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 Z duše mi mluvil jeden posluchač, který řekl: „Ve 
čtvrtek ráno se vracím z dlouhé služební cesty a 
odpoledne odjíždím na dovolenou. Jestli mi nějaký 
přiblblý odborář zkříží cestu a já nedojedu včas domů 
nebo nestihnu letadlo, tak se neznám a neručím za 
sebe. Jsem občan této země, který řádně platí daně, 
a nechci, aby mě úzká skupina lidí zatahovala nedob-
rovolně do svých problémů a já za to musel trpět.“
 Ano, souhlasím. Dopraváci jsou sobci. Bezohlední 
sobci, kteří neváhají vzít si za rukojmí prakticky celý 
národ k prosazení svých nereálných osobních cílů. Za 
co vlastně stávkují? Proti úsporným vládním opatře-
ním, proti vládním reformám, pro peníze. A taky v tom 
hodně hraje roli politika, jako ve všem, co se u nás 
děje. Takže jinými slovy, dopraváci chtějí, aby vláda 

byla svržena, aby nedošlo 
k žádným reformám a aby 
každý z nich dostal přidá-
no. Jak jednoduché.
 Jenže když vláda 
padne, nastoupí další 
panáci, kteří dnes slibu-
jí nesplnitelné, potřebné 
reformy se sice zastaví, 
ale jestli odboráři dosta-
nou požadované peníze, 
není vůbec jisté. Nedávno 
stávkovali lékaři, těm šlo 
vyloženě o peníze. Mi-
nistr vyměkl, nasliboval 
miliardy, dnes je nemá a 
lékaři jsou tam, kde byli. A 
není divu. Kasička je jen 
jedna, a když chci přidat 
jedné straně, musím zá-
konitě ubrat straně druhé. 
Ale nevidím důvod, proč 
by stát měl protěžovat a 
fi nančně zvýhodňovat ty 

skupiny zaměstnanců, kteří k prosazení svých cílů 
používají násilné metody, čímž stávka určitě je.
 Všimněte si, že stávkují a vyhrožují především 
odboráři, kteří jsou vesměs placeni z veřejných 
prostředků. Dnes dopraváci, včera lékaři, před tím 
učitelé nebo úředníci, samá nevýrobní a neobchodní 
sféra, kde jsou všichni závislí na příjmech ze státních, 
krajských nebo obecních rozpočtů. Proč nestávkují 
třeba prodavačky ze sítí supermarketů, jejichž platy 
jsou zhruba pětkrát nižší než na dráze, o zdravotnictví 
ani nemluvě. Proč nestávkují odboráři z fabrik, které 
jsou díky krizi v trvalé nejistotě a netuší, jestli za měsíc 
vůbec dostanou nějakou výplatu? Proč nestávkují 
zemědělci, kteří ze zoufalství zaorávají úrody, zabíjejí 
zvířata a vylévají mléko? Proč nestávkují živnostníci a 
podnikatelé, kteří z největší části plní státní pokladnu 
a tvoří tak platy odborářů ze státní a nevýrobní sféry, 
dopraváky nevyjímaje. Proč stávkují právě ti, kterým 
je to nejméně třeba?
 Mně se taky nelíbí problémy naší politické scény. 
Zklamal jsem se v nové vládě, která opět názorně 
ukázala, že předvolební sliby jsou jen proto, aby ob-
louzený volič dal svůj hlas a potom se díval, jak noví 
poslanci znovu zneužívají svých funkcí, lžou, kradou, 
korumpují a hrabou prachy z dobře vydlabaných koryt. 
Mohl bych se přidat k odborářům a na protest nevydat 
jedno číslo Monitoru. Dostali byste do schránky bílé 
papíry s nápisem stávka a já bych seděl v redakci na 
židli, spokojeně si mnul ruce a říkal si: „To jsem jim to 
dal!“
 Tohle ale není řešení. Přestože je Monitor dodáván 
čtenářům zdarma, mám závazky vůči inzerentům i vůči 
vám, čtenářům, a příčí se mi takové gesto. Stejně tak 
mají svoje závazky dopraváci vůči cestujícím, lékaři 
vůči pacientům a tak dále. A kdo ty závazky poruší, 
staví svá práva nad práva druhých, což je nefér, zvláš-
tě když k tomu používá tak násilných forem, jako je 
stávka, kterou si musí protrpět spousta lidí, kteří s nimi 
nemají nic společného. Stojí je to peníze, čas, nervy. 
Jak čtvrteční stávka dopadla, v tuto chvíli nevím, ale 
jedno vím jistě: nic nevyřešila. Stávka není řešení. Je 
to jen ústupek skrytému násilí a to je nebezpečné, 
protože jak je z historie známo, násilí vždy plodí další 
násilí.

PM

 Se zájmem jsem minulý týden poslouchal v rádiu názory posluchačů na stávku odborářů v dopravě, 
která se stala středem pozornosti všech médií. Někteří odboráře podporovali, jiní odsuzovali, těch bylo 
víc. Stávka měla proběhnout v pondělí 13. června, ale byla odložena na čtvrtek, čímž mě odboráři pěkně 
otrávili, protože uzávěrka Monitoru byla v úterý, takže svůj úvodník píšu bez toho, aniž bych věděl, jak 
celá akce dopadla. To mi ovšem v nejmenším nebrání, abych se s vámi předem podělil o svůj názor, ba 
možná to bude i zajímavější.

volejte

800 800 874    

profesionální Garážová vrata

le t z á r u ka

• 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

www.trido.cz

sledujte akce a soutěže na 

www.vrata-trido.cz

Prodej, servisProdej, servis
a programování a programování 

restauračníchrestauračních
a obchodních pokladen a obchodních pokladen 

KANCL, technika Blansko, spol.s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko
Tel. 516 414 943

domy HAAS FERTIGBAU
www.Haas-Fertigbau.cz

y HAAS FERTIG

www.realitymacocha.cz

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

Výstavba vzorového domu začíná dne 20. 6. 2011

 od 3.000.000 KčCeny od 3.000.000 Kč
vč. DPH a pozemku

čd čdd čččd č
RD BLANSKO-TĚCHOV

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

SLEVYSLEVY

- 20 %- 20 %
út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY

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

100% právní záruka a seriozní jednání.

* Prodej bytu v OV 3+1 Blansko – Sever, 89 m2,  5.p. mezonetový...NC – info v RK
* Prodej velkého bytu, garáže a zahrady v Černé Hoře – novostavba...NC – info v RK
* Prodej bytu 1+kk Blansko – Zborovce, 45 m2, 2.p., bezbariérový...NC – 899.000 Kč
* 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 bytu 3+1 Blansko - Písečná, 77 m2, nevybavený...NC – 5.000 Kč + inkaso
* Pronájem RD Blansko – Sadová, 80 m2, obchod, bydlení...NC – 9.000 Kč + inkaso

Stávka nebo násilí?Stávka nebo násilí?Úvo
dník

jídelních stolůjídelních stolů
a vybraných židlía vybraných židlí

od firmy TONod firmy TON

Platí do 30.6.2011Platí do 30.6.2011
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Víte - nevíte
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        Koupili jste novou televizi a máte problémy        Koupili jste novou televizi a máte problémy
        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!        s naladěním nebo špatný obraz? Elastra vám pomůže!!!

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

PRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFIPRODEJ NÁŘADÍ HOBBY I PROFI

* 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!

Přerušení elektrické energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie: dne 29.06.2011 od 07:00 do 17:00 - Blansko 
a Olešná. V Blansku bude vypnuta chatová oblast 
Bačina, areál čistírny odpadních vod u rozvodny 
napájený z odběratelské trafostanice Blansko - 
Čistička (č. 320396), areál Klamovy hutě napájený 
z odběratelské trafostanice Blansko - Klamovka (č. 
320389), areál kompostárny napájený z odběratelské 
trafostanice Blansko - Kompostárna (č. 702085). V 
Olešné bude vypnut dřevozpracující závod KROVY 
(p. Viktorín), TV převaděč vč. přilehlé rekreační 
oblasti, skládka.

-měú-

Opakujeme důležité upozornění
 Záchranáři a řidiči ambulance zjistili, že u doprav-
ních nehod má většina zraněných u sebe mobilní 
telefon. U zraněných osob, se kterými nelze komu-
nikovat, zásahové síly neví, koho by měli z dlouhého 
seznamu adres na jejich mobilu kontaktovat. 
 Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby 
každý zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kte-
rou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu 
samou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka pro 
případ záchrany je: ICE (In Case of Emergency).
 Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo 
osoby, která bude v případě nouze kontaktována po-
licií, hasiči či první pomocí. Pokud chcete kontaktovat 
více osob, použijte ICE1,ICE2,ICE3...

- Šr - 

Sdělení podnikatelům              
okresu Blansko

 Okresní hospodářská komora Blansko v sou-
činnosti s Městem Blansko a Městem Boskovice 
připravuje v rámci potřeb a rozvoje podnikatelské 
činnosti oživení výuky tradičních řemesel pro region 
Blansko. OHK Blansko tímto žádá podnikatele o za-
slání návrhů opomíjených řemesel. Svoje konkrétní 
požadavky a návrhy zasílejte nejpozději do 22.6.2011 
na emailovou adresu: ohk-blansko@seznam.cz 

JUDr. Milan Hlaváč, předseda OHK

Už jsme čtenáři
 Ve čtvrtek 9. června 2011 žáci I.A a I.B ZŠ Blan-
sko, Erbenova dokázali "paní kněžně" z blanenské 
knihovny, že už jsou opravdoví čtenáři a složili čte-
nářský slib:
 Slibuji ve jménu krásných knížek, pohádek, pří-
běhů i básní, že budu knihy číst po celý život, že 
budu knihy ochraňovat jako nejvzácnější poklad 
a že se budu jako rytíř bít za všechno dobré, co 
je v nich psáno.  
 Odměnou pro  malé  čtenáře byla  radost z prvních 
čtenářských krůčků. Na památku si každý odnesl 
čtenářský list a nádhernou knihu.

Mgr. Anežka Šupová  a  Mgr. Jitka Sieglová

Cena vodného a stočného          
se nemění

 Těsně před uzávěrkou se v zasedací síni Města 
Blansko konala porada zástupců Svazku měst a 
obcí okresu Blansko spolu s vedením Vodárenské 
akciové společnosti Boskovice a.s. I tentokráte došlo 
k dohodě, že cena vodného a stočného se zatím 
měnit nebude. Podrobnosti zveřejníme v příštím 
vydání Monitoru.

Text a foto: - Šr -   

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

TATO CELOROČNÍ
PLOCHA je pro vás jako stvořená!!

Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381

2  

Freddieho sloupekFreddieho sloupek
Okurková sezóna...

 ...a to do slova a do písmene. Demonstrativ-
ně jsem několik dní tuto zeleninu konzumoval. 
Z principu mi totiž vadí, co se to tady děje (hys-
terie). Španělům bych se vůbec nedivil, kdyby 
chtěli Německu vyhlásit za „okurkové obvinění“ 
válku (samozřejmě, že přeháním) a ještě bych 
se s radostí do jejich armády přihlásil.
 Už jsem se v několika rozhovorech s přáteli 
zamýšlel nad tím, jak by ve 30. letech vypa-
dala hospodářská krize, kdyby byly k dispozici 
nástroje moderní komunikace: e-mail, sociální 
sítě, Internet, GSM. Panika by se nejspíš šířila 
vražedným tempem a dopady bychom možná 
pociťovali do dnešních dnů. Ale v historii, stej-
ně jako ve sportu žádná „kdyby“ neplatí.
 Jen mi prostě vadí ta uměle vytvořená pani-
ka a hysterie. Navíc to není poprvé a bohužel 
asi ani naposledy. Však si vzpomeňte: Prasečí 
chřipka – když srovnáme oběti, je na tom se 
zabíjením „klasická“ chřipka hůř? V žádném 
případě.
 Německo zavře během pár let své jaderné 
elektrárny, zejména v reakci na katastrofu ve 
Fukushimě. Skvěle. Jen si nepamatuji, že by 
na území našich západních sousedů někdy 
udeřilo ničivé zemětřesení nebo vlna Tsunami, 
tím méně ve vzájemné kombinaci. Jaderná 
energie je na rozdíl od tzv. obnovitelých zdrojů 
daleko čistější. Stačí si spočítat náklady. Po-
kud energie z fotovoltaiky a větru je opravdu 
taková „pecka“, proč ji dotovat z peněz nás 
všech?
 Úplně čistá energie je nicméně utopie. Stej-
ně jako je utopií „čistý“ automobil, poháněný 
elektřinou z baterií. Nejen, že baterie je třeba 
po jejich životnosti likvidovat, ono je třeba je i 
nabít. A energie se musí někde vzít. Elektro-
mobil se pak nestává autem „bez výfuku“, jen 
se jeho výfuk posune k nejbližší elektrárně.
 Žijeme v divném světě. Ve jménu záchrany 
planety, kterou obýváme, vytváříme další a 
další odpad. Již zmíněné solární panely nebo 
větrníky po jejich životnosti, například. Šíříme 
paniku z nemoci nebo krize. Vytahujeme si 
peníze z jedné kapsy, abychom je dali do 
kapsy druhé (opravdu je mi celkem jedno, jak 
se která daň jmenuje).
 A posledním hřebíčkem do pomyslné rakve 
mojí nálady jsou odborové svazy. Odborové 
hnutí se totiž stalo politickým nástrojem, a to 
je špatně. Jakákoli příští vláda prostě MUSÍ 
reformovat penze nebo zdravotní systém, to 
tak prostě je. Ochromit zdravotní péči nebo 
dopravní infrastrukturu je jako protest proti 
vládním reformám přinejmenším nemorální.
 Ještě že venku je hezky.

Freddie
freddiemail@email.cz

Zastupitelé schváliliZastupitelé schválili
převod sportoviš� na městopřevod sportoviš� na město

Město si pořídilo kompostárnuMěsto si pořídilo kompostárnu

 Snaha tělovýchovných jednot o převod sportovních zařízení, která získaly po skončení činnosti 
sportovních organizací blanenských podniků ČKD a Metry na Město Blansko, byla po několikaletém 
úsilí korunována vstřícným rozhodnutím. Zastupitelstvo Města Blansko schválilo na svém zasedání 
dne 7. června 2011 místostarostou Ing. Jiřím Crhou předložený návrh na bezúplatný převod sporto-
višť TJ ČKD Blansko, ASK Blansko a FK Apos Blansko jednohlasně. Požádal jsem proto o vyjádření 
dosažitelné předsedy tělovýchovných jednot, kterých se  toto rozhodnutí nejvíce týká.

 Předseda TJ ČKD Blansko Michal Souček pro-
hlásil: „Tímto krokem, který podpořili všichni zastu-
pitelé, bylo završeno několikaleté úsilí sportovců 
města. Předchozí vedení města nebylo tomuto 
kroku nakloněno a jsem upřímně rád, že jsem čle-
nem městské rady, která komisí vypracovaný návrh 
převodu postoupila Zastupitelstvu Města Blansko 
ke schválení. Pro jednotlivé sportovce a sportovní 
oddíly TJ ČKD Blansko toto rozhodnutí bude zna-
menat, že budou hradit dohodnutou fi nanční částku 
za využívání těchto dnes již městských sportovišť. 
Na druhou stranu bude TJ zbavena největší fi nanční 
zátěže, zejména platby za energie, údržbu budov 
a jejich zařízení. Věřím, že tato dlouho plánovaná 
a konečně zrealizovaná zásadní změna ve správě 
a fi nancování sportovišť přispěje k dalšímu rozvoji 
sportovní činnosti TJ ČKD Blansko, k dalšímu zkvalit-
nění blanenských sportovišť a tím i k vyšší sportovní 
úrovni našich reprezentantů.
 Se stejným uspokojením rozhodnutí zastupitelstva 
ocenil i předseda ASK Blansko Josef Vrba. Tato 
tělovýchovná jednota má nejdelší tradici, protože je 
nástupnickou organizací AFK Blansko, která vznikla 
v roce 1929, později se stala podnikovou sportovní 
organizací TJ Spartak Metra Blansko. Prosperující 
blanenské podniky měly v minulosti dostatek pro-

středků na výstavbu a údržbu sportovišť svých tělo-
výchovných jednot. K tomu předseda ASK Josef Vrba 
prohlásil: „Sportovní organizace bez tohoto zázemí 
nikdy neměly a nemohou mít stejné možnosti a bylo 
by neodpovědné, aby vybudovaná tělocvična, fotba-
lová a tenisová hřiště sloužící nejen občanům města, 
ale i reprezentaci Blanska z nedostatku fi nancí chát-
rala. Bez pomoci a podpory města by se blanenský 
sport sotva mohl rozvíjet. Rekonstrukcí škvárového 
hřiště by kupříkladu s odstupem času mohly vznik-
nout kryté tenisové kurty, nutné bude rozhodnout i o 
budoucnosti dosluhující ubytovny. Sponzorů ubývá a 
rodiče sportovců, kteří reprezentují své město, musí 
nemálo přispívat na každou hodinu jejich přípravy 
na účast v soutěžích. Tělovýchovné jednoty nejsou 
podnikatelským zařízením. Nemají proto možnost 
investic do údržby a provozu rozsáhlých sportovních 
areálů. Jednohlasné rozhodnutí o převzetí sportovišť 
do majetku města považuji za projev moudrosti a 
odpovědnosti zastupitelů za pokračující rozvoj tělový-
chovy a sportu v Blansku a okolí. Tímto rozhodnutím 
je zajištěna i trvalá důstojnost Sportovního ostrova 
nejúspěšnějšího blanenského sportovce Ludvíka 
Daňka.“

Za rozhovory poděkoval
Jiří Šrámek 

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 fi lmování

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

Tel.: 605 24 77 41
  605 24 77 42

Cena dohodou
dle požadované
pracovní výšky.

www.jezat.cz

PracovníPracovní
výška 22 mvýška 22 m

Hmotnost
vozidla do 3,5 t

Pronájem pracovní plošinyPronájem pracovní plošiny

 V sousedství blanenské čističky od-
padních vod byla nákladem 57 milionů 
Kč, s podporou Operativního programu 
životního prostředí ve výší 18,7 milio-
nů korun, vybudována  moderní kom-
postárna. Ta byla za účasti představitelů 
Blanska Lubomíra Toufara a Jiřího Crhy 
uvedena do provozu ve středu 1. červ-
na. Čistička s kapacitou 2 200 tun bude 
zpracovávat kompostovatelný materiál, 
který se doposud odvážel do vzdálených 
kompostáren a podstatná část končila 
bez užitku na skládkách domovního 
odpadu, nebo na divokých skládkách. 
Město je připraveno přistavovat k za-
hrádkářským oblastem kontejnery na 
kompostovatelný materiál a poskytovat 
zahrádkářům zpracovaný kompost. 
 Zda je to pro město výhodná investice 
ukáže čas. Zatím převládá názor že 
provoz kompostárny bude pro město 
trvalou  fi nanční zátěží a její pořízení 
není právě tím nejlepším o čem minulé 
vedení města na úkor potřebnějších 
investic rozhodlo. 

Jiří Šrámek
Provoz kompostárny předal do správy Technických služeb Blansko 
starosta Lubomír Toufar a místostarosta Jiří Crha.    Foto:  - Šr -

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

SUPERSTARSUPERSTAR

nejprodávanější obuv nejprodávanější obuv zn. ADIDASzn. ADIDAS
NOVĚ V NABÍDCENOVĚ V NABÍDCE

od 1299,- od 1299,- 

od vel. 31od vel. 31



317. června 2011   

Ekonomicko-manažerská olympiádaEkonomicko-manažerská olympiáda

Starostové z řad ODS Starostové z řad ODS 
rokovali s poslancem Siverourokovali s poslancem Siverou

Výměnný pobyt v rakouském MürzzuschlaguVýměnný pobyt v rakouském Mürzzuschlagu
 A po roce nastal opět ten den, kdy se my, žáci 9. tříd ZŠ  Blansko, Erbenova 13, máme zúčastnit vý-
měnného pobytu v rakouském Mürzzuschlagu. 

 Za slunečného počasí jsme v úterý 24.5.2011 zahájili 
náš poslední společný výlet. Jakmile učitelé zkontro-
lovali potřebné doklady a řidič nám pomohl naskládat 
tašky do autobusu, mohli jsme s dobrou náladou 
vyrazit na dlouhou cestu plnou legrace. Necelé čtyři 
hodiny nám utekly velice rychle a my konečně stáli 
před ubytovnou v Hönigsbergu. Po vstřícném přivítání 
jsme se zabydleli a poté nás čekal lahodný oběd. Měli 
jsme chvilku na seznámení s novým prostředím a na 
odpočinek a posléze nás čekal výlet do nedalekého 
města Mürzzuschlag. Taktak jsme stačili projít město 
a podívat se po krásném okolí. Když jsme se vrátili na 
ubytovnu, už se pomalu začalo stmívat a všichni jsme 
únavou padli do postelí. 
 Ráno po snídani jsme se vydali do města Štýrský 
Hradec, kde jsme příjemně strávili celý den. Nejprve 
jsme si prohlédli všechny místní památky a dozvěděli 
jsme se o nich spoustu nových věcí. Poté nás čekal 
tříhodinový rozchod, který každý strávil 
jinak – někteří procházením se pěkným 
městem, ale většinu lákalo velké nákupní 
centrum. Když jsme se vrátili na ubytovnu, 
mile nás překvapila grilovaná večeře. Teč-
kou dnešního dne byla večerní procházka, 
na jejímž konci jsme si zahráli curling, sice 
pouze na betonu, a proto to pro nás byla 
docela zvláštní zkušenost. 
 Třetí den byl na programu buď bazén, 
nebo lezecká stěna. Protože čas letěl příliš 
rychle, bohužel jsme nemohli vyzkoušet 
obojí, a tak si každý vybral podle svého 
gusta, ale i přesto jsme si to všichni ná-
ramně užili. Poznali jsme důkladně i zdejší 
školu, kterou jsme navštívili. Získali jsme 
tak nové možnosti procvičit si anglický 
jazyk, popřípadě německý. Škola byla 
pěkná, spoustě z nás dokonce připomínala 

v některých místech tu naši. Učitelé i žáci byli přátelští 
a my se s nimi úspěšně dorozuměli. A podařilo se! 
Po obědě jsme zavítali do blízkého zábavného parku 
Alpenhof. Houpačky, skluzavky, kolotoče a  mnoho 
dalších jsme si mohli vyzkoušet zadarmo. Zbýval už 
jen poslední večer. Někteří jej strávili u kytary a zpěvu, 
jiní zase u sportu a málokdo seděl na pokoji. 
 A nastal pátek 27.5.2011 - den odjezdu. Tento den 
nám zpříjemňovalo pěkné počasí, které nás dopro-
vázelo celé čtyři dny. Dlouhou cestu jsme si zkrátili 
zastávkou ve vídeňském Prateru, kde mnozí z nás 
byli poprvé. Lákavých atrakcí byla spousta, zato času 
málo. Ti odvážnější zkusili i atrakce. 
 A tímto skončil náš poslední a zároveň nejhezčí výlet 
plný dojmů a krásných zážitků, na který budeme ještě 
dlouho vzpomínat. A zároveň děkujeme učitelům, kteří 
nám zajímavé a také poučné setkání zorganizovali.

Zuzana Husáková, IX.A, Lenka Lebišová, IX.B 

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

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
* česká výroba, manufaktura - HandMade - ručně dělaná mýdla, kosmetika, čaje

* vše pro vaše domácí lázně

* krásné dárky pro potěšení každé ženy

* pleťová a koupelnová kosmetika

* lázeňská kosmetika - soli, přírodní oleje

* lázeňské oplatky - jediná prodejna v Blansku

* výborné v BIO kvalitě míchané čajové směsi

 - ovocné, černé, zelené, roobo

 - bylinné - fi t linie - komplexní program pro zlepšení tělesné kondice

* kávy v dárkovém balení na pomletí

* slunečnicové oleje s kořením

* kosmetika z konopí, kozího mléka, medu,

 medová s propolisem a mateří kašičkou

* kosmetika z čokolády, růží, oliv, mandlí,

 levandule, mrtvého moře - pro ekzematiky,

 z olivového oleje a sladu

* PRO PÁNY řada z jalovce a TEA TREE,

 výrobky z konopí - vše pro holení

Naše stránky s eshopem - www.manufakturaPK.cz

Všechny výrobky k objednání za zajímavé ceny

Tel. 606 31 00 50

Obchodní pasáž

Centrum

Rožmitálova ul.

Blansko

Pražská 1, Blansko

Prodej:
- plovoucích podlah
  /dřevo, lamino - 150 druhů/
- PVC /Novilon, Tarkett, Thermofi x/
- přechodových lišt
- prahů
- tmelů na parkety
- přírodního lina
- obvodových lišt /koberec,lamino/
- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

 Studenti Obchodní akademie a Střední zdravot-
nické školy Blansko se již druhý rok zúčastnili on-line 
předkola Ekonomicko-manažerské olympiády, kterou 
pro středoškoláky pořádá Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně.  Předkolo olympiády se konalo 15. dubna 2011 
a přihlásili se téměř všichni studenti 3. ročníků oborů 
obchodní akademie a ekonomického lycea.
 Test byl rozdělen na 5 oblastí - ekonomie, ma-
nagement, všeobecný přehled, společenské vědy, 
matematika a logika, cizí jazyk (angličtina či němči-
na). Na základě výsledků předkola postoupil za naši 
školu do fi nále olympiády Michal Řezníček ze třídy 
E3. Finále se uskuteční v sobotu 18. června 2011 v 
Univerzitním centru ve Zlíně. 
  Vítězové olympiády mají možnost být přijati na 
Fakultu managementu a ekonomiky bez přijímacích 
zkoušek. Držíme Michalovi pěsti a doufáme, že ve 
fi nále soutěže uspěje. 

Ing. Olga Hotová, Ing. Hana Horáková,
vyučující odborných předmětů

 Uplynulých čtrnáct dnů bylo naplněno, jak vyplývá 
z dalších článků, přemírou akcí a událostí. Jednou 
z nich bylo i setkání poslance Ing. Františka Sivery 
s představiteli obcí, zvolených za ODS v hotelu 
Macocha.  
 Ten ve svém úvodním vystoupení hovořil převážně 
o problémech současného stavu silnic a dálnic, ale 
i o oddalované  výstavbě těch nových. Prohlásil, že 
v rámci států Evropské unie patří síť silnic a dálnic v 
České republice mezi nejméně uspokojivé. Nemá-
me dobudované úseky v síti dálnic a rychlostních 
komunikací, kterých je cca 800 km, přičemž stav 
současných  silnic a dálnic je z důvodu nedostatku 
fi nančních zdrojů na opravy a údržbu všeobecně 
špatný. Přitom silniční doprava zaznamenala vý-
razný nárůst, který se bude v souvislosti s růstem 
hospodářství každým rokem zvyšovat. Jen pro rok 
2011 ale došlo k největšímu škrtu o 35 miliard korun. 
Na základě tohoto rozhodnutí vlády není možné v 
letošním roce zahájit žádnou z dříve uvažovaných 
staveb. Navíc byly některé stavby  zastaveny, zakon-
zervovány a jejich dostavba oddálena. Proto navrhl 
usnesení, které poslanecká sněmovna schválila, aby 
veškeré fi nanční prostředky nad rámec plánovaných 
příjmů byly přednostně použity na řešení dopravní 
situace. V současné době se připravuje rozpočet pro 
rok 2012. Je nevyhnutelné, aby stát stavbu a údržbu 
silniční sítě ekonomicky zajistil, protože špatná do-
pravní infrastruktura má neblahý vliv i na stav naší 
konkurenceschopnosti. Dle odborných studií platí, 
že každá koruna vložená do dopravní infrastruktury 

přinese státu na daních, zaměstnanosti a úsporách  
zpět 0,55 Kč. 
 Hovořilo se i o neustálém odkládání rychlostní 
silnice R 43, váznoucí propojení české a rakouské 
dálnice, ale i dostavbě silnice Blansko – Boskovice, 
která se zastavila vlivem  liknavého postoje Rájce 
Jestřebí ke změně územního plánu obce. Bohužel, 
vzhledem k současné fi nanční situaci zatím nelze 
termín dokončení stanovit.
 Zajímavá byla i vystoupení přítomných předsta-
vitelů měst a obcí, z nichž pouze tisková zpráva 
Žďárné obsahovala zmínku o plánované výstavbě 
rodinných domků a péči obce o tuto činnost budová-
ním inženýrských sítí. Až na výzvu se připojil v této 
záležitosti starosta Boskovic Dohnálek, jako by se 
obával závisti Blanska, které několik let o výstavbě 
rokuje, ale ne příliš dělá. Zmínil se i o snížení stavu 
úředníků města, které již proběhlo, zatím co v Blan-
sku se o něčem takovém zarytě mlčí. 
 Při příležitosti setkání jsem vzpomněl na bývalé 
aktivy starostů měst a obcí okresu Blansko pořádané 
přednostou okresního úřadu, kterým byl Ing. Jiří 
Crha. Domnívám se, že taková celookresní pracovní 
setkání – jednou v Blansku, podruhé v Boskovicích 
a nejen občasné aktivy starostů obcí spadajících 
do okruhu obce s rozšířenou působností, by byly 
prospěšné, protože i když byly neuváženě zrušeny 
okresní úřady, součinnost obcí celého regionu je  
důležitá ve prospěch realizace společných zájmů a 
aktivit všech obcí okresu. 

Jiří Šrámek

Setkání s poslancem Siverou se zúčastnil i místostarosta města Blansko Ing. Jiří Crha a členka krajského i bla-Setkání s poslancem Siverou se zúčastnil i místostarosta města Blansko Ing. Jiří Crha a členka krajského i bla-
nenského zastupitelstva PhDr. Jaroslava Králová. Mimořádně vysoká byla i účast novinářů.               Foto:  - Šr - nenského zastupitelstva PhDr. Jaroslava Králová. Mimořádně vysoká byla i účast novinářů.               Foto:  - Šr - 
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Dodatek k fotoreportážiDodatek k fotoreportáži

Postřehy z USA Postřehy z USA ##55

Zatím co se v celé republice odstraňují zbytečné dopravní značky, v Blansku 
jdeme opačným směrem. K sedmnácti dopravním značkám kvůli zbytečnému 
zjednosměrnění Rodkovského ulice přibyla značka osmnáctá s devatenáctou 
dodatkovou. Zapomnělo se ale na značení dvacáté.

Žádný řidič nemá ve své výbavě pásmo, aby si odměřil těch 10 metrů, kvůli kterým 
tam ty dvě značky na drahém sloupku jsou. Od oka to málokdo přesně odhadne 
a deset metrů dlouhé žluté vodorovné značení tam nikdo neudělal. A tak jako by 
tam ta značka nebyla. Další z opatrnosti parkují na trávníku.

Zbytečná jednosměrka nahnala dopravu do blízkosti nemocnice, množí se potíže 
na křižovatce úzkých silnic a zbytečně se v době nouze vyhodilo téměř 40 000 Kč. 
Stačilo jediné značení jednosměrné části ul. B. Němcové, výsledek by byl stejný 
a ušetřily by se za rok tisíce emisních kilometrů.                           Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Výstava v nemocniciVýstava v nemocnici

Perly v Baltimore
 Ohledně Baltimore, dalšího města 
na východním pobřeží USA mě mrzí 
jen jediná věc. Něměl jsem dostatek 
času na zevrubnou prohlídku, jen 
jsme „kroužili“ okolo vnitřního přísta-
vu, který zároveň slouží jako (svého 
způsobu) muzeum, má podobu pěkné 
promenády a v jeho okolí je toho k 
vidění opravdu dost. Snad se tam brzy 
podívám zpět a budu mít na prohlídku 
největšího města státu Maryland více 
času.
 Baltimore je sídlem mé oblíbené 
oděvní značky a domovem fotbalo-
vých Ravens a baseballových Orioles. 
Pro baseballové fanoušky je pak toto 

město zapsáno do historie tohoto 
sportu zlatým písmem tím, že je 
rodištěm legendy tohoto popu-
lárního sportu: George Hermana 
„Babe“ Rutha. Na jeho stopu jsme 
pak později narazili i v New Yorku, 
ale o tom později.
 Vnitřní přístav Baltimore má ve 
svém středu několik historických 
perel. Především je třeba zmínit 
loď, která sloužila už v dobách 
občanské války a do defi nitivního 
„důchodu“ odešla až v roce 1955. 
USS Constellation, která pochází z 
roku 1854 je středobodem vnitřního 
přístavu, slouží jako muzeum a 
jistě stojí za návštěvu. Je opravdu 

nádherná a „dýchají“ z ní staré dobré námořní 
časy. Stejné jméno později užívala i jedna z leta-
dlových lodí US Navy.
 USS Constellation je v Baltimore perlou nejzá-
řivější, nikoli však jedinou. Stačí se od ní vzdálit 
pár kroků, minout National Aquarium a ocitnete se 
u Chesapeake, lehké signální lodi, která sloužila 
jako doprovod lodí do bezpečí přístavu. A nedale-
ko od ní je USS Torsk. Tato ponorka, opět sloužící 
jako muzeum má za sebou přes 10.000 ponorů 
a připisuje se jí poslední „zásah“ US Navy ve II. 
světové válce. Jako podmořský žralok sloužila na 
moři (nebo spíše pod jeho hladinou) až do roku 
1968, svoji významnou roli sehrála i při námořní 
blokádě Kuby v době krize v Karibiku.
 Mimo zmiňovaného National Aquarium stojí za 
zmínku starý maják: Seven Foot Knoll Lighthouse, 
až k němu jsem však dojít nestačil. Historickou 
budovou (samozřejmě z amerického hlediska) 
je i budova staré elektrárny: Pratt Street Power 
Plant, ve které dnes najdete knižní obchod Barnes 
& Noble, restauraci Hard Rock Cafe nebo posi-
lovnu. A za ní na vás už vykoukne další slavná 
loď, tentokrát nikoli v barvách Navy, nýbrž nosící 

výsostné znaky US Coast Guard: 
USCGC Taney. Ta je označována 
za loď, která přežila smrtící útok Ja-
ponska na Pearl Harbor, i když podle 
historických pramenů nekotvila v té 
době přímo v přístavu, ale kousek od 
něj. Svůj díl služby si odkroutila jak ve 
II. světové válce, tak i v rámci konfl iktu 
ve Vietnamu v 70. letech.
   Na celý přístav pak „dohlíží“ slavný 
mořeplavec: Kryštof Kolumbus, kolem 
jehož sněhově bílé sochy promenáda 
také vede.
   Opravdu mi je teď zpětně líto, že 
jsem na Baltimore neměl více času, 
ale cílem naší cesty ten den bylo ho-
kejové utkání v New Jersey, a proto 
jsme se nemohli zdržet déle.

Petr J. Drahovzal

USS TorskUSS Torsk

USCGC TaneyUSCGC Taney

Loď Chesapeake a Pratt Loď Chesapeake a Pratt 
Street Power PlantStreet Power Plant

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

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

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

 „INTERNET OD ČESKÉ“

Již od
 99,-

měsíčně!

USS ConstellationUSS Constellation

 Čtvrtek 9.června -  situace před os-
mou hodinou na ulicích B. Němcové 
a Rodkovského. Moudří značkovači si 
neuvědomili ani to, že škola často orga-
nizuje autobusové zájezdy dětí. Ale kde 
má autobus zaparkovat v době, kdy tam 
vozí tatínkové děti do školy a autobus 
má co dělat, aby bez úhony projel, natož 
zaparkoval, to nikdo nedomyslel. Takže 
autobus parkuje tak jak parkuje. Vzpříčí 
se v křižovatce a půl hodiny v nejhorším 
provozu, který trvá jen tu půlhodinu před 
osmou, čeká až děti přijdou a nastoupí. 
Za půl hodiny už je klid a místa až moc. 
Co kdyby město vybavilo školu kužely, 
kterými by v den zájezdu vytýčil kupř. 
školník parkovací prostor pro zájezdový 
autobus? 
 Objížďka v délce 530 metrů do sou-
sedství nemocnice pro zásobovací auta 
do školní kuchyně, klienty a zaměstnan-
ce Okresního státního zastupitelství, 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a pro obyvatele Rodkov-
ského ulice, dokonce i pro účastníky 
svátečních i večerních bohoslužeb a 
svatebčany, platí bezúčelně dál. Pře-
mýšlí z těch dopravních „značkářů“ 
někdo?

Text a foto: - Šr -

Dopravní situace před osmou hodinou, kdy tatínkové vozí děti Dopravní situace před osmou hodinou, kdy tatínkové vozí děti 
do školy a mateřinky je, pokud nemusí autobus parkovat v kři-do školy a mateřinky je, pokud nemusí autobus parkovat v kři-
žovatce, celkem hladce průjezdná. žovatce, celkem hladce průjezdná. 

Stav po osmé hodině. Tatínci i autobusy jsou Stav po osmé hodině. Tatínci i autobusy jsou 
pryč, provoz ustal. Zbytečných 19 dopravních pryč, provoz ustal. Zbytečných 19 dopravních 
značek nic nevyřešilo. Za pár dnů přijde období značek nic nevyřešilo. Za pár dnů přijde období 
dvouměsíčních prázdnin a bude se objíždět ještě dvouměsíčních prázdnin a bude se objíždět ještě 
zbytečněji dál. Emisí není zřejmě nikdy dost.zbytečněji dál. Emisí není zřejmě nikdy dost.

 Čekání u lékaře nebo pobyt v nemocnici není 
zrovna nejpříjemněji strávený čas. Toto zařízení 
nemusí nutně být pouze místem bolesti, ale může 
být jakýmsi centrem veřejného dění. To bylo 
jedním z důvodů, proč blanenská nemocnice na-
vázala kontakt se soukromou blanenskou Galerií 
Ve Věži.
 Pro radost a kvůli radosti se zde ve dnech 1. 
a 2. června uskutečnila výstava autorských prací 
regionálního charakteru. K vidění byly obrazy ak. 
malířky Arny Juračkové, Bohumila Nečase, Aleny 
Baisové, Evy Juračkové, Lubomíra Stříbrckého, 
Romana Kopeckého a Věry Kocmanové.
 Stranou nezůstala keramika akademických 
sochařů Petry a Luboše Hluštíkových, Luboše Ho-
rálka a Jaroslava Turka, kované práce Antonína 
Juračky. Skleněné objekty zastupovala manžel-
ská dvojice Stašků, šperky Zdenka Straková a 
manželé Olivovi. Netradiční kabelky představila 
brněnská výtvarnice Helena Išová.
 Že se první počin – výtvarná výstava v nemoc-
nici líbila a vydařila, o tom svědčila řada příjemně 
překvapených návštěvníků. Byl tak položen první 
drobný kamínek k další výtvarné spolupráci.

Pavel Svoboda,
Galerie Ve Věži Blansko
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Na konci května otevřela UniCredit Bank novou pobočku v Blansku. Nové obchodní místo UniCredit Bank můžete navštívit na Wanklově náměstí 1436. 
Otevření pobočky v Blansku je dalším krokem v záměru UniCredit Bank výrazně posilovat a rozšiřovat pobočkovou síť na českém trhu. Při této příležitosti 
nám na několik otázek odpověděla ředitelka pobočky, paní Jana Pokorná.

UNICREDIT BANK NOVĚ TAKÉ V BLANSKU

Jaké služby začala nová pobočka UniCredit 
Bank v Blansku poskytovat?

Nová pobočka poskytuje kompletní bankovní 

servis včetně nabídky nových produktů občanům, 

podnikatelům a menším fi rmám. Naše nová 

pobočka je vybavena inteligentním bankomatem 

nové generace, který mimo jiné klientům umožňuje 

vkládat prostředky na účet 24 hodin denně, jejich 

vklad se připisuje bezprostředně, což je možné 

ihned ověřit pomocí kontroly výpisu z účtu přímo 

na bankomatu. Takový vklad je bez poplatku.

Prozradíte nám nějakou novinku
z produktové nabídky?

Na jaře jsme zatraktivnili náš spotřebitelský 

osobní úvěr, PRESTO Půjčku. Nově je tento osobní 

úvěr určen i na refi nancování stávajících závazků. 

Pokud klienti řádně a včas splácí jeden nebo několik 

fi nančních závazků, navíc třeba u různých institucí, 

může být jejich splácení nepřehledné, nepohodlné 

nebo nevýhodné. Klienti si mohou převést několik 

půjček, kreditních karet a kontokorentů do jedné 

výhodnější PRESTO Půjčky a vybrat si z několika 

možností; buď splácet každý měsíc méně, 

nebo si půjčit i více. Opět záleží na klientovi, zda 

chce splácet stejně, méně nebo více než dřív. 

Jak jsou pro něj jednotlivé varianty výhodné, si 

může vyzkoušet pomocí našeho kalkulátoru na

www.splatkomat.cz. Stačí pouze jedna návštěva 

pobočky a UniCredit Bank vyřídí veškeré náležitosti 

včetně úhrady případné sankce v konkurenční 

bance za předčasné splacení úvěru. Dodatečné 

prostředky lze použít na cokoliv bez dokládání 

účelu, maximálně do 500 000 Kč. Až do výše 

250 000 Kč není zapotřebí spolužadatele. Půjčku 

lze zcela či zčásti splatit předčasně bez poplatků 

a v případě potřeby si klient může v průběhu doby 

splácení odložit splátku až 5krát, přičemž nejdříve 

lze odložit desátou měsíční splátku. Pro klienty, 

kteří nechtějí platit měsíční paušál za nejužívanější 

bankovní služby a očekávají rychlé a jednoduché 

zpracování dokumentace včetně převedení konta 

z jiné banky, je naše další 

novinka, EXPRESNÍ Konto. 

Klienti mohou využít vedení 

konta zdarma a okamžitě získají 

také novou EXPRES Kartu, 

která je ihned aktivována bez 

nutnosti opět navštívit pobočku

a vyzvednout si PIN kód ke 

kartě.

V poslední době jste 
vnímáni také jako banka, 
která mění pohled na 
hypoteční úvěry. Můžete 
přiblížit novinky z nabídky 
hypoték?

Již je to rok, co jsme 

na český trh uvedli velice 

zajímavou novinku v podobě PŘEVRATNÉ 

Hypotéky na bydlení. Výhodami nové hypotéky od 

UniCredit Bank jsou nižší splátka než u hypotéky 

s fi xní úrokovou sazbou a neměnná odchylka 

v úrokové sazbě po celou dobu splácení úvěru, 

která je stanovena v úvěrové smlouvě. Navíc banka 

umožňuje uskutečnit až 4x ročně mimořádnou 

splátku úvěru. 

Naše nabídka PŘEVRATNÉ Hypotéky je
2,5 % p. a. je aktuálně stále nejnižší na trhu. 
Od 1. června navíc platí tato skvělá sazba 
nově také na nerezidenční nemovitosti. Pro 
klienty UniCredit Bank to znamená, že od 
června mohou získat hypotéku na koupi chaty, 
chalupy nebo nemovitosti určené k pronájmu 

za bezkonkurenční úrok od 
2,5 % p.a.

Můžete ještě zmínit 
možnosti přechodu 
k jinému typu hypotéky?

O přechod na 

PŘEVRATNOU Hypotéku 

na bydlení mohou 

požádat i stávající klienti

s fi xní sazbou, a to vždy na 

konci fi xního období. Zároveň 

UniCredit Bank garantuje svým 

klientům možnost kdykoliv 

PŘEVRATNOU Hypotéku na 

bydlení převést na hypoteční 

úvěr s fi xní sazbou. 

Jak je to s úrokovými sazbami u hypoték
s fi xní úrokovou sazbou?

UniCredit Bank snížila úrokové sazby také

u hypotečních úvěrů s fi xním úrokem. Klienti mohou 

v červnu získat úvěr od 3,59 % p. a. při jednoleté 

fi xaci. Výhodné sazby jsou ale také pro fi xační 

období 3 a 5 let. Například u tříleté fi xace nabízíme 

sazby již od 3,79 % p. a., pro pětiletou fi xaci máme 

pro klienty připravenou sazbu od 4,09 % p. a.

UniCredit Bank je známa i svými službami 
pro podnikatele. Jaká bude nabídka pro 
podnikatele a malé fi rmy v Blansku? 

UniCredit Bank přináší podnikatelům komplexní 

řešení jejich potřeb – od vedení účtu, přes úvěry 

či hypotéku až po individuální poradenství pro 

vybraná odvětví nebo profesní skupiny, jako jsou 

např. advokáti či lékaři. U příležitosti otevření 

nové pobočky jsme pak připravili pro všechny 

podnikatele speciální nabídku – možnost vedení 

podnikatelského konta zcela zdarma v případě 

současného založení osobního konta. Součástí 

nabídky je také individuálně nastavený limit 

provozního fi nancování či výběry a vklady hotovosti 

prostřednictvím tzv. inteligentního bankomatu 

zdarma, o kterém jsem se již zmínil v úvodu našeho 

rozhovoru. 

Paní ředitelko, co byste ráda vzkázala 
našim čtenářům?

Ráda bych pozvala klienty z řad občanů 

a podnikatelů k návštěvě naší nové moderní 

pobočky, ve které se budou moci přesvědčit, že 

našimi hlavními prioritami je osobní a profesionální 

přístup ke každému klientovi.

UniCredit Bank 
Wanklovo nám. 1436

678 01 Blansko

STONE BARSTONE BAR oznamuje
* zahájení grilovací sezóny od června

* zahrádka i s dětským koutkem

 se nachází v atriu hotelu DUKLA

* grilujeme každý pátek a sobotu od 18 hodin

* možnost grilování

 z vlastních surovin

 po domluvě

 s obsluhou baru

* nabídku grilu a akce

 baru najdete na na FacebookuFacebooku

 - jméno Stone Bar Dukla nebo tel. 608 44 77 84Stone Bar Dukla nebo tel. 608 44 77 84
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Vše pro vaše očiVše pro vaše oči Den dětí jak má býtDen dětí jak má být

Období  závěrečných zkoušek prožívali s napětím i žáci oboru kuchař-číšník ve 
Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Blansku. Prvním úkolem 
byla příprava stolu pro slavnostní příležitost. Byl opravdu vkusný.

Dalším úkolem byla příprava speciálních nápojů, které jsou vizitkou a mnohdy i 
výrobním tajemstvím barmana či barmanky. Nestačil jsem se divit, kolik takový 
nápoj obsahuje ingrediencí a jakou zručnost jeho příprava vyžaduje.

Poslední příspěvek by se dal nazvat: „Muž za plotnou“.  A bylo poznat, že se po 
celou dobu studia činil a myslím, že nejedna žena by s tímto kuchtíkem u sporáku 
neobstála. Konec dobrý byl pro všechny dobrý. Tak je ohodnotili i učitelé.

Text a foto:  - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z UČILIŠTĚ ** FOTOREPORTÁŽ Z UČILIŠTĚ *

Nejvyšší rychlost 185 km/hod naměřil na silnici I/43 motocyklistovi policejní 
radar. Blanenským dopravákům by neujel. Tento krasavec, který byl představen 
na tiskové konferenci novinářům, má na něj téměř o stovku víc.  

Další krasavce představili blanenské veřejnosti v sobotu dopoledne za hotelem 
Dukla milovníci historických aut. A věřte, bylo co obdivovat. Dokonce zaznělo, že 
hodně novějších aut se takové péči jako tito krásní veteráni netěší. 

A to, co bylo možné zhlédnout ve stejný den ve Sloupě, to už byly hotové manévry 
nádherných motocyklů. Na již 4. ročník preventivní akce pro motorkáře pořádané 
blanenskými policisty se jich sjelo přes pět stovek.                     Text a foto:  - Šr -  

* MOTORISTICKÁ FOTOREPORTÁŽ ** MOTORISTICKÁ FOTOREPORTÁŽ *

NOVĚ OTEVŘENÝ PENZIONNOVĚ OTEVŘENÝ PENZION

ŽRALOKŽRALOK ŠOŠŮVKAŠOŠŮVKA
Tel. 516418680

 Ručně psané plakáty zvaly 12. června na Dětský den do Horní Lhoty, který pro děti z této, ale i z 
jiných částí města a okolí, připravily aktivní maminky. „Nejsme žádná organizace, jsme prostě parta 
maminek, které chtějí něco dělat především pro děti a kulturní dění v naší obci,“ říká Jana Pernicová, 
která mě na jejich dobře připravenou akci pozvala.
 Záměrně píšu „dobře“ připravenou akci, protože 
na poměry malé místní části odvedly pořadatelky 
práci hodnou profesionálů. Děti byly zapojeny po 
celé odpoledne do nejrůznějších sportovních a 
tvořivých aktivit, mohly se klouzat v nafukovacím 
hradu, v kulturní části se předvedl mladý kouzelník a 
především populární místní dětská hudební skupina 
Kaštánci. Rovněž o dospělé bylo dobře postaráno, 
stejnojmenná restaurace vyšla všem vstříc, nad 
ohněm se točila vepřová kýta, z udírny voněly uzené 
klobásy a nápojů co hrdlo ráčí. Jak vlastně vznikla v 
Horní Lhotě tato neorganizovaná aktivita?
 „Původní myšlenka byla taková, že naše děti, i 
když bydlíme v tak malé vesnici, se skoro neznají, 
protože školka v Horní Lhotě není, takže každé 
chodí do jiné školky v Blansku 
a tak nemají moc možností se 
poznávat. Proto jsme se spo-
lečně domluvili a začali se v 
různých intervalech  na podzim 
2010 setkávat. Oslovili jsme 
paní Šárku Janákovou, která je 
hlavní organizátorkou a  začalo 
to tvořeníčky pro naše nejmenší, 
měli jsme vánoční besídku a 
první akci pro veřejnost - Pří-
chod Mikuláše. Hned po novém 
roce následoval karneval na 
ledě, tříkrálová sbírka, jeli jsme 
do divadla, oslavili jsme MDŽ, 
šli jsme na tajnou výpravu, kde 
jsme hledali ztracenou knihu, 
vynášeli jsme Moranu, zúčastnili 
jsme se sbírky motýlů, pořádali 
jsme velikonoční jarmark, pá-
lili jsme čarodějnice, kde malí 

čarodějové procházeli hornolhotskou čarodějnou 
školou. A dnes jsme oslavili den dětí, jehož téma bylo 
křížem krážem naším krajem. Každé z 11 stanovišť 
představovalo nějaké město a co je pro ně typické. 
Například Pardubice – perník, zde měly děti možnost 
si nazdobit námi upečený perníček, Jablonec – bi-
žuterie, tady zase děti vytvářely z mozaiky návrhy 
šperků atd.“
 Dětské odpoledne se líbilo, ale neproběhlo by bez 
party obětavých mamin, které vše dělají s nadšením 
bez jakéhokoliv nároku na honorář. O prázdninách 
připravují indiánský den a na podzim mají další plány. 
Ale o těch zas někdy příště, hlavně že se děti v Horní 
Lhotě mají na co těšit.

PM

 Od února je v Blansku otevřena nová prodejna oční optiky s názvem B.ON Optik. Najdete ji v ne-
dávno vzniklém a stále se rozrůstajícím obchodním centru Ježek na Smetanově ulici vedle kruhového 
objezdu. Majitelkou je Bc. Brigita Ondroušková a právě na ni jsem se obrátil s několika otázkami.
 Jestli počítám dobře, pak jste pátá provozovna 
tohoto druhu Blansku. Nemáte pocit, že v Blan-
sku je už „přeoptikováno“?
 Podle počtu obyvatel a celostátních statistik Blan-
sko ještě není, jak říkáte, přeoptikováno, v jiných 
městech jsou prodejny optiky v přepočtu na jednoho 
obyvatele zastoupeny ve větším poměru, takže 
jistý prostor tu ještě je. Dobré je to především pro 
zákazníky, protože už zde neplatí monopol jediného 
prodejce a zákazník tak má možnost si vybrat svého 
prodejce podle nabízených služeb, úrovně prodeje, 
šířky sortimentu, značkových výrobků a dalších 
drobných aspektů, kterými se jednotliví optici liší.
 Můžete říci konkrétněji, co navíc najdou zákaz-
níci ve vaší oční optice?
 V zásadě máme srovnatelný sortiment s ostatními. 
Od nejlevnějších brýlí na lékařský předpis až po 
luxusní kvalitní značkové brýle nejvyšších cenových 
relací. Pokud se zákazník nespokojí s tím, co mu 
uhradí zdravotní pojišťovna, pak u nás najde to nej-
lepší, co dnešní trh nabízí. Moderní design, kvalitní 
materiály, vysoce odolné obroučky. Co se týče skel, 
ty jsou především od českých výrobců, kteří patří 
mezi světovou špičku v tomto oboru a prodávají se 
po celém světě, takže není žádná náhoda, když si 
koupíte překrásné brýle třeba v Paříži a pak zjistíte, 
že jsou osazeny českými skly. Ovšem za úplně jiné 
peníze…
 Vraťme se tedy domů a přejděme od prodeje k 
službám. Co u vás mohou zákazníci očekávat?

 Jak už jsem řekla, veliký výběr skel i obrouček 
všech možných tvarů a nejrůznějších materiálů, ale 
k tomu i odborné poradenství. Než se zákazník roz-
hodne pro konkrétní brýle, které ho budou provázet 
po většinu života, je nutno zvolit správný vzor podle 
tvaru obličeje, vhodná skla podle postižení zraku, pro 
jaký účel a do jakého prostředí jsou brýle určeny a 
podle toho volit tvrdost, ohebnost, vlastnosti skel a 
další zdánlivé maličkosti. Jinými slovy řečeno: lékař 
nebo úředník bude potřebovat úplně jiné brýle než 
zedník či slévač. Na pohled však mohou vypadat 
stejně, lišit se budou pouze vlastnostmi materiálů, 
které jsou vyhovující danému prostředí.
 A když k vám přijdu jako zcela nový, neznalý 
zákazník, který má problémy s očima, vyšetříte 
mi zrak?
 To ne, vyšetření zraku spadá do kompetence léka-
řů. Můžeme vám ale změřit dioptrie očí na optickém 
přístroji a podle toho navrhnout odpovídající brýle. 
Vystudovala jsem bakalářské studium v oboru optik 
– optometrista, zákazníci se tedy mohou spolehnout 
na odbornost a profesionalitu.
 A co další služby? Opravujete brýle, čistíte skla 
a spravujete polámané obroučky?
 Ano, to všechno děláme. Pěkné obroučky nemusí 
skončit v koši, ulámané straničky opravíme. Záleží 
ovšem na tom, jaké jsou to brýle. Pokud se pohybují 
v cenových relacích do 100 korun, je lépe koupit brýle 
nové, k opravám se hodí z ekonomických důvodů více 
kvalitní a dražší obroučky. Kromě toho bych se ještě 

ráda zmínila o kontaktních čoč-
kách, které nabízíme v plném 
rozsahu i s kvalitními roztoky, 
a také o slunečních brýlích pro 
dospělé i děti, které právě teď v 
létě bude každý z nás potřebo-
vat. A ještě na úplný závěr chci 
čtenáře informovat o slevách, 
které svým zákazníkům posky-
tujeme. Předně jsou to akční 
časově omezené slevy, právě 
probíhá akce 20% sleva na 
samozabarvovací skla, které 
si za zvýhodněnou cenu mů-
žete pořídit do konce července. 
Pro pravidelné stálé zákazníky 
poskytujeme bonusy ve formě 
slevy na další nákup a k tomu 
bezplatný servis a údržbu brýlí. 
Přijďte se k nám podívat, určitě 
si vyberete.
Za rozhovor poděkoval PM
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské 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, sádro-
kartony, 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: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Renomovaná realitní společnost COLO-
SEUM NEMOVITOSTI hledá realitní makléře 
pro oblast Blansko, Boskovice. PŘIDĚLU-
JEME NEMOVITOSTI K PRODEJI, vlastní 
asistentka a pobočka v místě bydliště. ŽÁD-
NÉ VSTUPNÍ POPLATKY. Školení ZDARMA. 
Tel: 606536536, e-mail: info@coloseumre-
ality.cz.
* Starší stoly jako nové cca 10 ks zn. HOBIS, 
viz. na e-shopu www.nabytek-kancelarsky.
cz ve výprodeji a dále stůl pracovní-kance-
lářský 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.
* Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně na 
úklid (práce o víkendech) a brigádníka na 
obsluhu letní zahrádky (praxe nutná). Tel. 
608707625.

Podnikatelská

Řádková Inzerce

PRODEJ
* TV Panasonic TX-32PX10F 76cm, plochá obrazovka 
Sony Trinitron. 5 roků, výborný stav. Cena 2400 Kč. Tel. 
776574574.
* OV 3+1 Blansko-Podlesí po rek. Nová koupelna se sprch. 
koutem, WC, dveře, plastová okna. Bez RK. Tel. 732327328.
* Kvalitní dětskou sedačku na kolo značky Hamax + helmu. 
Cena 750,- Kč. Tel. 608707625.
* 2 křesla ve velmi dobrém stavu, z nekuřáckého prostředí. 
Cena za 2 křesla 1500,- Kč. Dále kočárek trojkombinaci 
zn. HOCO Diamond v dobrém stavu. Cena 1000,- Kč. Tel. 
721021429.
* Kočár Cortina X3 Evolution zeleno-tmavošedé barvy, 
trojkolka, hluboká korba, sporťák, autosedačka, pláštěnka, 
nánožník, nafukovací kola. Cena: 3500,- Kč. Dále použité 
dámské in-line brusle Salomon Siam, vel. 41, kolečka 
80mm/81A. Cena 950,- Kč. Tel. 775649849.
* Odšťavňovací hrnec na odpařování šťávy z ovoce a zele-
niny. 300 Kč. Tel. 516432250.
* Klávesy - keyboard Casio 671, velmi zachovalé, cena 
snížena na 8000,- Kč. Tel. 516412383.
* Dřevěné houpací křeslo, kuch. kredenc + židle, šlapací šitý 
stroj. Tel. 602138072.
* 1+1 v Adamově na Ptačině. Tel. 604198567, 607814015.
* Renault 19 za 15.000,- Kč, 4 kompletní kola 165/70 R13 
za 3.000,- Kč, rotoped do 130 kg, dále výukový program 
angličtiny - nové, knihy + 6 CD, cena 2.000,- Kč. Dále nové 
CD vážné hudby - Verdi, Mozart aj. Tel. 734619963.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* Garáž na sídlišti Písečná nebo Údolní ulici. Tel. 608620508.
* Skládací kolo. Tel. 728419474.

* Pronajmu od července garsoniéru na Písečné. Tel 
777198908.
* Pronajmu dlouhodobě 3+1 na Zborovcích. Tel. 602770054.
* Pronajmu 1 + 1 v centru, 65 m2. Tel. 605115463 (v prac. 
dny po 18. h, víkendy kdykoliv).
* Pronajmu 1+1 na Zborovcích, vl. topení, dlouhodobě. Tel. 
606222001.
* Nabízím možnost dlouhod. uskladnění zeminy v BK. Běžná 
cena nebo dohoda. Tel. 723751573.
* Pronajmu část. zař. 1+kk v centru BK za 7500 vč. inkasa. 
Tel. 777593529.

www.rosendorf.cz

Nabízíme:Nabízíme:
* vodoinstalační práce
* topenářské práce
* plynoinstalace
* stavební práce
* OPRAVY vodoinstalace,
 odpadů, kanalizace

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

TEL. 775 765 790, 775 111 911TEL. 775 765 790, 775 111 911

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

- NOVÁ PRODEJNA STAVEBNIN
 - Najdete nás v areálu bývalého Adastu naproti Bille

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Palačinky v jeskyni – 24.6.2011 v 18 h, Sloupsko-šo-
šůvské jeskyně – nevšední akustický a degustační 
zážitek. Večerní prohlídka jeskyní spojená s vystou-
pením trumpetisty a letním občerstvením (welcome 
drink, palačinky s jahodami a káva). Cena 599,- Kč.
Miloš Pernica a hosté – Kytarový večer 7, 29.6.2011 v 
19 h, Hudební klub SURF Kotvrdovice, cena 150,- Kč
Olympic 2011 – 12.11.2011 v 19.30 h, Blansko – 
Dělnický dům, cena stání 270,- Kč do 18.6. 2011, 
350,- Kč od 20.6. 2011, 400,- Kč od 3.9. 2011
Ticketpro: 
24.6. 2011 Láďa Kerndl na Špilberku - Špilberk
27.6. 2011 Roxette - Ostrava, ČEZ Aréna
7.7. - 10.7.  2011 Festival pro židovskou čtvrť - Bo-
skovice
14.7. 2011 Caveman- Brno, Divadlo Bolka Polívky
31.8. 2011. Lucie Bílá - Boskovice, Hrad Boskovice
Ticketstream:
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
20.8. 2011. Ibérica 2011 - Boskovice, Zámek Bo-
skovice
26.8. 2011 Hradologie 2011 - Brno, Státní hrad Veveří
10.9. 2011 Tři sestry Gambrinus Tour 2011 - Blansko, 
Sportovní ostrov Ludvíka Daňka
Ticket Art:
30.6. 2011 Jakub Smolík - Brno, KC Semilasso
25.10.2011 Lord of the Dance, Olomouc
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Bradway, Praha
Aktuální nabídka:
Cestujeme po Moravě – Jihomoravský kraj – katalog 
turistických cílů Jižní Moravy. Cena 36,- Kč.
Magnetky Zámek Blansko – magnetky ze sběratel-
ské edice Magnetická místa. Cena: 25,- Kč
Brožura Zámek Lysice – celobarevná brožurka ob-
sahuje historii zámku a provede čtenáře zámeckými 
interiéry. Cena: 59,- Kč.
Pohlednice Zámek Lysice – 3 druhy nových pohled-
nic SZ Lysice. Cena: 9,- Kč
Poznávejme kraje České republiky  - mapa Jihomo-
ravského 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
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         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Výběr z více jak 300 druhů

         

Blansko

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

VÝPRODEJ NÁŘADÍ
SLEVY AŽ 50%

Maraton po pražských památkách Maraton po pražských památkách 
a zajímavostech: Běží třída E2a zajímavostech: Běží třída E2Soukromé 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.

Schází Vám 2000 Kč
před výplatou?

Vyplácíme ihned 
v hotovosti.

Kontakt: 732 544 603
Zprostředkovatel pracuje pro společnost Ferratum .s.r.o.

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

 V týdnu od 16. do 20. května se studenti druhých ročníků oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum 
OA a SZdŠ Blansko vydali do Prahy na akci, kterou si vzhledem k její psychické i fyzické náročnosti sami 
přejmenovali z „exkurze“ na „maraton“. Akci zahájila třída O2.
 Třída E2 přebírá pomyslný štafetový kolík pražského 
maratonu ve středu 18. května úderem poledne. Svaly 
zahříváme v suterénní místnosti Klubu cestovatelů 
nedaleko Tančícího domu. Překvapeně nasloucháme 
poznatkům o výši, respektive „níži“ cen benzínu v 
Latinské Americe, o tamní zálibě v konzumaci křečků 
či o společných toaletách (rozuměj o dírách do země 
neoddělených přepážkami, pěkně vedle sebe). Servíruje 
se tradiční latinskoamerický nápoj - maté, a mexické 
fazole. 
 Posilněni a vybaveni mapou, fotoaparáty, vysokou 
hladinou aerobní kapacity, jakož i rezervami glykogenu 
opouštíme Klub cestovatelů a míříme na Petřín. Proslulá 
lanová dráha nás přiblíží k Petřínské rozhledně. Tak 
„trochu“ menší Eiffelovka. Ti z nás, kteří nikdy nebyli v 
Paříži, si to právě vynahrazují. Je vidět daleko, Milešov-
ku a Říp máme jako na dlani. V síni smíchu se k nám 
přidávají další závodníci – trpaslíci, dlouháni, tlouštíci i 
legrační postavičky s vejčitými hlavami. V zrcadlovém 
bludišti udržujeme vysoké tempo a bez minutových ztrát 
pokračujeme na Strahov. Odtud míříme malostranskými 
uličkami ke Karlovu mostu. Za zvuků zvonků z Lorety 
míjíme dům U Dvou slunců, někdejší příbytek Jana 
Nerudy, t. č. hostinec. První etapa našeho maratonu 
po pražských památkách a zajímavostech se chýlí ke 
konci…
 Ve čtvrtek ráno, po dostatečném přísunu veškerých 
nutrietů, včetně vitamínů a minerálů z toastů, smaže-
ných vajíček a kávy, jsme opět na trati. Ekonomicky (jak 
se na ekonomické lyceum sluší) využíváme vysokou 
hladinu příjmu kyslíku a obdivujeme staré syna-
gogy židovského města, orloj mistra Mikuláše 
z Kadaně na Staroměstské radnici i panorama 
Hradčan ze Smetanova nábřeží. Svalová vlák-
na se smršťují, přesouváme se k Národnímu 
divadlu. Zde nasloucháme známému příběhu 
z devatenáctého století o celonárodní sbírce na 
divadlo, o jeho stavbě, otevření, zkáze, a znovu 
sbírce, stavbě a otevření. „Národ sobě“ stojí v 
tympanonu Hynaisovy opony. Ze sklepních pro-
stor se základními kameny vystoupáme až na 
střešní terasu. Nad námi se vzpínají bronzové 
trigy, pod námi se třpytí Vltava.
 Blíží se poledne. Na Václavském náměstí do-
plňujeme energetické zdroje. V České národní 
bance nad vitrínami se zlatými cihlami propadá-
me vidinám budoucího bohatství (všichni kromě 
učitelů...). Po cestě na Vyšehrad propuká první 

krize. Vedro je úmorné, naděje, že bychom se zchladili 
ve Vltavě skokem z vyšehradské skály tak jako Hory-
mír se Šemíkem, žádná. Před námi je však vyhlídka 
na regeneraci – muzikálové představení Šakalí léta v 
Divadle ABC. Hercům stačí pět minut, aby se na tvářích 
diváků usídlil šťastně přihlouplý úsměv a neopustil je po 
celé představení. Nohy pod sedadly vyťukávají rytmus 
rokenrolu. Květa Fialová v osmdesáti a Lubomír Lipský 
v bezmála devadesáti letech na pódiu předvádějí obdi-
vuhodné výkony. Potlesk trvá dlouho. Hercům nezbývá, 
než rozloučit se písní „Táhněte do háje“. Táhneme. Do 
hajan. Děvčata táhnou v lodičkách. Klobouk dolů. 
 Snídaně v hotelu AIDA jsou věru bohaté. Plni sil tedy 
vyrážíme do fi niše. Je pátek, čeká nás poslední etapa. 
Trať vede přes Poslaneckou sněmovnu, Valdštejnskou 
zahradu a palác, sídlo Senátu. Pokračuje po Starých 
zámeckých schodech na Pražský hrad, kolem katedrály 
svatého Víta a dále do zahrad k renesančnímu Leto-
hrádku královny Anny a Zpívající fontáně. Zjišťujeme, že 
jednací sál Poslanecké sněmovny je vykládán zlatem, 
že Valdštejnská zahrada je oblíbeným místem svateb-
ních fotografů, že pan prezident vypadá starší, než jak 
ho ukazují v televizi, a že zpívající fontána nezpívá, za 
to osvěžuje. A to se hodí. Jsme totiž v cíli a únava je 
znát. Někteří proto rádi přijímají možnost zhroutit se ve 
vlaku do sedačky a zavřít oči. Je 15.48 a my se vracíme 
do Blanska. 
 S Prahou v nohách, vzpomínkami ve foťácích a se 
zážitky v myslích.

Petra Janovská
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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

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

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Doprovodné soutěže

 Jak bývá zvykem, v dalším čtrnáctidenním kroku 
po turnaji Vás seznamuji s doprovodnými soutěžemi 
ve squashcentru. V „Turnajovém leadru“, kde jsou 
bodována umístění jednotlivých hráčů na pravi-
delných soutěžích, nadále vede vítěz květnového 
turnaje Jindřich Čeladín se 126 body. Druhý Nabil 
Lai má 108 bodů. Třetí Luděk Řehoř se 74 body 
je pronásledován v posledním turnaji stagnujícím 
Jaromírem Matalem, který má bodů 72. Teoretickou 
naději na celkové vítězství mají ještě pátý Tomáš 
Kryl 66 bodů a šestý Libor Münster 64 bodů. Zde 
bodovalo již 30 hráčů.
 V soutěži „Turnajový mág“, kde je již vedeno 42 
hráčů, a započítávají se všechny odehrané sety v 
turnajích, vede Václav Pelant 197 setů před Luďkem 
Řehořem 184 setů. Na třetím místě je Nabil Lai 176 
a čtvrtý Jaromír Matal 170 setů. Ostatní hráči mají 
uhráno méně jak 150 setů a jejich šance na celkové 
vítězství je jen mizivá.
 Omezení otvírací doby v našem zařízení je jen jed-
na z možností jak udržet squashcentrum v Blansku, 
aby sloužilo k účelu jemu v současné době určeným. 
Dalšími možnostmi jsou nové aktivity. Zkoušeli jsme 
například „bedýnky“, stolní tenis, Pilates a podobné 
aktivity, které však provozu centra nijak nepomohly.
 Novým hitem squashových kurtů je WALLYBALL, 
hra vynalezená v létě 1979 v Kalifornském městečku 
CALABASAS. Pravděpodobně nejznámějším hrá-
čem WALLYBALLU byl bývalý prezident USA George 
Busch, který tento sport hrával i se svým synem G. 
Bushem ml.  Teprve roku 2002, kdy Joe Garcia sblížil 
tři hlavní proudy WALLYBALLu v USA, sjednotila se 
pravidla a uspořádal se společný šampionát, netajil 

Dorostenci pokořili své vzoryDorostenci pokořili své vzory

Baseballisté postoupiliBaseballisté postoupili

R E A L I T N Í   K A N C E L Á Ř  |  w w w . r k m o r a v a . c z

realitní a poradenská činnost  zprostředkování hypoték
odhady nemovitostí  komplexní právní servis  služby nejen k bydlení

Svitavská 14b, 678 01 Blansko
Volejte zdarma: 800 500 600
E-mail: info@rkmorava.cz

Nabízíme k prodeji samostatně stojící RD 5+1          
v klidné části obce Doubravici nad Svitavou. 

ID: 2568Cena: 3 550 000 Kč

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

ID: 1792Cena:  610 000 Kč

Pobočka Brno
Příkop 4, 602 00 Brno

Pobočka Letovice
Masarykovo nám. 11, 679 61 Letovice

Z naší nabídky více jak 680 nemovitostí vybíráme

Pobočka Blansko
Svitavská 14b, 678 01 Blansko
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OV 3+1 Šošůvka
Nabízíme k prodeji byt OV 3+1 v obci Šošůvka s 
balkonem, sklepem a garáží pro dvě auta.

ID: 1897Cena: 1 150 000 Kč

RD Doubravice nad Svitavou

se také tím, že by WALLYBALL rád uviděl na olympi-
ádě. Někdy kolem roku 2006 – 2007 se WALLYBALL 
objevuje také v ČR. V současné době je založena 
asociace.
 V sobotu 4. června 2011 byl WALLYBALL hrán také 
poprvé v Blansku. Skupina nadšenců otestovala kurt 
a tak jak sdělovala své první dojmy, byla ze hry une-
šená. Kdybych měl tak trochu porovnat tento nový 
sport s klasickým volejbalem, je tato hra techničtější, 
rychlejší, stále jste v permanenci, hraje to méně lidí 
(2 na 2, 3 na 3), nejsou zde tak prudké údery, sna-
hou je naopak umístit míč do místa, kde nikdo není, 
využívají se stěny. Hraje se na 3 vítězné sety do 15 
bodů beze ztrát, minimální rozdíl v setu je dva body. 
V našem squashcentru jsou pravidla WALLYBALLU 
vyvěšena přímo u kurtu, kde je připravena síť. Cena 
za 1 hodinu hry je 160 Kč. Snímkem se vracíme k 
úspěšné premiéře tohoto sportu na našich kurtech.
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* Realizace
 a údržba zahrad
* Kompletní péče
 o zeleň
* Zakládání trávníků
* Sečení trávníků
* Návrhy zahrad
 podle vašich představ

Tel. 723 673 625Tel. 723 673 625
Zahrady Daněk, s.r.o.
Blanenská 605
Rájec - Jestřebí 679 02

www.zahradydanek.comwww.zahradydanek.com

Pobočka Bezručova 4a, Blansko
ředitelka agentury Ing. Blanka Bublíková
Tel. 732249410

Pobočka Seifertova 3, Blansko
fi nanční poradce Losová Marta
Tel. 737769679

 Před posledním utkáním, ve kterém se fotbalisté 
Aposu Blansko utkají s lídrem tabulky, který musí 
vyhrát, aby měl jistý postup, je naděje na udržení 
se v divizi mizivá, ne-li nulová. Ale vraťme se k po-
sledním dvěma sehraným zápasům. V tom prvním 
sehráli blanenští na svém hřišti vyrovnanou partii s 
Hodonínem, který je stále mezi prvními třemi muž-
stvy tabulky. Bohužel, prohráli nejtěsnějším rozdílem 
1:2, ale i přesto udrželi své čtrnácté místo v tabulce. 
K dalšímu utkání zajížděli do Třebíče. Do druhého 
poločasu nastupovali s vyrovnaným skóre 1:1, ale 
nakonec prohráli 2:4.  Stejně dopadli i naši největší 
soupeři – Konice prohrály v Pelhřimově 2:0 a Uher-
ský Brod doma s Rosicemi 1:6, takže se umístění v 
tabulce nezměnilo.  Rozhodne tedy poslední utkání 
a to je pro FK Apos velmi nepříznivé. Blansko se 
utká s Otrokovicemi, vedoucím mužstvem tabulky, 
které aby postoupily, musí v Blansku vyhrát a další 
nevýhodou je, že se v posledním kole utkají mezi 
sebou předposlední Konice s posledním Uherským 

 Utkání slibovalo zajímavou podívanou, domácí 
Olympia se chtěla před domácím publikem nad ex-
traligovým týmem vytáhnout. A povedlo se jí to na 
100%. Vyrovnanému zápasu dominovali zejména 
nadhazovači a pozorné obrany obou soupeřů. Za 
domácí Olympii na nadhazovacím kopci exceloval 
a doslova čaroval Pavel Procházka. Za celý zápas 
umožnil soupeři jeden jediný dobrý odpal!!! 
 První bod domácích stáhnul svým odpalem 
Jarda Němec až v páté směně a domácí se po 
doběhu Libora Koláře ujali vedení 1:0. Hroši 
dokázali v šestém inningu srovnat na 1:1. Pak 
se oba soupeři přetahovali o každou metu a 
pálkaři bojovali doslova o každý dobrý nadhoz. 
V posledních třech směnách si domácí dokázali 
vytvořit rostoucí tlak na pálce a obsazovat mety. 
Vítězný odpal znamenající cenné vítězství 2:1 nad 
účastníkem baseballové extraligy zaznamenal 
v dohrávce sedmé směny Aleš Blažek. Pavel 

Brodem. Ať toto utkání dopadne jakkoliv, bude to pro 
udržení se v divizi špatné, protože pokud blanenští 
prohrají s Otrokovicemi, v každém případě – ať 
tito soupeři uhrají remízu nebo skončí vítězstvím 
jednoho z nich, tak se náš FK Apos propadne do 
pásma sestupu. Je to mrzuté, ale díky situaci, 
kterou jsem v minulém Monitoru k neoprávněnému 
rozhořčení jednoho z funkcionářů popsal, bohužel, 
nevyhnutelné.
 Naopak vracíme se o pár desetiletí, kdy větší 
úspěchy měli dorostenci Spartaku ČKD Blansko 
než A mužstvo, zpět. Naši starší dorostenci zvítězili 
minulou sobotu nad MSK Břeclav 10:0 a vedou s 
61 body a skórem 69:11 tabulku krajského přeboru 
a mladší dorostenci zvítězili nad mužstvem stejné 
jednoty 7:1 a vedou tabulku s 65 body a fantastic-
kým skórem 114:24, rozdílem osmi bodů před 1. 
SC Znojmo tabulku krajského přeboru a budou hrát 
vyšší třídu než A mužstvo dospělých.     

- Šr -

Procházka pak již nedal soupeřovým pálkařům 
žádnou šanci a poslal posledním nadhozem v 
deváté směně baseballisty Olympie Blansko do 
čtvrtfi nále poháru. 
 V něm přivítá Olympia na domácím hřišti další 
extraligový tým Techniku Brno, v jejichž řadách je 
vedle několika cizinců i současná hvězda, panam-
ský nadhazovač Roger Deago, hráč který okusil 
ve své kariéře i profesionální MAJOR LEAGUE 
za San Diego Padres a Tampa Bay Rays. A to je 
ta nejlepší pozvánka pro blanenské fanoušky.
 V původním rozepsaném termínu čtvrtfi nále 
poháru (6.7.) však blanenští již hrají svůj odlože-
ný zápas českomoravské ligy, takže o přesném 
termínu čtvrtfi nále mezi Olympií a Technikou Vás 
budeme co nejdříve informovat. Více naleznete 
na www.olympiablansko.cz a na www.baseball.cz

Robert Dvořák,
baseball klub Olympia Blansko

 V neděli 12.6.2011 hostili blanenští baseballisté ve 3. kole Českého poháru extraligový tým 
Hroši Brno. Vzhledem k tomu, že Hroši Brno hrají letos své domácí zápasy v Blansku, oba celky 
hráli před svými fanoušky v domácím prostředí.
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