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Potraviny na příděl

Podle titulku si možná myslíte, že jsem se vrátil někam do minulého či předminulého století. Ano,
to byly doby, kdy se potraviny rozdělovaly opravdu přídělovým systémem. Doby válek, kdy armáda
a zbrojní průmysl vyčerpaly veškeré zdroje, doby poválečné, kdy se obnovovaly zničené fabriky,
neobdělávaná pole a nebylo z čeho sytit hladové krky. Potraviny se přidělovaly na odběrové lístky a
úřady bděly nad tím, aby systém byl co možná nejvíce spravedlivý a nikdo nebyl ošizen. Tehdy byla
bída a dalo se to pochopit.
Dnes bída už zdaleka nikomu nehrozí, ale přídělový systém se kupodivu vrací! Potravinářského zboží je
sice všude nadbytek a obchodníci se jen předhánějí
v tom, jak nalákat zákazníky do svých prodejen, když
si ale za opravdu výhodnou cenu chcete koupit více
těchto výrobků, máte smůlu. Prostě vám je nedají.
Supermarkety vyhlašují ve svých tiskovinách pravidelné slevové akce na vybrané výrobky za ceny, nad
kterými se tají dech, proč by si tedy člověk nemohl
udělat pěkné domácí zásoby a nakoupit třeba levný
cukr pro letní zavařování, nanuky do mrazáku před
horkými letními dny, čokolády pro své blízké, mléko s
dlouhou trvanlivostí a dalo by se najít mnoho dalších
výrobků, jejichž prodej je limitován počtem kusů.
Maximálně deset a padej! Ale proč?
Nedávno jsem měl v Lidlu incident kvůli čokoládám.
Byly vyskládané na paletách s desetikorunovou
slevou, nikde žádné omezení. Vzal jsem si jich třicet, od každého druhu po pěti. U pokladny jsem ale
narazil. Prodavačka mi odpočítala deset kusů, zbytek
zabavila, a pravila: “Víc vám nemůžu dát.“ Zeptal
jsem se proč? „Protože vám můžu prodat jen deset
kusů.“ Oponoval jsem, že to není nikde napsáno. „Já
vám jich ale víc fakt prodat nemůžu, je to napsáno
v novinách.“ Argumenty prodavačky jsem nemohl
přebít, protože žádné lidlovské noviny nebyly po ruce.
Tím to ale neskončilo. Pán ve frontě za mnou viděl,
že mladá pokladní má svoje instrukce, a vložil se do
debaty: „Prosím vás, já si ty čokolády vezmu, pán je
zaplatí. Je to v pořádku?“ Pokladní znejistěla. „No,
já nevím, měla bych průser.“ Pán nakonec prosadil
svoje, protože chtěl platit a já jsem ho zdržoval.
A přestože jsem už byl takřka na odchodu, řekl:
„Počkejte, tu další desítku zaplatí moje manželka.“
Prodavačka byla v mdlobách. „Pochopte to! Já za
to nemůžu, ale tyhle už vám neprodám, dívají se na
mně z okna, měla bych průser!!!“ Byla neoblomná a
čokolády zůstaly ležet za pokladnou. Tak jsem situaci
dále nehrotil a vyklidil pole. V těch novinách jsem se

KANCL, technika Blansko, spol.s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko

Tel. 516 414 943

KUCHYNĚ
INTERIÉRY
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

Samostatně stojící RD 4+1 s garáží a zahradou.
Plocha pozemku činí 973 m2.
mob.: 776 855 855 Cena: 1 480 000 Kč

Dům o třech samostatných bytových jednotkách na
lukrativním místě města.
mob.: 777 857 740 Cena: 3 090 000 Kč

RD Němčice

3+1 Blansko-Sloupečník

Pronájem 3+kk Blansko

Samostatně stojící dům se zahradou a garáží v okrajové
části obce. Plocha pozemku činí 1 099 m2.
mob.: 605 163 333
Cena: info v RK

Byt v OV 3+1 s lodžií v klidné, vyhledávané lokalitě
města. Plocha bytu 87 m2 + 7 m2 lodžie.
mob.: 776 855 855 Cena: 1 590 000 Kč

Pronájem bytu 3+kk s balkonem v novostavbě,
nedaleko centra města. Plocha bytu 90 m2.
mob.: 777 857 739 Cena: 8 500 Kč/měsíc
+ služby

kontakt: Smetanova 8,
tel.:
e-mail:

678 01 Blansko
516 833 833
info@realitymacocha.cz

profesionální

Garážová vrata

• je přední
český výrobce vrat
• nabízí standardní i luxusní
provedení vrat
• vyrábí vrata na míru
s největší nabídkou
designu
• zajišťuje pohodlí
a komfort
• montuje vrata od
garáže po hangár
• zaručuje dostupný
a rychlý servis
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Prodej, servis
a programování

pak dočetl, že se prodávají v množství obvyklém.
Co to ale je množství obvyklé? Nevíte? Deset kusů
a padej!
Něco podobného jsem zažil i v brněnském Globusu
s cukrem. Tam bylo hned na cenovce napsáno „odběr
pouze 10 kg“. Dali jsme si s manželkou do košíku
dvě balení a slušně požádali, jestli je může rozepsat
na dva účty. Mohla, a ještě se usmívala. Zeptal jsem
se, proč to dělají, když je přece cukru nadbytek a
není divu, že se o něj lidé za takovou cenu perou. S
naivním úsměvem odpověděla, že má svoje instrukce a že to tak dělají proto, aby se malí podnikatelé
neobohacovali a neprodávali ten jejich levný cukr ve
svých prodejnách, a taky aby se na každého dostalo.
A během té doby, co jsme spolu na toto téma hovořili,
na sousedních pokladnách projížděli chlápci, kteří si
zaparkovali auto zrovna vedle nás a ládovali do své
dodávky cukr ve velkém, každý u jiné pokladny, třikrát
dokola.
Tak co je tohle za nesmysl? Naposledy jsem
podobnou šaškárnu zažil za komunistů. Banány,
pomeranče, mandarinky, to byl sortiment, který se na
tehdejším trhu objevoval sporadicky jen o Vánocích, a
aby se dostalo na každého, byl příděl omezen jedním
kilogramem. Byli jsme doma tři dospělí a tak jsme
si vystáli hodinovou frontu v zelenině na Mikuláše,
ve druhé jsme stáli před Ježíškem, aby děti měly
svátky okořeněné šesti kilogramy exotického ovoce.
S odstupem času to chápu, tento sortiment byl omezen dovozními kvótami, protože jsme byli republika
socialistická. Ale proč dnes?
Nejpřesvědčivější byla ta slečna, která se ve své
bláhové nevědomosti prořekla, že nesmí prodat víc,
aby se dostalo na každého a aby se nikdo neobohatil. Větší blbost jsem dlouho neslyšel. Ukažte mi
obchodníka, který si nepůjde koupit do supermarketu
třeba tunu cukru pod cenou velkoobchodní? Máme
přece volný trh. A zase z druhé strany: ukažte mi
obchodníka, který by mu tu tunu neprodal, byť s
halířovými zisky? Halíře dělají talíře, říkali veksláci,
a to by musel být šílenec, kdyby neprodal. A nebo
mu ji neprodá proto, že ví, že na tom výrobku vůbec
nic nevydělá a je to jen finta jak natáhnout do svých
prodejen zákazníky, kteří si pak za deset kilo cukru
bez zisku nakoupí jiné zboží, na kterém vydělá
mnohem víc.
A tak jsme se dostali do zvláštní doby, kdy supermarkety prodávají mléko za 10 korun, čokolády za
12, cukr za 15 a všichni se těšíme z toho, jak dobře
nakoupíme. Uvědomte si ale, že v téže chvíli čeští zemědělci vylévají nadbytečné mléko před sídlem vlády,
ovocnáři a zelináři zaorávají své úrody, cukrovary a
čokoládovny se uzavírají. A pak vám v Lidlu, Globu
nebo Kauflandu odmítnou prodat zboží, které někde
v zahraničí leží ve skladech a výrobce jen čeká na
povel vyrábět další a další a další. Bez zisku? Omyl.
Jde o to nechat vykrvácet domácí dodavatele, které
se do cen nikdy nevejdou.
Prý se tomu říká obchodní politika. Politika to rozhodně je a sahá hodně vysoko. Možná tak vysoko, že
už brzy někdo bude zase rozhodovat o tom, kolik si
smíme koupit masa, másla, toaletního papíru, menstruačních vložek, zubních past a jiných nezbytných
výrobků. Co to kecám, vždyť ta doba tady vlastně už
je! Stačí vyhlásit akční prodeje a národ bude obíhat
dokolečka pokladny jako za totality. Jen s tím rozdílem, že za nitky netahá stát, ale někdo jiný. Deset
kusů, a padej!
PM

RD Žďár u Blanska
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

volejte

800 800 874
www.trido.cz

NÁBYTEK HAVLÍK

SLEVY

20 let na trhu s realitami:
nejlepší volba při prodeji Vaší nemovitosti

kuchyňských
linek

- 10 %

*
*
*
*
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Prodej bytu 1+kk Blansko – Zborovce, 45 m2, 2.p., bezbariérový...NC – 899.000 Kč
Prodej velkého bytu, garáže a zahrady v Černé Hoře – nové...NC – 2 499.000 Kč
Prodej bytu v OV 3+1 Blansko – Sever, 89 m2, 5.p. mezonet...NC – info v RK
Prodej RD 5+1 Blansko – Lažánky, poz. 330 m2, po rekonstrukci...NC – 1 950.000 Kč
Novostavba RD 5+1+gar. Ráječko – poz. 454 m2, dokončeno...NC – 4 490.000 Kč
Prodej chaty Blansko - Otisky – zahrada 451 m2, sleva možná...NC – 129.000 Kč
Prodej pozemků na RD Blansko – Olešná, Ráječko, Těchov atd...NC – DOHODOU
Pronájem RD Blansko – Sadová, 80 m2, obchod, bydlení...NC – 9.000 Kč + ink.
Pronájem bytu 2+1 Blansko - centrum, 56 m2, nevybavený...NC – 5.000 Kč + ink.

100% právní záruka a seriozní jednání.
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Cena vody roste, aniž by
ji stát musel zalévat

Víte - nevíte

Poslední tiskové konference se zúčastnil ředitel Vodárenské akciové společnosti a.s. divize Boskovice Ing. Petr Fiala, spolu se svým výrobně-technickým náměstkem Ing. Pavlem Mikuláškem a
ekonomem Viktorem Sedlákem. A řeč byla o tom, co občany nejvíce zajímá – o nehorázné ceně pitné
vody.

Oznámení OHK Blansko

Cena za m3 vody:

Čtyřčlenná rodina:

v roce 2006

52,90 Kč

8 464.00 Kč

v roce 2007

58.88 Kč

9 420.80 Kč

v roce 2008

64,69 Kč

10 350.40 Kč

Okresní hospodářská komora Blansko poskytuje
právní poradenství. Poradenskou činnost v oblasti
právní problematiky bude poskytovat absolvent PF
MU a to vždy v pondělí od 10.00 do 15.00 hod. V lichý
týden v prostorách OHK Blansko, nám. Republiky 1, 4.
patro, kontaktní telefon 734 546 778 - Sedláková Tereza. V sudý týden v prostorách OHK Blansko, pobočka
Boskovice, Kpt. Jaroše 17 (bývalý objekt Telecomu) 3.
patro – kontakt 734 546 789 - Trávníková Renata. Tyto
služby jsou pro členy i nečleny OHK zdarma.
JUDr. Milan Hlaváč, předseda OHK

v roce 2009

71,33 Kč

11 412.80 Kč

Prodej vyřazených knih

Jak vidět, náš stát se k občanům chová nejhůře ze všech evropských zemí. Kde jsou doby,
kdy občan naopak díky vysoké dotaci státu platil
za m3 vody pouze 0,80 Kč.

Ve dnech 18. a 25. května letošního roku se uskutečnil před budovou knihovny prodej vyřazených knih.
I díky krásnému počasí se za tyto dva dny prodalo
celkem 1146 knih a časopisů, které jsme vyřadili z
fondu, nebo dostali darem od našich čtenářů. Během
roku se na nás vždy obrací několik návštěvníků s tím,
že mají doma knihy, které už nepotřebují, nemají je
komu dát a do sběru je odevzdat nechtějí. My jsme
samozřejmě rádi, že knihy neskončí v odpadu a pokud
nám to naše prostorové možnosti dovolí, rádi takové
dary přijmeme. Knihovna si z nich vybere tituly, které
potřebuje a ostatní nabídne dalším zájemcům, právě
formou prodeje.
Protože nemůžeme brát neomezené množství knih,
uvítáme, pokud mají návštěvníci seznam knih, které
nám chtějí nabídnout. Další alternativa je nafotit obaly,
nebo hřbety knih a fotografie potom poslat na adresu:
informace@mk.blansko.cz.
Nakonec upozornění pro ty, kteří neměli možnost
nás navštívit před budovou – máme STÁLÝ PRODEJ
v hudebním oddělení ve 4. patře. Otevřeno je každý
všední den kromě středy od 10 do 18 hodin. Cena knihy
a časopisů je 5 Kč za jeden kus.
Pavlína Gargošová

Na tiskovou konferenci jsem si předem opatřil
řadu dokumentů, týkajících se tohoto, pro rozpočet rodin nemálo podstatného problému. Zjistil
jsem, že ne celou sumu ovlivňuje dodavatel
vody a Svazek vodovodů a kanalizací okresu
Blansko, ale pěkně jí dává zabrat stát a Státní
fond životního prostředí, který tvorbu cen určuje. Kdyby podle jejich pravidel cena nerostla,
neobdržel by region dotace na rekonstrukci
vodovodních přivaděčů a obce by ji musely plně
hradit ze svého rozpočtu. Jak uvedl ředitel Fiala,
proto je nezbytné tato pravidla Státního fondu
dodržovat. Zajímavý však je i přímý podíl státu.
Vyplývá to z následující státem určené výše
DPH.
Sazba DPH v různých zemích Evropy:
Stát:
Vodné: Stočné:
Belgie
6%
0%
Francie
5,5 %
5,5 %
Německo
7%
0%
Nizozemsko
6%
6%
Polsko
7%
7%
Španělsko
7%
7%
Velká Britanie
0%
0%
Česká republika 10 %
10 % (zatím)
+ 2 Kč za každý bez
zásluhy státu ze země
vyčerpaný m3 vody.

V okrese Blansko platíme v roce 2010 a
zatím i 2011 za m3 vody 73.43 Kč. Při roční
spotřebě 40 m3 na osobu to činí 2 937.20 Kč.
Čtyřčlenná rodina při této spotřebě zaplatí za rok
11 748.80 Kč. Pro 4 člennou rodinu je to více
o 3 284.80 Kč
Vzroste-li cena na 100 Kč, zaplatí 4 členná
rodina za rok 16 000,00 Kč.
Pokud bude takto cena vody růst, a ona bude,
začnou odběratelé ještě více šetřit, spotřeba
vody klesne na již nekulturní životní minimum
a vzhledem ke klesající spotřebě bude muset
dále růst cena za m3. Je to cesta k tomu, aby
se ČR stala špindírou Evropy .
Kam až to dojde a co to udělá se všemi cenami, do kterých voda, stejně jako pohonné hmoty,
energie, stále nové a narůstající poplatky, vstupuje? To si zatím díky svým příjmům nedovede
v mysli vybavit ani pan Kalousek. Tomu se už
dokonce podařilo ve vládě prosadit, že doposud
10% DPH vzroste pro rok 2012 na 14% a v
dalším roce na 17,5%. A tak se ještě více zvýší
cena vody a všech životně důležitých potřeb.
Asi proto již dnes poslanci, aby vyšli, dumají o
prosazení 230 tisícového platu.
Jiří Šrámek

Má Blansko šanci
se rozvíjet?

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

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

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

* veškeré zboží pro koupelny
* rekonstrukce koupelen
a bytových jader
* prodej plovoucích podlah
od 450,- Kč/m2
* obklady a dlažby od 149,- Kč
* španělská sanitární keramika
ROCA (umyvadla, WC, nábytek,
bidet) - vysoká kvalita
Prodejní doba:
po - pá 8 - 1730
so 8 - 11

Jedním z největších problémů města Blanska je nedostatek stavebních pozemků. Mnoho občanů našeho města staví své rodinné
domy mimo katastr Blanska. Co to znamená?
Mimo jiné klesá počet obyvatel města. Tento
parametr můžeme sledovat z dostupných
statistik. Klesá-li počet obyvatel, snižují se
daňové příjmy města, což je samozřejmě
negativní pro jeho další rozvoj. Takto je nastaveno rozpočtové určení daní v České republice. Téměř všechny subjekty kandidující
do městského zastupitelstva měly logicky ve
svých volebních programech rozvoj bydlení.
Mají šanci dostát svého závazku? V rámci
zpracování územního plánu jsou vymezeny
dvě zajímavé lokality k bydlení a to „Luhy“
a „Písečná“. Ani jedno území však vedení
města nemůže ovlivnit, neboť není vlastníkem uvedených pozemků. Jejich majitelé v
souladu se svými právy mají jiné představy
než představitelé města. Zde je odpověď, zda
je možné dostát volebních slibů. Přesto není
na místě rezignovat. Město se rozvíjet musí,
je třeba hledat nové lokality, i když v případě
našeho města, vzhledem k jeho položení v
údolí to není jednoduché.
Současně nastal čas přemýšlet, zda zmíněné „Luhy“ a „Písečnou“ ponechat i do
budoucna v bonitě stavebního území, pokud
příslušní majitelé nezmění své postoje. Jsou-li zmíněné pozemky tzv. „zablokovány“, je
opravdu problematické upínat se k těmto
lokalitám. Bez této myšlenky nemůže být
dostatek reálně použitelných stavebních míst
v Blansku.
Ing. Jiří Crha,
místostarosta Blanska

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

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

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

Freddieho sloupek
Člověk člověku vlkem...
Výhled z okna jeho bytu je už několik týdnů
ponurý a ošklivý. Za oknem totiž stojí lešení a to
je zakryto sítí. Zateplování domu s sebou bohužel
tyto věci přináší. Na druhé straně se již několik
týdnů na lešení nic neděje. Ne, že by pracovníci
byli líní nebo se hromadně vydali na zahraniční
dovolenou, ale firma, která práce provádí, je zastavila.
Celá situace je zamotaná. Na opravě domu se
proinvestovaly nemalé částky a nemalé částky
taky „visí ve vzduchu“, popřípadě skončily bůh
ví kde. A protože se nájemníkům, kteří ke svým
penězům mají kladný vztah, neboť si je sami
vydělali, nelíbily podivné praktiky dodavatele
stavby, došlo k výměně (zatím jen) názorů. I
poněkud ostřejší. A dodavatel začal vyhrožovat
a psát dopisy, v některých případech i založené
na nepravdě a pak zastavil rozdělanou práci. No
a nájemníkům zbývají oči pro pláč. Zateplení
nedokončené, respektive v nedohlednu. Peníze
pravděpodobně na účtu firmy, která nepracuje,
vidina dalších a dalších nákladů velmi reálná,
včetně odvodů peněz do „fondu oprav“, který se
zdá bezednou studnou.
Už jsem několikrát psal o svých pocitech z
chování nás všech. O špatných pocitech. A to se
ještě v tom popisu velmi mírním.
Člověk člověku je nepřítelem a hlídá si svůj
krajíc, pomoc bližnímu se jaksi nenosí a je mi z
toho smutno. Korupce kvete plným proudem a
každý se stará jen sám o sebe, respektive o to,
jak si na úkor ostatních pomoci. Na rozdíl od některých si nemyslím, že je to situace zaviněná tím,
že máme demokracii a tržní hospodářství. To, že
je něco takového možné, je zaviněno především
nedokonalou legislativou a nemožností postihu
pro ty, kteří se v rozporu s dobrými mravy na úkor
ostatních obohacují.
To chování, ty vztahy jednoho k druhému, jsou
zakořeněny hluboko uvnitř našich srdcí. Pokud
nějaké vůbec máme. Příležitost pak učiní svoje a
neštěstí je na světě. Provázeno je však úsměvy a
rádoby porozuměním směrem k poškozeným. Asi
ne nadarmo zazněl z úst zastupujícího říšského
protektora na adresu našeho národa výrok o
„smějících se bestiích“. O morálním profilu našeho národa, ke kterému patřím, nemám velkého
mínění. Stát při sobě dokážeme jen tehdy, když
někdo přiveze sportovní medaili, vyznamenání
nebo se nějak jinak zviditelní v dobrém světle.
To pak zavlají vlajky, abychom se druhý den zase
vrátili k dusání vlastního písku a snahy něco nebo
někoho ošidit...
„Homo homini lupus“ (člověk člověku vlkem),
pravil kdysi Thomas Hobbes. Ve světle toho, jak
se chovají vlci ve smečce by to pro nás zřejmě
znamenalo výrazný kvalitativní posun vpřed, což
je věc, kterou bych si moc přál, ale se kterou mi
nezbývá nic jiného, než se v modlitbě obrátit k
Nejvyšší instanci.
Freddie
freddiemail@email.cz

Nové kartáče na mycí lince
Na automatickou mycí linku čerpací stanice OMV
v areálu ČAD Blansko a.s. byly dne 20. května 2011
uvedeny do provozu zcela nové kartáče značky Istobal.
V kartáčích jsou po řadách za sebou vplétány
klasické žíně X profil a pěnový materiál. Tato ověřená
kombinace materiálů v poměru 50 na 50% myje velmi
šetrně a zároveň má velmi dobré mycí schopnosti. V
místech , kde profil pěnového materiálu nedokáže vymýt
nečistoty se vždy klasická žíně dostane a přitom je po
celou dobu mycího procesu překryta pěnou a nedochází
tak ke vzniku stopy kartáče na karoserii. Nové kartáče
jsou v černo-oranžové barevné kombinaci.
Zveme veškerou motoristickou veřejnost – přijeďte
vyzkoušet nové kartáče na vlastní karosérii svého vozidla. S kvalitou mytí budete určitě spokojeni a doufáme,
že se stanete pravidelnými návštěvníky na naší čerpací
stanici.
ČAD Blansko a.s.

Plavecký výcvik
Každý rok se naše škola účastní plaveckého výcviku
v Plavecké škole v krytých lázních v Blansku. My, žáci
Základní školy, Blansko, Nad Čertovkou 17, bychom
chtěli poděkovat všem instruktorům plaveckého výcviku
za velmi pěkné vedení, citlivý přístup k jednotlivým
žákům a také za to, že nás naučili nebát se vody a
uplavat určitou délku. Děkujeme, už se těšíme na příští
rok.
Žáci ZŠ Nad Čertovkou

Pozvání na výstavu
Dříve či později všichni zjišťujeme, že ani sebekrásnější dary nám nepřinesou to, po čem člověk opravdu
touží. Jsou hodnoty, které nelze koupit za peníze. Ty
nejniternější, nejjemnější a nejcitlivější jsou také dary,
které otřásaly světem – šperky. Nosí se už celá tisíciletí
– zkrášlují, představují symbol moci nebo slouží náboženským a magickým účelům. V dějinách vyjadřovaly
určité postavení a poselství, byly symbolem lásky i
nevěry. Nejinak je tomu i dnes. Svou ucelenou kolekci
skleněných šperků představí brněnská výtvarnice Helena Řezníčková. Spolu s keramikem Petrem Ševčíkem,
který se věnuje originální tvorbě ze šamotové hlíny, vás
zvou v neděli 5. června 2011 v 18 hodin do Galerie Ve
Věži na slavnostní vernisáž. Výstava je otevřena do
konce června vždy ve středu, pátek a neděli od 13 do
17 hodin. Vstup do galerie je zdarma.
Pavel Svoboda, Galerie Ve věži Blansko

Zabýváte se půjčováním peněz
a nevíte, jak o sobě dát vědět?

TATO CELOROČNÍ
PLOCHA
Tel. 602 543 381
je pro vás jako stvořená!!

3

3. června 2011

Vůle lidu,
vůle marná...
...zaznělo po parlamentních volbách z úst sociálních demokratů, když přes volební úspěch
skončili v opozici. Vítěz nemusí brát vše. Stačí, když se ruka k ruce vine a hned je všechno jinačí.
Pak se čeká, jak to dopadne, kdy se vláda rozpadne - jak by mohl uvést básník.
V Blansku to řešíme úplně jinak. Vůle lidu - vůle
marná se jistí tím, že se vytvoří levopravá koalice
s podporou dvou menších stran, takže jedinou
opozicí jsou čtyři zastupitelé KSČM. Při tak nepatrné síle opozice se lid může třeba zbláznit a s
ničím nehne ani protestní manifestace před radnicí
či petice tisíce nespokojených občanů, která je
proti systému já na bráchu, brácha na mně zcela
bezmocná. Po sametové revoluci to nějaký čas
nefungovalo a vyústilo v sérii dvouročních starostů.
Pak se to kromě problematického období čestného
občanství pro prezidenta zklidnilo, ale vůle občanů
příliš nefunguje dál. Na setkání vedení města s
občany nejen v Blansku, ale už ani v městských
částech skoro nikdo nechodí, protože se po předešlých setkáních nic moc nevyřešilo a občané se
začínají chovat jako by na svoji vůli pro marnost
svého úsilí rezignovali. Moc jim neříkají aktivity
vedení města jako je kompostárna, poloprázdná
průmyslová zóna, Zahradní město odkud si i pro
zapomenuté kvasnice musí občané jezdit do města
autem. Naopak se diví, proč se neprozíravě rušily
mateřské školy, aby se pak musely za šest miliónů
vybudovat dvě nové třídy v ZŠ na Dvorské ulici
(asi za čas ani to dle prognózy ministra sociálních
věcí Drábka o zaměstnanosti žen nebude stačit)
a městu nyní na jiné potřebné akce peníze chybí.
Vedení Blanska, jako jedno z mála, udržuje vší
mocí přebujelý správní aparát, zřejmě z obavy
aby nedošlo na někoho z nepostradatelných přátel
a známých, takže zde se po vzoru sousedních
Boskovic šetřit nebude.
Bohužel, taková je tradice vypěstovaná tím, že
pro poslance, senátory a další prominenty neplatí
stejné pravidlo jako pro prezidenta - dvě funkční
období a dost. Jen jednomu prezidentovi se to
po sametové revoluci, v době rozpadu republiky,
podařilo o pár let protáhnout a důsledky jsou nevratné.
Často si připomínáme, a je to dobře, období tzv.
sametové revoluce. Období, které spělo k dalšímu
historickému předělu dějin, k sametově bouřlivému
roku 1989. Zejména pražské události se postupně
stávaly celorepublikovou euforií a bojem za změnu politického klima. V závěru roku vznikala i v
Blansku a blanenských závodech Občanská fóra,
měnila se vedení města i továren, někdy k lepšímu,
jindy, bohužel, naopak.
V Blansku politická situace vyvrcholila 27. listopadu 1989, kdy se všechny blanenské závody
zapojily do generální stávky a pod vedením svých
občanských fór se jejich zaměstnanci sešli na
společné manifestaci před budovou Okresního
národního výboru na tehdejším náměstí Vítězného
února. Názory stávkujících se snažil projevem z
balkonu ONV ovlivnit vedoucí tajemník OV KSČ
Vlastimil Krátký, ale byl občany, kteří zaplnili celé
náměstí, vypískán. Poté se jinak pokojná manifestace rozešla. Další průběh událostí pak řešila ve
svých podnicích zaměstnanci zvolená Občanská
fóra a v Blansku městské OF. Na rozdíl od podnikových fór to blanenské, jehož mluvčími byli zejména
Alena Světlíková, B. Fic, Josef Bednář a další, se
staralo více o malichernosti, než o vývoj města k
lepšímu. Zatím co jejich hlavní iniciativou bylo přejmenovávání ulic, daleko schopnější OF Boskovic
zaujalo klíčové pozice počínaje předsedou ONV
a konče vedoucími rozhodujících referátů tohoto
úřadu. Pro blanenské členy OF bylo zřejmě podstatnější obsadit sami sebe do funkcí ředitelů škol
a továren. Kam je potom dovedli brzy poznal každý
občan a zaměstnanec, někdy až příliš nepříjemně,
sám. Až byly rozhodující blanenské továrny – Metra
i ČKD Blansko na dně, byli povoláni zpět, bohužel
pozdě, v roce 1990 odvolaní ředitelé Jaroslav Šejnoha a Ladislav Štégner, aby se ještě pokusili své
závody zachránit. Vím, že se tyto řádky mnohým
špatně čtou. Nemálo lidem se však na některé z
nich, zejména na bývalého fóristu a ředitele ČKD
Blansko Josefa Bednáře, nejdražšího starosty
Blanska Vykydala a předsedu ONV, boskovického
občana Slámu, který zrušil dostavbu blanenské
nemocnice, špatně vzpomíná. V souvislosti s
politickými momenty ustoupila do pozadí i řada
významných akcí, které se v roce 1989 zrodily. Za
všechny alespoň výstavba důstojné tržnice v dosud
nefunkční Růžové ulici. V polovině prosince - 13.
12. 1989 byla ještě zorganizována manifestace
proti stavbě dalších výrobních prostor Lachemy
na Starém Blansku. V tradici změn názvů ulic byl
zmodernizován a změněn i znak města, bohužel
ne směrem k jeho historické kráse.
Počátkem roku 1990 došlo k rekonstrukci vedení
města. Dne 8. března rezignoval na funkci starosty
Ing. F. Ladič, kterého dočasně nahradil Ing. V. Haška, zástupcem se stal Ing. K. Plch a do rady města
byli kooptováni Ing. V. Bělík, Dr. O. Kopřiva, Ing. V.
Pelant, P. Maňoušek, Ing. Z. Musil a J. Slavíček.
Později radu doplnili RNDr. M. Vykydal, Ing. J.
Bednář, MUDr. D. Kráčmar, J. Bača a Ing. J. Polcr.
Řádné volby proběhly až 24. listopadu. Starostou

byl zvolen RNDr. M. Vykydal (ČSL) místostarostou
Ing. K. Plch (OF). Z tehdy zvolených zastupitelů
jsou členy tohoto orgánu města dodnes PhDr. J.
Králová (ODS) a S. Navrkal (KSČM). Voleb se
zúčastnilo rekordních 96,8% voličů, jejichž počet
do voleb v roce 2010 postupně klesl až na 47,16
%, u voleb do senátu dokonce až na 21,22%.
Další čtyři roky byly obdobím závažných chyb,
kterých se vedení města v čele se starostou
Vykydalem dopustilo a které stály město nejen
milióny korun, ale i kus jeho historie. Začalo to 22.
srpna 1991 bezplatným pronájmem domu rodiny
Sochorovy na nám. Svobody č. 12 panu Bohumilu
Pečínkovi k provozování restaurace až do konce
roku 1995 s možností prodloužení. Budova byla
vrácena v dezolátním stavu bez nároku na úhradu
škod, jelikož ne příliš schopné vedení města nemělo zdokumentován stav budovy v době předání
a tudíž nebylo možné vyčíslit způsobenou škodu.
Koncem listopadu 1991 nabídl ředitel Adastu
Blansko Ing. J. Hasoň starostovi Blanska RNDr.
Vykydalovi bezúplatný převod podnikové mateřské
školy na Údolní ulici. Starosta si však kladl takové
podmínky, které převod znemožnily. Dopadlo to
tak, že nakonec město, které školku potřebovalo,
ji místo daru muselo od nového vedení Adastu
zakoupit.
V závěru roku proběhla před radnicí manifestace občanů Písečné, protestujících proti povolení
stavby kravína pod okny jejich bytového domu.
Starosta jejich protesty neuznal, jelikož prý nejsou účastníky stavebního řízení, protože mezi
plánovaným kravínem a jejich bytovým domem je
polní cesta v majetku města a klidně přehlédl, že
se stáj staví bez stavebního povolení. To trvá od
roku 1991 do dnešních dnů. Ještě horší rozhodnutí
padlo k nabídce ředitele Metry Blansko Ing. Jiřího
Martince, který dopisem z 21. ledna 1992 nabídl
starostovi Blanska Vykydalovi převod budov sokolovny - v té době Závodního klubu ROH Metry a
devítiposchoďové budovy internátu na Dvořákově
ul. č. 4a. Nabízený převod nebyl přijat. Důsledkem
je, že sokolovna byla prodána, zcela zničena,
nakonec vyhořela a musela být zbourána. Město
tím přišlo o jedno ze dvou kulturních zařízení, které
bylo postaveno díky úsilí blanenských sokolů.
A internát? Ten získala společnost Gastroinvest
Praha. Majitel však bez zaplacení zmizel, zatím co
budova chátrala a až byla v dezolátním stavu, tak
ji město za spoustu miliónů zakoupilo a opravilo,
aby získalo potřebné byty pro občany. Viník těchto
škod nebyl pojmenován, dokonce se o to ani nikdo
nepokusil.
Ve stejném roce byl městem v sousedství nám.
Svobody prodán vyškovské firmě pozemek na
stavbu obchodního domu Magnum. Aniž by se kdo
zajímal, zda je tato firma schopna tak náročnou
stavbu financovat. Podle toho to dopadlo. Rozestavěné monstrum „zdobilo“ centrum města několik
let, než je zakoupila VZP a stavbu dokončila.
O minulosti se často argumentuje frontami na
banány, dnes máme podstatně závažnější fronty
před úřady práce. V blanenských firmách - Univa i
ČKD, které se propadly do konkurzu, ale i v Metře
se počty zaměstnanců změnily z tisíců na stovky
a Adast, který byl prodán v konkurzu za směšných
27 miliónů korun, skončil úplně. Rozmohla se
korupce, podvody a přepodivné konkurzy, jejichž
původci z institucí státu jsou, na rozdíl od těch,
kteří na ně poukáží, beztrestní. Vláda lidu, o které
ve své Modlitbě tak krásně pěla Marta Kubišová,
se rozplynula ve vládu několika do své moci zahleděných politiků.
Uplynulo bez pár měsíců 22 let. Jaká to byla
léta, zhodnotí s odstupem času až příští generace.
Zejména starším občanům se nelíbí, jak se rozprodává majetek státu cizincům, letos už dokonce dochází i na zemědělskou půdu a pozemky. Někteří
občané zvažují, zda osobám sametové revoluce
včetně Havla šlo více o demokracii, nebo navrácení rodového či získání cizího majetku. Peníze,
které dříve plnily státní pokladnu, se ztrácejí ve
stech miliónů i na kontech ředitelů firem se státní
účastí, jejichž příjmy zkreslují pro běžného občana
nereálný průměrný plat jaký má málokdo, nebo v
miliardových deputátech akcionářů zahraničních
společností. Zrušilo se právo na práci i pracovní
povinnost, takže ani vězni pracovat nemusí, obléká
i živí je za peníze daňových poplatníků stát a je
jim lépe než bezdomovcům pod mostem. Jsme
dokonce jediným státem na světě, který kromě
Práva celou svoji sedmou velmoc, jak je označován
tisk, prodal cizí mocnosti.
Mnohé se zlepšilo, mnohé naopak. Kterého
je a bude více, nebo zda se změníme ve stát s
bohatými jednotlivci a chudým národem, jak často
slýchám, ukáže až budoucnost. I přes délku této
vzpomínky nebylo reálné popsat vše. Jednou o
tom bude, doufejme, že fundovanými historiky,
napsána pěkně objemná kniha.
Jiří Šrámek

Věřím, že zastupitelé nezklamou!
Zápisy ze zasedání Rady města Blansko mi delší dobu připomínaly citát - nepotěšili jste mně, ani
já vás nepotěším - až se objevil zápis z 12. schůze Rady města Blansko konané 24.5.2011.
Ten se od těch předchozích, které mně většinou
připomínaly zápisy akciových společností v rubrice
koupě, prodej a pronájem, lišil významným usnesením o podpoře tělovýchově a sportu, kterému
se věnuji více jak půl století a měl jsem pocit, že
blanenští živnostníci, později podniky Metra a ČKD
mu byli nakloněni a investovali do sportu mnohem
více, než město, které sportovci jako Daněk, Bušová,
Hlaváčová a řada dalších svými výkony ve světě
proslavili.
Na uvedené schůzi Rada rozhodla předložit
červnovému Zastupitelstvu města Blansko návrh na
převod objektů a sportovišť včetně příslušenství do
péče a majetku Města Blansko. Jedná se o movitý
majetek ASK Blansko, TJ ČKD Blansko a FK Apos
Blansko včetně zabezpečení nezbytného provozu
těchto sportovišť a realizace připravené rekonstrukce fotbalového stadiónu na Údolní ulici v hodnotě
3.766.000 Kč.
I přesto, že jsem si po zkušenostech zvykl nejásat
předem, neodolal jsem, abych vyčkával až jak to v

úterý 7. června dopadne. Věřím, že takto prospěšný
záměr zastupitelé neshodí. Už proto, že i mezi nimi
je řada těch, se kterými jsem se v turistice, lyžování,
orientačním sportu, plavání i kopané či hokeji setkal
a o jejichž podpoře sportovcům nepochybuji.
Jiří Šrámek

www.jezat.cz
Pracovní
výška 22 m
Hmotnost
vozidla 3,5 t
Vhodné pro:
- opravy a údržba veřejného osvětlení
- kácení a úprava stromů
- nátěry a opravy fasád
- montáž, vylepování reklam a billboardů
- mytí oken a prosklených budov
- hromosvody, okapy, antény, kamery
- opravy a nátěry el. osvětlení
- montáže vzduchotechniky, klimatizace
- výstavba a opravy objektů
- konstrukce staveb
- fotografování a filmování

JEZAT, s.r.o.
Na Hrázi 309
Rájec – Jestřebí
Tel.:

605 24 77 41
605 24 77 42

Cena dohodou
dle požadované
pracovní výšky.

Salmovka v Rozmarýnku
V pátek 20. května se žáci tříd 7. A, B ZŠ a MŠ
Blansko, Salmova 17 vydali do Brna do Rozmarýnku.
Že nevíte, co je Rozmarýnek? Rozmarýnek je jedno z
pracovišť Lipky. Posláním Lipky je služba lidem, kteří
se zajímají o šetrnější postoje k přírodě a životnímu

prostředí doma i ve světě. A Rozmarýnek nabízí kromě jiného i akce pro školy. Snaží se ukázat přírodu
poutavou formou. Ukazuje praktické návody, jak být
ohleduplnější k životnímu prostředí a jak je možné
využívat přírodu a to, co nás obklopuje, v běžném
životě.
Program, kterého jsme se zúčastnili, se
jmenoval Čarodějné býlí a byl zaměřen
na léčivé byliny. Dnešní svět se nechal
okouzlit syntetickými preparáty a jaksi
jsme zapomněli na mnoho možností,
které nám dává příroda a její produkty.
A tak si žáci vyzkoušeli například, jak se
vyrábí heřmánková a měsíčková mast
nebo podle čeho rozlišíme a k čemu
jsou dobré různé léčivé byliny. Velmi
zajímavou součástí byla i ochutnávka
bylinkových čajů.
Toto dopoledne naši žáci nejen strávili
v příjemném přírodním prostředí, ale
navíc získali nové informace, které
jim určitě budou užitečné v budoucím
životě.
Tomáš Barták, ZŠ a MŠ, Salmova

4

3. června 2011

BUDUSTIHLA

Postřehy z USA #4

Titulek možná zavání exotickým buddhismem, ve skutečnosti se však jedná o často užívané slovní spojení, které se vybavuje ženám každodenně při pohledu do zrcadla. Budu štíhlá! To je předsevzetí, které si
každé ráno při pohledu do zrcadla vezme za své snad každá.
Jeden můj kamarád, s nímž jsem sdílel kancelář v
ČKD kdysi před třiceti lety, měl na to perfektní přirovnání:
„Ženský nezměníš. Každá má nejchytřejší děti, nejblbějšího chlapa, nemá co na sebe a potřebuje shodit nejmíň
pět kilo.“ Nechci jmenovat, ale Pepa Vágner měl pravdu
a přes několikeré převraty se jeho životní poučka vždy
potvrdila.
Odvěkou touhou všech žen je, aby měly hezkou postavu a pleť. Aby nebyly vidět oblejší partie, aby svaly
byly pevné, aby pokožka působila mladistvě a čerstvě,
aby nebyly s přibývajícím věkem vidět vrásky a nedej
bože, aby se v nejsvůdnějších partiích objevila celulitida!
S tím se něco musí udělat.
A tak jako ženy toužily po ideálních tvarech, z drtivé
patrie těla, které jsou potřeba, tedy záda, břicho, nohy,
většiny to byli muži, kdo se snažili najít způsob, jak ženám udržet, vrátit nebo nahradit s přibývajícím věkem
hýždě. Ve druhé fázi se věnujeme odstranění celulitidy
jejich odcházející půvaby. Přemýšleli a vymysleli toho
v choulostivých patiích, je to vlastně taková podtlaková
žehlička, která odsává podkožní tuk a vyhlazuje „pomespoustu. Od klasických ručních masáží, jejichž počátek
rančovou“ pokožku. Je to vidět na první pohled už při
sahá do antické doby, až po zcela moderní elektronické
první aplikaci, výsledný efekt se dostavuje po několika
přístroje, u nichž ruční práci převzaly počítačové řídící
opakováních. Závěrečná část procedury je věnována
jednotky, které jsou určeny právě pro ten účel, aby
bolestivým místům, jako je krk, ruce nebo nohy. Savaše postava s přibývajícím věkem byla stále vnadná
mostatnou kapitolu tvoří ošetření obličeje, kdy na pleť
a přitažlivá.
aplikujeme speciální krémy k vyhlazení vrásek a přístroj
Vrcholem jejich snažení se stal nejnovější přístroj
je dokáže vyhladit natolik, že je výsledek viditelný už při
NIODÉ VAC III. Je určen pro detoxikaci organismu,
prvním použití. Systém je ale založen na pravidelném
redukci a odstranění celulitidy, zpevnění pokožky,
opakování, které přináší teprve pak požadovaný efekt,“
odstranění vrásek, křečových žilek, ale také pomáhá
říká majitelka Studia linie Erika Skotáková.
od bolestí zad, zavodnění nohou, celkové detoxikaci
A protože si rád vyzkouším vše na vlastní kůži, nechal
a vůbec. Nemá smysl, abych se rozepisoval detailně o
jsem si aplikovat ukázkovou proceduru se zaměřením
mnoha funkcích, které tento přístroj má, to vám vysvětlí
na bolesti zad a brnění v rukou. Bylo to příjemné, ale
majitelka Studia linie Erika Skotáková při osobní návštěže by zmizely jako mávnutím proutku, to se říct nedá.
vě. Jak probíhá?
„Vacupres není založen jen na jednorázovém použití.
„První návštěva trvá zpravidla půldruhé hodiny.
Na trvalé problémy jsou efektivnější pravidelné návštěvy
Během té doby ošetřím každému zákazníkovi všechny
zhruba po pěti dnech, teprve pak se projeví léčebné účinky. Proto nabízím novým zákazníkům výrazné slevy při
zakoupení permanentky,“ pokračuje v povídání majitelka
Vystavuje Galerie Kruh
studia i masérka v jedné osobě.
Absolvoval jsem potom vakuovou masáž ještě dvakrát
Mimořádně zajímavou výstavu obrazů, tapiserie a
a musím uznat, že ke zlepšení opravdu došlo. „Kdyby
keramiky připravila pro přátele umění Galerie Kruh v
vás to ale pořád bolelo, určitě navštivte specializovaného
budově rájeckého zámku. Vystavena jsou díla akademické malířky a grafičky Jiřiny Hartingerové, Mgr. Ildy
lékaře, my nejsme ordinace,“ varuje mě paní Erika a
Pitrové, Dagmar Sochorové a Mgr. Tomáše Vrány.
dodává: „ale jak se tak na vás dívám, vy jste ten typ, co
Výstava bude otevřena v provozní době zámku do
k doktorovi stejně nepůjde. Tak přijďte zase příští týden.
23. června 2011.
Moc volných termínů už tady nemám, to víte, co vyšel
Text a foto: - Šr v Monitoru inzerát, mám spoustu nových zájemců,“
uzavíráme debatu a já odcházím. Odpočatý, uvolněný,
příjemně naladěný a těším se na další návštěvu.
PM

vyrobený v Anglii a používaný při
významných událostech (na zvon
se zvonilo naposledy na oslavu
narozenin George Washingtona
někdy v roce 1846), přičemž od
30. let 19. století se pro něj vžil
název Liberty Bell. Je znám svojí
prasklinou, o které nikdo netuší, jak
vznikla, ale od dvou marných pokusů jej opravit se dále nepoužívá,
pokud nepočítáme jeho užití jako
symbolu svobody. Je na něm byblický nápis: „Vyhlašujte svobodu po
celé zemi, všem jejím obyvatelům“
(Leviticus 25:5) a je vděčným cílem
mnoha objektivů.
Od historie ke sportu. Philadelphia je sportovní město, hrají zde
hokejoví Flyers, v posledních leIndependence Hall (interiér)
tech výborný tým, který je vyhlášený (podle chování) asi nejhoršími
fanoušky v NHL, a zastoupeny další
Philadelphia
profesionální sporty: 76’ers (NBA), Phillies (MLB),
Eagles (NFL) nebo Union (MLS). A když už jsme u
Philadelphia je dalším místem, kudy kráčela poměrsportu, k Philadelphii neodmyslitelně patří ještě jedna
ně krátká historie současné zámořské velmoci. Město
(byť fiktivní) sportovní legenda: Rocky Balboa, mistr
bylo dočasně hlavním městem USA v letech 1790 až
světa v boxerské těžké váze, ve filmové sérii ztěles1800, dokud se nedokončila výstavba federálního
území: District of Columbia, kde je
hlavní město od té doby dodnes.
Ale nejen tím je Philadelphia
zajímavá. Hlavní atrakcí je z pochopitelných důvodů malá nenápadná budova, ve které se sešli v
červenci 1776 „otcové zakladatelé“
a po dlouhých hodinách jednání a
přepisování zde byla podepsána
Deklarace nezávislosti. To, že byl
a je tento počin pro USA jedním z
nejvýznamnějších svědčí fakt, že
4. červenec je státním svátkem,
patrioticky se slavícím bez výjimky
všude kam oko dohlédne, nezávisle na tom, zda jste Demokrat
nebo Republikán. Na návštěvu
Independence Hall se dostanete
snadno, opět se stačí jen dostavit
a zdarma si vyzvednout vstupenku
Liberty Bell (Zvon Svobody)
na přesný čas, vystát si asi 15
minut frontu a pak už se zaposlouchat do výkladu místího Rangera,
něném Sylvesterem Stallonem. Pokud jste ten film
zasazenou do historických souvislostí, s nádechem
viděli, mezi legendární obrazy patří Rocky, jak trénuje
poučení o architektuře 18. století i upozornění, že toho
boxováním do zmrzlého masa a vybíhajícím schody
roku (1776) bylo opravdu teplo a jednajícím pánům v
u velké budovy. Ty schody i budova jsou pravé, jedná
těžkých kabátech a parukách na hlavách bylo asi z rozse o Philadelphia Museum of Arts a Rockyho fiktivní
pravy v domě bez klimatizace pořádně horko obrazně
postavu připomíná socha, která je umístěna dole
i doslova. Interiér Independence Hall je osazen z části
pod schody, kterým se přezdívá „Rockyho schody“.
původním nábytkem, z části pak nábytkem ze stejného
Spousta turistů si schody vybíhá, nechává se na nich
historického období, ale odjinud. I tak na návštěvníky
natáčet a fotografovat a mě při té příležitosti napadlo
dýchá ta dávno minulá doba.
jen to, co si o tom myslí zaměstnanci muzea. Vevnitř
Nedaleko od Independence Hall (dříve Pennsylvania
je totiž bohatá sbírka obrazů (namátkou díla autorů
State Hall) je vystaven jeden z prominentních „obyvajako Monet, Dali, Césanne, Van Gogh, či Bosch). A
telů“ té budovy: Liberty Bell. Jedná se o zvon, původně
přesto je budova hodně populární právě
díky filmům s Rockym. Ale takový (možná
Socha Rocky Balboa
trochu zjednodušený) prostě náš svět je,
nedá se nic moc dělat. Okolí Philadelphia
Museum of Arts je obklopeno nádhernou
parkovou zelení, nedaleko odtud se nachází Eastern State Penitentiary, bývalá
věznice, která sloužila svému účelu mezi
lety 1829 – 1971, přičemž mezi její dočasné „hosty“ patřil i arcimafián a jedna z
hlavních figur podsvětí za doby americké
prohibice: Al Capone.
Ve Philadelphii je toho k vidění ostatně
mnohem víc, než co jsem stačil popsat, ale to je asi všude. Hlavním cílem naší cesty byl ostatně New York,
kam vás pozvu hned potom, co se zastavíme ve státu Maryland, konkrétně
v Baltimore.
Petr J. Drahovzal

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

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

Již od
99,měsíčně!

• www.ceska-informatika.cz • Blansko • prodejna u nemocnice •

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

V sobotu 28. května se konal v zámeckém parku tradiční Historický jarmark
spojený s oslavou Mezinárodního dne dětí. I když v dopoledních hodinách
pršelo, o účast dětí nebyla nouze.

Ať prší, nebo svítí slunce, houpačky nezahálí. Právě tak nepřízeň počasí nepřerušila ani sledování dalších akcí a zábavných programů, které byly pro děti
pečlivě připraveny.

Déšť neodradil ani stánkaře nabízející spoustu dobrot, které se v obchodech
často nevidí. Naštěstí nepršelo celý den, takže byl zachován i odpolední program
a hlavně průvod městem, který vyvrcholil krásným ohňostrojem.
Text a foto: - Šr -
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MY, LIDÉ Z UNICREDIT BANK,
JSME PRO VÁS OTEVŘELI
NOVOU POBOČKU
EXPRESNÍ Konto se základními bankovními
službami na 3 měsíce zdarma a s EXPRES
Kartou k okamžitému použití
PŘEVRATNÁ Hypotéka na bydlení s atraktivní
úrokovou sazbou 2,50 % p.a.*
PRESTO Půjčka s možností získat do hodiny
až 500 000 Kč na cokoli – nově i na splacení
dříve poskytnutých úvěrů. Vyzkoušejte si na
www.splatkomat.cz, jak je to snadné!
* Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek daných bankou.

Více informací o naší nabídce získáte v nově
otevřené pobočce UniCredit Bank Czech
Republic, a.s., Wanklovo nám. 1436, 678 01
Blansko nebo na
tel.: 955 959 882
e-mail: blansko@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

JAK SNADNÉ!
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Detektivka se stává skutečností
Myslíte, že na Blanensku může fungovat soukromá detektivní kancelář? Já jsem si to nemyslel. Ale je to tak, měli jste možnost se o tom přesvědčit z inzerátů, které vycházely v minulých
vydáních Monitoru. Zajímalo mě proto, jak taková první detektivní kancelář v Blansku vlastně
funguje, jaké má výsledky, jestli na inzerát čtenáři reagovali a proč vlastně vznikla.
Zakladatelkou Detektivní kanceláře SPOTTER
je Mgr. Lenka Bezděková, dlouholetá a zkušená
kriminalistka, a než jsme se pustili do povídání o
tom, čím se vlastně její detektivní kancelář zabývá,
neodpustil jsem si otázku:
Co tě vlastně přivedlo k rozhodnutí opustit
policejní řady a vydat se na dobrodružnou a
nejistou cestu soukromého pátrání? Sherlock
Holmes, Phil Marlowe, Perry Masson nebo Jožo
Koumes, to jsou literární či filmové postavy.
Bude vůbec zájem veřejnosti o tyto v malém
regionu ojedinělé služby?
Byl to hlavně zájem lidí, který mě na myšlenku
přivedl. Jako policistka jsem se přesvědčila o tom,
že každý člověk se občas dostane do problémů,
s nimiž si neví rady, potřebuje pomoc a radu, ale
policie ze zákona nemá možnost se těmito problémy zabývat. Proto vznikají soukromé detektivní
kanceláře, v regionu jsme první. SPOTTER nabízí
profesionální a diskrétní služby v oboru jakékoliv
detektivní činnosti.
Mám to chápat tak, že se věnujete šmírování
nevěrných manželek a záletných manželů?
To je špatně položená otázka. Samozřejmě se
zabýváme i těmito problémy, pod kterými si běžný
člověk představuje práci detektivní kanceláře. To
je ale jen okrajová záležitost, která spadá do kategorie mezilidských vztahů. A v ní jsou mnohem
častější problémy, s nimiž se na nás lidé obracejí,
například poškozování majetku. Počmárané fasády, poškozená auta, pravidelně vykrádané nebo
demolované byty či firmy, to jsou nejčastější problémy. Máme k dispozici kvalitní techniku potřebnou
k zajištění důkazů a k tomu, aby se dal pachatel
usvědčit. A nemusí to být jen ty výše zmíněné věci.
Zabýváme se i zajišťováním důkazů při korupci,
doručováním zásilek lidem, kteří záměrně odmítají
přebírat poštu, skrytou šikanou mezi rodiči a dětmi,
domácím násilím…
Domácí násilí mě konkrétně zajímá. Jakou
roli může sehrát soukromá detektivní kancelář
v dokazování, jestli opravdu jde o domácí násilí,
když se odehrává za zavřenými dveřmi?
To je zase těžká otázka. Když například manželka sprostě nadá svému manželovi a on jí dá

pár facek, těžko dokazovat nějaké domácí násilí.
Pro policii a soud musí být zákonnými prostředky
dokázáno, že je násilí jednostranné a opakované
a od toho jsme tu my, abychom to dokázali. Stejně
tak můžeme prokázat šikanu na pracovišti, u dětí
v rodině nebo ve škole.
Jaký je vlastně celkový rozsah služeb Detektivní kanceláře SPOTTER?
Tady bych raději odkázala čtenáře na naše
stránky www.spoter.wbs.cz, kde najdou kompletní
několikastránkovou nabídku našich služeb. Pro noviny je to moc a tak jen namátkově vybírám kromě
věcí výše zmíněných například pátrání po osobách
a věcech, pomoc při neoprávněném užívání bytu,
získávání informací v souvislosti s vymáháním
pohledávek, vyhodnocování pravosti dokumentů,
pátrání po věřitelích, právní poradenství nebo
kontrolu nemocných.
Kontrolu nemocných? I tohle spadá do kompetence detektivní kanceláře?
Taky, ale jen pro zaměstnavatele, kteří si nás
objednají. Jedná se zejména o prvních 14 dní,
kdy nemocenskou platí zaměstnavatel. Je častým jevem, že práce neschopný zaměstnanec
je schopen pracovat v době své „nemoci“ úplně
někde jinde a proč by mu zaměstnavatel měl
platit nemocenskou? Je na nás, abychom mu tuto
nekalou činnost prokázali a ušetřili zaměstnavateli
zbytečné náklady.
A jsme u toho. Na kolik vlastně práce takové
detektivní kanceláře přijde? Podle mě to bude
drahý špás, nebo ne?
Záleží na okolnostech a každý případ je jiný.
První schůzka je vždy ZDARMA, to bych ráda zdůraznila. Na ní si o problému v klidu popovídáme,
vyhodnotíme, jak by mělo probíhat šetření, co jsme
schopni pro klienta udělat a zajistit, a jak je možno
problém vyřešit. Teprve pak přijde na řadu předběžná cena a ta se odvíjí od náročnosti šetření. Naše
ceníky jsou opět na internetu, ale lepší je obrátit
se na nás přímo přes telefonní kontakty 514 141
006, 723 787 701 nebo napsat na e-mail spotter@
wbs.cz. Věříme, že se nám společně podaří nalézt
optimální řešení odpovídající vašim potřebám.
Za rozhovor poděkoval PM

RESTAURACE U RULIŠKŮ
11:00 – 14:00 OBĚDOVÉ MENU ZA 59,KAŽDÝ ČTVRTEK A PÁTEK DRŠŤKOVÁ POLÉVKA.
NA OBJEDNÁVKU DOMÁCÍ HOUSKOVÉ KNEDLÍKY.
KAŽDÝ SUDÝ PÁTEK OD 18:00-21:00
VEČERNÍ CHUŤOVKY:
PEČENÁ KOLENA
NAKLÁDANÁ ŽEBRA
JELENÍ SKOKY NA TOPINCE…
MOŽNOST PŘÍJEMNÉHO POSEZENÍ NA ZAHRÁDCE.

KONTAKT: 606939843

Reakce - polemiky
K otráveným kočkám
Než se dostanu k problému, o kterém jste psali
minule, musím vás pochválit za to, že jste mé reakce
opravdu zveřejnili, ačkoliv jsem v to příliš nedoufala.
Přečetla jsem si také odpovědi, ale nic k nim dodávat
nebudu. Nejsem novinářka ani vydavatelka, píšu
pouze svoje postřehy a názory, které se, jak uvádíte
v tiráži, nemusí ztotožňovat s obsahem dodaných
článků. Měly by se ale ztotožňovat se zákonem!
A zákon praví, že pokud soused svému sousedu
otráví kočku, staví se mimo zákon. Nevím, jestli by
to odborníci označili za přestupek nebo trestný čin,
nedovedu to posoudit. Problém je ale jednodušší,
pokud ho budeme posuzovat z lidského hlediska.
Pán má psa nebo kočku. Je za toho tvora zodpovědný. Ale do jaké míry? Zamyslete se, prosím, jaký je
rozdíl mezi psem a kočkou?
Pes je všeobecně považován za zvíře divoké a je
nutno ho neustále vodit na vodítku, nasazovat mu
náhubek, hlídat, aby někoho nepokousal a sbírat
po něm výkaly, které cestou vytrousí, i když je to
většinou domácí mazlíček. Za něj pán platí poplatek
městu. Za kočku neplatí nic. Kočka vodítko nesnese,
a i když má v přívlastku uvedeno domácí, doma
se příliš nezdržuje. Je to zvíře svobodné a jeho
exkrementy je těžké najít, protože na rozdíl od psů
je po sobě způsobně zahrabává. Bohužel, někdy do
záhonů zahrádkářů, přestože dobrý majitel má pro
svoje kočky připraven domácí klozet, kam se kočky
pravidelně vracejí. Na rozdíl od majiteli hlídaných
psů je ale těžké, vlastně nemožné určit, komu kočičí
hovínko patří? Není nic příjemného nacházet na
svých záhonech různé exkrementy, na druhé straně
není možné kočky vraždit jen pro jejich přirozenou
potřebu vyměšování. To bychom mohli odstřelit
každého vrabce, který nám potřísní okenní římsu
nebo kosy, drozdy či skřivánky nebo jiné ptactvo.
Nikdo to nedělá, jsou to zvířata divoká, podobně jako
kuny, káňata, divočáci a jiná lesní zvířata, která lidem
hodně škodí. Nikdo je ale svévolně nezabíjí, protože
je to trestné, od toho tu máme myslivce.
Kočka nebo pes, to ale nejsou anonymní tvorové.
Každý někomu patří, mají své majitele, kteří za ně
zaplatili často nemalé peníze, platí za psy poplatky
městu, žijí v domácnostech, kde jim lidé poskytují
zázemí a většinou jsou vybaveni, když ne průkazem
původu, tak alespoň veterinárním průkazem o pravidelném očkování či známkou na krku. Mají prostě
průkaz totožnosti jako lidé. A když zabijete takové
zvíře, pak už se podle mého názoru opravdu jedná
o, když ne trestný, pak určitě odsouzeníhodný čin.
A. Kuchaříková

Nepochopitelné...

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

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

V posledním Monitoru znovu zazářila svým článkem „K odvozu odpadu“ paní Kuchaříková. Příznačná jsou její první slova: „Vůbec jsem nepochopila“ a
následuje výčet všeho, co nepochopila. Jenže noviny
nejsou k tomu, aby soustavně vysvětlovaly jedinci
nepochopitelné samozřejmosti. Autorka nepochopila,
proč kritizuji odvoz odpadu o Velikonočním pondělí
a ve dny státních svátků a operuje tím, že ve státní
svátek pracují i lékaři, záchranáři, hasiči, nepřestávají
jezdit vlaky, nemlčí rozhlasové stanice a nesvětí
je ani supermarkety. Milá paní, lékaři, záchranáři,
hasiči, policie a další musí sloužit nemocným a
ohroženým v každé době a v tom smyslu zní i jejich
přísaha, dopravu rovněž nelze zastavit, protože má
návaznost i na spoje v sousedních státech a občané
ji využívají i k návštěvě akcí probíhajících právě ve
dny státních svátků atd. Rozhlas a televize má svůj
program zaměřen k dané události, ale nevycházejí
deníky a nemáte pravdu ani se supermarkety. Mohla
jste se přesvědčit, že i v Blansku projevily první dva
z místních supermarketů úctu nejen ke svátečnímu
dni, ale i ohleduplnost ke svým zaměstnancům tím,
že měly prodejny mimo provoz.

Nepochopila jste ani to, že za práci v den státního
svátku musí zaměstnavatel a zprostředkovaně i
uživatel služby platit zvýšenou mzdu. A teď si představte, že váš obdiv k jejich sváteční práci vychází v
době, kdy vláda jedná o podstatném zvýšení cen za
odvoz domovního odpadu a to dokonce z maximální
částky do 500 Kč uvažuje s posunem až do 2000 Kč
za osobu. Ministr financí by vám měl poděkovat za
podporu jeho úsilí.
Co je však nejzávažnější, je ztráta úcty ke státním
svátkům, které jsou příležitostí pro vzpomínku na historické události, jakými je 1. leden – Svátek obnovy
samostatného českého státu, 1. máj - celosvětový
Svátek práce, 8. květen, 5. a 6. červen, 28. září, 28.
říjen, 17. listopad. A z naprosté neinformovanosti se
ptáte, co do toho pletu církev. Asi jste nepochopila
ani to, že Velikonoční pondělí a svátky vánoční jsou
rovněž státem uznávanými dny pracovního klidu a
říkají: „Pomni, člověče, abys den sváteční světil.“ Pro
vás jsou tyto svátky asi jen dnem, kdy nemusíte do
práce a zaměstnavatel vám je musí proplatit, abyste
se mohla s potěšením dívat z okna, jak vám odvážejí
obsah popelnice, protože nic jiného vám státní svátky
neříkají. Ani na oslavě Dne osvobození 8. května jste
určitě při kladení věnců a vzpomínce na oběti druhé
světové války nebyla.
Jestli já něco nemohu pochopit, pak je to úpadek
vztahu a úcty některých lidí k historii, památným a
slavným dnům svého národa.
Jiří Šrámek

K fotbalovým neúspěchům
Vážený pane Šrámku, jsem sekretářem fotbalového oddílu FK APOS Blansko a chci zareagovat na
poslední článek, nazvaný Cesta do kraje je vydlážděná neúspěchy. Vzhledem k tomu, že jsem členem
„dělného výboru“ (jak uvádíte ve svém článku), nedá
mi to a musím reagovat.
Nechci žádným způsobem snižovat váš status
„sportovního novináře“, ale od začátku co v Monitoru začaly vycházet články věnující se fotbalovému
mužstvu FK APOS Blansko jsem moc nechápal, proč
a mnohdy i o čem jsou!!!! Vzhledem k tomu, že jsem
do VV (a tím myslím výkonný výbor, nikoli stranu
našeho současného předsedy, kterého jste v článku
rovněž nezapomněl zmínit) přišel až po tom, kdy
činnost ukončili Vámi zmiňovaní úspěšní předsedové
(respektive jste jmenoval pouze JUDr. Linkesedera,
nicméně předpokládám, že tím druhým byl míněn
Alois Ťoupek), mohl jsem si zpětně promítnout sérii
jejich „úspěchů“, teď myslím především působení
týmu v MSFL a následný rok v divizi.
Vězte, že to není na takovou oslavu. Spíše naopak. Kdybyste se o fotbal zajímal, možná byste
to taky zjistil, ale jak vidno Vám stačí popsat situaci Vaším subjektivním pohledem a tím to pro Vás
končí. Viz. Váš poslední článek. O výsledcích se
sice zmiňujete, nicméně následně se pouštíte do
hodnocení současné situace s porovnáváním s
věcmi dávno minulými. Pokud byste se v prostředí
výkonnostní kopané pohyboval, nebo pokud byste
před tím, než osočíte současné vedení, kohokoliv
z VV FK APOS Blansko zeptal na situaci, která
zde panuje, možná byste ve svém článku volil
jiná slova! Kontakty na činovníky jsou uvedeny na
našich oficiálních internetových stránkách – stejně
tak jako sportovní komentáře k výkonům našich
svěřenců. Víte, skoro se mi zdá, hlavně vzhledem k
tomu, že MONITOR je čtrnáctideník, že informovat
čtenáře zpětně o výsledcích našeho mužstva snad
ani nemá cenu. Notabene takovým způsobem, jako
to činíte Vy. Jak už jsem uvedl výše, pokud budete
mít zájem, není problém Vás informovat o dění na
VV, pokud chcete tyto informace dále používat v
rámci svého sportovního komentáře k zápasům. Přeji
hezký den a spoustu kvalitních článků, nejen těch
sportovních!
Hynek Jarůšek,
sekretář FK APOS Blansko
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Maraton o v Praze

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.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882.
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Rekonstrukce koupelen, bytového jádra,
obklady i dlažby. Zajistím všechna řemesla.
Tel. 607937765.
* Montáže staveb, zateplení fasád, sádrokartony, bourací práce včetně likvidace. Tel.
724249530.
* RELAXAČNÍ MASÁŽE - Petra Němcová,
Bezručova 52 (bývalý Svazarm), Blansko.
Dárkové poukazy, permanentky. Tel., obj.
737198807.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Renomovaná realitní společnost COLOSEUM NEMOVITOSTI hledá realitní makléře
pro oblast Blansko, Boskovice. PŘIDĚLUJEME NEMOVITOSTI K PRODEJI, vlastní
asistentka a pobočka v místě bydliště. ŽÁDNÉ VSTUPNÍ POPLATKY. Školení ZDARMA.
Tel: 606536536, e-mail: info@coloseumreality.cz.
* * Starší stoly jako nové cca 10 ks zn. HOBIS, viz. na e-shopu www.nabytek-kancelarsky.cz ve výprodeji a dále stůl pracovní-kancelářský vhodný i do dětského pokoje
80 x 160 cm jako nový za 1/2 cenu, odstín
hruška (světle červený), konferenční židle,
skříňku. Ceny dohodou. Tel. 608889821.

www.rosendorf.cz
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Ve dnech 16. 5. – 18. 5. se naše třída O2 z blanenské „obchodky“ v čele se dvěma pedagogy zúčastnila „pražského maratonu“ po památkách.
Naše putování začalo v Poslanecké sněmovně
a Senátu. Díky zástupcům našeho okresu v těchto
institucích jsme se dostali do prostor, které jsou
veřejnosti nepřístupné. Večer jsme navštívili divadelní představení Gottland ve Švandově divadle.
Představení nám přiblížilo lidi a dobu, o níž víme jen
z doslechu.
Druhý den v 8 hodin ráno jsme se vydali do víru
velkoměsta. Po prohlídce Židovského města jsme na
Staroměstském náměstí viděli sv. Mikuláše v květnu.
Přes Stavovské divadlo jsme došli na Václavské
náměstí, navštívili jsme výstavu Starých pověstí českých v Národním muzeu a zjistili jsme význam svého
jména, které nám přidělil automat. Naše spolužačka
prý byla za dávných dob magická kouzelnice.
Metrem jsme se přesunuli do České národní
banky, která se nachází vedle Prašné
brány. Seznámili jsme se s historií platidel,
někteří z nás získali díky soutěži brikety,
což jsou rozdrcené a následně slisované
bankovky. Měli jsme tu čest držet v rukou
zlatou cihlu v hodnotě 10 miliónů Kč. Putování pokračovalo do Národního divadla,
ve kterém jsme měli tu nejlepší péči a cítili
jsme se jako slavné osobnosti. A ne každý
má to štěstí shlédnout Prahu ze střechy
Národního divadla. Pak jsme využili lanovku, pomocí níž jsme vyjeli na Petřín.
Díky výkladu našeho pana učitele jsme se
například dozvěděli, že rozhledna má dvoje
schodiště, po kterých stoupající lidé nahoru
se nikdy nestřetnou s lidmi sestupujícími
dolů. Dále se naše kroky ubíraly směrem na
Pražský hrad, viděli jsme výměnu stráží a
po sběhnutí na Karlův most a Staroměstské

* RD 2,5+1 v Rájci. Zahrádka, garáž, pevná linka, satelit. Bez
RK. Tel. 606810373 nebo 722082228 po 16. hod.
* Horské kolo málo používané v perfektním stavu za 1000 Kč.
Tel. 774741734.
* Jawa - Babeta typ 210-012 r. 1989, pouze vážnému zájemci.
Tel. 516412634.
* STP v Mladkově cca 1000 m2, rovinatý, IS u pozemku. Tel.
739011811.
* Fiat Brava, r.v. 97, 1400 ccm, 160tkm, klima, nová bat., dál.zn.,
rádio, bez ekon. daně, cena 28 tis. Tel. 737565596.
* 2 plastová okna 3dílná, rok stará, i jednotl. Tel. 737817206,
515540639.
* Přívěs plachtový 1200kg, 3,3m x 1,7m ložná, brzděný jednoosý, rok 2003, nové pneu, disky, nová nájezd. brzda, 35 tis.Kč
+ DPH. Tel. 777079911.
* Střešní nosič na Fabii I, Octavii I s přípravou ve střeše,
uzamykatelný, dále k tomu střešní nosič pro tři jízdní kola s
držáky. Tel. 606104411.
* Štěňata novofundlandského psa černé barvy bez PP, odčervená a očkovaná. Tel. 728399768.
* Gramofon. Cena dohodou. Tel. 737806255.
* V Černé Hoře sam. stojící dům 3+1 s menší předzahrádkou,
uzavřeným dvorkem, přístřeškem pro auto. Klidné prostředí.
Bez RK. Cena 2.390.000,- Kč. Tel. 724504557.
* Videorekordér zn. Panasonic a mikrovlnou troubu zn.
Whirpool, velmi zachovalé. Tel. 737900946.
* Plechovou vanu 160 cm, levně. Tel. 739546125.

- obvodových lišt /koberec,lamino/

- půjčovna brusek na parkety

* sportovního ošacení
a bavlněných podprsenek
* možnost koupě přímo z výroby
za velkoobchodní ceny
* v areálu budovy na ulici Poříčí
20a, 678 01 Blansko, 2. patro
* v pracovní dny
od 9:30 do 12:00 hod.

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

KOUPĚ
* 2+1, 3+1, OV v Blansku, lokalita Sever, Zborovce, centrum.
Bez RK. Tel. 721405392/724269392.
* Suchou garáž v Blansku, cenu respektuji, převod zajistím, jen
solidní jednání. Tel: 723000391.
* 2+1 nebo 1+1 v BK s balkonem, pokud možno vlastní topení
nebo kotelna v domě. Tel.603113088.
* V Blansku ihned koupím byt 2+1, spěchá. Finance mám
zajištěny. Tel. 731932016.

RŮZNÉ
* Přijmu šikovnou servírku na obsluhu do hospůdky 1 km
od Blanska. Zodpovědnost a spolehlivost nutností, praxe
v oboru vítána. Info na tel. 777153287.
* Pronajmu 2+1 v Blansku. Tel. 608910854.
* Pronajmu 1+1 na Zborovcích s vl. topením. Tel. 606222001.
* Daruji za odvoz kočárek na balkón. Tel. 737681179.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Tel. 602724073.
* Pronajmu OV 2+1, cihla, na ul. Nádražní. Tel. 775438868.
* Přenechám mobilní internet - 390 Kč/měs. Tel. 777079911.
* Hledám řidiče s volným místem na dojíždení z BK, popř. (BZK)
do Slatiny, tam a zpět, ranní a odpolední směna. Tel. 36215716.
* Pronajmu zařízený byt 3+1 v Jedovnicích. Tel. 777174648.

*
*
*
*
*

vodoinstalační práce
topenářské práce
plynoinstalace
stavební práce
OPRAVY vodoinstalace,
odpadů, kanalizace

Kontakt:

Blanka oznamuje

výhodných cen na prodej

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

Nabízíme:

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

NABÍDKA
Pražská 1, Blansko

PRODEJ

náměstí jsme viděli v akci i pražský orloj. Zde také
skončilo seznamování s Prahou pro tento den.
Středeční ráno jsme zahájili v Klubu cestovatelů,
kde nám pan David Švejnoha podal zajímavý a velice
poučný výklad o Africe, který byl spojen s ochutnávkami tradičního afrického jídla a pití. S naším
pražským maratonem jsme se rozloučili předáním
pomyslného štafetového kolíku třídě E2 a návštěvou
Vyšehradu a Slavína.
Naše seznamování s Prahou bylo velice vyčerpávající, ale zároveň užitečné. Poznali jsme místa,
kam bychom se běžně nedostali, prožili jsme s třídou
hezké chvíle a jsme zase o něco chytřejší, ale musíme říct: ,,Všude dobře, doma nejlíp."
Kateřina Rybářová
a Nela Tihelková, studentky O2

LACETEX, s.r.o.

Aktuální předprodej:
Agnes Belladone – 10.6.2011 v 19.30 h, Blansko –
Dělnický dům, cena 250,- Kč
Čarovné tóny Macochy – 9.-12.6.2011, vždy v 18 h,
Punkevní jeskyně. Účinkující: Irena Budweiserová
a skupina Fade In, Jiří Stivín, Ivo Jahelka, Martina
Kociánová a Kateřina Englichová
Cena 430,- Kč
Palačinky v jeskyni – 24.6.2011 v 18 h, Sloupsko-šošůvské jeskyně – nevšední akustický a degustační
zážitek. Večerní prohlídka jeskyní spojená s vystoupením trumpetisty a letním občerstvením (welcome
drink, palačinky s jahodami a káva). Cena 599,- Kč.
Ticketpro:
11.6 2011. Rock Paradise - Letovice, Zámek Letovice
17.6. 2011 Tiësto - Brno, BVV
27.6. 2011 Roxette - Ostrava, ČEZ Aréna
14.7. 2011 Caveman- Brno, Divadlo Bolka Polívky
Ticketstream:
11.6. 2011 Hudbou pro Unicef 2011 - Tišnov, Letní
kino
18.6. 2011 FIA WTCC Mistrovství světa cestovních
vozů - Brno, Automotodrom
9.7.-10.7.2011– MS Superbike World Championship
2011 – Brno, Automotodrom Brno
30.7. 2011 Keltský festival Lughnasad - Brno, Státní
hrad Veveří
12.8.-14.8.2011 – Cardion ab Grand Prix 2011 –
Brno, Automotodrom Brno
Ticket Art:
30.6. 2011 Jakub Smolík - Brno, KC Semilasso
25.10.2011 Lord of the Dance, Olomouc
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín,
Praha
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Bradway, Praha
Aktuální nabídka:
Cestujeme po Moravě – Jihomoravský kraj – katalog
turistických cílů Jižní Moravy. Cena 25,- Kč.
Magnetky Zámek Blansko – magnetky ze sběratelská
edice Magnetická místa. Cena: 25,- Kč
Brožura Zámek Lysice – celobarevná brožurka obsahuje historii zámku a provede čtenáře zámeckými
interiéry. Cena: 59,- Kč.
Pohlednice Zámek Lysice – 3 druhy nových pohlednic SZ Lysice. Cena: 9,- Kč
Poznávejme kraje České republiky - mapa Jihomoravského kraje obsahuje tipy na výlety, cyklotrasy a
zejména 16 pohlednic zámků a turistických cílů Jižní
Moravy. Cena: 95,- Kč.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470,
e-mail:infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz,
www.blanensko.cz
-MaT-

Schází Vám 2000 Kč
před výplatou?
Vyplácíme ihned
v hotovosti.
Kontakt: 732 544 603
Zprostředkovatel pracuje pro společnost Ferratum .s.r.o.

S - PODLAHY
ODLAHY
PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Výběr z více jak 300 druhů
Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

www.guape.cz

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

VÝPRODEJ NÁŘADÍ
SLEVY AŽ 50%
- NOVÁ PRODEJNA STAVEBNIN
- Najdete nás v areálu bývalého Adastu naproti Bille

TEL. 775 765 790, 775 111 911
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NOVĚ OTEVŘENÝ PENZION

ŽRALOK ŠOŠŮVKA
Tel. 516418680

Opožděný budíček
S blížícím se koncem fotbalových soutěží se dějí věci. V sobotu 21. května se příznivci divizního
mužstva FK Apos Blansko konečně po osmi odehraných zápasech dočkali vítězství 2:0. Poraženým
se stalo mužstvo Sokola Tasovice, které se netajilo úsilím o získání tří bodů, které by je vyneslo na
deváté místo v tabulce. Jejich přání zhatily dvě pěkné branky, které jim ve druhém poločase nadělil
Radim Farník a Jan Kalousek díky zlepšenému výkonu celého mužstva včetně neprůstřelného
brankáře Karla Švancary. Blanenští tímto výsledkem poskočili v tabulce o dva body před Sokol
Konice a o čtyři body před poslední ČSK Uherský Brod.
na podzim předvedl, jak se vyhrává 5:0. Podpora
S napětím proto všichni příznivci očekávali na
diváků bude nezbytná! V 28. kole budou o našem
výsledky dalšího kola, zejména na výsledek souosudu rozhodovat i utkání devátého Bystrce s
boje s dvanáctou Spartou Brno, který se odehrál
Uherským Brodem a osmého Velkého Meziříčí s
o týden později. Bohužel, museli jsme se spokojit
Konicemi.
s remízou 2:2. Bohužel proto, že poslednímu ČSK
- Šr Uherský Brod se podařilo porazit vedoucí mužstvo
tabulky SK Rostex Vyškov
3:1, čímž se blanenským
fotbalistům nebezpečně
Zásluhou tasovického brankáře bylo že jeho mužstvo odjíždělo z
Blanska s pouze dvoubrankovou porážkou. Škoda, že stejně vydatně
přiblížili na rozdíl pouhých
nezaměstnávali blanenští fotbalisté více soupeřových brankářů. Že
dvou bodů. A tak jedině
by se o to pokusili už tuto sobotu?
Foto: - Šr díky Slovanu Rosice, který porazil patnáctý Sokol
Konice 2:1, zůstali fotbalisté Blanska zatím na 14.
místě tabulky, ale pouhé
dva body před Konicemi a
posledním Uherským Brodem, jehož forma je pro
setrvání FK Apos Blansko
v divizi velmi nebezpečná.
Do konce soutěže zbývají tři těžká utkání. K
prvnímu z nich přijede
v sobotu 4. června do
Blanska soupeř nejtěžší RSM Hodonín, který nám

* Realizace
a údržba zahrad
* Kompletní péče
o zeleň
* Zakládání trávníků
* Sečení trávníků
* Návrhy zahrad
podle vašich představ

SQUASH
Květnový turnaj
Květnový squashový turnaj je za námi. Účast jsme
očekávali poněkud větší, to je si nutné přiznat. Čtyři
přihlášení hráči se nedostavili. Přičteme-li je ke stejnému počtu omluvených stálých turnajových hráčů, tak i
osmičlenné startovní pole nás nakonec uspokojilo.
Hrálo se v jedné skupině každý s každým na dva
vítězné sety do 11 bodů beze ztrát. Nebyl tentokrát
tradiční vyřazovací pavouk. Odpadly tím zápasy, ve
kterých se dalo taktizovat a vyhledávat výhodnější pozice
pro nasazení. Zde se od začátku muselo naplno, každý
zápas i set měl vliv na celkové umístění. Bez porážky
se ztrátou jednoho setu a celkovým skóre 14:1 zvítězil
Jindřich Čeladín. O druhém a třetím místě rozhodl
vzájemný zápas ve prospěch Ládi Musila, který porazil
Libora Münstera 2:1 na sety. Oba výše uvedení hráči

Blanenská 605
Rájec - Jestřebí 679 02

měli dvě porážky. Čtvrtý se třemi porážkami byl Luděk
Řehoř. Příští Červnový turnaj se uskuteční v sobotu 11.
června od 13 do 18 hodin. Startovné je opět 200,- Kč a
jste všichni zváni.
Omezení provozní doby v našem squashcentru, které
jsem avizoval v minulém článku, nabylo konkrétních
časů. V měsících červnu, červenci a srpnu bude otvírací
doba následující:
pondělí 15:00 – 21:00; úterý 8:00 – 21:00
středa 15:00 – 21:00; čtvrtek 8:00 – 21:00
pátek 15:00 – 20:00; sobota a neděle zavřeno.
Výjimkou budou jen soboty, kdy proběhnou pravidelné
turnaje a to 11. června, 16. července a 20. srpna vždy
od 13 do 18 hodin.
Vzhledem k tomu, že tyto letní měsíce můžeme
očekávat menší počet turnajových hráčů, mohou v tyto
soboty volné kurty využít hráči z řad veřejnosti.
-rl-

Pobočka Bezručova 4a, Blansko
ředitelka agentury Ing. Blanka Bublíková
Tel. 732249410
Pobočka Seifertova 3, Blansko
ﬁnanční poradce Losová Marta
Tel. 737769679

Svitavská 14b, 678 01 Blansko
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Tel. 723 673 625
Zahrady Daněk, s.r.o.

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
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REALITNÍ KANCELÁŘ | www.rkmorava.cz
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realitní a poradenská činnost y zprostředkování hypoték
odhady nemovitostí y komplexní právní servis y služby nejen k bydlení

Z naší nabídky více jak 670 nemovitostí vybíráme

www.zahradydanek.com
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Rodinný penzion Jedovnice

OV 1+1 Blansko

RD 3+1 Rozstání

Nabízíme k prodeji rodinný penzion s menší
prodejnou a výrobnou v Jedovnicích.

Nabízíme k prodeji byt 1+1 v osobním vlastnictví
na ulici Údolní v Blansku.

Exkluzivně nabízíme k prodeji pěkný RD 3+1
v klidné části obce Rozstání, okr. Prostějov.

Cena: 7 300 000 Kč

Cena: 640 000 Kč

Cena: 880 000 Kč

ID: 2478

Pobočka Blansko
Svitavská 14b, 678 01 Blansko

ID: 1792

Pobočka Brno
Příkop 4, 602 00 Brno

ID: 0841

Pobočka Letovice
Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!
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