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 Je pravda, že se po našich silnicích pohybuje 
spousta nehorázně arogantních řidičů, kteří ohrožují 
nejen svůj, ale také životy všech ostatních, jež se 
ocitnou v jejich blízkosti; o těch si můžeme napsat 
někdy příště. V poslední době mi však přijde, že se  
bezohledně chová spousta cyklistů a o tom se nikdo 
nezmiňuje. Možná to bude tím, že jich v případě 
hezkého počasí jezdí opravdu hodně. Ale pravidla 
silničního provozu přece platí pro všechny…
 Vezměme si například jízdu pod vlivem alkoholu. 
Ten nepatří nejen za volant, ale ani na kolo. To, že 
jej nerespektují někteří řidiči, je sice fakt, ale zatím 
jsem ještě nikdy neviděl zahrádku restaurace napl-
něnou téměř výlučně řidiči osobních automobilů, kteří 
popíjejí v klidu pivo, dají si  dvě, tři, potom sednou 
do vozu a v pohodě odjedou. Ale co se týká kolistů, 
vídáme tento obrázek poměrně pravidelně. Chlapi 
v dresech si pochutnají na zrzkovi, sednou na kola 
a vyrazí dál – možná směrem k další hospodě…
 Další kategorii bezohledných cyklistů jsou ti, kteří 
jedou ve větším počtu, například v deseti, a místo 
aby jeli slušně za sebou, vytvoří dvojice nebo do-
konce peloton. Tito „závodníci“ si asi neuvědomují, 
že vyhláška jasně hovoří o tom, že cyklisté smějí jet 
pouze v řadě za sebou. Osobně bych na tom nic špat-
ného neviděl na odlehlé silničce, po které auta příliš 
nejezdí, a když už přece jen 
nějaký vůz projede, zajistí mu 
cyklista bezpečné předjetí tím, 
že se zpátky zařadí. Z pohledu 
toho na kole je sice fajn si za 
jízdy pokecat s kamarádem, z 
pohledu řidiče to však znamená 
vážný problém, pokud takovýto 
páreček potká   v nepřehledném 
úseku nebo v zatáčce a musí 
dupnut na brzdu. Pro cyklistu 
se nic nestalo a právem troubí-
cího řidiče spravedlivě odmění 
zdviženým prostředníčkem.
 V Blansku už semafory nemá-
me, ale stačí zajet třeba do Brna 
a můžete být svědkem toho, 
jak cyklista jedoucí po silnici 
nezastaví na červenou, a aniž 

 Co Čech, to muzikant. Bejvávalo… Dnes by se spíše dalo s přehledem říct, že „co Čech, to cykli-
sta“. Tento sport je čím dál tím více rozšířený mezi širokou veřejností a na bicyklu jezdí snad každý, 
komu zatím slouží zdraví. Jezdit na kole je zkrátka „in“ a taky moc bezva, nicméně jakožto cyklista 
jste rázem přímým účastníkem silničního provozu. A toho si někteří bohužel příliš neuvědomují.

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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www.realitymacocha.cz

RD Němčice

Samostatně stojící RD 5+1 s garáží, po částečné rekon-
strukci.
mob.: 734 386 371 Cena: 1.320.000 Kč

Byt Blansko-Písečná

Prostorný, nadstandartní byt 2+1 (79 m2) s lodžií. Dopo-
ručujeme prohlídku.  
mob.: 777 857 739 Cena: 1.710.000 Kč

Byt Blansko centrum

Slunný byt OV 2+1 (60 m2) se šatnou v domě po revitalizaci. 
mob.: 777 857 740 Cena: 980.000 Kč

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

RD Rájec-Jestřebí

Koncový řadový RD 6+1 s  garáží a prostory pro podnikání.   
mob.: 777 587 740 Cena: 2.300.000 Kč

RD Rájec-Jestřebí

RD 8+2 s dvorem, zahradou, terasou a dvěma garážemi. 
Dům po rekonstrukci!
mob.: 777 857 740 Cena: 2.800.000 Kč

k jednání

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

- Byt 2+1 v OV – Blansko – Pod Javory, 51 m2, 3. NP, výtah… NC – 899.000 Kč
- Byt OV 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 1.p., zděné jádro, pl.okna...NC – 1 399.000 Kč
- Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce – 93 m2, 3.p., zděný, vl. topení...NC – 1 699.000 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 1.550 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 – Žižlavice, 373 m2, voda a elektřina, chatka...NC – 199.000 Kč
- Nájem bytu 2+1 Blansko - Poříčí, 56 m2, od 8/2012...NC – 8.500 Kč/měs. vč. ink.

Byt OV 3+1 Blansko s garáží     
pod hřbitovem, 2. NP, 87 m2, plast. 
okna, cihla, vl. kotel, volný 11/2012

NC - 2 099.000 Kč

Byt OV 1+1 Blansko – 9. května 
revitalizace, 2. NP, 31 m2, plast. 
okna, cihla, bez kuch. linky, volný

NC - 609.000 Kč

www.mikark.cz

by slezl z kola, najede  na chodník, předjede kolonu 
stojících aut a přejede po přechodu pro chodce. Po-
hoda. Jízda na chodníku, po přechodu i v pěší zóně 
je poměrně běžná i tady v Blansku. Cyklista za toto 
porušení vyhlášky může zaplatit pokutu až do výše 
2000 Kč. Popravdě řečeno, zatím jsem neviděl, že 
by byl někdo takový pokutován, ale pevně věřím, že 
pokud hlídky kontrolují osobní vozidla, berou snad 
i cyklisty, kteří jsou stejným účastníkem silničního 
provozu jako oni.
 Mohli bychom se tady bavit dále o povinné výbavě, 
o tom, že málokterý cyklista v noci užívá správná 
světla, o povinnosti používat přílbu a spoustě dalších 
věcí. Já nechci říct, že milovníci tohoto sportu jsou 
všichni hazardéři a ignorují dopravní předpisy. Jen se 
mi zdá, že jich každým rokem přibývá a kazí tak čest 
a pověst těm, kteří se snaží na silnici chovat správně. 
Měli by si uvědomit, že v přímém ohrožení života jsou 
na prvním místě a z jejich pohledu banální věc, jako 
je jízda ve dvojici, může skončit v nemocnici. Možná 
by mohla policie mimo preventivních akcí udělat 
občas akci nepreventivní a tyto cyklisty dle zákona 
potrestat, aby si uvědomili, že požitek z jízdy je jen 
polovina toho, co tento bezesporu nádherný sport 
skýtá…

-mumma-



?!?!?!?!?!?!
Víte - nevíte

16. června 2012

Přerušení elektrické energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 23.06.2012 od 07:00 do 14:30
Blansko - areál fi rmy Bustec (Míča - Harašta s.r.o.) 
napájený z odběratelské trafostanice Blansko - Bus-
tec (č. 320387).
Dne 27.06.2012 od 07:00 do 18:00
Blansko - ulice Sloupečník, domy č. 6, 8, 10, 12, 
14, 16.
Dne 30.06.2012 od 07:00 do 19:00
Blansko - areál nemocnice napájený z odběratelské 
trafostanice Blansko- OÚNZ (č. 320382).
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Carmina Burana v Blansku
 Posluchači z Blanska i okolí budou mít v sobotu 
30. 6. 2012 možnost navštívit galakoncert CARMINA 
BURANA od Carla Orffa , který začne v 19:00 hodin 
na zimním stadionu v Blansku.
 Koncert je uspořádán při příležitosti 150. výročí 
založení obrozeneckého spolku Rastislav. Na pro-
gramu bude kantáta pro sóla, sbor a orchestr na 
slova středověké poezie. Dělí se do šesti tématických 
celků:
FORTUNA IMPERATRIX MUNDI – Štěstěna, ta 
vrtkavá, se světem si pohrává
PRIMO VERE – Přišlo jaro
UF DEM ANGER – Na trávníku
IN TABERNA –V krčmě 
COUR D´ AMOR - Království lásky
BLANZIFLOR ET HELENA - Blanzifl or a Helena
 Účinkuje smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko, 
Chor der Event. Marktirchengemeinde Wiesbaden, 
Filharmonie Hradec Králové, diriguje Thomas J. 
Frank-Německo. Sóla přednesou Jana Sibera- sop-
rán, Tomáš Kořínek – tenor, Ivan Kusnjer – baryton.
 Český překlad kantáty ztvárnil Rudolf Mertlík a ná-
vštěvníci ho dostanou v programech na koncertě. Pro 
všechny je připraveno scénické provedení: Petr Jirsa 
a Marcela Hlobilová - balet, S. a J. Zaťkovi – tanec 
s ohněm, Armentum – historický šerm, T. Krtička a 
T. Mangel – vlajky, Saltatio Vitae – historický tanec.
 Předprodej vstupenek probíhá v INFO Blanka 
Blansko, STUDENT AGENCY Brno.
 Na galakoncert srdečně zve

Mgr. Iva Kakáčová
předsedkyně sboru Rastislav

Významná výstava                     
Galerie Kruh

 Galerie Kruh manželů Formánkových v rájeckém 
zámku pokračuje v představování děl umělců našeho 
okresu. V prosinci loňského roku to byly obrazy rá-
jecké rodačky a absolventky blanenského gymnázia 
Zdeňky Zukalové - Burgetové. V současné době 
připravují výstavu dalšího krajana, bořitovského 
rodáka, rovněž blanenského maturanta z roku 1956 
Stanislava Havlíka.
Vernisáž výstavy v zámecké Galerii Kruh se za účasti 
autora obrazů uskuteční již v neděli 17. června 2012 
v 15 hodin a potrvá do 22. července, vždy v provozní 
době rájeckého zámku. 

Text a foto: - Šr -

Urážky z neznalosti ženu nectíUrážky z neznalosti ženu nectí
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Klepačov je příkladem Klepačov je příkladem 
ostatním částem Blanskaostatním částem Blanska

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

Rádiový                                
humor

 Při ranních cestách do práce poslouchám vysílání 
Českého rozhlasu. Hlavně proto, že mne zásobují 
seriózním zpravodajstvím, které má jednoznačné 
rysy profesionálního média. Od zpravodajců, přes 
dramaturgy po redaktory. Za to jim patří dík, protože 
pohříchu úroveň televizní veřejnoprávní sestřičky, 
tedy televize, šla za poslední (snad 4) roky rapidně 
dolů.
 Všimnul jsem si jedné maličkosti ve vysílání ČR. 
Pozoruji to již delší dobu. Poslouchal jsem pořad 
o problematice menšin v naší zemi, aby hned po 
reportáži zazněla písnička v podání skupiny Gipsy 
Kings. O pár dní později informovali o situaci na 
hudební scéně a o dalším soudním sporu jedné z 
našich předních zpěvaček (té, co se soudí pořád 
a o vše), přičemž následovala píseň v jejím po-
dání „Proč mne nikdo nemá rád...?“. Absolutní a 
především rafi novaná perla v podání hudebního 
dramaturga přišla krátce po zatčení bývalého stře-
dočeského hejtmana. Průvodcem této reportáže 
byla skupina Team s písní, kde se v nápěvu pracuje 
s textem: „Bol som chytený pri čině, už si po mna 
prišli, nepoviem nič, len to, že som rád“ (nebo snad 
Rath)?
 Docela rád bych hudebního dramaturga potkal, 
protože tak rafi novaný výběr skladeb nemůže být 
náhodný. A poděkoval mu za dobrou náladu, kterou 
rozdává.
 Když už jsem nakousnul toho exhejtmana ze 
vzdáleného kraje... Netuším, zda úplatek vzal nebo 
nevzal. V každé civilizované zemi se ctí presumpce 
neviny, ale to, s jakou rychlostí jej jeho vlastní strana 
hodila přes palubu, o něčem možná svědčí. Míra 
korupce v naší zemi je opravdu alarmující. Ale na 
rozdíl od Davida Ratha si nemyslím, že hejtman 
nemá žádnou moc. Právě naopak. V rozpočtech 
krajů jsou nemalé prostředky a troufám si říci, že 
kraje také nejsou pod takovým drobnohledem, jako 
centrální erár. Ale pozor! Ještě stále jde o peníze 
nás všech. Jak ve státní pokladně, tak v pokladnách 
krajských a městských! Takže bychom se měli starat 
o to, jak moc účelně bývají nebo mnohdy spíše 
nebývají využívány. A především kontrolovat to, zda 
nejsou přímo zneužívány nebo něco horšího.
 K tomu může napomoci průhlednost výběrového 
řízení (a tady si opravdu nemyslím, že nejlevnější 
nabídka je nutně nejlepší, vždy se musí brát do 
úvahy poměr cena/výkon). To, spolu s dohledem 
nad zakázkou samotnou. Aby se nestalo, že formou 
„salámové metody“ se bude z rozpočtu města, kraje 
nebo státu ukrajovat další a další stokoruna, až je 
projekt předražený třikrát nebo více.
 V tom případě by stálo za to, prosadit spoluodpo-
vědnost (a také následnou spoluúčast na škodách) 
za předražené projekty. Pak by si naši „kapitáni“ 
snad rozmysleli malé (a větší) domů. Otázka, jak to 
do našeho právního řádu začlenit. O jeho změnách 
totiž rozhodují lidé, sedící v parlamentu. A kapříci 
si sami svůj rybník nevypustí. Ten špunt musíme u 
voleb vytáhnout my všichni.
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

 V posledních letech neustále klesal počet občanů nejen městských částí, ale i města Blansko 
na pravidelných setkáních s představiteli města. Prostě nebyl zájem, ani když se za dotazy udělo-
valy vylosovaným účastníkům odměny. Patrně všichni všechno věděli a raději si jeden druhému 
stěžovali, kde se setkali a vlastními „kvalifi kovanými“ závěry nešetřili. A tak se zatím žádná setkání 
neorganizovala. 

 A ejhle, přece se o takové setkání zájem projevil. 
Kde jinde, než na Klepačově, který je po léta znám 
nebývalou aktivitou většiny občanů, kteří jsou ochot-
ni pro svoji městskou část hodně udělat. Jak uvedla 
předsedkyně občanského sdružení Mgr. Kateřina 
Habinová, vyřešili občané Klepačova třídění odpadu, 
údržbu a vymalování autobusové zastávky a úklid 
u všech tří zastávek. Starají se i o údržbu zeleně, 
při které pomáhají i mimořádně aktivní klepačovští 
hasiči, kteří oslavili již sté výročí své činnosti. Vý-
znamná je i péče o děti. Pořádají pro ně pouštění 

draků, dětský karneval, jarní pochod „Klepačovská 
bobule“, pálení čarodějnic a připravují dětský den. 
Bohatá je i sportovní činnost - zejména je zájem 
o fl orbal, hokej i box. Nezapomněli ani na starší 
občany, pro které připravili setkání důchodců. A 
občané zase naopak přispívají při úklidu - tento rok 
téměř tří tun odpadů nejen na Klepačově, ale i v 
blízkém okolí. V současné době řeší i další potřeby 
a problémy občanů a životního prostředí. V první 
řadě je to péče o jejich historický Dělnický dům, 
který nutně potřebuje výměnu přestárlých oken, 

odhlučnění budovy a odstranění vlh-
kosti stěn, provedení opravy střechy 
zvoničky a nutnost vyřešit parkování 
i omezení rychlosti při průjezdu po 
hlavní komunikaci.
 Starosta Ing. Toufar občanům 
přislíbil podporu a spolu s vedoucím 
odboru investic a územního rozvoje 
Ing. Štefanem Markem prověří mož-
nosti uspokojení potřeb, o kterých byli 
informováni. Oba přítomní zástupci 
města ocenili zájem a příkladnou 
aktivitu občanského sdružení ve pro-
spěch všech občanů Klepačova, kteří 
po celá léta o své životní prostředí 
a společenské vyžití iniciativně a 
důsledně pečují.

- Šr - 

Účastníci pracovního setkání občanů se starostou Města Blan-Účastníci pracovního setkání občanů se starostou Města Blan-
sko Ing.Lubomírem Toufarem a Ing. Štefanem Markem. sko Ing.Lubomírem Toufarem a Ing. Štefanem Markem. 

Foto: - Šr -Foto: - Šr -

 „Vážený pane Šrámek, tímto e-mailem Vám chci 
ještě jednou poděkovat za Vaši informaci ohledně 
fi liálky Blansko. Chtěl bych Vám říci, že si Vašeho 
upozornění nesmírně vážím, jelikož nám oběma 
jde o společný cíl a to je maximálně spokojený 
zákazník. Fota, která jste mi zaslal, jsou pro mě 
velmi šokující, někteří naši zaměstnanci si vůbec 
neváží našich zákazníků a blokují jim přístup ke 
zboží, aniž by si uvědomovali, že nás tito zákazníci 
živí. Vaše fotky použiji příští týden na poradu s 
vedoucími pracovníky této fi liálky, abych jim jasně 
ukázal, že takto nás vidí zákazníci a že tudy cesta 
nevede. Velice si vážím Vaší loajality k naší fi rmě. 
Jsem velmi rád, že jsem si s Vámi mohl pohovořit a 
pokud to bude možné, rád se s Vámi opět setkám, 
aby naše vztahy byly i nadále dobré. Proto jsem se 
rozhodl ještě jednou touto cestou Vám poděkovat za 
Váš upřímný pohled a názor na moji fi liálku, jelikož 
každého názoru si vážím, i když je někdy negativní, 
ale přesto pro mě 
důležitý, abych vše 
nadále mohl zlep-
šovat. Tímto Vám 
posílám moji pří-
mou e-mailovou ad-
resu a své tel. číslo, 
abychom mohli být 
i nadále z důvodu 
Vašich pozitivních 
i negativních po-
znatků v kontaktu. 
S pozdravem Lubo-
mír Horký, oblastní 
ředitel.“ 
 Zatímco ředitelé 
za zaslané fotogra-
fi e děkují, pracov-
nice květinářství 
(která není zaměst-
nancem Kauflan-
du) uráží, že lžu 
a přitom se hádá 
nejen se mnou, ale 

s desítkami fotografi í přesvědčivě dokumentujících 
otřesný nepořádek v prodejně a nepřímo i s názory 
oblastního ředitele Kaufl andu, který má zájem tento 
stav napravit. Divím se, že se nepustila i do obchodní 
inspekce, která zde v obsluhovaném úseku zjistila 
přeznačení termínu prošlé lhůty prodávaných sýrů. 
 Je mi líto, že musím reagovat a urážky oné autor-
ky řešit, protože její otec je bývalý kolega, redaktor 
Rovnosti, se kterým jsme po léta spolupracovali a 
vydali, protože je to naše práce, ve prospěch obča-
nů řadu podobných materiálů. Škoda, že se s ním 
neporadila, než svůj žalovatelný pamfl et postoupila 
ke zveřejnění. Našim heslem bylo a je: „Kdo chce 
psát, musí znát. Kdo chce znát, musí se učit a 
nepřestat!“ O to méně chyb pak udělá a hlavně pro 
zviditelnění se nikoho falešně nepomlouvá a ani se 
nesnaží podlézat osobám, na kterých je ekonomicky 
závislý. 

Jiří Šrámek 

 Dlouho jsem přemýšlel, mám-li reagovat na článek K. Vévodové s titulkem „Pseudologia phan-
tastica p. Šrámka“ označujícím rádoby vysoký stupeň inteligence jeho autorky, která aniž by byla v 
mém článku o nepořádku v prodejně Kaufl andu jmenována, drze reagovala na moji více jak dvouletou 
spoluprácí s vedeními supermarketů, v daném případě Kaufl andu, s oboustranným zájmem o vyšší 
kvalitu služeb pro blanenské občany. Ta spočívá ve zveřejňování cenových houpaček a fotografi í 
z prostředí prodejny. V daném případě reagoval v pořadí již druhý oblastní ředitel Kaufl andu Lubo-
mír Horký na zaslané fotografi e okamžitou návštěvou prodejny i přesto, že to bylo v den státního 
svátku, aby zajistil nápravu závažných nedostatků. Bezprostředně po návštěvě mně poslal dopis 
následujícího znění:

Autorka nikdy na prodejně nepořádek neviděla, ale naopak politovala personál, který Autorka nikdy na prodejně nepořádek neviděla, ale naopak politovala personál, který 
nepobírá nijak závratné mzdy a co prý si musí nechat od zákazníků líbit. Tak to jsem nepobírá nijak závratné mzdy a co prý si musí nechat od zákazníků líbit. Tak to jsem 
zase neviděl já, viz foto - co si naopak musí nechat líbit zákazník. Foto z minulého zase neviděl já, viz foto - co si naopak musí nechat líbit zákazník. Foto z minulého 
roku bych nazval: „Zákazníku, vlez mi na záda“.                                          roku bych nazval: „Zákazníku, vlez mi na záda“.                                          Foto: -Šr -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

Letní outddorová obuv

 

KEEN = design, komfort, kvalita a styl. 

- všestranné využití
- vhodné do terénu i do vody

KEEN d i k f t k lit

- patentovaná ochrana špičky
- gumová podrážka s vicesměrným
 vzorkem = bezpečné nošení
  -     pružná tkanička
       = snadné obouvání
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Univerzální jazyk?Univerzální jazyk?

Interaktivní cestaInteraktivní cesta
Moravským krasem...Moravským krasem...

Zpěvánky s letní tématikouZpěvánky s letní tématikou

léto…
Trápí Vás nadbytek tukových
dvojitá celulitida nebo povolená

na nohou nebo
S
STUDIO SYLVA. klientky

-
i . se

dokonce upravily k jejich velké radosti i
v partiích.

jak upravit
diet stravu a upravit pitný

. pohledu do s
šplouchání

vln nebo velryb
také velice relaxovat. Získat

je také velice krásné.

Kosmetika
Ve studiu i . To

velice
vacuopress

vyhladila vrásky na
upravila a dokonce i
velkých i ve

. také
pro její
vlastnosti. Povolenou na
dekoltu i poprsí s kvalitní

a vypadá
jako a Vy nosit šaty
s . ani na
oblast které štíhlejší a

a Vy si budete
obléknout šaty a halenky .

Vám záda?
Studio Sylva s
vacuopress a kvalitních i tyto

.

Relaxace
Pro relaxaci studio Sylva
také oblíbenou .

dárkového ji rádi dávají
jako dárek

k nebo pod .
Studio se .

Nejste spokojeni se vzhledem svého t la
aa chcete ud lat n co i pro své zdraví? 
NNavštivte STUDIO SYLVA v Blansku!

Studio Sylva

- Sever 

www.
@

STUDIO SYLVA je v provozu . Za tuto
a a vrátit jim

s Vacuopress NIODÉ III.

 Středeční dopoledne 6. června 2012 se v hudebním oddělení Městské knihovny Blansko opět rozezněly 
dětské hlásky a zvuky jednoduchých hudebních nástrojů při dalším pořadu z pravidelného projektu ZPĚVÁNKY 
PRO DĚTI A MAMINKY.
 V zatím největším počtu se sešly děti a maminky z 
klubu Ratolest a také další příchozí maminky s dětmi.Na 
začátku všechny přivítal maskot pořadu skřítek Ratoles-
ťák, kterého si již dříve děti samy vyrobily. Následně se 
všichni seznámili s novými CD pro děti, které byly za-
koupeny do fondu hudebního oddělení, jako např. Dráče 
Bůby, kolekce příběhů Medvídka Pú, Moje nej pohádky 
a písničky, Pohádky o mašinkách a další.
 Tematicky byl pořad i prezentace písní pro děti zaměřen 
k létu a celým rokem nás již tradičně provází kniha autorky 
Jiřiny Rákosové „Hrajeme si u maminky“, jejíž součástí je 
i CD s písničkami skupiny Hradišťan. K létu se z tohoto 
CD váže 9 písní.
 K dalším knihám, které byly prezentovány při Zpě-
vánkách, patří: „ Taneční hry s písničkami“ - autor Eva 
Kulhánková - z nakladatelství Portál, „Zpíváme si s dětmi“ 
- autorka Marie Lišková - z nakladatelství Grada, „Zpíváme 
a hrajeme si s nejmenšími“ - autorky Alena Tichá a Milena 
Raková - z nakladatelství Portál a inspirativní publikace 
„Řemesla ve hře, písni a tanci“ - autorka Eva Kulhánko-
vá (součástí knihy je opět CD s písničkami) - vydáno v 
nakladatelství Portál.
 Společně s dětmi jsme si s radostí zazpívali letní 
písničky jako Travička zelená, Na tý louce zelený, Pásla 
ovečky v zeleném hájíčku, Hop, hej cibuláři, Čížku, čížeč-
ku, Zajíček v své jamce, Kolo, kolo mlýnský a další.
 Nejenže se zpívalo, ale písně se ztvárnily také pohy-

bově, v kroužku, kdy bylo využito jednoduché rytmiky. 
Všechny děti si vyzkoušely hru na jednoduché hudební 
nástroje – na malé i větší činely, triangl, dřevěné paličky, 
různé druhy bubínků a dokonce přišla na řadu i foukací 
harmonika. S dětmi zpívaly do rytmu i babičky a maminky.
 K nejoblíbenějším patří písničky z dětských fi lmů a 
pohádek, ale tentokráte jsme se zaměřili na nejkrásnější 
národní a lidové písně pro děti.
 Děti byly velmi šikovné jak ve zpěvu, tak v pohybové 
rytmice i hře na hudební nástroje, takže je všechny čekala 
sladká odměna. Skřítek Ratolesťák, se kterým se děti v 
závěru pořadu radostně loučily a podávaly mu ruku na 
důkaz přátelství, se na všechny zase bude těšit po prázd-
ninách, v září, při dalších PODZIMNÍCH ZPĚVÁNKÁCH.

Helena Juříková, Městská knihovna Blansko

 …přes Pálavu a Brno je část názvu projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu ČR. Od 1. dubna 2010 do 30. června 2012 se na tomto projektu podílely tři základní 
školy z Jihomoravského kraje. ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 byla příjemcem dotace a spolupraco-
vala se ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 a se Základní školou Mikulov, Valtická 3.

 Projekt byl zaměřen na rozšíření a zkvalitnění 
výuky v oblasti přírodovědy, společenských věd, 
geografi e a anglického jazyka. Během projektu 
došlo ke vzájemné spolupráci a čerpání informací 
v oblastech jednotlivých předmětů. Vznikla tak osa 
měst jižní Moravou. Žáci všech škol se seznámili 
s CHKO Moravský kras a CHKO Pavlovské vrchy, 
dále pak se samosprávou měst, prvním osídlením, 
kulturou ve městech atd.
 V rámci projektu byl vytvořen internetový portál, 
pomocí kterého sdílely jednotlivé školy informace, 
vytvářely nové metodiky, studijní materiály a práce. 
Vzniklo také několik fi lmů zachycujících divadelní 
představení žáků.
 Cílem projektu byla i tvorba nových výukových 
materiálů pro výuku na interaktivní tabuli. Byly 
vytvořeny e-learningové testy, které vyplňovali žáci 
všech tří škol.
 K celé řadě nově vzniklých výukových materiálů 
ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská patří např. projekt s 
názvem Historie a současnost Blanska a Morav-
ského krasu, Pravěk v Moravském krasu, Blansko 
ve středověku, Hrady v okolí Blanska, Pověsti o 
hradech. 
 Další výstup zpracovávali žáci osmého ročníku. 
Měli za úkol zmapovat památníky, pomníky a pa-
mětní desky v Blansku vztahující se k období od 1. 
do konce 2. světové války.
 Ti mladší se zaměřili na dramatizaci pověsti O 
Kateřině, poznávání okolí Nového hradu, pozoro-

vání a poznávání přírodnin v Moravském krasu, 
úklid Moravského krasu a s tím spojené i třídění 
odpadu. V hodinách informatiky pracovali s nově 
vytvořenými programy na interaktivní tabuli s názvy: 
Piktogramy v Moravském krasu, Turistické značky v 
Moravském krasu, Přírodniny v Moravském krasu, 
Blansko Town.
 Brněnští učitelé vytvořili projekty s názvy: Br-
něnské pověsti, Brněnská přehrada, jak ji neznáte, 
Rostliny kolem nás, Průvodce okolím školy, Minerály 
a horniny atd.
 Mikulovská škola zpracovávala výstupy s temati-
kou Pálavy s názvy: Geologie Pálavy, Krásnou Pá-
lavou, Drak na Svatém kopečku, The Dragon on the 
Holly Hill, Kraj pod Pálavou v době ledové, Pověsti 
z kraje pod Pálavou, Společenské a hospodářské 
složky města Mikulov, Krásy přírodní rezervace 
Děvín a další.
 Přínosem pro všechny účastníky projektu byly 
nejen nově vytvořené výukové materiály, ale i nákup 
nového vybavení do škol. Školy v Brně a Mikulově 
získaly nové interaktivní tabule, notebooky. ZŠ a 
MŠ Blansko, Dvorská byla vybavena didaktickou 
technikou, encyklopediemi a PC programem na 
zpracování fotografi í a fi lmu.
 Všem pedagogickým pracovníkům a žákům 
jednotlivých škol zapojeným do projektu děkujeme 
a přejeme hodně tvůrčích sil v realizaci dalších 
projektů EU.

Mgr. Eva Gregorová

 54 studentů ze šesti evropských zemí, z toho 7 z České republiky, už ví, že je to matematika. Mohli 
totiž strávit týden na jihu Francie, kde spolupracovali s mladými lidmi ze Švédska, Německa, Finska 
a Nizozemí. S francouzskými kamarády se naši „kvartáni“ neviděli poprvé. V říjnu loňského roku totiž 
proběhlo první projektové setkání u nás na gymnáziu v Rájci-Jestřebí a většina si přátelské vztahy 
udržela.
 Comenius projekt nese název „Matematika, uni-
verzální jazyk a pas do okolního světa“ a jeho cílem 
je ukázat studentům, že matematika je spojena s 
reálným světem na každém kroku. Proto například 
hned první den poznávali krásné město Pau skrze 
matematické úkoly. Pro takovou práci byli rozděleni 
do skupin skládajících se z různých národností a po-
dobně procházeli celým týdnem, včetně dobrodruž-
ného raftingu. Naučit se pracovat v mezinárodních 
skupinách byl jeden ze záměrů projektu, pro budoucí 
povolání je to zaměstnavateli ceněná dovednost.
 Pro komunikaci používali angličtinu, další evi-
dentně univerzální jazyk. Ukázalo se však, že řeči 
symbolů a matematických znaků rozumějí beze 
slov, a tak kupodivu při práci tolika spolupracujících 
teenagerů nebyl nijak velký hluk. Sledovali bez potíží 
i výuku matematiky ve francouzštině.
 Pro pobyt jako takový však byl anglický jazyk klíčo-
vý. Dovednosti v poslechu a čtení se rozvíjely zcela 
přirozeně. Studenti se vzájemně představili pomocí 
PWP prezentací, dozvěděli se dost o francouzském 
víně, účastnili se konference o globálním oteplování 
a prohlédli si různé astronomické expozice a půvabný 
hrad v Pau. 
 Mimo školu a v hostitelských rodinách pak hlavně 
mluvili a mluvili. Sami studenti uváděli, že po týdnu 
už anglicky i mysleli. Hodně se zlepšili, zejména v 
konverzaci a řešení situací. Není divu. V rodinách 
strávili oba víkendy a všichni se jim věnovali. Navští-
vili například francouzské pláže u oceánu v Biarritz 
nebo blízké Španělsko, Lurdy, vyhlášené jeskyně, 
měli výlet lodí či závodili v autech na dráze. Není 
bez zajímavosti, že celá cesta a pobyt byla 
hrazena z prostředků grantu a ani kapesné 
na suvenýry nebylo třeba, protože všichni 
dostali dárky domů od hostitelů.
 Část programu byla věnována astrono-
mii. Hodně jsme se dozvěděli už ve škole, 
kde se pracovalo s modely planet. Byli jsme 
ve vesmírném středisku s planetáriem v 
Toulouse, ale opravdovým zážitkem byla 
až návštěva observatoře na vrcholu Pic 
du Midi v Pyrenejích. Naštěstí nám zde na 
rozdíl od začátku týdne už dokonale přálo 
počasí a výhledy nemohly být lepší.

 Studenti přes den intenzivně pracovali, učitelé 
na ně dohlíželi a pomáhali jim, a když už si mládež 
užívala pobytu v rodinách, dospělí se pustili do ře-
šení projektových záležitostí a plánovali další práci. 
Pedagogové také představili vzdělávací systémy 
svých zemí na hojně navštívené konferenci. A bylo 
to zajímavé srovnávání.
 Francouzští kolegové se o nás hodně zajímali, 
věnovali nám svůj čas a pozvali nás do svých do-
movů. Osobní přístup ještě povýšili snahou důsledně 
používat angličtinu, což ve Francii nebývá běžné. 
Pro některé to byla první anglická slova po mnoha 
letech a my to velmi ocenili. Věnovalo se nám i 
vedení školy, pan ředitel a jeho zástupkyně, a zažili 
jsme milé přivítání na radnici.
 Mnoho věcí nás u partnerů zaujalo. Nebyl to jen 
rafting, oceán nebo Pyreneje, ale i matematika, třeba 
problematika zlatého řezu pěkně krok po kroku, nebo 
hudební či divadelní představení.
 Máme tak za sebou po únorové návštěvě Švédska 
květnovou Francii a víme, že příští školní rok nás 
čeká Německo, Finsko a Nizozemí. Kéž bychom 
byli ze strany hostitelů přijati tak vřele a program 
byl tak atraktivní jako v Pau, zeleném městě, kde z 
dlouhého vyvýšeného bulváru vedoucího k terase 
hradu hledíte při procházce na zasněžené vrcholky 
hor přes… palmové háje. Unikátní klima, renesanční 
šarm, speciální atmosféra anglických zahrad, ale 
především báječní lidé, to vše zůstane v našich 
fotografi ích a vzpomínkách. Děkujeme všem, kteří 
nám to umožnili zažít.
Kateřina Pernicová, gymnázium Rájec-Jestřebí

Cenová houpačkaCenová houpačka
 Nejlevnější ovoce a 
zelenina je opět v Kauf-
landu. Nejdražší, jak už 
je pravidlem, je Billa. 
Největší rozdíl je v ceně 
křenu, který býval ple-
velem našich zahrad a 
nyní se dováží převážně 
z Číny - nejlevnější je 
opět v Kaufl andu, o 3 
Kč je dražší v Albertu 
a rekord drží Billa, kde 
rozdíl překročil všech-
ny cenové rozdíly a je 
dražší o 30 Kč než v 
Kaufl andu.
 Ceny byly odečteny 
v sobotu 9. června 2012 
ráno.

- Šr -

Zboží Albert Billa Kaufl and

Meruňky 1 kg 49,90 49,90 29,90

Citrony 1 kg 32,90 47,90 29,90

Paprika bílá 1 kg 39,90 49,90 39,90

Cibule 1 kg 14,90 19,90 8,90

Brokolice 1 ks 17,90 14,90 11,90

Květák 1 ks 27,90 24,90 24,90

Okurek sal. 1 ks 9,90 11,90 11,90

Křen 1 kg 72,90 99,90 69,90

Nákup celkem 266,20 319,20 227,20

Rozdíl Kč + 39 + 92 0
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Vynikající úspěch blanenských kuželkářekVynikající úspěch blanenských kuželkářek

ZŠ na Salmově ulici je třicet let ZŠ na Salmově ulici je třicet let 

Třicetileté výročí Základní školy na bývalé Terrerově, nynější Salmově ulici, 
připomněla v pátek 1. června hostům oslavy ředitelka Eva Kadrmasová. 
Přítomni byli i senátor Jozef Regec, náměstek hejtmana Ivo Polák a před-
stavitelé města Lubomír Toufar a Jiří Crha.

Slavnosti se zúčastnili nejen bývalí a současní učitelé, ale popřát přišli i 
ředitelé blanenských škol. Všichni si prohlédli moderně vybavené učebny 
a odborná pracoviště školy. Jediné co škole k naprosté spokojenosti 
chybí a je přislíbeno, je zateplení celé budovy.

Překvapily nejen učebny, ale i okolí školy. Kromě moderně vybaveného 
školního hřiště, překvapila i odborně uspořádaná a perfektně udržovaná 
zahrádka. Ta je rozhodně chloubou všech, kteří se jí se zaujetím věnují. 

Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ O VÝROČÍ BLANENSKÉ ŠKOLY ** FOTOREPORTÁŽ O VÝROČÍ BLANENSKÉ ŠKOLY *

 V pátek 1. června si učitelé a žáci za přítomnosti představitelů města a přátel školy připomněli 
třicáté výročí od zahájení výuky na nově vybudované Základní škole Salmova v té době umístěné 
na Terrerově ulici. Nemalou zásluhu na získání fi nančních prostředků a včasné zpracování stavební 
dokumentace měl tehdejší, předseda MNV v Blansku Josef Kovařík, který tuto funkci vykonával v 
letech 1964 až 1981 jako nejdéle sloužící představitel města od jeho vzniku. Stavba školy byla zahájena 
v lednu 1978 a kompletně dokončena v roce 1983. Jeho pokračovatelem se na jedno funkční období 
stal Ing. Zvonimír Jágr, který první žáky nové, v ještě ne z cela dokončené budově blanenské školy, 
přivítal při zahájení školního roku 1982 - 1983. 
 Od té doby se ve vedení školy vystřídali čtyři 
ředitelé - Jaroslav Ševčík, Anna Sládková, Mi-
roslav Starý a Eva Kadrmasová, a pět zástupců 
ředitele - Irena Vybíhalová, Miroslav Starý, Helena 
Horáková, Marie Hoferková a Anna Sládková. Z 
nich nejdéle sloužící je paní Anna Sládková, která 
zůstala této škole věrná od roku 1990 dodnes, 
zatím co ostatních učitelů se za těch třicet let vy-
střídalo devadesát šest, dalších 18 pedagogických, 
7 THP pracovníků a šest školníků. Za těch třicet let 
absolvovalo tuto školu 15 869 žáků, nejvíce - 659 
ve školním roce 1985-
86, nejméně to bude 
letos - 289 žáků I. a 
II. stupně. Za dobu 30 
let prošla škola řadou 
pokrokových změn 
ve výuce odborných 
předmětů, tělesné vý-
chovy a jazyků, co při-
spělo i k navázání řady 
mezinárodních styků 
se školami v Anglii, Itá-
lii a Slovensku. U školy 
se podařilo vybudovat 
pěknou zahrádku a v 
roce 2005 nové školní 
hřiště s umělým povr-
chem, jehož předání 
do provozu se zúčast-
nil předseda vlády Jiří 
Paroubek, poslanec 

Miloslav Kala, starostka Blanska Jaroslava Králo-
vá, řada rodičů a dalších hostů.
 K další změně došlo při zahájení školního roku 
2004, kdy byla k ZŠ Salmova přičleněna Mateřská 
škola Blansko-Dolní Lhota pod společným názvem 
Základní škola a Mateřská škola Blansko Salmova 
17. Zahájení slavnostní akce ke 30. výročí školy se 
zúčastnil senátor Jozef Regec, náměstek hejtmana 
Jihomoravského kraje Ivo Polák, představitelé města 
Lubomír Toufar, Jiří Crha a ředitelé blanenských škol.

Text a foto:Jiří Šrámek

 Nejvyšší kuželkářská liga žen skončila před dvěma měsíci a blanenskému týmu přinesla již téměř tra-
diční bronzovou příčku. S tímto umístěním je spjata účast na evropském poháru NBC, jehož hostitelem 
bude letos v říjnu bosenská Banja Luka.
 Vedle této mistrovské soutěže se však letos ženy 
přihlásily také do Českého poháru (Pohár ČKA), ve 
kterém startují na rozdíl od ligy pouze čtyřčlenná druž-
stva. Tato soutěž vrcholila o víkendu 2. a 3. června na 
velmi těžké kuželně ve Valašském Meziříčí. Zde 
se sešly čtyři nejúspěšnější ženské týmy, jež 
dokázaly úspěšně projít jarní vyřazovací fází, a 
Blansko bylo mezi nimi. V sobotním semifi nále 
náš tým narazil na několikanásobného vítěze 
tohoto poháru a zároveň čtvrtý celek nejvyšší 
soutěže žen – SKK Jičín. Zápas blanenské 
kuželkářky vyhrály jednoznačně 6:0, byť jen o 
44 kuželek. Ve fi nále je pak čekal soupeř ještě 
o poznání těžší – Spartak Přerov, který v le-
tošní ligové sezóně získal stříbro. Do fi nále tak 
nastupoval v roli mírného favorita. Od počátku 
však tento tým nepředváděl zdaleka takové vý-
kony jako v semifi nále, čehož Blansko využilo. 
Naše kuželkářky lépe zvládaly i dramatické 
koncovky a proti takřka neškodnému Přerovu 
vítězí opět 6:0. Oddílu kuželek TJ ČKD Blan-
sko tato výhra přinesla další, v kuželkářském 

prostředí velmi ceněnou trofej a nezbývá než věřit, že 
další úspěchy na sebe nenechají dlouho čekat.

Lukáš Hlavinka, místopředseda
oddílu kuželek TJ ČKD Blansko
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In vino veritasIn vino veritas

I přes ranní deštivé počasí sjelo se do Sloupa na již tradiční preventivní akci 
Policie ČR „Nežij vteřinou“ více jak sto šedesát nadšenců, majitelů motocyklů 
všech kubatur a výrobních značek. 

V průběhu setkání si mohli motoristé ověřit svoji znalost dopravních 
předpisů, ale poučit se i jak se zachovat po dopravní nehodě a poskytnout 
zraněným účastníkům nehody důležitou první pomoc.

Na setkání předvedli své výkonné motocykly nejen příslušníci vojenské 
dopravní policie, ale i někteří výrobci motocyklů, motorových koloběžek a 
minibiků. V tom vynikla expozice blanenské fi rmy Blata. 

Text a foto: - Šr -

* MOTORISTICKÁ FOTOREPORTÁŽ ** MOTORISTICKÁ FOTOREPORTÁŽ *

 …neboli „Ve víně je pravda“. Proč jsem nazval článek o vinotékách takhle? Láhev vína o vás může 
leccos prozradit. Pokud je víno špatné, může pokazit romantickou chvilku, otrávit návštěvu, zapříčinit 
špatný vývoj obchodní schůzky, případně zklamat přátele. Naproti tomu je v nabídce mnoho dobrých 
vín, která všechny tyto trable eliminují. Pokud však nejste odborník, jak se v tomto lahodném moku, 
v jeho chutích, barvách a kvalitě vyznat? Poradím vám. Jestliže nechcete udělat chybu, vyberte si 
takového prodejce, který špatné víno prostě neprodává :-)

 Atˇ chceme nebo ne, k našemu národu víno a 
příjemné prožitky spojené s jeho konzumací prostě 
patří, takže do vinotéky občas zajde každý z nás. A 
to z jakýchkoli možných důvodů; čas od času shání-
me fl ašku pro přítele, zásoby na Silvestra, rodinné 
oslavy nebo jen obohacujeme svůj domácí archiv. 
Obchodů specializujících se na prodej vína je v Blan-
sku poměrně hodně, ale nevěřili byste, jak je velký 
rozdíl v cenách i kvalitě. Nedávno jsme na tohle téma 
diskutovali s jedním dávným přítelem a shodli jsme 
se na tom, že nejraději nakupujeme buď ve vinotéce 
U Zámečku v areálu Adastu naproti Bille, nebo ve 
vinotéce U Brázdů na Hybešově ulici vedle centrální 
pošty. Líbí se mi parkování přímo u provozoven a 
velký výběr sortimentu. Taktéž velmi oceňuji věrnostní 
program v podobě kartiček, do kterých dostáváte ra-
zítka za každý zakoupený litr a až máte kupónek plný, 
získáte litr zdarma a začínáte nanovo. Za zmínku stojí 
také fakt, že provozovatelé mají mimo mnohaletých 
zkušeností také somelierské zkoušky a vínu opravdu 
rozumí. Tímto se opravdu nemůže pochlubit každý, 
kdo provozuje v Blansku obchod s vínem. Alespoň 
tak máte jistotu, že nepijete žádný patok.
 Obě vinotéky mají stejné majitele a to, že obcho-
dují s vínem již více než 16 let, je znát. Mimo pro-
vozování obou vinoték se věnují také velkoobchodu 
moravským vínem a zásobují mnohé restaurace a 
hotely v Blansku a okolí. Nabízí 12 druhů sudových 
vín z Moravy, tedy nenakupují levná vína ze zahra-
ničí, ale jako správní patrioti využívají produktů naší 
země. Již 14 let tato vína dodává převážně vinařství 
Tomčala z Kobylí, kte-
ré má velmi dobrou 
pověst a jeho jméno 
je velice známé. I tak 
se tato vína prodávají 
už od 38,- Kč. Poměr 
cena – kvalita si tak 
drží velmi vysokou 
úroveň, a to již několik 
let.
 Totéž platí i pro lah-
ve. Kromě portského 
tu snad nenajdete je-
diné zahraniční víno. 
Proč taky? Naše vína 
jsou přec vynikající… 
Nyní zrovna probíhá 
akce na jakostní víno 
z vinařství Habřina 
Bořetice, kdy může-
te koupit láhev již za 

46,- Kč, a to jak bílé, tak 
červené. Révové víno s 
přívlastkem je v nabídce 
od 95,- Kč (konkrétně 
Müller Thurgau pozdní 
sběr 2010). Za speciální 
cenu tu pořídíte také vína 
ledová a slámová.
 Další speciální na-
bídku tvoří zboží fi rmy ZD 
Sedlec. Tato společnost 
dodává víno i na Praž-
ský hrad a ochutnala jej 
tam dokonce i anglická 
královna. ZD Sedlec má 
za sebou velikou historii 
a vy si jejich přívlastková 
vína můžete vychutnat 
již za 115,- Kč, jelikož 
do konce léta platí 30% 
sleva na vybrané lahve.

 Pokud jste skuteční požitkáři, sáhněte po něčem 
lepším. I na to jsou ve vinotékách U Brázdů i U Zá-
mečku připraveni. Můžete tu koupit vína od Vinaře 
roku – vinařství Valihrach. Toto malé vinařství z obce 
Krumvíř získalo nejvyšší vinařské ocenění u nás 
hned dvakrát, a to v roce 2009 a 2010. V nabídce 
jsou od Valihracha vysoce kvalitní přívlastky vhodné 
také k archivaci.
 Pro opravdové fajnšmekry bych doporučil nabídku 
vinařství, které sice nemá dlouhou tradici, na našem 
trhu je teprve 6 let, ale díky zavedení moderních 
technologií a mnohaleté praxi zaměstnanců přímo ve 
Francii, se za tu dobu stihlo stát Vinařem roku 2011. 
Je to vinařství Volařík a v nabídce mají obě vinotéky 
neskutečně delikatesní bílá vína z Mikulova.
 Posledním bodem, o kterém bych se rád zmínil, 
jsou ochutnávky vín, které probíhají v restauraci U 
Zámečku každý měsíc od listopadu do června a na 
které samozřejmě můžete také přijít. Dozvíte se tak 
něco o vínu, které Brázdovi prodávají a také o tradici 
a poezii, kterou v sobě víno má. Tyto akce bývají 
většinou plně obsazeny, proto doporučuji zajistit si 
včas rezervaci. Stojí to za to.
 Podtrženo sečteno – pokud půjdete do vinotéky 
U Zámečku nebo U Brázdů, neuděláte chybu. Za 
dobrou cenu tu nakoupíte víno, kterým nikoho ne-
zklamete, a hlava vás po něm bolet nebude. Můžete 
si v jeho společnosti užít pěkný večer s přáteli, večeři 
s drahou polovičkou nebo jej někomu blízkému da-
rovat. In vino veritas. Na zdraví…

-mumma-

RODINNÁ VINOTÉKA S TRADICÍ

Nežij vteřinou po páté:Nežij vteřinou po páté:
přes 160 motorkářůpřes 160 motorkářů

 Kolem sto šedesáti motocyklů se sjelo v sobotu 9. června na již tradiční preventivní akci určené pro 
motorkáře Nežij vteřinou pořádanou policisty. Od příjezdu do areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní je 
neodradilo ani to, že od rána vydatně pršelo. Akce, jejímž cílem je zmírnit následky dopravních nehod 
u milovníků jízdy v jedné stopě, se přitom letos konala již popáté. Účastníci dostali po příjezdu od 
policistů kartičky na a instrukce, že by měli navštívit tři povinná stanoviště. Mezi nimi bylo promítání 
videa zaměřeného na následky dopravních nehod motocyklistů, ale také na nejčastější přestupky, 
jichž se motorkáři dopouštějí včetně sankcí, které jim za to hrozí.

 Další povinná zastávka byla u sanitky zdravot-
nických záchranářů, kde se lidé dozvěděli, jak po-
stupovat při poskytování první pomoci po dopravní 
nehodě. Mohli si vyzkoušet, jak zraněnému motocy-
klistovi správně sundat ve dvou přilbu a vyzkoušet 
si resuscitaci. Posledním povinným místem byl test 
ze znalostí silničního provozu, kde motorkáři odpo-
vídali na deset otázek. Ptali jsme se jich například 
na úměru mezi brzdnou dráhou a rychlostí nebo na 
bezpečné projíždění zatáček či dobu, na kterou je 
jim v případě dosažení 12ti bodů zadrženo řidičské 
oprávnění. Ti, kteří test napsali bez chyby, pak byli 
zařazeni do slosování o ceny, z nichž první byla pou-
kázka na nákup nové motocyklové pneumatiky, další 
pak poukaz na motoškolu na brněnském Masarykově 
okruhu nebo zámek na motocykl, rukavice, batohy, 
kšiltovky či předplatné Českých motocyklových 
novin.
 Pohodovou atmosféru akce podtrhla také autogra-
miáda motocyklového závodníka Karla Abrahama, 
který kromě podpisů rozdával i úsměvy. Však mu 
také většina z příchozích přála hodně sportovních 
úspěchů. Tradičně nezklamaly ani ukázky bezpečné 
jízdy na speciálních motocyklech s bezpečnostními 
rámy a komentář Míry Lisého. 

 Policisté pak měli plné ruce práce s odpovídáním 
na zvědavé dotazy, zejména ohledně měření rych-
losti a záznamů z radarů. Na ty odpovídali na stánku 
Policie ČR, kde byl k vidění také nejmodernější 
policejní dálniční Volkswagen Passat. Hasiči zase 
na místě předvedli vyprošťovací techniku.
 „Něco takového mám už v sobě,“ reagovali někteří 
účastníci akce na výstavku blanenského chirurga 
MUDr. Stanislava Krejsty, který vysvětloval, jak ná-
ročná je operace u vážně zraněných při dopravních 
nehodách.
 A co motorkáře může při nehodě ochránit? Přece 
kvalitní oblečení, ochrana páteře, rukavice, dobrá 
obuv či přilba. To vše si motorkáři mohli prohléd-
nout na stáncích dalších partnerů akce. Stejně jako 
unikátní „psí známky“, na něž si může každý člověk 
nahrát v několika jazycích údaje o sobě včetně krevní 
skupiny a léků, které užívá a tyto údaje pak mohou 
v případě nehody pomoci ošetřujícím lékařům.
 K zamyšlení vedla věřící i nevěřící slova blanen-
ského faráře Jiřího Kani při pietní vzpomínce na tra-
gicky zesnulé motorkáře. V závěru akce připomenul 
všem, že mnohdy se honíme za zážitky i adrenalinem 
a přitom nás to může stát život. 

por. Mgr. Iva Šebková

* Hudební skupina z Blanska
* Originální show VelvetStars
* Mnohaleté zkušenosti v oboru
* S námi se nudit nebudete!

www.velvetblansko.cz www.velvetstars.cz

tel. 606 728 334



6 16. června 2012

Čtyři branky Crháka Čtyři branky Crháka 
položily Rousínovpoložily Rousínov

Do Blanska se chystají běžciDo Blanska se chystají běžci
z celé republiky i zahraničí!z celé republiky i zahraničí!

Republikové koloRepublikové kolo
Hlídek mladých zdravotníkůHlídek mladých zdravotníkůReakce - polemikyReakce - polemiky

FOTBALOVÁ FOTOREPORTÁŽFOTBALOVÁ FOTOREPORTÁŽ

Utkání v Ráječku. I když za soupeře hrál blanenský M. Sehnal a za Blansko 
ráječkovský obránce, nebylo to vůbec utkání v přátelském duchu. Svědčí 
o tom 20 faulů domácích a 10 od hostů. Žlutou kartu viděl pouze Dupal. 
Důležité však bylo vítězství FK Blansko 2:0.

Předposledním soupeřem soutěže ročníku 2011-2012 bylo sedmé muž-
stvo krajského přeboru Famoz Rousínov. Utkání se výjimečně odehrálo 
na Sportovním ostrově L. Daňka. A bylo se opravdu na co dívat. Už 
v 5. a 6. minutě se soupeři rychlými brankami představil Petr Crhák. 

I když soupeř snížil na 2:1, stihl Doležel uzavřít poločas pěknou brankou na 
3:1. Druhý poločas se již stal koncertem blanenského mužstva, ze kterého 
vytěžil Petr Crhák v 50. a 84. minutě další dvě branky. Ani výsledek 5:1však 
už k návratu do vedení v tabulce nestačil.                      Text a foto: - Šr - 

Koupání psů                                      
v přehradě

 V posledním čísle jsem četl malý článek na téma 
Blanenska vyhláška o zákazu koupání psů v přehra-
dě atd. Ano, je to sice pravda, ale mně to rozhodně 
nijak nevadí, když se pes v horku trochu smočí ve 
vodě. Upřímně si řekněme na rovinu - je vůbec ta 
voda čistá? Asi se dělají různé testy, ale stejně do té 
vody nevlezu za nic na světě. Ne proto, že se sem 
tam v té vodě smočí pes, že mu je horko, ale z toho 
důvodu, že když jdu někdy okolo a vidím, co všechno 
v té vodě plave, co do ní některá děcka - lidé házejí, 
když se i některé malé dítě do té vody vyčůrá. Nebo 
co se vše pak válí okolo přehrady. Nechci tímto 
ale nikoho napadat. Ale na rovinu - stará se takto 
někdo o to vůbec? Nebo se tady melou jen slova co 
kdo a proti a co se komu nelíbí?! Šel jsem kousek 
od parkoviště nad Myslivnou po chodníku a viděl v 
lese tohle!! Bude na toto taky nějaká vyhláška nebo 
se odpadky dnes můžou válet všude??? Popravdě 
řečeno a promiňte, já to spíše vidím tak, že prase k 
praseti.

-rg-

 Závěr krajské soutěže v kopané zkomplikovaly blanenským fotbalistům po vynikajícím jaru dvě 
utkání s mužstvy z konce tabulky - prohra 2:1 ve Zbýšově a remiza 1:1 s FC Kuřim. Ztráta pěti 
bodů připravila mužstvo o vedoucí postavení v tabulce a vrátilo se na druhou pozici se ztrátou 
dvou bodů za Vracov. Navíc se na jediný bod dotáhl na FK Blansko ambiciózní FC Kyjov. I když 
se v následujících zápasech mužstvo vrátilo ke své úspěšné serii, bodový rozdíl se nezměnil. 

 K prvnímu utkání zajížděli blanenští fotbalisté 
do Ráječka. A nebyla to žádná procházka růžovým 
sadem, ale boj plný tvrdých střetů. Poločas 0:0 ne-
věstil nic příjemného. I když blanenští měli více ze 
hry, branky nepadaly. Teprve poslední čtvrthodina 
rozhodla. První úspěch zaznamenal Jan Doležel 
a stejný hráč nabídl skvělou přihrávku Crhákovi a 
bylo z toho dvoubrankové vítězství. Dalším sou-
peřem bylo v Blansku hostující mužstvo sedmého 
Rousínova. A to už byli blanenští tím mužstvem, 
kterému jsme celé jaro tleskali. Hrdinou mužstva 
se stal Crhák, který v páté a šesté minutě rozvlnil 
síť soupeřovy branky a bylo to 2:0. Zatrnulo, když 
za pár minut rousínovský Sedláček snížil na 2:1, 
ale do poločasu uklidnil mužstvo Jenda Doležel a 
bylo to 3:1. Ve druhém poločase si Crhák zopako-

val střelecký výkon z úvodních minut utkání, když 
v 50 a 84 minutě přidal soupeři další dvě branky. 
Výsledek 5:1 byl skvělou záplatou, ale bodový rozdíl 
se opět nezměnil. Vracov zvítězil nad Zbýšovem a 
Kyjov nad Rájcí-Jestřebím, takže v posledním kole 
soutěže už blanenští na první postupové místo 
sotva poskočí. Vedoucí Vracov se utká s desátým 
FC Kuřim a Blansko zajíždí k utkání se svým nej-
větším konkurentem - FC Kyjov. V případě vítězství 
by byla ještě naděje, kdyby do divize postupovala 
dvě mužstva.
 Pokud se blanenští do divize nevrátí, nic se 
nestane. Ono je lepší hrát úspěšná utkání na čele 
krajského přeboru, než zametat konec tabulky vyšší 
soutěže. 

- Šr -

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

!!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

 Již po sedmnácté se v Blansku uskuteční prestižní běžecká akce s názvem Půlmaraton Moravským 
krasem, která nabízí běžcům i občanům města Blanska sportovně kulturní vyžití. Tři měsíce, přesně 
92 dní do startu 17. ročníku Půlmaratonu Moravským krasem je ve startovní listině zaregistrováno 
téměř 400 běžců a běžkyň, to je 75% všech přihlášených z minulého ročníku. Vypadá to, že v letošním 
roce nás čeká několik blanenských rekordů, které to budou, si počkáme do 2. září 2012.
 Tradičně je připravena hlavní trať o délce 21,1 km, 
která vede z centra města do Moravského krasu. 
Před Punkevní jeskyní se běžci otáčí a běží zpět do 
centra města. Pro širokou veřejnost je připraven běh 
městem o délce 2,4 km, který si může zaběhnout 
opravdu každý. Běh navazuje na tradici lidového 
běhu.
 I v letošním roce je připraven široký doprovodný 
program. Před samotným startem ½ maratonu se 
můžeme těšit na průjezd vozítek značky velorex. 
Dále je připraven program, který se skládá z vystou-
pení třinecké kapely Charlie Straight, která každý rok 

získává české i zahraniční ocenění. Hned po startu 
hlavního závodu na 21,1 km zpříjemní návštěvníkům 
chvíle rocková kapela Třetí zuby. 
 Nejvýhodnější registrace skončila 31. května, 
ale nadále je možné se registrovat v informační 
kanceláři města Blanska nebo on-line na stránkách 
www.sportujsnami.cz (běžci registrovaní do konce 
července získají ofi ciální tričko závodu!).
 Akce se uskuteční za podpory města Blanska a 
pod záštitou místostarosty města Blanska Ing. Jiřího 
Crhy. Těšíme se na Vaši účast!

Sportuj s námi o.s.

 Dne 15.-17.6.2012 se v Blansku uskuteční celostátní kolo soutěže mladých zdravotníků. Organizace 
32. kola se ujal Oblastní spolek ČČK Blansko. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman JMK Michal 
Hašek, spolu se starostou města Blanska Ing. Lubomírem Toufarem.

 Český červený kříž pořádá každoročně soutěžní 
„klání“ nejlepších mladých zdravotníků, a to na 
okresní, krajské a celostátní úrovni. Tradice těchto 
soutěží je známá více než půl století. V loňském 
roce se prostřednictvím akcí organizovaných ČČK 
seznámilo s problematikou první pomoci téměř 20 
tisíc dětí.
 Mladí zdravotníci si pod vedením učitelů - zdra-
votníků v kroužcích na základních školách a odpo-
vídajících ročnících víceletých gymnázií seznamují 
se základy první pomoci. Nenásilnou formou se tak 
dozvědí a naučí se, jak v nouzi pomoci kamarádovi, 
sobě nebo rodičům. Vždyť znalost základů první 
pomoci by měla patřit k výbavě každého z nás.
 Učitele – zdravotníky připravuje Český červený 
kříž, který také pro práci kroužků zdravotníků vydává 
potřebné materiály a publikace a pořádá pro děti  
letní pobytové akce spojené s výukou první pomoci. 

Projekt podporuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
ČČK také organizuje na okresní, krajské i celostátní 
úrovni zmíněné každoroční soutěžní setkání nejlep-
ších hlídek mladých zdravotníků. Děti zde soutěží v 
praktických dovednostech z první pomoci s použitím 
standardního zdravotnického materiálu i improvizo-
vaných prostředků na věrohodně namaskovaných 
fi gurantech simulující vážná i lehčí poranění, s nimiž 
se můžeme setkat při sportu, v dopravě, v domác-
nostech i jinde v běžném životě.
 Soutěž proběhne v ulicích města Blanska, na ve-
řejných prostranstvích a na náměstí Republiky, kde 
bude umístěn stan BESIPU včetně reklam sponzorů. 
Reklama sponzorů bude i na startu v prostorách 
zimního stadionu a v propagačních materiálech 
soutěže. Z akce bude pořízen videozáznam. Bude 
pozvána televize a regionální tisk.

Kučera Jiří, ředitel OS ČČK Blansko

Matematická                        Matematická                        
olympiádaolympiáda

 Vojtěch Havlena z oktávy B se v Hradci Králové 
účastnil celorepublikového kola programátorské 
soutěže Matematická olympiáda - kategorie P. 
 Většina studentů používá denně počítač 
a internet, ale málokdo tuší, co vše se musí 
dít v útrobách našich počítačů, jak pracují 
programy. Vojto, jak probíhala soutěž v Hradci 
Králové?
 Celá soutěž trvala tři dny. První den jsme se 
po příjezdu ubytovali nedaleko Univerzity Hradec 
Králové a večer se konalo slavnostní zahájení 
soutěže, spojené s organizační schůzkou pro sou-
těžící. Ve čtvrtek se na půdě Fakulty Informatiky 
a managementu hradecké univerzity konala první 
část soutěže. Tato část byla zaměřena teoreticky, 
každý soutěžící měl během čtyřapůlhodinového 
intervalu bez použití počítače vyřešit tři úlohy. Po 
obědě jsme se zúčastnili prohlídky historické části 
města. Po prohlídce se konalo seznámení s pro-
středím pro následující praktickou část soutěže. 
Večer zájemci mohli navštívit místní aquapark. V 
pátek se konala druhá část soutěže. Každý sou-
těžící měl během doby čtyř hodin a třiceti minut 
napsat na počítači funkční program, který řeší 
zadané úlohy. Celkem byly zadány dvě úlohy. Po 
obědě jsme měli připravenou prohlídku fakulty, po 
které se konalo vyhlášení výsledků. 
 Jak ses umístil?
 V těžké konkurenci jsem se umístil na 22. místě.
 Jaké jsou tvoje dojmy ze soutěže?
 Mé dojmy ze soutěže jsou velice příjemné. 
Překvapila mě perfektní organizace a doprovodný 
program celé olympiády, jako i množství předa-
ných cen. Trošku mě zaskočila obtížnost některých 
úloh.
 Kolik času ti zabrala příprava na soutěž?
 Vzhledem k tomu, že programování je mým vel-
kým koníčkem, neustále si něco o programování 
čtu nebo píši vlastní programy. Dalo by se tedy říci, 
že jsem se připravoval celý rok, ale čistě věcem, 
které se na těchto olympiádách často vyskytují, 
jsem se věnoval asi týden před soutěží.
 Využiješ zkušeností z olympiády při dalším 
studiu?
Určitě, rád bych studoval informatiku na Masary-
kově univerzitě nebo na VUT v Brně.
 Jaká oblast programování tě v současnosti 
nejvíc zajímá?
 V současnosti se nejvíce zajímám o grafové 
algoritmy a matematickou analýzu algoritmů.
 Co patří mezi tvoje záliby?
 Mimo informatiku a programování mě baví  
matematika a na hodně amatérské úrovni  fotbal.
 Děkuji za rozhovor.

Mgr. Jaroslav Chrástecký
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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 in-
formace: tel. 606734838; 602516928.

Podnikatelská

Řádková Inzerce

PRODEJ
* Knihu STEP BY STEP - angličtina nejen pro samouky 
za 180,- Kč. Tel. 737900946.
* Stavební rozvaděč 220/380 plně funkční. Za dobrou 
cenu. Tel. 606728334.
* Velkou podsklepenou garáž s montážní jámou na 
Podlesí v BK. Ne RK. Tel. 606171186.
* 1+1 do OV, nová plastová okna, západní strana, cena 
689.000,-. Tel. 776117788.
* 2 reproduktory JVC - 3-pásmové - 80 W. Dobrý stav. 
Cena: 800,- Kč. Tel. 608724856.
* Málo používanou westernovou kytaru zn. Johnson 
+ polstrovaný obal na záda. Cena: 2000,- Kč- Tel. 
608724856.
* Elektrický zásobníkový ohřívač vody HAKL VA 136 - 
beztlakový. V záruce! Cena: 1000,- Kč. Tel.: 608724856.
* Etiketovací kleště - jednořádkové. Cena: 300,- Kč. 
Tel.: 608724856.
* Stojan na cigarety. Rozměry: 45x35x25 cm. Vhodný do 
prodejny. Cena: 1500,- Kč. Tel.: 608724856.
* Deskový radiátor Korado typ 11 Klasik, 600x700  - 12 
ks (i jednotlivě). Zánovní - v provozu 2 roky. Cena za kus 
800,- Kč. Tel. 733655674.
* Střešní tašky jednofalcové - použité, přes 2000 ks, 1,50 
Kč/ks. Tel. 777079911.
* El. Sporák, sklokeramická deska, trouba, bezvadný 
stav + vozík ruční. 732779990.

RŮZNÉ

KOUPĚ

* Hledám malou funkční ledničku za odvoz, případně 
levně koupím. Tel. 608620508.
* Hledám pronájem 1-2+1 v Blansku. Tel.: 773453628.
* Pronajmu krásný slunný byt 1+kk po rekonstrukci - 
Blansko - Sever. Upřednostňuji dlouhodobý pronájem. 
Pouze nekuřáci! Nájemné 7 000Kč včetně inkasa. Tel. 
777593529.
* Pronajmu pěkný, větší byt 1 + 1 v Blansku slušným 
lidem. Volný ihned. Tel. 737900946.
* Pronajmu garáž nad Sýpkou. Tel. 602560243.
* Nabízím ubytování pro ženu nebo bezdětný pár v 
zařízeném pokoji s příslušenstvím (kuchyň, koupelna s 
WC) v rodinném domku v Ráječku. Pouze pro nekuřáky. 
Tel. 721726425.
* Odměním vrácení 9.května v Blansku ztracené hně-
dočervené klíčenky s autoklíčem Opel. Tel. 728738598.
* Pronajmu byt 2+1 ve středu Blanska od 15.7.2012. 
Tel. 608351147.
* Hledám jakoukoliv manuální práci i na dohodu vč. sobot 
a nedělí. Tel. 606330935.

* Garáž na Písečné nebo Údolní ul. Tel. 608620508.
* Les - 80 let stáří stromu a více (i jen na části pozemku), 
dále ornou půdu nebo zahradu. Tel. 777079911.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Galakoncert - Smíšený pěvecký sbor Rastislav, Carl Orff: 
Carmina Burana, 30.6.2012 v 19 h, Blansko – Zimní sta-
dion, cena 300,- Kč, 250,- Kč a 150,- Kč
Ticketpro: 
11.7. 2012 Bruce Springsteen – Praha, Synot Tip Aréna
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha, Synot Tip Aréna
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
18.9. 2012 Caveman - Brno, Divadlo Bolka Polívky
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 – Tenisové kurty Lužánky
11.8. 2012 Noc fi lmové hudby – Open Air, Zámek Bos-
kovice
29.10.2012 Lord of the dance, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, Praha
Aktuální nabídka: 
Suvenýry z Blanska – pexesa, keramické hrnečky, zvo-
nečky, píšťalky, svíčky, přívěšky, a další.
Magnetky Zámek Blansko – magnetky z edice Sběratelská 
hra. Cena: 30,- Kč
Sleva Sborníků Muzea Blansko – ročníky do roku 2005, 
cena 35,- Kč. Ročníky 2006-2011, cena 65,- Kč.
Regionální publikace, propagační předměty a pohlednice 
obce Olomučany.
Poděkování andělům – autor Vlastimil Chládek, vydalo 
Econ publishing. V knize najdete jeho úvahy z blogu i 
reakce na ně, šachové simultánky, obrazy, doprovodné 
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 černobílými, 
barevnými fotografi emi a obrázky. Cena 260,- Kč.
Ježkové z Blanenska  – autor Jaroslav Bránský, vydalo 
Host - vydavatelství. Kniha je nevelkou studií o historii 
jednoho rodu, která se prostírá v době čtvrt tisíciletí, zhruba 
od 1700 do 1950, a zobrazuje zároveň vývoj dnešního 
města Blanska. Cena 180,- Kč.
Sen o Miramare – autor Richard Ježek, vydalo Host - 
vydavatelství. Ve vzpomínkách Richarda Ježka seniora 
a juniora ožívají nejen osobní příběhy vypravěčů a osudy 
fi rmy K. & R. Ježek, ale také proměna obce Blansko v 
průmyslové centrum, jehož horizont přesahoval Moravu, 
i každodennost druhé poloviny 19. a první poloviny 20. 
století. Cena 140,- Kč
Sakrální stavby ve Vavřinci a okolí  – autor Rostislav Burget 
a Miloslav Novotný. Kniha obsahuje mimo fotodokumen-
tace všech stávajících sakrálních objektů ve Vavřinci, 
Veselici, Suchdole a Nových Dvorech včetně fotografi í 
historických, i popis ke všem sakrálním objektům v uvede-
ných obcích. Vedle toho je v ní uveden i popis sakrálních 
objektů v Petrovicích. Současně se čtenář dozví i mnoho 
dalších informací s duchovní tématikou. Cena 120,- Kč.
Návrat byl nežádoucí (Příběhy pétépáků z Blanenska) 
– autor František Voráč, vydalo nakladatelství Barrister 
& Principal. Kniha přináší životní příběhy sto šestnácti 
bývalých příslušníků PTP. Je lokalizována společným 
bydlištěm - oblastí Blanenska. I tak jde ovšem o celek 
s vysokou vypovídací hodnotou, který své místní určení 
výrazně přesahuje. Úvodní text napsal známý publicista 
Luděk Navara. Cena 280,- 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.

inzerce
v Monitoru

FUNGUJE!
sleva až 50%sleva až 50%
Tel. 606 728 334

Kosmetika
 VivianaViviana

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

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

Objednávky na tel.Objednávky na tel.

775230078775230078

SPORT CLUB JANY KUNCOVÉSPORT CLUB JANY KUNCOVÉ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Pro nadcházející školní rok jsme připravili kurzy nejen pro 
dospělé, ale také pro děti. Každý den si mohou vybrat z naší 
nabídky.

Kurzy pro děti:
1. plavání dětí od 4 let 3.9. - 17.10.2012, 2 x týdně, pondělí a středa 17 - 18 hod.
Cena: 780 Kč, 13 lekcí + 1 zdarma. První lekce je vždy zdarma, představí se zde instruktoři a 
děti budou rozděleny dle úrovně dovedností na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.
Lektorky: Mgr. Jana Kuncová, Bc. Simona Marková, Karolína Vymazalová.
2. plavání dětí od 4 let 7.9. - 7.12.2012, 1x týdně v pátek dopoledne. 
Cena: 780 Kč, 13 lekcí + 1 zdarma. Kurz je vhodný především pro začátečníky. 
Lektorka: Mgr. Jana Kuncová
Výuku v obou kurzech je možno spojit a děti se pak budou učit plavat 3x týdně. 
3. Zumba rodičů a dětí od 4.9.2012, 1x týdně v úterý 17-18 hod. 
Cena: 850 Kč, 14 lekcí + 1 zdarma. Vstup na pergamentku, platí pouze dospělí, děti v do-
provodu rodičů neplatí.
Lektorka: Marcela Klevetová
4. Kondiční cvičení rodičů a dětí na trampolínách 7.9. - 7.12.2012
1x týdně v pátek v 16:30 - 17:30 hod.
Cena: 980 Kč, 14 lekcí + 1 zdarma. Počet trampolín omezen, nutná rezervace na tel. 723 767 
805. Vstup na pergamentku, platí pouze dospělí, děti v doprovodu rodičů neplatí.
Lektorka: Jana Kučerová

Kurzy pro dospělé:
Pondělí:
17:30 - 18:30 hod. Body forming - protahovací a posilovací cvičení, velmi účinné na for-
mování postavy, snížení hmotnosti a zlepšení kondice. Cena: 50 Kč/1 lekce, permanentky 
se nevydávají. Lektorka: Jana Kučerová
18:30 - 19:30 hod. Kondiční cvičení na trampolínách - Cena: 70 Kč/1 lekce, permanentky 
se nevydávají. Nutná rezervace na tel. 723 767 805. Lektorka: Jana Kučerová

Úterý:
18:00 - 19:00 hod. Zumba s Marcelou - Cena: 50 Kč/ 1 lekce, permanentky se nevydávají. 
Lektorka: Marcela Klevetová

Středa:
18:30 - 19:30 hod. Kondiční cvičení na trampolínách - Cena: 70 Kč/1 lekce, permanentky 
se nevydávají. Nutná rezervace na tel. 723 767 805. Lektorka: Jana Kučerová

Čtvrtek:
18:00 - 19:00 hod. Zumba s Marcelou - Cena: 50 Kč/ 1 lekce, permanentky se nevydávají. 
Lektorka: Marcela Klevetová

Pátek:
17:30 - 18:30 hod. Kondiční cvičení na trampolínách - Cena: 70 Kč/1 lekce, permanentky 
se nevydávají. Nutná rezervace na tel. 723 767 805. Lektorka: Jana Kučerová

Sport Club Jany Kuncové a „Léto s pohybem“
ZŠ Dvorská, malá tělocvična 6.7.-23.8.2012

1. Biograd na Moru – Chorvatsko 6.7. – 15.7.2012

2. Cvičení v malé tělocvičně (vchod z boku) od 10.7.2012

Úterý: 18 – 19 hod. kondiční cvičení na trampolínách s Janou 
         19 – 20 hod. Zumba s Marcelou
Čtvrtek: 19 – 20 hod. Zumba s Marcelou

3. Kurzy plavání pro děti:  intenzivní kurz pro začátečníky v malých skupinách (4 - 5 dětí)  
    dle počasí od 9.7.2012

Informace o všech aktivitách: 776 140 953 - Mgr. Jana Kuncová

POHYB JE ŽIVOT, POHYB JE RADOST!POHYB JE ŽIVOT, POHYB JE RADOST!

Sekční garážová vrata s pohonem

Rozměr 2,5 x 2,15 m cena 12600,- s DPH!

- sekční garážová vrata 2,5 x 2,15 m 

 bílá, lamelová, výsuvná, zateplená

- síla panelu vyplněného

 izolační pěnou 38 mm

- cena je za kompletní vrata - panely,

 elektromotor, kolejnicový mechanismus

 s pružinami, 2 dálkové ovladače

 a pojistka pro případ výpadku el. proudu

- záruka 2roky

- montáž v ČR 3500,- s DPH

- dovoz po celé ČR

kontakt tel.777827310, email:eveline50@seznam.cz
 

Další rozměry: 2,6x2,2 m, 3x2,5 m, 4x3 m (lze upravit na míru).

Vzor: kazeta nebo lamela. Barva: bílá, zlatý dub.
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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!

Stupně vítězů pro AK Stupně vítězů pro AK 
Blansko DvorskáBlansko Dvorská

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

Další turnaje
 Po květnovém turnaji, kdy chybělo několik před-
ních squashových hráčů, o čemž jsem Vás informo-
val v posledním čísle časopisu Monitor, došlo také k 
vyrovnání pořadí obou našich doprovodných soutěží. 
Zvýšila se tím bezesporu motivace více hráčů v boji 
o konečná umístnění v sezoně 2011 – 2012.
 V soutěži „Turnajový leader“, kde bodujeme 
hráčům jejich konečná umístnění na prvních deseti 
místech turnaje, vydrželi oba vedoucí hráči Jindřich 
Čeladín 88 bodů a Nabil Lai 84 bodů na prvním 
a druhém místě. Hned za nimi se po květnovém 
turnaji zformovala skupina pronásledovatelů Rado-
van Štumpa 74, Jirka Vybíhal 70, Jarek Matal 66 a 
Honza Urban 54 bodů. V soutěži zatím bodovalo 24 
hráčů. Pro zájemce je kompletní pořadí zveřejněno 
na vývěskách ve squashcentru.
 Je zde také zveřejněno pořadí druhé doplňující 
soutěže „Turnajový mág“, kde vedeme každému 
hráči všechny odehrané sety v rámci pravidelných 
měsíčních turnajů. Zde je vedeno 32 hráčů v rámci 
pravidelných měsíčních turnajů. Nedošlo zde k něja-
kým přesunům v rámci pořadí, došlo jen k upevnění 
pozic předních hráčů. První místo drží Jan Urban 
se 189 sety před Václavem Pedantem 173 setů. 

Bronzovou pozici má Luděk Řehoř 157 setů. Za 
touto trojicí je vyrovnaná pětice hráčů v pořadí Lenka 
Csakvariová 147, Nabil Lai 143, Jindřich Čeladín 
142, Jaromír Matal a Radovan Štumpa 138 setů. 
Další hráči se drží kolem 100 bodů a méně.
 Příští turnaj červnový byl po dohodě s hráči při 
vyhodnocení opět přesunut. Tentokrát však směrem 
do závěru měsíce a to na sobotu 23. června. Zde 
očekáváme již zvýšený počet startujících, protože 
jak se říká „Dobří holubi se vracejí“ a to určitě platí i 
o našich hráčích.

-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

zde konečně a zaslouženě dočkal Adámek Nečas. Ni-
kolka Manová si pro změnu odváží bronzovou. Gabka 
Fialová za to vzala hned od začátku a doslova vydřela 
v posledním kole první místo. Podobný průběh, ale s 
poklidnějšími posledními 300 m měla kategorie ml. 
žáků. Michal Zamazal vyhrál a prodloužil si tak období 
neporazitelnosti – rovněž gratulujeme. Starší žákyně 
K. Fialová, M. Hrubá si v poklidu doběhly pro 1. a 2. 
místo v pořadí Katka, Míša.
 3. 6. se ve Znojmě konalo 3. kolo soutěže družstev 
staršího žactva. Míša Hrubá odjížděla s 1. místem na 
200 m př. s OR, navíc u Míši pracujeme na redukci 
kroků na této trati, čili je možné čekat další vylepšení 
na této trati. Katka Fialová rovněž osobákem - 2. 
místo na 800 m časem 2:30,19.
 Nezbývá nežli popřát našim svěřencům mnoho 
dalších úspěchů a dostatek zdraví i štěstí. Více o 
naší atletice na: www.aed.webgarden.cz

Weinhöferovi

 22.5. Břeclav hostila fi nále Poháru rozhlasu ZŠ 
Jižní Moravy. Soustředěné výkony a pár osobáčků 
vedlo (i přes tentokrát trošku pomalejší sprinty) k 
zisku našeho historicky prvního vítězného titulu v 
této soutěži!!! Díky si zaslouží naše výprava starších 
žákyň ve složení K. Fialová a M. Hrubá, V. Zama-
zalová, L. Graciasová, K. Janečková, Ž. Tóthová a 
V. Opavská. 
 26.5. Zatímco většina starších atletů měla naří-
zený odpočinek před nedělními závody ve Vyškově, 
naši nejmladší bojovali v Brně na atletickém čtyřboji 
ASPV. Perfektního výsledku dosáhla dvojice „mini 
atletek“ – Nikola Manová (2. místo) a Lucie Matuš-
ková (3. místo). 
 27. 5. se ve Vyškově sešlo nejlepší ml. a st. žactvo 
z JM (značné zastoupení zde měl pořádající Vyškov, 
Brno, Hodonín, Kyjov, Břeclav…). Velmi potěšující 
je, že i v takové konkurenci se naši zdaleka neztratili 
a bylo je hodně vidět. Maxmilián Beránek získal 3. 
místo v běhu na 300 m a další vylepše-
ní OR. Dominik Zouhar, ač není rychlík, 
díky perfektní technice dokázal získat 
3. místo na 60 m př. rovněž v OR. Nej-
menší výškař soutěže JM kraje - Martin 
Štěpánek, si výkonem 141 cm vyskákal 
nejen 2. místo, ale dál posunul hranici 
OR. Martin přidal 4. místo na 60 m př. 
v dalším OR. Michal Zamazal – opět 
kalil vodu, když vyhrál 60 m př. osob-
ním rekordem a pak přidal další první 
místo na 800 m v suprovém čase 2:25 
s – 4. místo v průběžných tabulkách 
ČR!!! Ani starší neodešli s prázdnou. 
Překážky Michaela Hrubá zaběhla bez 
svých treter skoro o vteřinu pod OR a i 
to stačilo na třetí místo. Katka Fialová 
ve výšce také bronz. Ondra Tichý o 
fous druhé místo na 100 m př., stejně 
tak další stříbro na dvojnásobné trati 
(200 m př.)! Sečteno podtrženo: devět 
medailí z MJM v tvrdé konkurenci – 
perfektní.
 2. 6. se konal další ze závodů OBL – 
Svitava kros. Své první zlaté medaile se 

 20. 5. se konalo v Třinci Mistrovství Moravy a Slezska staršího žactva. Z naší čtyřčlenné výpravy 
(Ondra Tichý, Katka Fialová, Veronika Zamazalová a Míša Hrubá) nejlépe dopadla poslední jmenovaná. 
Míša Hrubá se potkala v dálkařském sektoru s velmi vyrovnanou formou (503, 504, 507, 508, 0, 490 cm), 
což znamenalo třetí místo. Následně zaběhla 100 m př. s novým osobním rekordem za 15,43 s a další 
třetí místo (jen několik setin ji dělilo od druhého a prvního místa). Po chvilce odpočinku procházela 
napoprvé přes postupové příčky ve výškařském sektoru, kde získala třetí bronzovou výkonem 153 
cm. Další porci zátěže přidala na 200 m př. a své působení zakončila kvalitním výkonem ve štafetě 
3x300 m.
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