškerý
personál prostě fungoval, jak má. Z klubu jsme se vytratili před čtvrtou hodinou. Venku čekalo několik taxíků
a jedním z nich jsme se nechali odvézt. Byl to senzační
večer!
Hned v sobotu jsem sondoval, co zajímavého se
v podniku demzadem děje. Kliknul jsem na stránky
demzadem.cz, na kterých jsem shlédl fotky z minulých
party s moderátorem Pavlem Cejnarem z rádia Evropa
2 a přečetl si o akci Let The Summer Begin, která má
údajně být obrovskou venkovní party se dvěma pódii,
krásnými hosteskami, luxusními vozy a soutěžemi. Tato
party se odehraje v sobotu 23. června a umínil jsem si,
že tu nebudu chybět. Také jsem kvitoval zprávu o tom,
že majitelé klubu myslí i na děti a pořádají pro ně ve
spolupráci s klubem Matýsek Den dětí 1. června, na
kterém kromě soutěží a atrakcí bude samozřejmě také
diskotéka pro nejmenší.
V pondělí ráno mi volal dotyčný, se kterým jsem absolvoval páteční pařbu v demzadem. Byl přímo nadšen
a oznámil mi, že mu zde nachystají soukromou party s
profesionálním cateringem, dobrými drinky i diskotékou.
Prý je to příští týden a akce je pro všechny obchodní
partnery, ke kterým se po našem jednání počítám i já.
Takže moje návštěva demzadem dopadla dobře. Jak
dopadla ta vaše? Že jste tam ještě nebyli? V tom případě
neváhejte! Třeba se tam spolu potkáme. Budu ten lehce
se vlnící člověk s širokým úsměvem na tváři.
-mumma-
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VOLNÁ MÍSTA V ZAJÍMAVÝCH OBORECH!!!
Nebyli jste přijati na střední školu
nebo nástavbu, kterou jste si vybrali?

PAK JE TADY ŘEŠENÍ!
Střední škola gastronomická, s.r.o. Blansko
nadále přijímá zájemce do těchto oborů:
-

čtyřletý obor s maturitou CESTOVNÍ RUCH
tříletý obor KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
tříletý obor BARMAN - SOMMELIER
nástavbový obor GASTRONOMICKÝ MANAGEMENT

Nabízíme moderní výuku v trendových oborech se širokým uplatněním
a k tomu spoustu výhod -> viz www.gastronomicka-skola.cz

ŽÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY!!!
Všechny Vaše dotazy zodpovíme telefonicky na číslech

516 411 755 a 602 780 034 - 5
nebo osobně v sídle školy na adrese

Masarykova 12, 678 01 Blansko

ATRAKTIVNÍ VÝUKOU K ATRAKTIVNÍMU OBORU!!!
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Očima občanů
Umíte se zastavit?
Spěcháte? Tak se chvíli zastavte. Mohlo by vám
něco utéct. Všimli jste si, že čím je člověk starší,
tím ten čas utíká rychleji? Den, měsíc, rok… Možná,
že jsme se zastavili někde na dvacítce, ale okolo
nás už to vypadá všechno jinak. Děti nám odrostly,
rodiče zestárli a z léta je najednou zima. A my si
toho ani nevšimli, ani pořádně neužili. Na něco se
těšíme, ale stále někam spěcháme. Nejhorší na tom
je, že si to člověk kolikrát uvědomí, až už je pozdě.
Až se nám do života vetře něco nečekaného, něco
nevítaného… neštěstí, nemoc nebo stáří. Zkrátka
zjistíme, že nám něco uteklo.
A tak se radši zastavme, dokud je čas. Věnujme
se svým dětem, dokud nás potřebují, navštivme své
rodiče, dokud tu jsou, anebo se alespoň rozhlédněme kolem, jak je tu krásně!!!
E.Š.

Vážení...
Nikdy nebylo mým zvykem psát stížnosti na úřady,
anebo obracet se na noviny s poukazem na nešvary,
s nimiž se ve svém okolí setkávám, v bláhové naději,
že se tím snad něco změní, ale jak se říká, vše je
jednou poprvé.
V pondělí 30. dubna jsem jako snad většina Blanenšťáků i já navštívil tradiční pálení čarodějnic na
Palavě. Protože součástí akce byl i program pro děti,
pozval jsem na akci i svou sestru s jejími dětmi, kteří
teď bydlí mimo Blansko. Dětem se program líbil, a
když jsme v podvečer odcházeli, rozhodli jsme se,
že se druhý den na hřiště na Palavě ještě vrátíme.
Říkal jsem si, že dopoledne se bude na Palavě
určitě po bujaré akci uklízet a tak jsme se na hřiště
vypravili až po obědě, abychom si užili sluníčka a
pohody svátečního dne. Byli jsme však nepříjemně
překvapeni. Ještě ve tři odpoledne zdejší dětské
hřiště vypadalo, jako by tu Pardubičtí týden zapíjeli titul. Všude se po zemi válely kelímky od piva,
rozbité lahve a mezi prolézačkami ležely hromady
vajglů a páchnoucí hnědé koláče zvratků. Ano, čtete
dobře: zvratky byly mezi dětskými prolézačkami! Do
něčeho takového jsme děti prostě pustit nemohli.
Nemusím určitě dodávat, že děti byly zklamané a
my taky. Pěkné odpoledne jsme si všichni představovali jinak.
Aby bylo jasno: nemám nic proti zábavě o pálení
čarodějnic, nemám nic proti tomu, když se akce
protáhne až do rána, ale strašně mi vadí, že když
už si město dá tu práci a zorganizuje kulturní akci,
že už se nenamáhá zajistit po ní také úklid. I v té
nejmenší vesnici, kde tyhle akce organizují většinou
místní nadšenci zadarmo a ve svém volném čase,
je zvykem, že se ráno po akci na hřiště či výletiště
vypraví místní hasiči nebo jiná parta dobrovolníků s
plastovými pytli a všechno řádně uklidí. Funguje to
tak v Kuničkách, v Paměticích i jinde. Jen v Blansku,
které si pro tento účel platí jak kulturní středisko, tak
komunální služby, kupodivu ne. A hřiště, za jehož
opravu vydalo loni město statisíce a ještě zdůrazňovalo, jak mu záleží na tom, aby se občanům líbilo,
když nechalo o jeho podobě hlasovat na internetu,
klidně ponechá celý den zaneřáděné.
Možná bych nad touhle lapálií mohl mávnout
rukou jako už tolikrát před tím, jenomže mě už
nějak nebaví pořád omlouvat něčí neschopnost.
Hlavně ne, když jsou lidé za tuto neschopnost ještě
placeni. Velké věci se skládají z maličkostí. Vkrádá
se proto otázka: opomíjí – li někdo zajistit poslední
nezbytnost v tak běžné záležitosti, jako je pěkná,
nicméně pořád jen běžná kulturní akce, jak asi
organizuje věci na přípravu a finance náročnější?
Ne, omlouvat něčí neschopnost nebo šlendrián,
to je medvědí služba všem. Tomu, kdo šlendrián
dopustil i těm, co na něj doplácejí. Možná si tímto
postojem vysloužím jen posměch a škatulku dalšího
blanenského kverulanta, ale nakonec proč ne? Třeba se tím nakonec něco změní k lepšímu. Alespoň
úklid po městských akcích. To by pro začátek nebylo
tak málo.

Neostýchejme se ozvat, když nám něco v našem
městě vadí. Já se už příště určitě ostýchat nebudu.
Pavel Zouhar z Blanska

Funkce podle stranické
příslušnosti?
Veřejnost se znepokojením pozoruje, jak sociální
demokraté zneužili situaci s konkurzy na ředitele
škol. Člen Rady Města Blanska Michal Souček – v
současné době již potvrzený ředitel školy v Jedovnicích se rozhodl, že nebude dojíždět a vybral si
školu v Blansku. Starostou a předsedou komise je
přeci jeho stranický kolega Toufar. Co na tom, že
se jedná o střet zájmů, vždyť jako člen Rady bude
jmenovat sám sebe…
Náměstek hejtmana Ivo Polák se rozhodl přihrát
si malou domů a udělat ředitelku školy v Blansku
ze své manželky. Náměstek hejtmana, zastupitel
města Blanska a předseda okresní organizace
ČSSD – to by byl zázrak, aby paní Simona Poláková
nevyhrála. Zvláště, když je pan náměstek současně
předsedou Školské rady, která volila zástupce do
výběrové komise pro tuto školu… Nemusím Vám
připomínat, že pan náměstek byl donedávna i místostarostou Blanska a tak mu jistě rádi vyhoví…
Sociální demokratkou je i ředitelka DDM Blansko,
které zřizuje kraj, paní Blanka Kostková. Nechte
si popsat nekonečný seriál v blanenském tisku,
který kritizuje její zneužívání funkce, zaměstnávání
rodinných příslušníků, jízdy autem na černo apod.
Veřejnost se oprávněně obává, že bude vše zapomenuto a zvítězí vlastnictví té správné stranické
legitimace.
Vrací se do Blanska doba, kdy se funkce rozdělovaly jen podle stranické příslušnosti? Doufal
jsem, že taková doba je pryč. Sociální demokraté v
Blansku za chování své místní reprezentace zaplatí,
veřejnost si nenechá líbit takové chování.
Michal Slavík

Senioři se čarodějnic nezalekli
Pach síry, spálených bylinek a připálených lektvarů se nesl celým SENIOR centrem Blansko v
pondělí 30. dubna, kdy sem dorazily na svůj v pořadí
už 853. Všečarodějnický slet nejslavnější ježibaby,
čarodějnice a jedubaby. S hudebním doprovodem
potulných černohorských harmonikářů z rodu Kršků
se uživatelé na chvíli ocitli na pravém čarodějnickém sabathu před Filipojakubskou nocí. Vůně
opečených párků a lahodné doušky chladivého
chmelového moku tomu všemu dodaly tu správnou
mystickou atmosféru. Pochvalu si zaslouží obyvatelé domova i zaměstnanci, kteří neváhali a oblékli
si čarodějnické kostýmy. A že jim to slušelo!
-senioři-

Aprílová a májová
běžecká setkání
Stejně jako ročníky minulé je i letošní duben měsícem, ve kterém na účastníky závodů, zařazených do seriálu Okresní běžecké ligy, čeká více než jedno běžecké klání. V minulé tiskové zprávě
bylo hovořeno o Hořické osmičce. V dubnu se však uskutečnila i tradiční Bambasácká desítka
ve Skalici nad Svitavou 14.4. a Jarní pětka na dráze na atletickém ovále v Blansku 25.4. Je velice
potěšujícím faktem, že oba tyto dubnové závody se těšily velké běžecké účasti. Ve Skalici nad
Svitavou to bylo 77 běžkyň a běžců v hlavní kategorii a v Blansku to bylo 60 běžkyň a běžců. V
obou případech to bylo více jako v předchozích ročnících a co je velice potěšující je fakt, že se
nám na závodech začínají ve větším počtu objevovat ženy.
V závodě ve Skalici nad Svitavou se z „okresních“ běžců nejlépe umístil Honza Křenek, který byl
celkově druhý a to pouhých 6 sekund za vítězem
Michalem Glierem z AC Moravské Slavie Brno.
V ženách si prvenství bezpečně ohlídala Milada
Barešová.
Podobný scénář se v ženách odehrál i na Jarní
pětce na dráze v Blansku. I zde Milada Barešová
ženskou kategorii bezpečně vyhrála a za sebou
nechala i velkou část mužských účastníků. Mezi
muži s jistotou vyhrál Jan Kohút z Newline teamu,
který ustanovil nový traťový rekord a to časem
15:21.
Další příjemnou zprávou je fakt, že závodů
Okresní běžecké ligy se účastní noví běžci a jejich
účast není jen na jednom či dvou závodech, ale
jedná se o účast pravidelnou.
Nelze však opomenout i závod, který se odehrál
dne 1. 5. 2012 v Boskovicích – Běh za sedmizubým
hřebenem. Na startu hlavního závodu na 10 km se
sešlo celkem 403 běžkyň a běžců všech kategorií.
Počasí bylo slunečné a velmi teplé. Ne všem běžcům tyto podmínky vyhovovaly, ale nakonec jich
cílem proběhlo 398. Pro seriál Okresní běžecké ligy
je velice potěšující, že na 1. místě se v celkovém
pořadí umístil Jan Kohút z Newline teamu a na 3.
místě se v celkovém pořadí umístil Lukáš Olejníček,
taktéž z Newline teamu. Tento „dvojblok“ rozdělil
Dan Orálek z AC Moravská Slavia Brno. Našim
ženám se letos v Boskovicích tolik nedařilo a do
celkového pořadí nepromluvily. Zřejmě právě jim
teplé počasí nesedlo a tak se Milada Barešová
celkově umístila na 9. místě, Zdenka Komárková
na 12. místě a Adriana Rocher z Černé Hory na 20.
místě.
Je třeba zmínit, že ve všech třech těchto závodech byly vypsány i žákovské kategorie a kategorie
mladších a starších žákyň a žáků se budou týkat
následující řádky.
V této souvislosti je velmi potěšující skutečnost,
že k tradičním účastníkům se do seriálu běžeckých
závodů OBL postupně přidávají další mladí sportovci, kteří míchají průběžným pořadím. Žákovská
soutěž je tak „obohacena“ o běžce z Moravce
Benešov, AC Okrouhlé, z Boskovic, ASK Blansko,
TK Stopa a dalších.
Prvním závodem byla Bambasácká desítka,
která se tradičně konala ve Skalici. Tento závod
byl mimo jiné i soutěží družstev o Putovní pohár,
který již potřetí vyhráli atleti z AK Blansko Dvorská.

Druhou sportovní akcí, která svědčila spíše techničtějším běžcům a atletům byla Jarní pětka na
dráze. Vzestupnou tendenci zájmu o běh potvrdila
rekordní účast v dětských kategoriích. Mladší žactvo zde běželo 800 m, starší dvojnásobnou porci.
Na boskovickém Běhu za sedmizubým hřebenem
mladí běžci z našeho okresu porovnali svou formu
s kolegy z Frýdku -Místku, Kroměříže, Moravského
Krumlova, Brna, Vyškova a dalších atletických destinací. Pro ilustraci v kategorii mladších žáků se
na start postavilo téměř padesát běžců. Po tomto
náročném závodě je mezi žákovskými kategoriemi
následující průběžné pořadí:
Mladší žáky zatím vede dosud neporažený Michal Zamazal z AK Blansko Dvorská, následovaný
jeho tréninkovým kolegou Maxmiliánem Beránkem
(AK BD) a třetí průběžnou příčku si drží Štěpán
Stloukal z ACT Tiro Blansko. Mladší žákyně těsně
vede Gabriela Fialová z AK Blansko Dvorská, na
záda jí „šlape“ Jana Tesařová z ACT Tiro Blansko a
třetí místo patří Adrianě Horňové ze Lhoty Rapotiny.
Situace mezi mladšími žákyněmi je prozatím velmi
otevřená, do „hry“ o první tři místa výrazně vstupují
další běžkyně Lenka Suchá, Andrea Husovská a
další.
To mezi staršími žákyněmi je situace mnohem
poklidnější. První tři místa se pravděpodobně budou rozdělovat mezi vítězkou Brněnského běžeckého poháru a perfektní vytrvalkyní Adélou Šafářovou
z Moravce Benešov a vícebojařkami z AK Blansko
Dvorská Kateřinou Fialovou a Michaelou Hrubou.
Momentálně tuto kategorii vede Fialová, druhá je
Hrubá a třetí příčka patří prozatím Šafářové.
Starší žáky vede Ondřej Stara z AC Okrouhlé,
druhý v pořadí je Dominik Prudek z Moravce
Benešov následován týmovým kolegou Filipem
Koukalem.
Je nutné mít na paměti, že se jedná o seriál závodů, v rámci kterého se sbírají body do celkového
pořadí. Soutěž je tedy stále otevřená a šanci mají
další běžkyně a běžci. Neváhejte tedy a přijďte se
zúčastnit dalších závodů Okresní běžecké ligy.
Tím může být například jeden ze závodů seriálu
Hraběnka cupu.
Výsledkový servis a aktuální dění při OBL 2012
mohou příznivci běhu sledovat na webu www.oblblansko.cz. Na vaše případné dotazy a připomínky
budeme rádi reagovat na naší e-mailové adrese
obl@oblblansko.cz.
-obl-

Uzavření knihovny
Městská knihovna Blansko oznamuje, že bude od 2. 7. do
24. 8. 2012 z důvodu konání zákonem stanovené revize
knihovního fondu a následnému čerpání řádné dovolené
uzavřena. Běžný provoz bude obnoven v pondělí 27. 8. 2012.
Děkujeme za pochopení.

FOTOREPORTÁŽ Z PREMIÉRY ZDEŇKY MLÝNKOVÉ

Fotografiemi Ladislava Krále se vracíme k pohodové, takřka rodinné, atmosféře pátečního podvečera 4. 5. 2012, kdy v Městské knihovně Blansko proběhla za velkého zájmu veřejnosti vernisáž první výstavy obrazů
blanenské rodačky Zdeňky Mlýnkové. Úvodní slovo pronesla Mgr. Jana Trubáková, v kulturním programu vystoupili učitelé a žáci SZUŠ Blansko. Výstava je k vidění v provozní době knihovny do 1. 6. 2012.
Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko
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Řádková Inzerce
Soukromé inzeráty s napsaným textem, telefonním číslem a adresou prodejce vhoďte
do schránky u vchodu do restaurace Punkva na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na
email monitor@monitor-bk.cz.

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

PRODEJ
* Novostavbu bytu v Blansku 4+kk, 92 m2, OV,
krásný výhled, vlastní topení. Záruka, cena 2,2 mil.
Tel. 776117788.
* 3+1 po rekonstrukci, Sever. Tel. 736443583.
* 1+1, OV, v Blansku, cena 650.000,- vč. zařízení
(lednička, pračka, nábytek). Velmi pěkný. Klidné
prostředí. Možno nastěhovat ihned. Při rychlém
jednání sleva. Tel. 739357706.
* Televizor Samsung, pouze pro kabelový příjem
200,- Kč. Tel. 605962194.
* ADSL Modem WELL pro připojení internetu. 100,Kč. Tel. 605962194.
*Benzínovou sekačku, levně. Cvičicí lehátko na
potíže s páteří. Tel. 723320548.
*Do plynového ohřívače vody vložku P.O.35 po
generální opravě. Cena dohodou. Tel. 737565661.
*Elektrický sporák, trouba, sklokeramická deska, v
bezvadném stavu. Tel. 732779990.
* Dětskou dřevěnou postýlku včetně matrace, potah
je možné prát. Rozměry: d.123, š.67, v.90 cm, cena
600 Kč a malou dětskou kovovou šlapací tříkolku
- velmi zachovalou, cena 600Kč. Tel. 608958869.
* Akvárium 450x450x600, levně. Tel. 737217763.
* 3+1 Podlesí; OV; 3.p s výtahem; plast. okna; šatna.
Tel. 606648772.
* 2 + 1 v centru Blanska, cihlový, revit. oken, vlastní
topení, možno i s garáží nebo garáž samostatně.
Bez RK. Tel. 603230688.
* Zahradu s chatkou, el. přípojka, Blansko - Hluchov.
Tel. 603230688.

KOUPĚ
* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* 3+1 v Blansku. Ne RK. Hotovost. Tel. 724049215.
* Dojíždím za prací do Brna a v Blansku potřebuji
koupit byt do 1,7 mil. Na lokalitě mi nezáleží. Děkuji
za tel. nebo sms. 732494493.

RŮZNÉ
* Sháníme podnájem 2+1 v Blansku na Severu,
nejlépe v nízkých bytovkách. Jsme mladá rodina,
nekuřáci, bez zvířat.Tel. 733761020.
* Pronajmu byt v Blansku, OV 1+1 částečně zařízený, plastová okna. Cena - 3000 Kč + inkaso. Tel.
776641800.
* 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. V případě
zájmu prosím volejte 724 142 463 nebo 728898707.
* "Nabízím ubytování v rodinném domku v Ráječku.
Pouze pro nekuřáky. Tel. 721726425.
* Nabízím ubytování pro jednotlivce nebo bezdětný
pár v pokoji s příslušenstvím v rodinném domku v
Ráječku. Pouze pro nekuřáky. Tel. 721726425.
* Pronajmu byt 2+kk, cihlový, 56m2, nadstandardně
vybavený, lokalita Blansko cena 7000,- Kč + inkaso,
tel. 774757702.
* Nabízíme pronájem bytu 2+1 na Chelčického. Tel.
601509088.
* Nabízím pronájem garáže ve Zborovcích - Sloupečníku. Tel. 601504313.
* Hledám touto cestou někoho, kdo pracuje v Brně,
nejlépe Řečkovice, Medlánky, Kr. Pole a měl by jedno
volné místo v autě, nebo naopak spolujezdce. Tel.
776073629.
* Pronajmu pěkný, větší byt 1 + 1 v Blansku slušným
lidem. Volný ihned. Tel. 737900946.
* Daruji štěně (fenku) kříženec labradora a bern.
Salašnického psa. Stáří 8 týdnů, zvyklá na pobyt
venku. Tel. 723935006.

Sportovci TJ ČKD Blansko bilancovali
Ve čtvrtek 10. května se konala Valná hromada Tělovýchovné jednoty ČKD Blansko. V úvodním
projevu zhodnotil předseda TJ Michal Souček výsledky jednotlivých sportovních oddílů a podmínky,
ve kterých provozují svoji činnost.
želkářské lize žen, družstvo kuželkářů TPS mužů,
Za nejzásadnější úspěch označil vztah města, ktedružstvo žen a mužů ve stolním tenise. Z jednotlivců
ré převzalo do svého vlastnictví všechna sportoviště
byli nejlepší: stolní tenisté - Marie Jirůšková - A družTJ a tím zbavilo sportovce největší finanční zátěže,
stva v 1. lize žen a sportovní manažer Josef Kvíčala.
kterou byla údržba budov a ceny energií. I přes tuto
Z oddílu kuželkářů byly vyhodnoceny prvoligové
příznivou okolnost zůstaly tělovýchovné jednotě
hráčky a reprezentantky ČR Zdeňka Ševčíková a
finanční závazky z uplynulých let, týkající se úhrad
Lenka Kalová. Dalšími vyhodnocenými byl florbalista
za energie odebrané v minulých letech, které je nutné
Lukáš Jalový, basketbalistka Veronika Čermáková a
uhradit. K tomu pomohla půjčka Města Blansko, která
jachtařka Martina Švarcová.
bude postupně uhrazena dle splátkového kalendáře
Jednání valné hromady se zúčastnil i senátor Jov delším časovém období. Na splnění tohoto závazku
zef Regec, náměstek hejtmana JM kraje Ivo Polák,
se budou muset podílet i sportovci řádnou platbou
předseda TJ ASK Blansko Josef Vrba a další hosté.
členských příspěvků. Předseda ocenil i podporu
sponzorů, kterými jsou Město Blansko, Jihomoravský
V závěru konference byl zvolen i nový výbor TJ ČKD
kraj, a firmy ČBE, RI Okna, FBO Blansko a Trido
Blansko.
Blansko. Z povzdechu předsedy lze usoudit, že
Text a foto: Jiří Šrámek
zájem firmy, jejíž jméno sportovci
reprezentují, je spíše macešský.
V dalším projevu předseda
Souček oznámil, že v deseti
oddílech a odborech bylo 750
aktivních sportovců, TJ opustil
oddíl šachistů a badmingtonu
a poklesl počet aktivních volejbalistů a turistů. V uplynulém
roce dosáhly nejlepších výsledků oddíly kuželkářů, zejména
družstvo žen, účastnic 1. ligy A,
z nichž čtyři hráčky - Lenka Kalová, Zuzana Musilová, Kamila
Šmerdová a Lucie Nevřivová
jsou členkami reprezentačních
družstev ČR.
Úspěšní jsou i členové oddílu tělesně postižených Tradiční
úspěch potvrzují i ženy oddílu
stolního tenisu v 1. a 2. lize, muži
ve 2. lize, divizi a dalších soutěžích. Následovalo vyhodnocení
nejlepších družstev - A družstvo
žen za 3. místo v nejvyšší ku- Oceněné hráčky prvoligového družstva kuželek TJ ČKD Blansko

- vestavěné skříně
- šatny
- předsíně
- úložné prostory
Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz

AK Blansko Dvorská startuje
úspěšně dráhovou sezónu
Atleti z Dvorské se během posledních dvou týdnů rozhodně nenudili. 29. 4. se konal v Blansku,
za účasti atletů z Brna, Břeclavi a Svitav, Memoriál Věry Bušové-Gilkové. Naši atleti zde posbírali 9
prvních míst, 4 druhá a stejně tak i 4 třetí místa.
Za zmínku zcela určitě stojí následující výkony.
Naši mladší žáci obsadili na 60 m překážek všechna tři medailová místa, v pořadí: Zamazal, Zouhar,
Štěpánek. Na 100 m př. nenašel přemožitele starší
žák Ondra Tichý, stejně skvělý výkon předvedl i na
dvojnásobné trati! Michaela Hrubá a Kateřina Fialová
pak Ondrův výsledek kopírovaly i v dívčí kategorii.
Katka dále skočila ve výšce úctyhodných 155 cm a
přidala vítězství ve své kategorii v běhu na 800 m,
stejně tak i její sestra Gabriela mezi ml. žákyněmi.
Míša Hrubá přidala vítězství ve vrhu koulí 907 cm,
na 200 m překážek a druhé místo v oštěpu výkonem 25,5 m. Z mladších žáků vyhrál: výšku Martin
Štěpánek (140cm), Max Beránek vrh koulí a Michal
Zamazal běh na 1000 m.
1. 5. se v Boskovicích konal 2. ročník masové akce
– Běh za sedmizubým hřebenem. 49 běžců dokázal
porazit Michal Zamazal – čili gratulace k cennému
skalpu v podobě prvního místa. O stupínek níž se
na bednu postavila Nikolka Manová, a to v podobné
konkurenci malých běžkyň.
3.5. se ve velmi dobrém světle představili naši
ml. žáci ve Vyškově. Absolutorium zaslouží Michal Zamazal, který po vítězství ve
vyčerpávajícím běhu na 800 m
vyhrál dálku a následně finále
B na 60 m. Perfektní výkony v
jednotlivých diciplínách předváděli i další (D. Pukl v hodu,
R. Burian a M. Szabó ve vytrvalosti, A. Bukáček v dálce,
D. Zouhar a M. Štěpánek ve
výšce).
Tři dny poté si naše starší žactvo odváží z Břeclavi
několik medailových pozic a
osobáky z Břeclavi. Míša Hrubá vyhrála 100 m př. časem
16,20 s, Katka Fialová získala
první místo osobním rekordem
na 1500 m časem 5:19, a poté

ještě dokázala skočit 150 cm do výšky, stejně jako
Míša. Ondra Tichý přidal do své sbírky druhé místo
na 100 m př., rovněž osobním rekordem 16,27 s.
8.5. si v Černé Hoře dali dostaveníčko téměř
kompletní vítězové a vítězky žákovských kategorií
letošního Brněnského běžeckého poháru. Ale ani to
nezabránilo Michalu Zamazalovi v získání další zlaté,
Nikolce Manové v další stříbrné a Adamu Nečasovi
a sestrám Fialovým v bronzu.
11. - 12.5. si naše vícebojařky „střihly“ svůj první
sedmiboj. První den, i přes průměrný výkon na 100
m překážek, položily v dalších disciplínách (výška,
koule a 150 m) kvalitní bodový základ pro další den.
Druhý den se děvčatům podařilo v dálce, oštěpu a v
běhu na 800 m udržet náskok. Z Třebíče tak odjíždí
se zlatou medailí, z nejnáročnější atletické (sportovní) disciplíny Míša Hrubá a s bronzovou Katka
Fialová. Tato dvojice drží v průběžných atletických
tabulkách ČR 2. a 4. místo v sedmiboji.
Více o našem atletickém klubu na www.aed.
webgarden.cz
Weinhöferovi

Kosmetika

Vivivana

Bezručova 52 (býv. Svazarm), vedle stavebnin

KOMPLETNÍ OŠETŘENÍ
všech typů pleti
-

barveni řas a obočí, depilace
indická masáž pleti, šíje,
trapézů a dekoltu,
indická masáž hlavy
včetně vlasových kořínků,
- indická masáž plosky nohou
- aplikace pleťových alginátových
masek: vysušená a pomletá mořská
řasa plus vitamíny a minerály
- masáže rukou včetně zábalu
algin.maskou s pigmenty stříbra

Objednávky na tel.

775230078
Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Joyce Hurley 20.5.2012 v 15 h, Klepačov – Klub pohody
a zdraví, cena 250,- Kč.
Los Brňos 23.5.2012 v 18 h, Klepačov – Klub pohody
a zdraví, cena 250,- Kč.
Čarovné tóny Macochy – 14.-17.6.2012, vždy v 18
h, Punkevní jeskyně. Program: skupiny Brasiliando,
Mezcla, Fuego Latino a Keltské balady a skotská
hudba. Cena 395,- Kč
Galakoncert - Smíšený pěvecký sbor Rastislav, Carl
Orff: Carmina Burana, 30.6.2012 v 19 h, Blansko –
Zimní stadion, cena 300,- Kč, 250,- Kč a 150,- Kč
Ticketpro:
11.7. 2012 Bruce Springsteen – Praha, Synot Tip Aréna
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha, Synot
Tip Aréna
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
19.10.2012 Elán, Brno – Kajot Aréna
Ticketstream:
20.-22.7. 2012 MS Superbike – Brno, Automotodrom
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno, Automotodrom
Ticket Art:
26.5.2012 Alexandrovci, Brno – Kajot Aréna
25.5. 2012 Zlatá tretra Ostrava - Ostrava, Městský
stadion
12.7. 2012 Bratři Nedvědovi – Tenisové kurty Lužánky
11.8. 2012 Noc filmové hudby – Open Air, Zámek
Boskovice
29.10.2012 Lord of the dance, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, Praha
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, cena 65,- Kč.
Regionální publikace, propagační předměty a pohlednice 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
fotografie 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 ilustrována černobílými, barevnými fotografiemi 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 vypravěčů
a osudy firmy 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
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18. května 2012

Fotbalisté FK Blansko
stále bez porážky

Boj o divizi vrcholí! Od posledního vydání Monitoru sehráli fotbalisté FK Blansko další tři zápasy. A
nevedli si špatně. V tom prvním dokázali brankami
Dupala a Doležela porazit vedoucí Vracov na jeho
hřišti 2:1, v dalším utkání zvítězili v úterý 8. května
nad Ivančicemi brankou Petra Crháka 1:0. V ten
den došlo k dalšímu překvapení, když SK Olympia
Ráječko zvítězila na hřišti vedoucího Vracova 1:0 a
pomohla tak blanenským na první místo krajského
přeboru. V sobotu 12. května to jako další odnesl
FK Rajhrad, který v osmé minutě pokořil Jan Doležel
a v 87. minutě dorazil na 2:0 - kdo jiný, než opět
Petr Crhák. Postavení FK Blansko v tabulce zlepšil
třináctý Podivín remizou s Vracovem, čím zvýšil
náskok Blanska před Vracovem na tři body.
Nelze podceňovat ani mužstva z konce tabulky,
jak to pocítil Vracov v utkání se třináctým Podivínem.
A nebylo to lehké ani při utkání Blanska se čtrnáctým Rajhradem, kde uklidňující druhý gól padl až tři
minuty před koncem utkání.
Na prvních místech krajského přeboru je následující pořadí:
1. Blansko - 53 bodů, skóre 53 : 23
2. Vracov - 50 bodů, skóre 60 : 30
3. Kyjov - 47 bodů, skóre 43 : 22

4. Krumlov - 47 bodů,
skóre 31 : 22
Příjemným překvapením jarního kola
je deset utkání bez
porážky s jedinou remízou 2:2 v Bzenci
a rekordním skóre
28 : 4.
Do konce soutěže
zbývá pouhých pět
utkání - s 15. Zbýšovem, 12. Kuřimí, 8.
Ráječkem, 7. Rosicemi a 3. Kyjovem.
Náš největší soupeř
Vracov se utká se 4.
Krumlovem, 10. Boskovicemi, 14. Rajhradem, 15. Zbýšovem
a 12. Kuřimí. Zdá se,
že to podle umístění
soupeřů v tabulce
bude mít Vracov o
něco jednodušší, ale
když prohrál s 8. Ráječkem, remizoval se
13. Podivínem, proč by nemusel ztratit nějaké body
i s jiným mužstvem z konce tabulky?
Text a foto: - Šr -

Zkuste běžet půlmaraton
Na 17. ročník Půlmaratonu Moravským krasem je
již přihlášeno přes 100 běžců a běžkyň. Přihlaste se i
Vy na jedinečnou sportovní událost roku 2012, která
se stala již celorepublikovou záležitostí. V případě,
že si netroufnete na ½ maraton, je možné si zaběhnout kratší trať o délce 2,4 km. On-line registrace je
spuštěna na www.sportujsnami.cz , kde také najdete
on-line startovní listinu, propozice a další informace
o 17. ročníku.
Registrace je také možná v Informační kanceláři
města Blanska nebo v Městském informačním středisku v Boskovicích. Nejvýhodnější registrace končí
31. května 2012.
Akce se koná pod záštitou místostarosty města
Blanska Ing. Jiřího Crhy. V roce 2011 bylo přihlášeno
přes 500 běžců z celé České republiky a desítka
zahraničních běžců.
Tým Sportuj s námi

SQUASH
Dubnový turnaj
Dubnový squashový turnaj přivítal, podobně jak
turnaj březnový, 9 hráčů. Protože tak, jak jsem se
již zmiňoval v předešlém článku, jsme zde málem
„zapustili kořeny“, stanovili jsme tentokrát zápasy
jen na tři sety.
V jedné skupině bojovalo sedm mužů a také dvě
ženy, každý s každým. Závěrečná tabulka nakonec
vypadala takto:
Čeladín Jindřich

20:2

16

Matal Jaromír

20:4

14

Štumpa Radovan

19:5

12

Řehoř Luděk

15:9

8

Pelant Václav

10:14

8

Urban Jan

10:14

8

Nevřiva Libor

4:20

4

Kadrmasová Zuzka

4:20

2

Csakvariová Lenka

4:20

0

Jak z tabulky vyplývá, vytvořily se zde tři trojčlenné
výkonnostní skupiny, kde se o pořadí rozhodovalo

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel
PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ.
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla.
Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

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

do posledních zápasů. O umístnění na 4. - 6. místě
nakonec musela rozhodnout minitabulka vzájemných
zápasů těchto hráčů. Po tomto turnaji, neúčastí zraněného Nabila Laie došlo k podstatným změnám v
pořadí obou doprovodných soutěží těchto turnajů.
V soutěži „Turnajový mágů, kde započítáváme
všechny odehrané sety, se do čela vyšvihl Jan Urban
se 161 sety, na druhé místo poskočil Václav Pelant
se 149 sety. Třetí místo zaujal dosavadní vedoucí
Nabil Lai se 143 sety. Na záda mu však dýchá trojice
Jindřich Čeledín 142, Jaromír Matal 138 a Luděk
Řehoř 132 setů. V soutěži je vedeno 32 hráčů.
V soutěži „Turnajový leader“, kde bodujeme konečná umístění v turnajích, je již první loňský vítěz
Jindřich Čeledín se 88 body. Druhý Nabil Lai má 84
bodů, třetí Jaromír Matal 66 bodů. Na čtvrtém místě
je dvojice Radovan Štumpa a Jirka Vybíhal s 54 body.
Zde zatím bodovalo 24 hráčů.
Pořadí dalších hráčů v obou těchto soutěžích je
zveřejněno na vývěskách ve squashcentru.
-rl-

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

Již

9m9ě,síčně!

od

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

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

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

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

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o.
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

PODLAHA řství Slezák

PRÁDELNA, MANDL

* Podlahy plovoucí, dřevěné, vinylové
* Broušení parket, renovace, pokládka
* Prodej - montáž

Otevírací doba:
po - čt
8 - 16 hodin
pá
8 - 13 hodin

AKCE! - PVC
Tel. 724 738 924, www.podlahyslezak.cz

PEREME, MANDLUJEME,, ŽEHLÍME!

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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