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 Před dvěma lety jsem pořídil rodičům štěně 
francouzského buldočka. Dali mu jméno Bobík a 
začali s jeho výchovou. Buldoček je ale plemeno 
velmi svéhlavé, takže se tak trošku podřídili jeho 
povaze a vypěstovali z něj skutečného mazlíčka, 
který s nimi spává v posteli, příliš neposlouchá, ale 
zato překypuje láskou, kterou rozdává na potkání 
celé rodině, hraje si s dětmi, je veselý a spokojený. 
I přesto, že by tento pesan snad nikdy nikomu neu-
blížil, dodržují rodiče všeobecná pravidla, ve městě 
vodí Bobíka na vodítku, platí za něj řádně poplatky, 
exkrementy sbírají do pytlíčků a volný výběh mu 
často poskytují na soukromých místech či jiných k 
tomuto určených, kde se opravdu nemůže nic stát. 
Samozřejmě nejsou jediní, kteří se psem nakládají 
takto, ale zároveň je spousta takových, kteří nere-
spektují pravidla a se svým čtyřnohým mazlíčkem 
zacházejí po svém.
 Důkazem toho je například zkušenost, která se mi 
stala. Chodím pravidelně pro své dítě do mateřské 
školy na Divišově ulici a nedávno před vchodem 
seděli dva vlčáci, kteří na jednu stranu vypadali sice 
přátelsky, ale svým vzrůstem vzbuzovali v kolem-
jdoucích značný respekt. Nebylo divu – seděli tam 
sami, bez pána, bez košíku, neuvázaní. Než jsem 
stačil vyzvednout dceru, stačil jsem jen zahlédnout 
paničku, která se svými psy a 
ratolestí právě vyzvednutou ze 
třídy odchází. Chápu, že má 
možná svá zvířata vychovaná, 
ale jen ta představa, že děti ze 
školky poběží ven, náhodou 
zakopnou a spadnou na takové 
obry, mi udělala zle. To přece 
není možné! Je to zvíře a i když 
se svému pánovi jeví jako krotké 
a přítulné, člověk nikdy neví, jak 
se v kterém případě projeví jeho 
přirozené pudy. Každopádně to 
nakonec dopadlo dobře a psy 
jsem od té doby před školkou 
neviděl.
 Dalším důkazem ignorace a 
bezohlednosti psích pánů jsou 
fotografi e, které můžete vidět 

 Pejsci jsou bezva. Mám je rád – jsou pro nás potěšením, slouží nám jako výborní společníci, kamarádi 
a v neposlední řadě v mnoha případech taky jako užiteční hlídači majetku. Nepatřím k těm, co by psy 
neměli rádi, to vůbec ne, ale myslím si, že je to koníček jako hrom a měl by mít svá pravidla.

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
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úplně jinakúplně jinak
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* vyšší záruky ** vyšší záruky *

www.realitymacocha.cz

Byt Blansko 2+1

Ulice Chelčického. Prostorný byt 2+1 (63 m2), vlastní 
plynové vytápění. 2x sklep.
mob.: 777 857 738 Cena: 1.200.000 Kč

Byt Blansko 2+1

Ulice Nádražní OV 2+1 (54 m2), plastová okna. Vhodná 
rekonstrukce dle vlastních představ.  
mob.: 777 857 740 Cena: 1.150.000 Kč

RD Blansko

Cihlový RD se zahradou a terasou v blízkosti centra města. 
CP: 236 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 2.450.000 Kč

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

Byt Blansko 2+1

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

Byt Blansko 3+1

Ulice Svitavská OV 3+1 (66 m2) s lodžií. VÝHODNÁ IN-
VESTICE.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.240.000 Kč

k jednání

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

- Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce – 93 m2, 3.p., zděný, vl. topení...NC – 1 649.000 Kč
- Byt OV 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 1.p., zděné jádro, pl.okna...NC – 1 399.000 Kč
- Byt v OV 1+1 Blansko – Sever, 48 m2, 1.p., dům po revitalizaci ...NC – 849.000 Kč
- RD Blansko – Horní Lhota, celková rekonstrukce, klidné místo...NC – 2 449.000 Kč
- 4 STP na RD Blansko – H. Lhota, od 473 m2, IS  v ceně ...NC – od 1.600 Kč/m2

- Stavební pozemek Blansko – Češkovice, 4658 m2, IS dostupné ...NC – 750 Kč/m2

- Pozemek na rekreační stavbu - Ráječko, 1647 m2, IS dostupné,....NC – 490 Kč/m2

- Zahrada Blansko – Otisky, 400 m2, bez IS, chatku nutno opravit...NC – 109.000 Kč
- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, voda a elektřina, chatka ...NC – 219.000 Kč

Byt 2+1 v OV – Blansko, Písečná    
51 m2, 3. NP, dům po část. revit., 
výtah, provedeny menší úpravy

NC - 899.000 Kč

Vesnický RD 3+1  - Žďár u Sloupu 
zahrada 741 m2, se zahradou na 
rovině, IS zapojeny, ihned k disp.

NC - 749.000 Kč

www.mikark.cz

na straně 2 tohoto vydání. Pořídil je pan Šrámek a 
zachycují majitelky psů, které nerespektují zákaz 
venčení na blanenské přehradě a ještě k tomu je 
koupou ve vodě, která je určena i pro veřejnost. Já 
osobně dávám raději přednost koupání v bazénu, ale 
nedovedu si představit, že bych do něj dal své děti 
hned vedle rochajícího se psa. Myslím si, že v Blansku 
je hned několik alternativ přírodního koupání pro psy, 
takže by je jejich majitelé a majitelky měli směřovat 
tam. Navíc jde o porušování zákazu vstupu se psem, 
za což by měl každý zaplatit městským policistům 
pokutu. Možná jsou však pejskaři zvyklí na to, že 
Městská policie moc často kolem přehrady nechodí a 
zneužívají tak jejich nepřítomnosti k nelibosti občanů, 
kterým se psi na přehradě nelíbí.
 I já v současné době, kdy jsem se přestěhoval na 
vesnici, často přemýšlím nad tím, zda si nepořídit 
psa. Zatím však na něj nemám příliš čas, takže 
budu muset počkat. Pes není zvíře pro každého, a 
když si jej jednou pořídíte, musíte počítat se všemi 
povinnostmi, které na vás tímto připadnou. Pravidla 
platí pro všechny, a můžeme být nakonec rádi, že je 
nerespektují jenom někteří z nás. Mohlo by se taky 
za pár let stát, že budeme jíst z misky a dělat potřebu 
kdekoli na rohu. A to by nebyl hezký pohled...

-mumma-
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Přerušení dodávky energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací- bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
 Dne 12.06.2012 od 07:00 do 17:00 - Blansko. 
Vypnutá oblast: ulice Dvorská - domy č. 82 - 88, 
90 - 96, 98 - 126, garáže za domy č. 90 a 92.
 Děkujeme za pochopení.

E.ON Česká republika, s.r.o.

LETNÍ  PŮJČOVNA  2012
 Spolupráce s provozovatelem blanenského aqua-
parku, Službami Blansko, s. r. o., se stává tradicí. Již 
potřetí otevře během letošní letní sezóny Městská 
knihovna Blansko v prostorách nejmodernějšího 
blanenského koupaliště LETNÍ PŮJČOVNU.
 Rekreantům nabídne řadu titulů novin a časopisů 
společně s výběrem některých knih z okruhu oddy-
chové četby.
 Po vyhodnocení zkušeností z předchozích dvou 
let dojde k drobným provozním změnám. Půjčovna 
bude fungovat pouze během všech prodloužených 
prázdninových víkendů (pátek až neděle od 10 do 
18 hodin) a nabízet bude i aktuální vydání nejméně 
čtyř periodik (MF Dnes, Blesk, DENÍK, PRÁVO).
 Ostatní pravidla výpůjček zůstávají stejně jed-
noduchá jako loni (maximálně pět půjčených titulů 
na osobu, vratná kauce 30,- Kč za každý titul, pro-
padnutí kauce při nevrácení do ukončení provozu 
půjčovny).
 V případě nepříznivého počasí, kdy dojde k uza-
vření aquaparku, nebude fungovat ani půjčovna.
 Již v pátek 29. června zahájí blanenská knihovna 
naplňování svého sloganu Čtete? Čtěte! mezi vodo-
mily z Blanska a blízkého i vzdáleného okolí.

Mgr. Pavel Přikryl, 
ředitel Městské knihovny Blansko

Jezírko
 Ve středu 16. května navštívili žáci III. A a III. B ZŠ 
v Blansku na Erbenově ulici Lesní školu Jezírko v 
Soběšicích. Téma bylo VODNÍ KRÁLOVSTVÍ LESA. 
Rozdělili jsme se do dvou skupin a plnili úkoly po-
dle pracovních listů. Pozorovali jsme živočichy ze 
studánky pod lupou, cestou kolem potůčku jsme si 
vyznačovali trasu do plánků a v učebně jsme z modré 
látky vytvářeli model, jak vzniká  řeka. Nakonec si 
každý vylovil z vody živočichy, které jsme pak po-
znávali podle klíče. Výlet se nám vydařil.

Michal Haase, III. A

Sluníčka z galerie
 Stalo se již pěknou tradicí, že děti z výtvarného 
kroužku ZŠ Blansko, Erbenova 13 se ke konci ce-
loroční práce vypraví do galerie. I letos pro ně paní 
Olga Hořavová připravila zajímavý workshop. Každý 
si vyrobil z větviček a lýka krásné sluníčko. Prohlédli 
jsme si také zajímavou výstavu  kresleného humoru 
Satyrikon.

Iva Kadlecová
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Jak se respektují vyhlášky městaJak se respektují vyhlášky města

Kardinál Duka chceKardinál Duka chce
podávat hromadné žaloby!podávat hromadné žaloby!

S - PODLAHYODLAHY
         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

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

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

TruhlářstvíTruhlářství

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

SEKRSEKR

Železná                                    
opona

 Připravovaný balíček „úsporných opatření“, kte-
rý nám předkládá vláda rozpočtové odpovědnosti, 
a ve které hlavní roli hrají zvýšené daně, již stačily 
přinést první vlaštovky.
 Nejedna fi rma se prostřednictvím svých majitelů 
začíná vážně zabývat myšlenkou přesunout svůj 
daňový domicil do jiných míst, protože „odměnou“ 
za úspěch se u nás staly vyšší daně. Tato politi-
ka, která bývá většinou nápadem levice, teď ale 
paradoxně pochází z „pravicové“ dílny. Opravdu 
paradoxně? Nemyslím si. Podle mého názoru u 
nás pravicovou stranu nemáme. Není jí ani ta 
strana, do které voliči nedávno vkládali nemalé 
naděje a která se snažila, alespoň v předvolební 
rétorice, profi lovat jako pravicovější alternativa 
k občanským demokratům. Pokud bych použil 
příměr (ano, opět ze zámoří), pak jak ODS, tak 
TOP 09 mají daleko blíž k politice Demokratické 
strany, než k politice republikánské. I když se 
tváří jinak.
 Nedávno jsem si psal s panem Richardem 
Sulíkem, představitelem slovenské strany SaS. 
Vyjádřil jsem mu svůj obdiv a podporu. To, jak se 
zachoval on a jeho strana při hlasování o Eurovalu, 
za to by mu na Slovensku měli postavit pomník. 
Nerozpakoval se zopakovat svůj názor, který ho 
dostal do parlamentu, odmítl učinit zradu na svých 
voličích i přesto, že jej to stálo vládní místo a jeho 
zemi předčasné volby. Takového politika bychom 
v českých zemích (ano i na Moravě) potřebovali 
jako sůl. Jenže u nás převládá politikaření nad 
zájmy občanů.
 Náš sbor 281 „moudrých“ plus vláda teď pře-
mýšlí nad tím, jak zabránit úniku úspěšných spo-
luobčanů mimo daňové vězení této země. Zamýšlí 
se nad tím, jak uhasit požár, který sami pomáhali 
zakládat. 
 Jak typické. Jedno řešení by jistě mohli nabíd-
nout komunisté. Vykácet pár hektarů lesa poblíž 
hranic s našimi sousedy, investiční pobídkou za-
interesovat výrobce ostnatých drátů a betonovou 
lobby a postavit plot. Aby nikdo nemohl utéct před 
daňovou povinností.
 Zárukou stabilní vlády, bez nutnosti pořádat ne-
ustále nejaké volby a utrácet za ně nekřesťanské 
peníze by bylo vytvoření jednotné kandidátky a 
bylo by stability až dost. Samozřejmě, že přehá-
ním. Návrat do starých časů si nepřeji, stejně jako 
si ho nepřeje nikdo s kouskem zdravého rozumu. 
Ale možná je na čase, aby si naši vrcholní politici 
uvědomili, že růst preferencí pohrobka KSČ a 
zejména u mladých lidí alarmující podpora jejího 
stalinistického křídla je přímým důsledkem vládní 
politiky a neexistence jakékoli politické kultury v 
naší zemi.
 Těžko se to říká zrovna dnes, ale i přesto… 
Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

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

KOLEKCE DÁMSKÉ
NADMĚRNÉ OBUVI
PRÁVĚ  V PRODEJI

vel. 41-45
Pánská nadměrná obuv do vel. 49

 Naše současnost je plná společenských šoků, manifestací, rozkrádání majetku nejen státu a snah 
utrhnout něco z toho, co ještě zbylo. Není tajemstvím, že mezi uchazeči o majetek ČR hraje prim i církev 
svatá. Dokonce o tom nezakrytě hovoří v sobotním Právu i slovutný kardinál Duka, jehož citát „Nebude-li 
narovnání, vznikne chaos. To nechceme, ale podáme hromadné žaloby“ mě doslova šokoval.

 Takové vyhrůžky už byly mnohokráte různými 
nenasyty vysloveny, ale jako kázání představitele 
církve, která si říká svatá, jsem se dočetl poprvé a 
to už jsem toho přečetl víc než dost. Pan kardinál 
uvádí, že mu nejde o majetek, ale o fi nancování círk-
ve. Přitom v dalším výroku uvádí, že ta má tři tisíce 
zaměstnanců, v charitě sedm tisíc zaměstnanců a 
stěžuje si, že „všichni bereme platy, které jsou vý-
razně pod celostátním průměrem a ty že ještě budou 
vzhledem ke krizi zmrazeny. Pan kardinál káže, že 
hodlá žalovat stát, který zaměstnance církve platí. 
Oni tedy neslouží bohu a církvi, ale jsou zaměstnanci 
státu, žijícími z daní i té většiny daňových poplatníků, 
kteří nejsou věřícími. Takže i na tyto občany, z jejichž 
peněz několik desetiletí tito „zaměstnanci“ žijí, podají 
hromadné žaloby. Ještěže nás kacíře nehodlá pan 
Duka trestat stejně bohulibě, jak byl církví potrestán 
Mistr Jan Hus. Jak bohulibou to činnost pan kardinál 
káže a vůbec se nebojí, že (když o církvi hovoří jako 
předseda akciové společnosti a svými podnikatelsky 
přízemními názory a sankčními pohrůžkami lidu pro-
stému, z jehož desátek živ je) rozhněvá Boha. 
 Reakci na tento problém zveřejnila ve svém vystou-
pení spisovatelka a novinářka Lenka Procházková s 
tím, že na Státní zastupitelství podala trestní ozná-
mení na Dominika Duku a další neznámé pachatele 
pro trestní čin krádeže ve stadiu pokusu, který spá-
chali se záměrem docílit převodu majetku republiky 
do vlastnictví jiných osob, čímž by České republice 
vznikla škoda nevídaného rozsahu. V odůvodnění L. 
Procházková uvedla, že jmenovaní se trestného činu 
dopustili jako organizovaná skupina podílející se na 
přípravě návrhu zákona o majetkovém narovnání státu 

s církvemi, který byl 11. ledna 2012 schválen vládou, 
aniž ta by oprávněnost nároků církve prověřila. Cír-
kev si kupř. nárokuje i nemovitosti zabrané církvi dle 
dodnes platného zákona č. 215 z roku 1919 a zákona 
142 z roku 1947, které nebyly v majetku církve ani 
před vydáním těchto zákonů, ale byly jí pouze svěřeny 
ke spravování. Vládou schvalovaný návrh zákona 
proto L. Procházková napadla trestním oznámením 
na předsedu vlády Petra Nečase a členy vlády pro 
zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povin-
nosti při správě cizího majetku. Současně uvedla, 
že ocenění pozemků a ploch byla několikanásobně 
nadhodnocena na částku 59 miliard, navýšenou o 
infl aci, a proto církevní restituce označila za tunelování 
majetku státu.
 Za této situace navštívil předseda vlády Nečas v 
uplynulých dnech papeže. Údajně se o této záležitosti 
nebavili, patrně si jen předali dary. Předseda vlády 
obdržel symbolický dar - pero. Patrně, aby si je při 
podpisu toho zákona nemusel vypůjčovat od pana 
prezidenta.
 Lenka Procházková jako představitelka Sdružení 
Šalomoun již dokázala státu zachránit katedrálu sv. 
Víta a snaží se zabránit i schválení zákona o restituci 
majetku církvím, jinak majetek státu obrovské hodnoty 
neoprávněně přejde do majetku církve ve Vatikánu. 
V souvislosti se zákonem, který umožňuje cizincům 
skupovat českou zemědělskou půdu, se může při-
hodit, že už nám nebude patřit ani ta „rodná hrouda“ 
našich předků a budeme platit i mýtné za procházku 
cizími luhy a háji a nedej nám Duka, abychom museli 
v souvislosti s těmito zákony změnit i text naší hymny.

Jiří Šrámek

 Že se nesmí vodit psi do rekreační oblasti Palava, už bylo  několikráte zdůrazňováno. Přesto je tam 
majitelé vodí dokonce i koupat se. Není však málo těch, kteří jim to v tom horku nedopřejí. Komentář 
je zbytečný.  Také se rádi koupete?                                                                                 Text a foto: - Šr -
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Z rušné tiskové konference Z rušné tiskové konference 

Města BlanskoMěsta Blansko
 Páteční tiskové konference našeho města se zúčastnil vedoucí stavebního úřadu Ing. Petr Rizner. 
V úvodu seznámil přítomné novináře s organizací a náplní práce svého úřadu, který má čtyři oddě-
lení - administrativní, stavební, dopravy a územního plánování. Stavební oddělení zajišťuje veškeré 
úkony v oblasti stavebního řízení - povolování a odstraňování staveb včetně povolování stavebních 
úprav a má své pobočky v Adamově, Černé Hoře, Jedovnicích a Rájci-Jestřebí. Oddělení dopravy 
zajišťuje pro celé správní území provoz a uzavírky komunikací včetně schvalování dopravního 
značení. Oddělení územního plánování se zabývá zpracováváním a schvalováním územních plánů, 
které jsou jedním ze základních dokumentů rozvoje obcí daného regionu, a je podmínkou pro získání 
dotací. V roce 2007 vydal stavební úřad 334 stavebních povolení a v následujících letech 2008 - 339, 
2009 - 332, 2010 - 313 a v roce 2011 - 319 stavebních povolení. Překvapující je, že v bytové výstavbě 
Město Blansko stagnuje, i když po bytech je značná poptávka. Přetlak je ve výstavbě rodinných 
domků, zejména v lokalitách Lesní město, Těchov a Češkovice. 

 V souvislosti s územním plánováním přišla řeč i 
na areál bývalého Adastu Blansko. Všechny územní 
plány od šedesátých let počítaly se změnou účelu 
využití tohoto areálu pro bydlení, obchod a rozšíření 
centra města. S ohledem na výsledek konkurzu, kdy 
byly jednotlivé budovy továrny rozprodány a staly se 
soukromým majetkem podnikatelů je otázkou, zda 
bude možné územní plán realizovat a zda bude mít 
město dostatek prostředků na případné vykoupení 
budov a realizací nové výstavby. Je škoda, že město 
se do probíhajícího konkurzu nepřihlásilo. Adast byl 
prodán za pouhých 27 milionů Kč, které město mělo 
a pouhým prodejem zámečku mohlo tuto částku 
získat zpět. Nový majitel Adast prodal po jednotlivých 
budovách a získal několikanásobek ceny, kterou 
v konkurzu uhradil. Nakonec pro srovnání - za 
vybydlenou budovu hotelu Dukla město v konkurzu 
zaplatilo o 3,5 milionu, více než vydražitel za celý 
Adast.
 Zbytek tiskové konference 
se zabýval dopravní situací ulic 
Rodkovského a B. Němcové, 
která vznikla v listopadu 2010 
neschválenou změnou doprav-
ního značení, které přišlo na 50 
tisíc korun. Značení, které pro-
běhlo bez projednání v dopravní 
komisi a bez povolení dopravní-
ho oddělení stavebního úřadu, 
které bylo vystaveno až v srpnu 
2011! (Pravda, na černé stavby 
města jsme si už zvykli a počítá 
se s tím, že sotva odvykneme.) 
Výsledkem po vyznačení zákazu 
vjezdu na Rodkovského ulici byla 
do deseti minut mnou s fotoapará-
tem očekávaná dopravní nehoda, 
protože nikde nebylo upozornění 
na zásadní změnu dopravního 
značení, jak je u slušných správ-
ců komunikací pro bezpečnost v dopravě zvykem. 
Další problémy nastaly na ul. B. Němcové, kde 
nebyl žádný prostor pro školní autobusy a aut na 
odvoz kontejnerů ze školy TGM a mateřské školy, 
která zcela zablokovala průjezdnost celé lokality. 
Na mé upozornění ve fotoreportáži došlo k instalaci 
dalších dopravních značek, ale s nebezpečným 
východem pro žáky ze školy a s jejich nástupem 
do autobusů dodnes nikdo nepočítal. Na základě 
stížností občanů a řidičů nákladních aut, na které 
město nereagovalo, zasáhl krajský úřad svým 
rozhodnutím o zrušení dopravního značení v celé 
lokalitě. Město se odvolalo na ministerstvo dopravy. 
Odvolání bylo oprávněně zamítnuto a dopravní 
značení muselo být odstraněno. A začaly nové pro-
blémy. Řidiči si zvykli na dosavadní značení a jak je 
zvykem, jezdili po paměti dál. Vedoucí stavebního 
úřadu to označil za chybu řidičů, on že jezdí podle 

značení a ti, co tam parkují po změně, a nedodr-
žují 6 m široký průjezdní pás, asi neznají dopravní 
předpisy. O tom, že na změnu vžitého značení 
ničím nikdo neupozornil, raději nic neřekl a chtěl 
bych vidět, kde v Blansku, kromě ulice Svitavské a 
několika vyjímečných vozovek je 6 volných metrů 
na průjezd. Asi nikdo neměřil průjezd na Divišově, 
Havlíčkově a dalších dvojsměrných ulicích, kde si 
dvě auta bez vjezdu na chodník nevyhnou a místo 
toho se řeší zjednosměrnění Rodkovského ulice, ze 
které úředníci ženou dopravu na přetížené silnice v 
okolí nemocnice. Dokonce se ozval i místostarosta 
na částečný úvazek Ing. Roučka, že se zbytečně 
zabýváme banální věcí. Musel jsem jej upozornit, 
že jsme na tiskové konferenci, kde novináři mohou 
klást pozvanému hostovi otázky a budou je klást, 
i když se mu nemusí líbit. Nakonec, ani se jej na 
žádné tiskovce nikdy nikdo z novinářů na nic neptal. 
 A co bude dál? Jak sdělil Ing. Rizner, už se na 
ulicích s odstraněnými značkami pohybují zástupci 
města spolu se zainteresovanými odborníky, aby 
rozhodli jak to značení zase umístit a ten spor nad 
stěžovateli vyhrát. Ouřad je přece ouřad! Dokonce 
se uvažuje o šikmém stání. V Praze prý je spousta 
jednosměrek se šikmým stáním, tak proč se jim lidé 
v Blansku brání? Jenže Praha v rovině a Blansko v 
kotlině, to je velký rozdíl. Šikmé stání v kopci? Stačí 
se podívat, jak jsou omlácená auta parkující v okolí 
radnice. A nejméně bezpečný je právě výjezd ze 
šikmého stání. Zkuste bezpečně vyjet bez pomoci 
spolujezdce ze šikmého stání, když vedle vás za-
parkují dodávky, přes které nevidíte, jestli někdo po 
silnici jede a oba se uvidíte až na poslední chvíli. 
A také musíte počítat s tím, že auta jsou stále roz-

měrnější ale silnice stejně úzké! A jak budou šikmo 
parkovat na ul. B. Němcové ty zájezdové autobusy 
a zásobovací auta? 
 Znovu musím připomenout: Zvýšený provoz v 
dané lokalitě je jen od 7.30 do 8 hodin. A to pouze v 
době školního vyučování - když spočítáte prázdniny, 
státní svátky a dny pracovního klidu, tak jsou tyto 
ulice minimálně 200 dnů v roce zcela prázdné a 
pouze 156 dnů v částečném provozu. To je opravdu 
problém, který musí řešit až ministerstvo dopravy. 
Co kdyby úředníci začali raději řešit skutečné pro-
blémy a nejen svoji, pánové prominou, ješitnost. 
Vůbec se nedivím, že na tiskovky přestali docházet 
redaktoři deníků. Jeden z nich mně na výtku, proč se 
v Blansku tak dlouho neobjevil, napsal: „Rád bych 
do Blanska přijel, ale při pohledu na témata tiskovek 
to fakt nemá cenu. Dej mně od vás nějaký tip, rád 
přijedu i mimo tiskovku, ale jezdit na pas blind nemá 

cenu.“ Poslal jsem mu tip 
na fi rmu Blata - a přijel. 
 Nejraději bych opsal 
titulek z doby staros-
tování paní Vachové: 
„Něco shnilého je na 
radnici blanenské“. Když 
si občané na něco stěžu-
jí, stejně je úředníci od-
budou a prosadí si své 
třeba i ke škodě města, 
takže to zkoušejí pro-
střednictvím tisku - ale 
ani na to už nereagují. 
Prý to nečtou. Patrně se 
budeme všichni muset 
učit lézt na záda nebo 
rovnou jít někam. 

Jiří Šrámek

Již za dva dny, v pondělí 21. května ráno jsem se přesvědčil, že dokonce ani Již za dva dny, v pondělí 21. května ráno jsem se přesvědčil, že dokonce ani 
řidiči autobusů nedovedou jezdit a parkovat podle zásad vzorného řidiče jak řidiči autobusů nedovedou jezdit a parkovat podle zásad vzorného řidiče jak 
se prezentoval vedoucí stavebního úřadu. A co ty děti uprostřed necelých se prezentoval vedoucí stavebního úřadu. A co ty děti uprostřed necelých 
6 metrů širokém průjezdném pásu? 6 metrů širokém průjezdném pásu? 

Vedoucí stavebního úřadu Ing. Petr RiznerVedoucí stavebního úřadu Ing. Petr Rizner

Stejné to bylo i v pátek 25. května před osmou hodinou. Ani jedno auto, dokonce i auto-Stejné to bylo i v pátek 25. května před osmou hodinou. Ani jedno auto, dokonce i auto-
busy, které zaparkovaly za značkou zákazu zastavení, parkovaly jinak, než by parkoval busy, které zaparkovaly za značkou zákazu zastavení, parkovaly jinak, než by parkoval 
vedoucí stavebního úřadu, tedy v rozporu se stavem po demontáži dopravního značení. vedoucí stavebního úřadu, tedy v rozporu se stavem po demontáži dopravního značení. 

Foto: zase ten - Šr -! Foto: zase ten - Šr -! 

 Již popáté mají milovníci jízdy v jedné stopě možnost vypravit se na v Česku ojedinělou preventivní akci 
známou jako Nežij vteřinou, kterou pořádají blanenští policisté. Jejím cílem je upozornit řidiče motocyklů 
na řadu rizik, s nimiž se na silnicích mohou setkat a zmírnit tak následky dopravních nehod. 

 Akce se uskuteční v sobotu 9. června 2012 od 13 
hodin v areálu Sloupsko - šošůvských jeskyní ve Sloupě 
v Moravském krasu na Blanensku. Každý z návštěvníků 
při příjezdu obdrží od policistů kartičku, obejde s ní tři 
povinná stanoviště a na základě jejího vyplnění pak od 
policistů obdrží dárek v podobě minilékárničky nebo 
refl exního prvku. Povinně tak motorkáři každoročně 
musí navštívit prezentaci Policie České republiky do-
kumentující následky dopravních nehod motocyklistů, 
vyplnit test ze znalostí zákona o provozu na pozemních 
komunikacích a zastavit se na stanovišti zdravotnických 
záchranářů, kteří vysvětlí základy první pomoci a resus-
citace při havárii nebo dopravní nehodě, kdy je zraněn 
právě jezdec na motocyklu. Zároveň si každý může první 
pomoc pod jejich vedením vyzkoušet.
 Kromě toho organizátoři připravili na Nežij vteřinou 
další zajímavý program. Dopravní policisté představí 
například nový typ policejního laserové radaru, na místě 
budou k vidění policejní technikou vybavené motocykly, 
policejní VW Passat s novým vícefunkčním radarem, 
služební motocykly Vojenské policie nebo historický mo-
tocykl, který v minulosti využívala Veřejná bezpečnost. 
Dopravní policisté budou také připraveni zodpovídat 
dotazy týkající se silničních kontrol či pravidel. 
 Pozvání přijaly i některé významné osobnosti mo-
torkářského světa – Karel Abraham, Mirek Lisý a Ivo 
Kaštan.
 Pro nejúspěšnější, vylosované, řešitele testů z pravi-
del silničního provozu jsou připraveny hodnotné ceny.
 V programu se pak můžete těšit ještě na:
- praktické školení vicemistrem Evropy v mototrialu 
Mirkem Lisým, jak správně ovládat motocykl
-  autogramiádu jezdce MS silničních motocyklů ve 
třídě Moto GP Karla Abraháma a prezentaci projektů 
Motoškola a Motoškola SPORT – kurzů bezpečné jízdy 

pro motorkáře na Masarykově okruhu
- setkání s devítinásobným motocyklovým účastníkem 
rallye Paříž-Dakar a držitelem světového rychlostního 
rekordu na jezeře Bonneville Ivo Kaštanem, který poradí, 
jak na motocyklu řešit krizové situace
- prezentaci první české motorky značky Yamaha na 
ruční ovládání určené především vozíčkářům
- hasičskou techniku určenou k vyprošťování při do-
pravních nehodách
- jaké „náhradní díly“ používají lékaři při záchraně 
lidských životů po nehodách 
- seznámení se s technickou stránkou motocyklových 
motorů na stánku Integrované střední školy automobilní 
v Brně 
- názorná ukázka hrozícího nebezpečí používání sje-
tých pneumatik 
- předvedení ochranných prvků včetně speciálního 
oblečení, které chrání před teplem nebo je naopak vyhří-
vané, a digitálních „psích známek“ obsahujích lékařské 
údaje o jejím majiteli
- na stánku ČMN - nejčtenějšího motocyklového tý-
deníku - najdete nejrůznější knihy z oblasti motorek a 
motocyklového sportu
- modelaci povinného ručení na míru pro zájemce
 ...a řadu dalších zajímavých prezentací
 Akce se každoročně koná v Chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras. Účastníci se na místě dozvědí přímo od 
ochránců přírody, co je zde potřeba chránit a jak. Po 
celou dobu konání akce budou také přístupné podzemní 
prostory Sloupsko-šošůvských jeskyní.
 Závěr akce pak již tradičně patří pietní vzpomínce na 
ty jezdce, kteří se z projížděk již domů nevrátili. Zájemci 
si mohou nechat na místě své stroje posvětit také po-
zvanými faráři.

por. Mgr. Iva Šebková

 Slavnostní ráz budou mít dvě červnové akce v Městské knihovně Blansko. Ke svému závěru dospěly 
totiž oba pilotní projekty knihovny, a to „Blanenská univerzita (nejen) pro seniory“ a „ŠTĚTEC, KŘÍDA, 
PASTELKA“.

 Účastníci obou projektů, kteří splnili stanove-
né podmínky, obdrží Osvědčení o absolvování. 
Úspěšní absolventi 2. ročníku „UNIVERZITY“, 
nad kterou opětovně převzal záštitu starosta 
města Blanska Ing. Lubomír Toufar, ukončí svoje 
roční snažení ve středu 13. 6. 2012 v 17, 30 
hodin. Výjimečnost posledního setkání umocní 
vystoupení pěveckého sboru ZŠ Erbenova 
Blansko pod vedením Mgr. Tomáše Vaška.
 Aktivní fandové výtvarného umění, frekven-
tanti „ŠTĚTCE“, se naposledy sejdou v pátek  8. 
6. 2012 v 18 hodin. Veřejnosti představí svoje 
práce, které během roku vytvořili, na výstavě, 
která bude mít ve stejném termínu vernisáž. 
Úvodní slovo pronese Mgr. Pavel Přikryl, v kultur-
ním programu vystoupí kytarista Miloš Pernica.

Mgr. Pavel Přikryl,  ředitel MK Blansko
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15 let lepšího15 let lepšího
života s počítačiživota s počítači

  

Zatím co zemědělci blokovali dopravu, další pochodovali Prahou a manifes-
tovali proti rozhodnutím vlády, která považují za likvidaci českých zemědělců. 
Jako by tím vláda chtěla vytvářet podmínky pro prodej zemědělské půdy 
cizincům. 

Další zájem veřejnosti se soustředil na jednání imunitního výboru Po-
slanecké sněmovny parlamentu ČR, který projednával důvody vazby 
poslance Davida Ratha a návrh na zrušení jeho poslanecké imunity, 
který bude předložen ke schválení na zasedání sněmovny.

Jednání imunitního výboru, jehož předsedou je Bohumil Sobotka, se v 
doprovodu policistů zúčastnil a vyjádřil i vězněný poslanec David Rath. Na 
závěr imunitní výbor předložení návrhu na zrušení Rathovy poslanecké imu-
nity sněmovně jednohlasně schválil.       Text a foto z TV zpravodajství:  - Šr -

* TELEVIZNÍ FOTOREPORTÁŽ ** TELEVIZNÍ FOTOREPORTÁŽ *

Zámková dlažba
od 169 Kč s DPH za 1m2

Kamena Blansko, Poříčí 16, tel.: 516417736

 Společnost FPO s.r.o., blanenská společnost působící v informačních a komunikačních tech-
nologiích, oslavuje v roce 2012 15 let své existence. A tak se letošní rok nese v duchu půlkulatin. 
Nahlédněte proto s námi do historie.

Informační a komunikační 
technika

 Zakladatelem společnosti je Ing. Ivo Dobiášek, 
který je s blanenským regionem provázán a průběž-
ně usiluje o jeho propagaci a zvelebení. Vystudoval 
Vysokou školu technickou v Brně, fakultu stavební. 
 Počátky jeho podnikatelských aktivit spadají ještě 
do konce totalitní éry. Bezprostředně po sametové 
revoluci, v roce 1989, se tak mezi prvními vrhá 
na podnikatelskou dráhu jako fyzická osoba Ivo 
Dobiášek, DoSoft, kde poskytuje služby uživatelům 
výpočetní techniky. V té době měla počítač jen ka-
ždá padesátá domácnost (Poznámka: nyní vlastní 
počítač přes 70% domácností). Hlavním zaměřením 
DoSoftu byl vývoj ekonomického software a analy-
tická činnost pro informační systémy.
 Koncem roku 1996 proběhla konverze fyzické 
osoby na právnickou osobu, společnost FPO s.r.o. 
(dále v článku jen FPO).
 Na nárůst poptávky blanenských zákazníků po 
informačních a komunikačních technologiích zare-
agovala fi rma v roce 1998 otevřením první prodejny 
výpočetní techniky v Blansku, tehdy ještě na náměstí 
Svobody. Novým sídlem prodejny výpočetní techniky 
i celé fi rmy FPO se od roku 2001 stala jedna z bý-
valých budov Adastu na Smetanově ulici 4. Budova 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí, při respektování 
historické podoby bylo vytvořeno komfortní zázemí 
pro pracovníky i zákazníky fi rmy.
 V roce 1999 získala fi rma pozici distributora infor-
mačního systému GORDIC pro Moravu a zahájila 
implementaci informačních systémů GORDIC Win&-
DOS (dnes GORDIC WIN) pro menší zákazníky z 
řad obcí a integrovaného informačního systému 
GINIS na úřadech měst. K dnešnímu dni má přes 
200 zákazníků z řad obecních a městských úřadů, 
příspěvkových organizací, fi rem. Spolupráce s jih-
lavskou společností GORDIC spol. s r.o. je natolik 
úzká, že cca 1/4 pracovníků fi rmy FPO přímo vyvíjí 
některé z modulů výše zmíněných systémů.
 Snahou společnosti FPO je nabídnout komplexní 
portfolio řešení. V průběhu následujících let postup-
ně přibývaly další a další činnosti z ICT oblasti (ICT 
= Informační a Komunikační Technologie). Prodejna 
se rozšířila o servisní práce, oblast služeb ICT se 
rozšiřuje o počítačová školení, správu hardware i 
software, webové služby, pronájem videokonferenč-
ní místnosti, atd. 
Dalším milníkem v 
životě společnosti 
se stal rok 2005, 
kdy bylo zahájeno 
poskytování připo-
jení k Internetu a 
nabídnuty tak ne-
konečné možnosti 
Internetu i obča-
nům z okolních 
obcí. K dnešnímu 
dni je internetovou 
sítí FPO pokryt 
téměř celý okres 
Blansko.
 Aby byla fi rma 
FPO schopna re-
agovat i na ros-
toucí poptávku z 
řad komerčních 
organizací, stala 
se v roce 2010 

certifi kovaným partnerem informačního systému 
QI, který od téhož roku sama provozuje a aktivně 
využívá v řídících, ekonomických a obchodních 
procesech organizace. Zapojila také své programá-
torské kapacity do dalšího vývoje tohoto systému.

Developerské projekty
 FPO je a i nadále chce být společensky odpověd-
nou fi rmou. Volné prostředky věnuje do developer-
ských projektů, jako například zakoupení a kompletní 
rekonstrukce Centra Ježek.
 Smysluplně se snaží věnovat i sponzoringu, a 
to nejen podporou charitativních akcí, ale zejména 
podpoře mladých nadaných sportovců. Je například 
sponzorem Malé kopané nebo biketrialového mistra 
světa. Dlouhodobě umožňuje školní praxe studentům 
středních škol. Dále i vysokoškolským studentům je 
nápomocna při zpracovávání a posuzování bakalář-
ských a diplomových prací.

Cestovní ruch
 Majitel FPO, Ing. Dobiášek, je velkým patriotem 
blanenského regionu. Dlouhodobě uvažoval o tom, 
jak napomoci dalšímu zviditelnění a rozvoji regionu. 
Jeho volba logicky padla na využití největšího poten-
cionálu regionu, kterým bezesporu je turistický ruch a 
přírodní bohatství krajinné oblasti Moravského krasu. 
A tak se fi rma FPO před třemi lety pustila do rozvoje 
regionu zahájením činností v oblasti cestovního ru-
chu. První na řadu přišel skromný projekt Pěší stezky 
Olomučany. Návrat do rodných Olomučan nezůstal u 
jednoho projektu. Následoval další v podobě půjčov-
ny sportovních potřeb a společně s ním rekonstrukce 
Kadrmanovy hospody. Z ruiny hospody vyrostl krásný 
Hotel OLBERG (www.olberg.cz) , který 25. května 
2012 zahájil provoz restaurace. A chystají se i další 
projekty, jako například vybudování horolezecké 
stěny.
 Z aktivit cestovního ruchu nesmíme zapomenout 
ani na půjčovnu futuristických vozítek SEGWAY a 
dále získání členství v MAS Moravský kras o. s., 
čímž jasně dáváme najevo naši snahu podílet se na 
rozvoji regionu.
 Aktivity cestovního ruchu se chystají k postupnému 
vyčlenění do nově vznikající dceřiné společnosti 
Olberg Tour s.r.o. Ale to jej již téma na další článek.

-r-
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U ZámečkuU Zámečku

Ve středu23. května zahájili zemědělci na protest proti vládnímu rozhodnutí 
o zrušení tzv. Zelené nafty blokaci silničního provozu. V Letovicích doprovo-
dil protestující zemědělce i policista, který upozorňoval na ztížený průjezd 
protijedoucí řidiče.

Protestující podpořil i hejtman Hašek, který prohlásil: „Rozhodnutí vlády 
považuji za ekonomický nesmysl. Staneme se jedinou evropskou zemí, 
ve které je zelená nafta zrušená. Dojde tím k výraznému snížení konku-
renceschopnosti zemědělců a zvýšení cen.“

Předseda Okresní agrární komory v Blansku Kamil Vystavěl uvedl: „Ze-
mědělci se snažili jednat s vládou. Nikdo nereagoval, proto jsme přikročili 
k blokádě. Pokud ani teď k jednání nedojde, dohodneme se na další akci, 
která bude citelnější.“                                                    Text - Šr - foto: hrr

* FOTOREPORTÁŽ O PROTESTU ZEMĚDĚLCŮ ** FOTOREPORTÁŽ O PROTESTU ZEMĚDĚLCŮ *

 Už jsem několikrát v Monitoru zmínil, že patřím k lidem, kteří se rádi a dobře nají. Ti z vás, kteří jsou 
na tom podobně jako já, jistě ví, že najít v Blansku restauraci s dobrou kuchyní, je téměř nadlidský 
úkon. Jistě, je tu pár hospod, kde se vaří dobře, ale všechno je to tak nějak na jedno brdo a já se 
přistihl, že stále více začínám využívat restaurační zařízení mimo naše město. Nyní však nemusím 
nikam jezdit, jelikož v restauraci U Zámečku nastaly nemalé změny a jedna velká kuchařská revoluce 
za pomoci legendárního kuchaře Jiřího Osičky.

 Restauraci v areálu bývalého Adastu zná snad 
každý občan našeho města. V poslední době se 
sice rozkřiklo, že je tu zavřeno, ale není to pravda. 
Restaurace se částečně zmenšila, ale otevřeno má 
pořád, dokonce se může pyšnit novým, hezčím inte-
riérem. Stále je tu bezbariérový přístup, bezdrátové 
připojení k internetu, pohodlné parkování přímo u 
restaurace a krásná fontána s andělíčkem uprostřed 
prostorné zahrádky. Restaurace také nabízí možnost 
platit stravenkami či kreditní kartou. Dáte si tu také 
luxusní italskou kávu Carraro, a pokud ji vypijete 
odpoledne mezi druhou a pátou hodinou, dostanete 
k ní jako pozornost domácí zákusek zdarma. Pro 
milovníky piva je připraveno hned několik druhů 
piva – Staropramen 10° a 11°, dále nefi ltrované 
pivo, řezané pivo a pro fajnšmekry taky 12° Plzeň. 
Všechna piva jsou tlačena kompresorem, což jistě 
uvítají ti, kteří nemají v lásce příliš bublinková piva. 
Za zmínku stojí rovněž nabídka míchaných nápojů, 
které vám na vaše přání zručný barman rád připraví. 
 Provázanost restaurace s vinotékou U Zámečku 
není žádným tajemstvím, takže těšit se můžete také 
na zbrusu nový nápojový, hlavně tedy vinný lístek. 
Najdete tu všechny možné druhy vína od nejlepších 
tuzemských dodavatelů. To vše za více než dobré 
ceny. Dvojka červeného či bílého vás například vyjde 
lehce nad dvacet korun.
 Vždycky se tu dobře vařilo, ale ambice provozo-
vatelů směřovaly ještě výše. Už proto se rozhodli 
povolat odborníka, který by kuchyni povýšil na nad-
průměr. A to se povedlo. Jiří Osička, který se tohoto 
úkolu zhostil a nový jídelní lístek sám sestavil, je 
špička mezi kuchaři u nás, má za sebou několik let 
vaření v zahraničí, učil se od těch nejlepších a bla-
nenská veřejnost jej zná především z jeho působení 
v restauraci na Obůrce, kde se za časů, kdy tu Jirka 
vařil, netrhly dveře a rezervace stolu se doporučovala 
provést několik dní dopředu.
 Teď tedy k samotnému jídelnímu lístku. Samot-
ná jídla vypadají velmi zajímavě už podle názvu. 
Grilovaný kozí sýr na brusinkovém dresinku, zdo-
bený listovým salátem a jablky s vlašskými ořechy, 
zakápnutý medem nebo třeba fi letovaná vepřová 
panenka plněná sušenými švestkami a vlašskými 
ořechy, pečená na grilu, doplněná bylinkovou sme-
tanou – sliny se sbíhají jen po přečtení těchto slov. 
Měl jsem to štěstí, 
že jsem tyto pokr-
my mohl v takové 
malé předpremiéře 
i ochutnat a je to 
opravdová lahůdka. 
Jídelní lístek obsa-
huje teplé i studené 
předkrmy, pochutnat 
si můžete na rybách, 
steaku z hovězího 
i vepřového, je tu 
široký výběr těstovin 
a bezmasých jídel 
a nechybí domácí 
dezerty ani zmrzlina. 
Rád bych zmínil také 
saláty. K mým nej-
oblíbenějším patří 
Caesar, který tu zde 
umí připravit přímo 
mistrovsky – z čers-

tvých surovin podle originální receptury. Celý jídelní 
lístek si můžete prohlédnout na webových stránkách 
restaurace – www.uzamecku.cz a na vybraná jídla 
přijít 4. června.
 Největší radost mi udělalo zjištění, že restaurace 
U Zámečku připravuje jídla především z regionálních 
produktů – surovin, které kupují přímo od našich 
farmářů. Nakupují na kozí farmě v Šošůvce, vepřové 
maso od Hebelky z Němčic a hovězí od Šutery – od 
obou z domácích chovů, vždy chlazené a čerstvé. 
Podobně je to s bramborami, vejci či pštrosím ma-
sem. Například pstruha tu připravují toho našeho 
– punkevního. Dalším kladem je, že se zde nevaří 
z žádných polotovarů. Vývar je z kostí a bramborák 
z domácích brambor s poctivým uzeným z udírny, 
připravuje se tu dokonce i domácí knedlík.
 Restaurace nabízí denní menu včetně polévky, 
vybrat si můžete ze čtyř druhů jídla. Velmi se těším na 
další novinku, a sice víkendové menu, kde bude na 
výběr vždy ze tří variant jídel, která budou sezónního 
charakteru. V době chřestu bude jídelníček zaměřený 
na chřest, na Václava si dáme guláš z václavek a na 
Martina husičku. Každý víkend tak bude nabízeno 
něco, co si běžně v jídelním lístku nevyberete.
 K létu patří posezení venku, a jelikož je restaurace 
U Zámečku svojí zahrádkou vyhlášená, můžete zajít 
i sem. Je to blízko centra, stromy tu vrhají místy 
příjemný stín, fontána s andělíčkem příjemně po-
bublává a dětičky si poslušně hrají v dětském koutku 
se skluzavkou a houpačkami. Zahrádka je krásně 
propojená s restaurací velikými okny a v létě se tu při 
příznivém počasí chystá grilování, a to nejen steaků, 
ale taky dost netradičních specialit, které by si žádný 
gurmán neměl nechat ujít. Soboty o prázdninách tu 
budou patřit večerům s živou muzikou. 
 Inu – jak vidno, změn se v restauraci U Zámečku 
odehrála celá řada a majitelé se snaží nalákat ná-
vštěvníky. Já myslím, že se jim to povede. Odehrála 
se tu pořádná revoluce a já doufám, že bude snaha 
odměněna celou řadou spokojených návštěvníků. Za 
sebe mohu slíbit, že sem zavítám často a rád, a to 
hlavně díky kvalitnímu a chutnému jídlu, vynikajícímu 
vínu a posezení v netradičním prostředí. Přijďte se 
taky podívat a hlavně ochutnat pokrmy, které si doma 
asi jen těžko připravíte. Stojí to opravdu za to.

-mumma-

        ... když vás 
schody nebaví !

Stále ještě nemáte bezpečný výtah splňující normy EU?

Kontaktujte nás:

ZITTA-výtahy s.r.o.  |  tel.: +420 544 223 900  |  e-mail: zitta@zitta.cz  |  www.zitta-vytahy.cz

Jsme specialisté na modernizace výtahů v panelových domech.

Referenční výtah přímo v Blansku! 
Rádi Vám představíme naše řešení.

i Nejnovější technologie
i Komfortní a úsporná jízda
i Moderní design kabin
i Kompletní servis 24/365
i Poradenství

ZAVEDENÁ VINOTÉKA S TRADICÍ
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Reakce - polemikyReakce - polemiky
Kdy slavit?

 Jako první si již několik let připomínají osvobození 
ČSR den před 8. květnem členové KSČM, kteří tak 
reagovali na jeden z dřívějších projevů oslavující 
zásluhy amerických vojsk, která obsadila pouze malé 
území Plzeňska. 
 Díky tomuto popisku pod obrázkem blanenských 
členů KSČM kladoucích věnec k pomníku rudo-
armějce jsem pochopil, že jsem si mylně vykládal 
jejich počínání. Myslel jsem, že oslavují, jako důkaz 
rozchodu se svou minulostí, kapitulaci Wehrmachtu 
v Remeši 7. května 1945. Tato kapitulace začala 
platit následující den ve 23:01 středoevropského 
letního času. Ale akt podpisu musel být na přání ge-
neralissima Stalina zopakován 8. května v dobytém 
Berlíně.
 Zastavení postupu západních spojenců na ose 
Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice byl důsledek 
důrazného přání generalissima Stalina, aby Prahu 
osvobodila rudá armáda. To, mimo jiných, naštvalo 
amerického generála Pattona, který tak neměl mož-
nost osvobodit žádné evropské hlavní město.
 A my v Blansku? Blansko bylo osvobozeno 
sovětskými a rumunskými vojáky 9. května, kteří 
k nám dorazili asi hodinu po útěku Wehrmachtu. 
Wehrmacht tímto porušoval podmínky kapitulace. 
My jsme v Blansku měli štěstí, na rozdíl od některých 
jiných českých a moravských měst, která byla ještě 
9. května bombardována rudou armádou, při čemž 
pochopitelně zahynuli také nějací civilisté. Blansko 
zažilo bombardování sovětskými letci v dubnu 1945, 
ti přiletěli ve strojích americké výroby z polního letiště 
u Lanžhotu.
 Ach ta historie.

Jan B. Vladík, člen ČsOL

PSEUDOLOGIA PHANTASTICA 
p. Šrámka

 V posledním vydání Monitoru ze dne 18.5. 2012 
vyšel článek p.Šrámka s názvem Za málo peněz 
málo muziky a protože jsem ona prodavačka, o které 
se ke konci článku hovoří, mám potřebu uvést infor-
mace na pravou míru. Po přečtení výše uvedeného 
článku jsem totiž byla doslova šokovaná tím, jak 
nepokrytě pan Šrámek lže a převrací celou událost 
k vlastnímu prospěchu.
  Jmenuji se Kateřina Vévodová a pracuji jako 
vedoucí květinářství se sídlem v OD Kaufl and už 
více než 5 let. Dovoluji si tedy vyjádřit svůj názor na 
občasné dění v tomto OD, protože jsem tak trochu 
jeho součástí a to přinejmenším tím, že jako ostatní 
zde pracuji ve službách zákazníkům. Vzhledem k 
tomu, že pan Šrámek vešel díky svým donašečským 
fotografi ím v OD ve známost, rozhodla jsem se zeptat 
se osobně, co ho k tomu přimělo.
  Zastavila jsem ho tedy před naším obchodem na 
chodbě Kaufl andu, představila se jménem a zdůraz-
nila, že nejsem zaměstancem OD, ale květinářství v 
něm umístěném. Tedy první LEŽ z jeho strany. Dále 
jsem se slušně zeptala, z jakého důvodů fotografi e 

FOTOREPORTÁŽ Z AEROBIKUFOTOREPORTÁŽ Z AEROBIKU

pořizuje a on mi odpověděl, že byl o tuto službu po-
žádán republikovým vedením supermarketu. Řekla 
jsem panu Šrámkovi, že tu pracuji řadu let a tudíž 
téměř každý den včetně víkendů a svátků sleduji 
plné nasazení zaměstnanců na prodejně. Mám tedy 
právo říci, že například při občasném náporu nového 
zboží nebo nedostatku zaměstnanců v danou chvíli, 
či zpoždění očekávaného zboží se může stát, že je 
prostě třeba, aby zákazníci chvíli počkali. Že není 
běžné (jak má pan Šrámek potřebu čtenářům vnutit), 
aby se na prodejně válely bedny, palety nebo jiné 
předměty.
 Také jsem řekla, že zaměstanci Kaufl andu nepobí-
rají nijak závratné mzdy a že když vezmeme do úva-
hy, co všechno si musí nechat od ZÁKAZNÍKŮ líbit, 
zdá se mi nefér zabývat se takovými prkotinami. O 
otřesných podmínkách ze strany vedení OD Kaufl and 
Blansko nepadlo ani slovo, čili další Šrámkova LEŽ. 
Během několika let, kdy se tu vystřídalo x ředitelů, 
kteří se na prodejně příliš nevyskytovali,  naopak s 
příchodem stávajícího pana ředitele zavládla opět 
klidná atmosféra, lidský přístup a především jeho 
příkladná práce na samotné prodejně.
 Ve svém krátkém monologu jsem se snažila přimět 
pana Šrámka k pohledu z druhé strany, ze strany 
zaměstnance, který si v naší zemi ovládaném primi-
tivním kapitalismem musí nechat líbit téměř cokoli jak 
ze strany zaměstnavatele, tak zákazníka. Pokládala 
jsem za důležité zmínit agresivní  a často i vulgární 
chování zákazníků, jejich neochotu počkat, pocho-
pit ... To jsem ovšem narazila. Zákazník má právo 
dostat se k regálu, hlásal Šrámek, a já přitom za 5 
let nezažila, aby se tak nestalo. Navrhla jsem tedy 
informátorovi, aby přišel někdy na prodejnu o Váno-
cích či jiných exponovaných příležitostech a sám se 
o chování NĚKTERÝCH zákazníků přesvědčil. Místo 
toho jsem se dočkala článku zhrzeného důchodce, 
který si navíc vymýšlí, aby své jednání ospravedlnil. 
 Závěrem tedy jen konstatuji, že celá kauza tzv.
nepořádku na pobočce OD Kaufl and v Blansku je 
tímto zatvrzelým informátorem nafouknutá do obřích 
rozměrů a pokud bude pan Šrámek takto pokračovat, 
máme se na co těšit.
 Zaměstnancům zdar!

-kv-

SCOLAREST                               
na rodiče a děti velká lest

 Asi hned ze začátku bych chtěla poděkovat zastu-
pitelům města Blanska. Děkuji Vám, Pane starosto a 
vážení zastupitelé, že myslíte na blaho našich dětí! 
Bohužel je to míněno jen ironicky. Kam zmizel selský 
rozum??? Odpověď se mi nabízí sama, ale nechci 
být vulgární. Abych byla konkrétní a osvětlila, kam 
vlastně mířím.
 Dnes se mi donesla opravdu zdrcující zpráva, že 
naši milí zastupitelé města Blanska přemýšlí, že od 
září 2012 bude na základní škole T.G.Masaryka vařit 
pražská fi rma SCOLAREST. Tato fi rma se zaměřuje 
na školní stravování. Na školní stravování, u které-
ho nejde o to, aby se děti kvalitně a hlavně zdravě 
najedly, ale aby se vydělávalo. Ptám se, proč město 

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.

V neděli 13. května se v Blansku konal třetí ročník soutěže Dívka aerobiku 
open 2012. Soutěž proběhla v sedmi kategoriích soutěžících od 3 do 17 
let. Na snímku průběh kategorie Dívka roku pod vedením lektorky Radičové 
z Prostějova.

Druhý záběr je z nové soutěžní kategorie Dívka Zumby. Závěrečná 
zumba party proběhla pod vedením blanenské lektorky Anety Kuklín-
kové. Tváří soutěže byla loňská vítězka Dívky aerobiku 2011 Sabina 
Bučanová.

Nejlepší fi nalistky soutěže se zúčastní velkého fi nále Dívka aerobiku 2012, 
které proběhne po soustředění na letní přípravě 29. září 2012 v Dělnickém 
domě v Blansku.

Text a foto:  - Šr -

chce „prodat“ zaběhnutou kuchyni fi rmě? Proč ničí 
něco, co bylo prospěšné našim dětem! Já osobně 
mám na této škole 2 děti. Samozřejmě se nevyhnu 
poznámkám, že měly zase blbou čočku nebo fazole, 
či neoblíbenou kapustu. Ale jako matka vím, že tyto 
jídla jsou pro zdraví velmi prospěšná. A co myslíte, 
vezme si dítě na oběd špenát nebo si v bufetu koupí 
raději nanuk, colu, brambůrky či hranolky? Myslím, 
že odpověď všichni známe. Tato fi rma, jak jsem se 
informovala na školách v republice, kde již působí 
(bohužel), nabízí také tyto skvělé, předražené bufe-
ty, které spadají ke stravovacímu zařízení. Rodiče 
musí dát dětem kreditku, kterou dobíjí penězi a pak 
záleží jen na dítěti co si za to koupí. Zda oběd jemu 
prospěšný i neprospěšný nebo nějaké ty brambů-
rečky s cocacolkou. Zdá se vám v pořádku, aby děti 
takto rozhodovaly? Ano, budou oponovat, že se 
dětem může kreditka zablokovat, aby na tyto lákadla 
nemohly. Ale je nutné je vůbec tomuto vystavovat? 
Myslím si, že tyto bufety do škol vůbec nepatří!
 Volala jsem do několika škol, kde tato fi rma působí, 
abych měla přesné informace. Dozvěděla jsem se, 
že tato fi rma začne vařit na jedné škole a začne se 
strava rozvážet do ostatních škol. Což znamená 
likvidace dalších školních jídelen, aby se to pořádně 
vyplatilo. Hned jsem si vzpomněla na brněnskou 
nemocniční stravu, kde takto fungují nemocnice. 
Jídlo vařené v takovém množství a které se dováží, 
je opravdu nezapomenutelné. Když jsem se ptala 
paní, která má tu čest pod touto fi rmou pracovat, 
jak zvládají tolik porcí uvařit, bylo mi odpovězeno, 
že prostě musí. Ale velkou pomocí je například to, 

že jim z Prahy dováží již uvařené a oloupané vejce 
například k čočce a oloupané brambory a hotové 
knedlíky, opracovanou zeleninu a jiné. Tyto potraviny 
musí být samozřejmě nějak chemicky upravené, 
aby vydržely. Takže můžeme rychle zapomenout 
na téměř domácí školní stravování, které patřilo k 
jedněm nejlepším v Evropě. 
 Ještě další poznatek. Dokážete si představit, jak 
prvňáček, ale i druhák a třeťák stojí před výběrem 4 
jídel a vybere to nejlepší? Zelenina či řízek??
 Jsem znechucena, co se v našem městě děje. Jen 
doufám, že rada, která bude zasedat již v červnu, 
rozhodne ve prospěch našich dětí!

-rt-

Zrušení jednosměrky - proč?
 Nevím zase od kdy to platí, ale u školy T.G.Masa-
ryka byla jednosměrka kolem školy. Nevím co je to 
za ulici.  Dnes tam projíždím, dávám dítě do školy, 
člověče ti povím... Masakr v dopravě. Jednosměrky 
zrušeny, děti běhaly mezi auty, všude tlačenice a 
ještě jsem si představil autobus, který odváží děti 
na nějakou akci.
 Nevím, proč to zrušili, ale udělali zase totální  
(alespoň pro spoustu řidičů, jako jsem já)  hovadinu. 
Nedávno jsme se o tom bavili, že je to tady už v 
pohodě a ono hop, a je tu zase bordel.
 A o bezpečnosti? Teď jsou na tom všichni hůř, 
nikomu se nechce couvat kolem přecházejících dětí, 
tak to tam stojí a troubí. Fakt skvělej zážitek.

-rb-

 V pátek 25. května se v kostele sv. Martina v Blansku uskutečnila zajímavá akce s názvem Kostelní noc. 
Netradiční událost, inspirovaná podobnými u nás i v zahraničí, byla pořádána ve spolupráci blanenské 
farnosti a Střední školy gastronomické, s.r.o. Blansko.
 Cílem Kostelní noci bylo ukázat kostel sv. Martina 
jako významnou součást blanenské historie i součas-
ného dění, jako cennou architektonickou památku s 
doposud ne zcela doceněným potenciálem pro cestovní 
ruch a také jako povznášející prostor, v němž dostávají  
mluvené slovo, hudba, ale i hra světel a stínů zcela nový 
rozměr.
 Organizátoři neměli snadný úkol: vytvořit program, 
který bude poutavý pro děti i dospělé, pro místní i pro 
hosty zdaleka, pro ty, kteří přicházejí do kostela pravi-
delně i pro ty, kteří jej navštívili poprvé. Ten večer nebylo 
důležité, zda je člověk věřící, nýbrž to, zda umí vnímat 
krásu a nevšední zážitek a zda má zájem prožít hezké 
chvíle a mimořádnou atmosféru.
 A jaké byly první reference? K velkému potěšení 
všech, kteří Kostelní noc realizovali, velmi pozitivní. 
V bloku pro děti byli malí účastníci akce překvapeni, 
jak daleko může doletět papírová vlaštovka shozená z 
kostelního kúru, prostřednictvím kostýmované prohlídky 
se seznámili s nejzajímavějšími osobnostmi v historii 
kostela a s velkým nadšením se zúčastnili soutěží a vý-
tvarných činností, které pro ně byly připraveny 
v areálu dětských dílniček.
 Starší návštěvníci pak oceňovali zejména 
vystoupení hudební skupiny Durmaj a básníka 
M. Kučery, program při ztemnění, kdy pan 
farář J. Kaňa seznamoval přítomné s interié-
rem kostela, a velmi potěšující bylo ocenění 
studentů Střední školy gastronomické, kteří 
přesto, že se v rámci oboru Cestovní ruch te-
prve připravují na své budoucí profese, zvládli 
náročnou práci průvodců v kostele i jeho 
okolí. Dále prostřednictvím projekce svých 
prezentací seznámili návštěvníky s mnohými 
zajímavostmi např. o svatomartinské tradici 
a cestovatelském projektu Via Sancti Martini, 
jehož je blanenský kostel součástí. Skutečně 

obrovský byl zájem o komentované prohlídky věže a 
chrámových zvonů, který studenti vyřešili rozšířením 
této nabídky namísto původních dvou půlhodin průběž-
ným prováděním až do závěru akce.
 Pamatováno bylo i na všechny, které bohatý program 
mohl trochu unavit – studenti gastronomických oborů 
Střední školy gastronomické připravili v prostorách farní 
zahrady občerstvení a po celou dobu rovněž nabízeli 
ochutnávky tuzemských i zahraničních mešních vín a 
servírovali také oblíbený svatomartinský bílý punč.
 Lze tedy říci, že premiérová Kostelní noc se vydařila a 
doufáme, že návštěvníci, kteří již napoprvé podpořili tuto 
akci velkou účastí, se na ní objeví i v příštím roce. Jim 
také patří za jejich účast poděkování a další velký dík 
posíláme všem, kteří se na přípravách podíleli – vedení 
Farnosti sv. Martina Blansko a studentům soukromé 
školy v čele s jejich pedagogy, bez nichž by uskutečnění 
příjemného, ale organizačně náročného večera nebylo 
možné.
 Za Střední školu gastronomickou, s.r.o. Blansko

Martin Jaglář, zástupce ředitele
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Malíř pokojů.  Tel. 721877024.
* Přijmeme brigádníky na doručování Moni-
toru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz
* Vykoupim zlaté šperky, prsteny, zuby, při-
padně i stříbrné šperky. Zavolejte ihned na 
tel. 603722434.
* Stříhání psů BELLA: tel. 732 879 309, www.
strihanibella.webnode.cz
* Nabízíme pronájem velmi zajímavých ob-
chodních (provozních) prostor v blízkosti 
centra Blanska. Příjezd, přístup a vlastní 
parkoviště přímo z hlavní silnice ul. Svitav-
ská. Naproti supermarket, obchody.  Plocha 
144 m2 - přízemí. Cena dohodou.
Bližší informace: tel. 606734838; 602516928.

Podnikatelská

Řádková Inzerce

PRODEJ
* Novostavbu bytu v Blansku 4+kk, 92 m2, OV, 
krásný výhled, vlastní topení. Záruka, cena 2,2 mil. 
Tel. 776117788.
* Stavební rozvaděč 220/380 plně funkční. Za dob-
rou cenu. Tel. 606728334.
* Motocykl JAWA 350 ccm typ 634-5 v dobrém 
technickém stavu s platnými doklady, prošlá STK,  
Cena: 12000,- Kč. Tel. 723967473.
* Nepoužité šamotové cihly 250 x 250 x 65 - cca 
500 kusů a jiné šamotové tvarovky na stavbu krbu, 
komínu a p. Cena: 30 Kč/ks. Tel. 723967473.
* Cihlový byt 2+1 v Blansku v domě po revitalizaci. 
Velká kuchyň. Vlastní topení. Ihned volný. tel 603 
936 689
* Patrovou postel rozkládací. Dřevo masivní boro-
vice včetně roštu bez matrací cena 1200 Kč. Tel. 
606330935.
* Posilovací stroj – veslice Kettler. 2 roky stará 
a VELMI málo používaná. Cena dohodou. Tel. 
724027382.
* Televizor Samsung, pouze pro kabelový příjem 
300,- Kč, uhlopříčka 55 cm. Televizor Color-Oravan, 
pouze pro kabelový příjem, 200,- Kč, úhlopříčka 42 
cm. Tel. 605962194.
* Šedou teraso dlažbu 30 x 30, cca 35m2 a betonové 
kostky hnědé 12x12 a 12x17, tl.6cm cca 15 m2. 
Dále schodové nášlapy dřevěné hnědé 30 x 102 x 
4cm. Vše použité, v dobrém stavu. Cena dohodou. 
Tel. 777658400.
* Dětské horské kolo 14" žluté barvy - málo použí-
vané. Cena 1200 kč. Tel. 608438615.
* 3+1 Podlesí; OV; 3.p s výtahem; plast. okna; šatna; 
tel. 606648772.
* Rozestavěnou chatu v katastru Hořice. Vlastní 
pozemek, cena dohodou - levně. Tel. 516414946.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Hledám pronájem bytu v Blansku nebo v Ada-
mově 1+1 do 6.500 Kč včetně inkasa, spěchá. Tel. 
720267004 nebo 606330935.
* Velmi prosím, ujměte se moc hezké, přítulné, vy-
kastrované černé kočičky. Vhodný by byl domek se 
zahrádkou. Tel. 737452965.
* Pronajmu krásný slunný byt 1+kk po rekonstrukci 
- Blansko - Sever. Upřednostňuji dlouhodobý proná-
jem. Pouze nekuřáci! Tel. 777593529
* Pronajmu pěkný, větší byt 1 + 1 v Blansku slušným 
lidem. Volný ihned. Tel. 737900946.
* Pronajmu 3+1 zařízený ve Skalici nad Svitavou. 
Tel. 607231294.
* Hledám pronájem 1+1 v Blansku do 6500 vč. ink. 
Spěchá. Tel. 720267004.
* Pronajmu garáž Zborovce - Sloupečník, příp. pro-
dám. Tel. 516414946.
* Pronajmu 1+1 v centru Blanska od 7/12. Cena 7000 
vč. inkasa. Tel. 775711125.
* Mladá rodina hledá byt nebo malý RD v Blansku. 
Tel. 731083618.

* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* Starou dřevěnou lavici s úložným prostorem. Tel. 
724027382.
* Garáž v Blansku. Tel. 737217763.

Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté, 5.6.2012 v 19.30 h, Blansko 
– Dělnický dům, cena 150,- Kč a 100,- Kč. Hosté: 
Bohemia Guitar Orchestra 
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
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:
12.7. 2012 Bratři Nedvědovi – kurty Lužánky
11.8. 2012 Noc fi lmové hudby – Open Air, Zámek 
Boskovice
29.10.2012 Lord of the dance, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín
Aktuální nabídka:
Suvenýry z Blanska – pexesa, keramické hrnečky, 
zvonečky, píšťalky, svíčky, přívěšky, a další.
Magnetky Zámek Blansko – magnetky z edice Sběra-
telská hra. Cena: 30,- Kč
Sborník Muzeum Blansko 2011 – tradiční muzejní 
ročenka s množstvím zajímavých článků nejen o bla-
nenské 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 pohled-
nice obce Olomučany.
Poděkování andělům – autor Vlastimil Chládek, vydalo 
Econ publishing. V knize najdete jeho úvahy z blogu i 
reakce na ně, šachové simultánky, obrazy, doprovodné 
fotografi e k textům a ilustrace např. od Milana Knížáka 
a Zdeňka Makovského. Cena 320,- Kč.
O Drahanské vrchovině – autor Josef Julínek a kol., 
vydalo nakladatelství Arsci. Kniha zachycuje historická 
díla zdejších obyvatel, je bohatě ilustrována černobílý-
mi, barevnými fotografi emi a obrázky. Cena 260,- Kč.
Ježkové z Blanenska – autor Jaroslav Bránský, vydalo 
Host - vydavatelství. Kniha je nevelkou studií o historii 
jednoho rodu, která se prostírá v době čtvrt tisíciletí, 
zhruba od 1700 do 1950, a zobrazuje zároveň vývoj 
dnešního města Blanska. Cena 180,- Kč.
Sen o Miramare – autor Richard Ježek, vydalo Host 
- vydavatelství. Ve vzpomínkách Richarda Ježka se-
niora a juniora ožívají nejen osobní příběhy vypravěčů 
a osudy fi rmy K. & R. Ježek, ale také proměna obce 
Blansko v průmyslové centrum, jehož horizont přesa-
hoval 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-

Soukromé inzeráty s napsaným textem, te-
lefonním číslem a adresou prodejce vhoďte 
do schránky u vchodu do restaurace Punk-
va na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na 
email monitor@monitor-bk.cz.

Inzerujte
v MONITORU!!!

Pro prvních 5
volajících 

sleva až 60%sleva až 60%
Tel. 606 728 334

Drbání zadDrbání zad (BackScratch) (BackScratch)

Kosmetika
 VivianaViviana

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

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

Objednávky na tel.Objednávky na tel.

775230078775230078

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

Mezinárodní vicemistřiMezinárodní vicemistři

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

 Projíždím slevové portály a najednou vidím nový zážitek, o kterém bych mohla napsat a který by 
mohl zaujmout. Narazila jsem na drbání zad. Škrabkání po zádech miluju a určitě nejsem sama. Nikdy 
by mě ale nenapadlo, že se tento požitek bude dát i koupit. Po nepřeberném množství masáží a zábalů 
konečně něco nového. Každý, kdo má drbání po zádech velmi rád, se určitě potýká s tím, že nemá 
nikoho, kdo by ho ochotně škrabkal.

 Teď si však tento zážitek můžete bez problémů 
dopřát a zajít do salonu, kde si ho plnohodnotně 
užijete. Pokud jste na druhé straně a jste svými blíz-
kými žádáni o drbání, máte pro ně naprosto perfektní 
dárek, za který vám budou neskonale vděční. Je to 
velmi příjemná relaxace. Drbání zad přináší absolutní 
mentální uvolnění a začíná být velkým konkurentem 
relaxačních masáží. Změny intezity a směru tahu 
při drbání vás oprostí od vnímání denních starostí, 
můžete úplně vypnout a jen si vychutnávat slastný 
pocit.
 Není to jen rozmar, drážděním nervových zakončení 

dochází k uvolnění, změně tvorby hormonů, které při-
nášejí pocit blaženosti a pocit uspokojení. Drbání zad 
neboli Backscratch se provádí speciálními drbátky a 
trvá většinou 30 minut. Může být spojeno s indickou 
masáží hlavy nebo masáží šíje a trapézů. Pokud si 
chcete drbání užít delší dobu, můžete si přidat škrab-
kání na pažích, ramenou a zadní části nohou.
 Drbání zad (BackScratch) provádí kosmetika 
VIVIANA, Bezručova 52, Blansko (vedle stavebnin, 
bývalý Svazarm). Tel. 775 230 078. Pozor!! Nejedná 
se o erotické služby!!

-red-

Ceník:

40 min.
drbání zad,
ramenou
a paží

350 Kč

60 min.

drbání zad,
ramenou
a zadní části
nohou
+ masáž hlavy

450 Kč

15 min. drbání
zad 200 Kč

30 min.

drbání zad
+ masáž
trapézů
a šíje

300 Kč

!!Již 7 let jsme tu pro Vás a Vaše domácí mazlíčky!!

VETERINÁRNÍ ORDINACEVETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Jiří Bárta, MVDr. Tomáš Fidra, MVDr. Romana Bártová

Nyní pro Vás zavádíme
dvě novinky
- za příplatek možnost
 objednání na ošetření
 (vč. prevence) i mimo
 ordinační hodiny
- ošetření Vašeho zvířete
 u Vás doma v předem
 domluvený čas.

Více informací a další
aktuality na našich
webových stránkách!

Ordinace Blansko
Svitavská 500

Ordinace Adamov
Smetanovo nám. 99

Tel. 516 410 131
mob. 775 22 86 84
www.vet-blansko.cz

Mob. 775 22 86 83

Od 1. 6. 2012 bude spuštěn nový web
zaměřený zejména na veterinární diety

pro psy, kočky a hlodavce doplněný
o další veterinární přípravky!!!

Každý měsíc nové akce,
výdejní místo přímo v Blansku !!

Více na www.vet-diety.czVíce na  www.vet-diety.czwww.vet-diety.cz

 Víkend 26.5 - 27.5.2012 byl pro holky z Aerobic teamu orel Blansku v duchu závodním. V sobotu se v 
Praze konalo Mezinárodní fi nále Děti Fitness, na které se holky probojovaly z Otrokovic z druhých míst.
 Do Prahy se sjeli ti neúspěšnější z celé České re-
publiky a Slovenska. Starší holky s choreografi í ŽIVOT 
JE KABARET v konkurenci dalších devíti skladeb 
zazářily. Bodové hodnocení nejlepších tří skladeb bylo 
opravdu těsné a vyhlašování velice napínavé. Nakonec 
holky porazil jen tým z Tlumačova 
s choreografi í NEKONEČNÝ PŘÍ-
BĚH a naše děvčata se tak rado-
vala z krásného 2. místa a staly se 
tak vícemistry České republiky a 
Slovenska na soutěži Děti Fitness. 
Mladší holky měly boj o něco těžší, 
neboť v jejich kategorii soutěžilo 
12 týmů.  S choreografi í KANKÁN 
vybojovaly 8.místo a patří jim velká 
pochvala, neboť spolu cvičí teprve 
prvním rokem. 
 V neděli se do Prahy vydala dal-
ší část našeho týmu, tentokrát to 
byly holky, které soutěží v kategorii 
Fitness step 12-16 let na soutěž 
FISAF AEROBIC & DANCE. O 
medaile bojovalo 7 různých týmů.  

V prvním kole se holky dopustily malé chyby, ve fi nále 
se jim však sestava podařila a tak si zaslouženě od-
vezly zlaté medaile. Všem za jejich výkony a výsledky 
gratulujeme a přejeme jim spoustu dalších úspěchů.

Trenérka Markéta Kolářová
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

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

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

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

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

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

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

- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064Tel. 606 263 064

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

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

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

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

Fotbaloví Jánošíci Fotbaloví Jánošíci 
opět excelovaliopět excelovali

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

Květnový turnaj
 Květnový squashový turnaj proběhl v předehra-
ném termínu v sobotu 12. května.
 Vzhledem k tomu, že na turnaji slavilo několik 
účastníků narozeniny, vedlo se toto klání ve velmi 
přátelském duchu. Chybělo tentokráte k jejich škodě 
několik hráčů ze špičky našich soutěží. Dali tak mož-
nost dalším hráčům dotáhnout se na přední místa. 
Vzhledem k tomu, že od 18 hodin měli squashové 
kurty rezervovány cvičenky na trampolínách, hýbali 
jsme, jak se říká „pěkně kostrou“.
 Vše nakonec dopadlo hladce a tak turnaj byl 
úspěšně dohrán. Hrálo se v jedné skupině každý s 
každým na tři vítězné sety do 11 bodů. Za vítězství si 
každý hráč připsal dva body a poražený nula bodů.
 
Konečná tabulka byla následující:
 1. Štumpa Radovan 20:4 12
 2. Vybíhal Jiří  19:6 12 
 3. Urban Jan  18:10 12
 4. Pelant Václav  14:10 8
 5. Řehoř Luděk  10:15 6
 6. Nevřiva Libor  6:17 4
 7. Kadrmasová Zuzka 7:18 2
 8. Csakvariová Lenka 7:21 0

 Tak jak z této tabulky vyplývá, boj o konečné vítěz-
ství byl urputný. O pořadí na 1. až 3. místě rozhodly 
vzájemné zápasy hráčů. Všichni získali dva body. 
Rozhodly proto sety Radovan Štumpa 5:4, Jirka 
Vybíhal 4:3 a Jan Urban 3:5. Ceny do turnaje pro 
všechny hráče věnovala ČAD Blansko a.s. 
 Příští červnový turnaj se uskuteční v sobotu 23. 
června opět od 13 hodin. Startovné je neměnné 
200,- Kč. Věřím, že ty polámané ruky a vykloubené 
kotníky se již zotaví a opět zvýší výkonnostní laťku 
našich turnajů.

-rl-

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

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

1. Vracov - 56 bodů, Blansko 54 body a Kyjov - který 
se 53 body přiblížil blanenským na rozdíl jediného 
bodu. Naděje na návrat do divize, která byla před 
první porážkou jarního kola nemalá, dostala závažné 
trhliny. Zvláště když poslední tři soupeři nebudou pro 
znejistěné mužstvo blanenských fotbalistů soupeři 
lehkými. Jsou jimi ambiciózní osmé Ráječko, sedmý 
Rousínov (se kterým jsme na podzim remizovali 
0:0) a tím posledním je třetí Kyjov, který se bodově 
dotáhl mezi adepty na postup a se kterým jsme na 
podzim doma prohráli 0:1. Říká se, že naděje umírá 
poslední, ale většinou se to, bohužel, jen říká. Jenže 
blanenští fotbalisté, věrni své nezapomenutelné 
jánošické tradici, body bohatým brali a chudým 
opět rozdali.

- Šr -

 V dalším utkání na blanenském hřišti byl opět 
soupeř z konce tabulky, dvanáctý FC Kuřim. A po 
remize 1:1 opět ztráta bodů. Blanenští se patrně 
pod vlivem nečekané porážky ve Zbýšově projevili 
jako bezmocné mužstvo, které se nešťastně vrátilo 
ke hře na pětníku kolem lajny u střídačky, která se 
stala přehlídkou vhazovaných autů a odkopy až do 
nebe. Nebylo proto divu, že již ve dvacáté minutě 
padl první gól, který do Bednářovy branky doručil 
kuřimský obránce Kozumplík. O sedm minut poz-
ději se blanenskému kanonýrovi Petru Crhákovi, 
ještě že ho máme, podařilo vyrovnat na 1:1 a to 
bylo do konce utkání všechno. A tak vzhledem k 
tomu, že Vracov zvítězil nad Boskovicemi 3:0, a 
Kyjov nad Znojmem 3:2, je tři utkání před koncem 
soutěže pořadí v čele krajského přeboru následující: 

 Za celé jaro blanenští fotbalisté neprohráli ani jedno utkání a vyskočili na první - postupové místo 
tabulky krajského přeboru. A tak není divu, že před týdnem odjížděli pro další tři body k utkání s 
předposledním mužstvem do Zbýšova. Nikdo nepochyboval, že vedoucí branka, kterou poslal Pernica 
ve 38. minutě FK Blansko do vedení není poslední. Jenže, jak bylo v minulosti časté, v posledních 
minutách utkání obrátil Zbýšovský kanonýr Novák brankami v 75. a 85. minutě výsledek na porážku 
2:1 a návrat na druhé místo tabulky, zatím co Zbýšov zůstal na předposledním patnáctém místě a 
sotva se mu to podaří do konce soutěže změnit. 

Poločas Blansko - Kuřim 1:1 naštěstí vydržel do konce, protože nebezpečné útoky trvaly a Bednář si v blanenské Poločas Blansko - Kuřim 1:1 naštěstí vydržel do konce, protože nebezpečné útoky trvaly a Bednář si v blanenské 
brance na nezaměstnanost ani ve druhém poločase stěžovat nemohl.                                                          Foto: - Šr -brance na nezaměstnanost ani ve druhém poločase stěžovat nemohl.                                                          Foto: - Šr -
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