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 Moje obavy se ukázaly jako liché už při odjezdu 
do Brna. Tak klidnou a plynulou dopravu nepamatuji 
už léta. Obvykle jezdím trasu kolem 45 minut, někdy 
i hodinu, za dobré dopravní situace to zvládnu za 35 
minut. Ve čtvrtek jsem ale překonal všechny rekor-
dy. Poloprázdnými silnicemi jezdili jen profesionální 
řidiči a stejně jako já si užívali nebývalého klidu 
a plynulé jízdy, která i za dodržování dopravních 
předpisů byla nepředstavitelně rychlejší než za běž-
ných pracovních dnů. Zelená vlna na semaforech 
fungovala tak, jak ji správci komunikací nastavili, 
provoz neblokovali bezohledně jezdící autobusáci 
ani tramvaje, kterým se za všech okolností musí dát 
přednost, byla to jízda jedna radost. Za necelých 25 
minut jsem brzdil před vraty tiskárny, s parkováním 
jsem žádné problémy neměl a cesta zpět do Blan-
ska mi trvala stejně dlouho.
 Tím nechci říct, že by železniční a vlaková dopra-
va byla naprosto zbytečná, spíše jsem to pochopil 
tak, že si rozumně uvažující lidé řekli: „Chcete 

stávkovat, stávkujte. Nás se to netýká a zařídíme 
se podle sebe, máme svoje vlastní pracovní po-
vinnosti a ty budeme plnit i bez vás, protože nikdo 
není nenahraditelný.“ A zařídili se tak bez ohledu 
na stávku.
 Ještě než jsem odjel do Brna, sledoval jsem 
v televizi přímé přenosy z Prahy, Plzně, Ostravy 
a jiných měst, kde odboráři na živo hovořili před 
kamerami. Vlastně ani nehovořili, řvali a hulákali 
do kamery podobná hesla jako před sto lety, kdy 
jediným třídním nepřítelem byl vyděračský fabrikant. 
Dnes je ale situace úplně jiná a málokdo z těch 
křiklounů si uvědomil, že vlastně stávkují sami proti 
sobě. Napsal jsem už minule, že se jedná o skupinu 
protestantů, kteří nemají proč stávkovat, protože na 
rozdíl od jiných pracujících je platí stát, a mají tedy 
každý měsíc svůj plat jistý. A to i přesto, že právě 
na jejich vrub se státní dluh rok od roku zvyšuje a 
každá vláda, byť levicová nebo pravicová, neváhá 
zatínat sekeru hlouběji a hlouběji do futra měnového 
fondu jen proto, aby křiklouny umlčela tím, že jim 
zvedne platy. Pořád se u nás jaksi nepochopilo, že 
ten, kdo tvoří státní kapitál, nejsou ani dopravci, 
ani lékaři, ani úředníci, ani učitelé, ani hasiči, ani 
policajti, ani bachaři, ani ministerstva, ani vláda, ani 
parlament! Výroba, průmysl, zemědělství, obchod, 
služby, řemeslníci, živnostníci – to jsou odvětví, ze 
kterých do státní pokladny plynou prvotní příjmy. 
Pomiňme teď na chviličku společenskou prospěš-
nost té první kategorie, ale kdo na ni má vydělat, 
když kategorie druhá zmírá na úbytě, s výjimkou 
zahraničních řetězců, které svoje zisky převádějí do 
zahraničí a místní podnikatele tvrdě tlačí k zemi!?
 Reakce na minulý úvodník byly kupodivu všechny 
kladné, až na dvě: tu seriózní si můžete přečíst 
uvnitř vydání, druhou otisknout nemohu. Pod člá-
nek o zvonění klíčů se autor podepsal jako „jeden 
z odborářů a lůzy“ a jako správný anonym svůj 
výtvor okořenil pochybností, zda budu mít odvahu 
jeho příspěvek otisknout. Proč ne, pokud on sám 
bude mít odvahu se podepsat.
 A to je ten problém. Psát anonymní dopisy, hu-
lákat v anonymním davu nesmyslná hesla, kráčet 
v anonymním zástupu s transparenty nad hlavou, 
svézt se s davem, ale nebýt viděn. A přitom nevidět, 
že za odborářské nitky tahá někdo úplně jiný a že 
jsou odboráři zneužíváni k politickým cílům. Taková 
je holt česká povaha. A právě proto tvrdím – stávka 
nic neřeší!

PM

 Obvykle nepíšu úvodníky na pokračování, dnes ale musím udělat výjimku. Když jsem psal ten 
poslední, nebylo vůbec jasné, jak stávka dopraváků dopadne. V ten čtvrtek 16. června se noviny 
teprve tiskly a já jsem s neblahým očekáváním odjížděl do své brněnské tiskárny. Co když se díky 
dopravním omezením a zácpám do centra města vůbec nedostanu? Co když stávkující dopraváci 
nedopraví tiskaře k rotačce a Monitor nevyjde? Co když…

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

www.realitymacocha.cz

RD Drnovice 

RD 5+1 s garáží, zahradou a velkou terasou v obci Dr-
novice. CP: 328 m2.
mob.: 776 855 855 Cena: 2.390.000 Kč

RD Blansko 

RD 2+1 s předzahrádkou a dvorem v Blansku na ulici 
Bezručova.  CP: 304 m2. 
mob.: 777 857 740 Cena:  2.950.000 Kč

RD Němčice 

RD se zahradou a garáží v okrajové části obce Něm-
čice. CP: 1 099 m2. 
mob.:  605 163 333 info k ceně v RK

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

Byt Blansko

OV 2+1 (58 m2)  s balkonem a šatnou v žádané 
lokalitě města. 
mob.: 777 857 740 Cena: 1.350.000 Kč

Byt Blansko

OV 3+1 (87 m2) s lodžií ve vyhledávané lokalitě 
města (Sloupečník). 
mob.: 776 855 855 Cena: 1.560.000 Kč

k jednání

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

Návrh, zaměření,Návrh, zaměření,
výroba, montážvýroba, montáž

Prodej nábytkuProdej nábytku
od českých firemod českých firem

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

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY

kuchyní na míru
a veškerého
interiérového nábytku

TON, Jelínek, Jech,
Dřevotvar, Aksamite,
Gazel, Domestav, BMB,
Ahorn, Siko, LD Seating

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

100% právní záruka a seriozní jednání.

* Prodej DB 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 3.p.,šatna, balkon...NC – 1 229.000 Kč
* Prodej bytu 1+kk Blansko – Zborovce, 45 m2, 2.p., bezbariérový...NC – 899.000 Kč
* Prodej velkého bytu, garáže a zahrady v Černé Hoře – novostavba...NC – info v RK
* Prodej RD 5+1 Blansko – Latinky, 330 m2, i výměna za 3+1 Blansko...NC – info v RK
* 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 – 119.000 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 nic neřeší!Stávka nic neřeší!Úvo
dník
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Víte - nevíte
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Přerušení elektrické energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací- bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 15.07.2011 od 07:00 do 17:00 - Blansko, vypnu-
tá oblast: ulice Čapkova - domy č.o. 2, 4, 6, 8, 10, 
12, nám. Míru - dům č.o. 5.
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON

Beseda 

 Ve dnech 31.5. a 9.6. 2011 se na naší škole ZŠ 
Blansko, Erbenova 13 uskutečnila beseda žáků VIII. 
A a VIII. B s pracovnicí Oddělení sociálně právní 
ochrany Městského úřadu Blansko Mgr. Z. Hlaváč-
kovou.
 Žáci se seznámili s problematikou práce kurátorů 
pro děti a mládež. Dozvěděli se, že kurátoři zabývají 
dětmi, jejichž rodiče neplní své povinnosti, neza-
bezpečují dostatečně péči o ně nebo jejich výchovu 
ohrožují. Ve své činnosti se kurátoři zaměřují na 
sledování vývoje dětí a mladistvých s poruchami 
chování. U problémových a nezvladatelných dětí 
podávají kurátoři soudu podnět k nařízení ústavní 
výchovy a zprostředkují jejich umístění do diagnos-
tických ústavů.
 Nejzajímavější částí pro žáky byly příklady z 
praxe. Dozvěděli se také něco o částečné trestní 
zodpovědnosti po dovršení patnácti let.
 Na závěr besedy paní magistra odpověděla na 
dotazy žáků.

Mgr. Helena Látalová

Pozor na podvodníky

 S hezkým počasím se objevuje stále více pou-
ličních prodejců. Často je těžké nepodlehnout jeho 
naléhání ke koupi zboží. Na ulicích jsou prodejci na-
bízeny telekomunikační služby, kosmetika, parfémy, 
keramické nože i nabídky energetických společností. 
 Prodejce osloví zákazníka na ulici a většinou se jej 
vyptá na jeho zdravotní stav, bydliště, rodinu, používá 
lichotek. Poté nabízí zboží s argumenty „levnější 
zboží pouze dnes“, „mimořádná kvalita“, „zákazník 
dostane zboží zdarma“ apod. takže se zákazníkovi, 
pokud zabředne do rozhovoru s tímto prodejcem, 
nabídka těžko odmítá.
 Před těmito pouličními prodejci, resp. již před 
jakýmkoliv rozhovorem s tímto pouličním prodejcem 
varuje zákazníky Sdružení ochrany spotřebitelů. 
Hlavní zásadou je proto vůbec neodpovídat na 
otázky, nic nepodepisovat. V případě, že se nechá 
zákazník zlákat pouličním prodejcem a pod nátlakem 
podepíše smlouvu, může do 14 dnů bez jakýchkoliv 
sankcí smlouvu písemně vypovědět. Pokud se týká 
reklamací zboží zakoupeného u pouličního prodejce, 
jsou zde ze zákona stejná práva jako v kamenném 
obchodě, ale v praxi je většinou komunikace s 
prodejcem velmi problémová (zvláště v případech, 
kdy prodejce – a to je ve většině případů - nedá 
zákazníkovi doklad o koupi zboží s předepsanými 
náležitostmi).

-měú-

Blansko – město květin

 Město Blansko ve spolupráci se Zahradnictvím 
LEBIŠ, Boskovice a Českým svazem zahrádkářů 
Ráječko uspořádá ve dnech 02.07. – 10.07.2011 na 
náměstí Svobody výstavu unikátních exponátů bal-
kónových květin s názvem Blansko – město květin. 
Slavnostní zahájení se  uskuteční 03.07.2011 v 09:00 
hodin, součástí zahájení bude koncert dechové hud-
by Olšověnka. Výstava se koná za fi nanční podpory 
Jihomoravského kraje, který poskytl dotaci ve výši 
15.000 Kč.

-měú-

Pozvání do Věže

 V neděli 4. července bude v 15 hodin před Ga-
lerií Ve Věži Blansko slavnostně otevřena výstava 
blanenského amatérského výtvarníka Drahoslava 
Macka. Jeho obrazy jsou prosyceny láskou, sálá z 
nich vřelý vztah k jeho kraji. Jako techniku používá 
olejomalbu a keramiku. Na vernisáž pod názvem 
JIŽNÍ MORAVA jste srdečně zváni. Výstava potrvá 
do konce srpna 2011 a je zdarma otevřena v pondělí, 
středu a pátek od 13 do 17 hodin.

Pavel Svoboda

PRÁZDNINOVÁ
AKCE pro inzerenty

1/2 STRANY ZA 5000,- Kč
Tel. 602 543 381Tel. 602 543 381
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Cenová houpačkaCenová houpačka

Práce pro lid...

 ....tímto zaklínadlem se obvykle vytasí nejeden 
politik. Přiznám se, že když ji slyším, vstávají mi na 
hlavě vlasy hrůzou, adrenalin poněkud povyskočí 
a mám mnoho dalších symptomů nervozity. Občas 
to zaklínadlo bývá nahrazeno ještě zajímavějším, 
jako třeba „služba vlasti“ nebo „služba národu“. To 
už je téměř k smíchu, protože pokud nemá daný 
politik, či politička na mysli službu medvědí, prav-
děpodobně mu nebo jí nechybí smysl pro humor.
 Situace na naší politické scéně je zoufalá. 
Přiznám se, že jsem do současné vlády vkládal 
nemalé naděje a teď je ze mne patrné velké 
zklamání. Za to si ostatně mohu sám, protože 
bez velkých očekávání by konfrontace s tvrdou 
realitou nebyla tak hrozná. Své by mohli povídat i 
někteří voliči současného amerického prezidenta. 
Ale Amerika je daleko, zpátky k nám. Nejprve na 
tu nejvyšší úroveň. Zvyšování daní v souvislosti s 
rozhýbáním ekonomiky a snížením schodku stát-
ního rozpočtu nemá s pravicovou politikou pranic 
společného. Škrty ve výdajových položkách se 
provádí mírně řečeno necitlivě, protože tam, kde 
by výdaje zkrátit šlo, se to nedělá. Mám na mysli 
přebujelý státní aparát, různé komise, podkomise, 
výbory, podvýbory, nekřesťansky vysoké odměny 
manažerů a podmanažerů ve STÁTNÍCH podni-
cích a tak by se dalo pokračovat donekonečna. 
Namísto toho ořezat porodné je vážně hodno 
potlesku (ironicky se teď šklebím).
 Namísto úspor, kde to jde, si ze mě (koneč-
ně z vás taky) stát dělá dojnou krávu ve formě 
přímých (mzda), nepřímých (DPH) a utajených 
(celní poplatky nebo pojistné) daní. Řešení není 
na dohled, protože například oranžoví chtějí řešit 
krizi podobně, jen jinými slovy. Takže můžeme 
politikům odezírat ze rtů: „Budete platit další a 
další rafi nované daně.“
 A teď zpátky k tématu. Zastupitelská demokra-
cie je o tom, že v parlamentu sedí námi zvolený 
zástupce. Ten pak nemá za úkol hájit zájmy své, 
ale měl by hájit zájmy občanů, které zastupuje, ať 
ho volili nebo ne. Prostě je zástupcem místního 
regionu. Pak se ale ptám, jak je možné, že ve dny, 
kdy má jeden z (nejmenovaných) poslanců za náš 
region „sloužit lidu“ tím, že se má nacházet ve své 
poslanecké kanceláři v ní není. Ta hodina nebo 
dvě se snad vyšetřit dají. Poslat mail nějakému 
volenému zástupci sice můžete, ale je to stejné, 
jako legendární stroj na komunikaci s mrtvými. 
Má ještě malý nedodělek: mrtvý neodpovídá. 
Poslanecký asistent(ka) je podle mě pak nejspíš 
virtuální osobou, protože ho (ji) nikdo nikdy nevi-
děl, zejména tam, kde se má nacházet. Kdybych 
takovým způsobem „pracoval“ já nebo kdokoli z 
nás, patrně zaměstnavateli brzy dojde trpělivost. 
Trpělivost s politiky mi už došla dávno. Právě 
proto, jak se chovají, jak „slouží“ nám všem ji 
nepovažuji ani za práci ani za službu, je to něco, 
co se dá pojmenovat slušnými slovy jen velmi 
obtížně.

Freddie
freddiemail@email.cz

Dar krajanské škole ve VídniDar krajanské škole ve Vídni
 Finanční příspěvek na dostavbu krajanské školy J. A. Komenského ve Vídni odsouhlasilo na červ-
novém zasedání Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Dar Školskému spolku Komenský ve Vídni 
ve výši 40 tisíc eur předala v pondělí delegace kraje vedená hejtmanem Michalem Haškem.

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

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

VELKÁ LETNÍ VELKÁ LETNÍ 
VÝPRODEJVÝPRODEJ

OBUVI A TEXTILUOBUVI A TEXTILU

SLEVY AŽ SLEVY AŽ 40%40%  
Začínáme 4.7.2011Začínáme 4.7.2011

 „Bohužel musím konstatovat, že česká vláda v 
posledních pěti letech poněkud zapomíná na českou 
krajanskou komunitu ve Vídni. Jihomoravský kraj je 
už dva roky v živém kontaktu s českým krajanským 
sdružením prostřednictvím vídeňského primátora Mi-
chaela Häupla, který je šéfem přátel česko-rakouské 
společnosti. Společně jsme se dohodli na podpoře 
Komenského spolku ve Vídni, který je zřizovatelem 
jediné české školy ve Vídni. Jedná se o ústav, který 
vznikl v roce 1935 a obsahuje vzdělání od mateř-
ské školy přes základní školu až po gymnázium, 
kde jako jediná z krajanských škol ve Vídni nabízí 
i maturitu. Škola v tuto chvíli prochází rozsáhlou 
rekonstrukcí, která je fi nancována z rozpočtu města 

Vídně, rakouského spolkového ministerstva školství 
a Jihomoravský kraj se rozhodl přispět ze svého 
rozpočtu,“ prohlásil hejtman Hašek. 
 V současné době navštěvuje mateřskou školu 110 
dětí, 1. stupeň základní školy 152 dětí, 2. stupeň 
základní školy 113 dětí a 89 žáků navštěvuje gym-
názium. Kvůli zvyšujícímu se počtu žáků byla výuka 
převedena z budovy na náměstí Sebastianplatz i 
do budovy v ulici Schützengasse. V současné době 
probíhá rekonstrukce části prostor budovy v ulici 
Schützengasse pro potřeby výuky tříd reálného gym-
názia druhého stupně. S přestavbou se započalo v 
r. 2010 a s jejím dokončením se počítá v roce 2012. 

- Šr - 

 V březnové cenové houpačce jsme se za-
měřili na ceny devíti druhů ovoce a zeleniny 
ve třech blanenských supermarketech. Po 
třech měsících se ke stejnému zboží vracíme, 
abychom zjistili, jak se cena stejného nákupu 
změnila:

 Oproti předchozímu stavu zůstala v tomto součtu 
cen nejdražším supermarketem bezkonkurenčně 
Billa, ale nejlevnější tentokráte není Kaufl and, 
ale Albert – patrně vlivem velkého rozdílu v ceně 
mandarinek. Příště porovnáme ceny dalšího zboží. 
Je možné, že v tom případě může být pořadí úplně 

jiné. Vysoká cena česneku 
z Číny, která vrostla v Bille z 
59.90 Kč až na 159.90 Kč za 
kilogram přispěla k tomu, že se 
již objevuje na trhu mnohem 
kvalitnější česnek od našich 
zemědělců a je dokonce o něco 
levnější, než ten čínský. 
   Co lze ocenit je pohotovost 
oblastního vedoucího prodeje 
Kaufl andu z Prahy pana Josefa 
Miklíka. Před dvěma týdny v 
pátek obdržel naši fotoreportáž 
s paletami rozloženými po celé 
prodejně, místy až k regálům 
se zbožím a v pondělí už byl 
v Blansku, zjednal nápravu 
a prodejna konečně přesta-
la být skladištěm prázdných 
přepravek. 

- Šr -

Zboží Kaufl and Billa Albert

česnek kg 119.90 159.90 129.90
okurek ks 9.90 10.90 6.90
rajčata kg 18.90 24.90 19.90
paprika bílá kg 29.90 49.90 29.90
paprika červená kg 44.90 59.90 29.90
salát led. ks 9.90 12.90 9.90
mandarinky kg 39.90 59.90 18.50
citrony kg 26.90 39.90 26.90
nákup v červnu celkem 300.20 418.20 271.80
nákup v březnu celkem 365.10 487.10 377.10
rozdíl v červnu celkem Kč - 64.90 - 68.90 - 105.30
rozdíl mezi prodejnami Kč +28.40 + 146.40 0

NOVINKA! POHOTOVOSTNÍ
ÚVĚR NA AUTO  
* SCHVÁLENÍ DO 15 MINUT
* BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ
* PENÍZE UŽ DO 2 DNŮ
BLIŽŠÍ INFORMACE na tel. 736736696069696069
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Zajímavá exkurzeZajímavá exkurze

Promenádní koncertyPromenádní koncerty

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

Stejně jako v předchozích letech připravuje Město Blansko i na letošní léto cyklus promenádních 
koncertů před budovou radnice na náměstí Svobody. Již 26. června a následně každou neděli v 
měsících červenec a srpen se zde od 10:00 do 11:00 hodin představí kapely, které se postarají o 
zpříjemnění letních víkendů v našem městě.

Program promenádních koncertů :
26. června   Soubory ZUŠ Blansko: taneční orchestr, cimbálová muzika,

  trio SWIST, akordeonový soubor)
3. července   Dechový soubor Olšověnka – součást slavnostního zahájení

  výstavy Blansko – město květin
10. července   Dechový soubor ZUŠ Jedovnice
17. července   Dechová hudba Blansko
24. července   Malá dechová hudba Brťovská šestka
31. července   Mládežnický dechový soubor ZUŠ Letovice s mažoretkami
7. srpna   Dechová hudba Lysice
14. srpna   Malá dechová hudba Benešovská 12
21. srpna   Dechová hudba Olšověnka
28. srpna   Dechová hudba Blansko

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se svými třemi náměstky zavítal v 
pátek 24. června na Blanensko. V hotelu Skalní mlýn jej přivítal místostarosta 
Ing. Jiří Crha.

Setkání se zúčastnili starostové obcí Moravského krasu, podnikatel Lubomír 
Stoklásek a představitelé CHKO Moravský kras. Jednalo se o zajištění investice 
na stavbu Domu přírody v hodnotě 74 mil. Kč.  Z toho 85% bude hrazeno z Ope-
račního fondu Životního prostředí.

I přes náročnost programu, jehož součástí bylo i zjištění stavu čistoty vod v Br-
něnské přehradě a protipovodňová opatření v CHKO Soutok v Lednicko-valtickém 
areálu si ministr našel chvíli i pro přítomné novináře.

Text a foto: - Šr -  

* FOTOREPORTÁŽ S MINISTREM ** FOTOREPORTÁŽ S MINISTREM *

Podivné praktiky v Albertu

 Chci se s vámi podělit o své zkušenosti s prak-
tikami obchodního domu Albert na Nadražní ulici. 
Je to již zhruba dva týdny, co jsem byla nakupovat 
a upoutala mě v regále s výrobky „maggi nápady“ 
cedulka „akce“. Jsme početná rodina a jsem ráda, 
když se dá něco koupit levněji. Prohlédla jsem si cenu 
u cedulky a tam bylo skvělých 12,90. Neváhala jsem 
a ihned jsem si koupila od každého oblíbeného dva 
sáčky. Nesla jsem deset sáčků tohoto výrobku.
 Jaké bylo moje překvapení, když jsem došla domů 
a zjistila, že na lístku mám počítáno za každý kus 
17,90. Od té doby jsem zkusila v Albertu zakoupit 
tento výrobek ještě 2x  po 1ks. Šlo mi o to, zjistit, jak 
to je.
 Při prvním pokusu mi opět prodavačka naúčtovala 
17,90 a to opět i přesto, že v regálech stále byly ty 
úžasné cedulky „akce 12,90“, tudíž jsem se ozvala. 
Prodavačka jen utrousila: „takže to nechcete?“ Řekla 
jsem, že ano, chci, a zároveň upozornila, že by si 
měly opravit tu cenu v regále, protože je to klamná 
informace. Nechala jsem to být, ale po pár dnech mi 
to nedalo a šla jsem se podívat, zda je to napravené. 
K mému údivu nikoliv. Cedulka akce v regálech byla 
dále. Opět jsem si vložila jeden sáček do košíku a 
čekala, jaká cena bude u pokladny. Znovu to samé 
- 17,90. Opět jsem upozornila, že tam u výrobku v 
regále je uvedena cena 12,90. Prodavačka s neli-
bostí poznamenala, že ona za to nemůže, co jí hodí 
kasa, a že to teda stornuje. S tím jsem nesouhlasila 
a tentokrát trvala na tom, aby mi byl výrobek prodán 
za cenu, jenž je u něj uvedená. Prodavačka někoho 
z personálu zavolala a šli jsme se podívat na regál. 
Obdržela jsem omluvu a výrobek skutečně za 12,90.
 Včera  24.6. jsem šla se sestrou do Alberta a k 
mému údivu opět to samé. Stejný regál, stejné ce-
dulky, stejná cena 12,90. Sestra byla celá nadšená 
nabízenou cenou, a jelikož jich je doma taky hojný 
počet, ihned si pár výrobků zakoupila. I přes moji 
radu, ať to nedělá, že u pokladny je cena jiná. Od-
větila, že to je nesmysl. Přece když přes celý regál 
mají několik cedulek „akce 12,90“, nemůžou chtít u 
pokladny jinou částku. A ejhle, mohli. První reakce 

prodavačky na sestřin dotaz, proč je jiná cena tam 
a jiná se účtuje, byla: „Takže to chcete stornovat?“ 
Sestra se nedala a sdělila, že ne stornovat, ale chce 
to za uváděnou cenu. Prodavačka sdělila, že cena 
je platná ta, kterou má ona v počítači. Sestra chtěla 
zavolat vedoucí, namísto toho přišla další prodavač-
ka, která opět s údivem zjistila, že skutečně tam je 
stále akce 12,90. Na dotaz, zda chceme vrátit peníze, 
sestra i této prodavačce vysvětlila, že ne. Že zboží 
chce, ale za uvedenou cenu. Nato prodavačka od-
běhla a po delší době přišla a vyplatila sestře rozdíl.
 Dnes 25.6 jsem se byla podívat, zda Albert udělal 
slíbenou nápravu. Bohužel cedulka „akce 12,90“ tam 
byla stále a u pokladny se opět naúčtovalo 17,90. To 
už mě navádí k  myšlence, že je to vlastně cílené a 
i prodavačky už jen čekají, zda se někdo ozve nebo 
ne. Je to jednoduché. Do Alberta jezdí nakupovat i 
lidé z okolí třeba 10-15km. Za výhodnou cenu si zboží 
rádi nakoupí a většinou ve větším množství. Zároveň 
si také nakoupí vše potřebné k tomuto výrobku. Ob-
chodník vydělá a to i přes to, že sem tam se najde 
někdo jako já nebo sestra a vyplatí mu rozdíl.
 Málo z nakupujících si hlídá, co se blokuje. A 
když na chybu přijdou až doma, tak se nevrací „jen“ 
kvůli částce 5,- na kus. A i když si toho všimnou již 
u pokladny, tak většinou jen mávnou rukou a aby 
nezdržovali nakupující za sebou, nechají to tak. 
Bohužel, je to chyba.
 V mých očích je to způsob okrádání a obohaco-
vání se našich supermarketů. Z vlastní zkušenosti 
vím, že tyto praktiky jsou i v jiných supermarketech. 
Je to hloupost nás všech nakupujících, že někteří 
máváme jen tak rukou nad tím, co se děje. A pokud 
budeme mávat rukou dál, tak i supermarkety budou 
dále podvádět s cenami.
 V dnešní době, kdy už je vše i tak dost drahé, 
mohu sama za sebe říci, že jsem člověk, jenž se 
nedá, a domáhám se svého. Avšak i když se najde 
stále dost takových, kteří mávnou rukou, tak to přece 
neopravňuje naše obchodníky k takovým podvodům 
a klamání spotřebitele. Věřím, že i když půjdu do 
Alberta zítra nebo pozítří, bude tam stále ta cedulka 
„akce 12,90“. Opravdu si musíme nechat líbit vše??? 
I dnes (27.6.) je uvedena cena 12.90!

Molnarová Lenka

 Pozorovali jste někdy pulce pod binokulární lupou? Nebo řasy a sinice pod mikroskopem? Chytali 
jste dafnie pomocí kapátka? Ne? Nejste odborníci v oboru, kteří by se tímto zabývali? 

 Ani třeťáci ze ZŠ Salmova v Blansku nejsou odbor-
níci, a přesto si vyzkoušeli nejen tohle, ale spoustu 
dalších pokusů. Kde? Na Přírodovědecké fakultě MU 
v brněnském Kampusu. 
 Na pracovišti Centrum pro toxické látky byl pro 
žáky 3.-5. tříd ZŠ nachystán 
poučný program s přednáškou 
na téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA, doplněný 
prezentací a pracovními dílna-
mi. Děti se do plnění neobvyk-
lých úkolů pustily se zájmem 
a nadšením. Bylo to pro ně 
lákavé a nové.
 Po splnění úkolů a vyplnění 
pracovních listů čekala děti 
neméně zajímavá prohlídka 
biologických a chemických la-
boratoří.
 A co se dětem nejvíce líbilo?
 „Líbilo se mi pozorovat, jak 
v laboratořích krmili žáby a 
vyměňovali jim vodu.“
 „Nejvíc se mi líbilo pozorová-
ní pod mikroskopem a chemic-
ké laboratoře. Už se těším, až 
budeme mít ve škole chemii.“

 Dvě hodiny určené pro náš program utekly jako 
voda. Vysokou školu jsme opouštěli plni zážitků a o 
něco chytřejší.

Mgr. Irena Szabová,
Mgr. Renata Němcová, ZŠ Salmova
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V sobotu 18. června uspořádalo vedení ČKD Blansko již tradiční Den otevře-
ných dveří s programem pro děti i dospělé. Účast byla jako každým rokem 
vysoká.

Pro děti byly připraveny oblíbené trampolíny a řada zajímavých vystoupení. Na 
programu se podílely i samy děti, které se představily v róbách pohádkových 
bytostí.

Bývalí zaměstnanci si mohli připomenout léta práce ve strojírenském závodě a 
příznivci prohlédnout místa, kde se zrodila řada zařízení vodních elektráren nejen 
v Evropě, ale i v dalších světadílech.                                            Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z ČKD ** FOTOREPORTÁŽ Z ČKD *

Vznešená VídeňVznešená Vídeň New York City poprvé

Město, které nikdy nespí...
 Donedávna typická linie s dvěma věžemi WTC, 
která rámovala téměř každý fi lm nebo seriál z prostře-
dí tohoto města, socha znázorňující paní Svobodu, 
oslavy Nového roku na Times Square, všudypřítomné 
žluté taxíky, Wall Street, burza, nákupní tepna Páté 
Avenue, muzikály na Broadwayi anebo klid Central 
Parku se člověku vybaví při myšlence na toto město.
 Jeho živost a tep neustává se setměním, právě 
naopak. Množství nočních klubů, restaurací, výstav, 
vernisáží a jiných lákadel to ani neumožní. Sám Frank 
Sinatra zpíval o tom, jak se chce probouzet ve městě, 
které nikdy nespí, což pro New York bezvýhradně 
platí.
 Existují prý dva druhy lidí: Jedni to město milují a 
druzí nenávidí, žádná třetí možnost prý neexistuje. 
Údajně je to proto, že oba tábory mají pro svůj postoj 
stejné argumenty. Noční život, shon, živelnost a kos-
mopolitnost města je důvodem pro lásku i nenávist. 
Já až do roku 2008 netušil, ke které straně se přidám, 

ale moje od té doby několikrát zopa-
kovaná návštěva je snad odpovědí.
 Asi každý zná hlavní body zájmu v 
NYC. Asi nejobletovanější monument 
pochází paradoxně z Francie. Svým 
pohledem vítala na lodích sem mířící 
přistěhovalce, ať již jejich osud byl 
posléze jakýkoli: Socha Svobody, 
stojící na (od Manhattanu nedale-
kém) Liberty Island. Dostanete se 
tam lodí a jistě ta návštěva stojí za 
absolvování. Na mne však daleko 
více zapůsobil jiný nedaleký ostrov: 
Ellis Island, kterému se přezdívalo 
Ostrov Nadějí a Slz, jednoduše proto, 
že tudy museli projít všichni, kdo se 
rozhodli zkusit své štěstí v Novém 

světě. A ne všem se to podařilo, některým naději 
utnul nekompromisní imigrační úředník. Dnes je 
imigrační procedura na jiné úrovni než před 100 
lety, na Ellis Island je muzeum přistěhovalectví a z 
jeho exponátů dýchá doba nedávno minulá, naděje, 
zklamání, radostné i smutné zprávy. Dokonce si 
návštěvník může vyhledat jména svých příbuzných, 
kteří do USA připluli po moři v naději na lepší život, 
muzeum je opravdu velmi působivé. Na Ellis Island 
ostatně strávil v internaci téměř rok i Jiří Voskovec.
 Z Ellis Island vás trajekt přiveze do přístaviště v 
Battery Park a můžete se vydat vzhůru do města. Jen 
pár kroků odtud stojí symbol Wall Street, socha býka, 
jak se přezdívá jednomu typu investorů. Wall Street 
není pouhým fi nančním centrem USA, mimo New 
York Stock Exchange tu stojí i Federal Hall, což je 
místo, kde složil svoji prezidentskou přísahu George 
Washington. Místo, které bylo v jeho dobách sídlem 
kongresu a nejvyššího soudu je dnes památníkem 
a v průčelí je Washingtonova socha, která se dívá 
směrem na budovu NY Stock Exchange, jejíž průčelí 
je ozdobené americkými vlajkami.

 Jestliže v hlavním městě byla jedním z lákadel 
knihovna Kongresu, pak New York má také svoji 
knihovnu: New York Public Library. Schody k ní hlí-
dají dva kamenní lvi: Patience a Fortitude a budova 
sama „hrála“ v několika fi lmech (Spiderman, Ghost-
busters a jiné). Knihovna eviduje přes 20 milionů 
knih a je doplněna 30 miliony dalších inventárních 
položek. Pro veřejnost je ostatně otevřena již od roku 
1911, což je pro běžného Američana vzhledem ke 
krátké historii této země téměř středověk. Přiznám 
se, že tato budova, stojící na křižovatce 5. Avenue 
a 42. ulice je mi velmi sympatická a téměř při každé 
návštěvě New Yorku se k ní alespoň na pár kroků 
musím přiblížit a pohladit si jednoho ze lvů.
 No a příště napíšu o tom, co se dnes nevešlo.

Petr J. Drahovzal
Ellis IslandEllis Island

New York PublicNew York Public
Library: průčelíLibrary: průčelí

Wall Street:Wall Street:
Federal HallFederal Hall

Socha SvobodySocha Svobody

 Dne 16.6.2011 měla třída Z1 a Z2 Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko možnost 
navštívit hlavní město Rakouska. Dozor dělaly tři učitelky odborných předmětů – Mgr. Kateřina Staň-
ková, Mgr. Eva Tichá a Mgr. Karolina Zemanová, překladatelkou nám byla Mgr. Soňa Vojáčková.

 Odjezd do Vídně byl naplá-
nován z autobusového nádra-
ží v Blansku v 6.00 hodin ráno. 
Všichni jsme dorazili včas. 
Před odjezdem proběhla kont-
rola pasů, zda jsme připraveni 
na případnou kontrolu cestov-
ních dokladů na hranicích. 
Konečně jsme vyjeli.
 Cesta k vídeňskému cam-
pusu, což byla naše první za-
stávka, trvala kolem tří hodin. 
Po příchodu do campusu jsme 
byli rozděleni do čtyř skupin. 
Každá skupina měla svého 
průvodce, kterým byl student 
z campusu. Celá historie nám 
byla vyložena v angličtině. Po 
zajímavém výkladu jsme si 
prohlédli muzeum nabízející 
spoustu zajímavých nemocí ve 
všech stádiích. Poté jsme měli krátký rozchod.
 Po návštěvě campusu nás autobus odvezl do 
letního sídla habsburských vládců – Schönbrunnu. 
Schönbrunn byl jako vždy plný turistů, kteří obdivo-
vali krásu zámku. Měli jsme možnost vidět zahrady s 
krásně kvetoucími květinami a dech beroucí fontánu. 
Po vyšlápnutí mírného kopečku jsme se dostali ke 
Gloriettě. Díky slunečnému počasí bylo vidět na celou 
Vídeň.
 Poslední zastávkou ve Vídni bylo náměstí Marie 
Terezie neboli Maria – Theresien Platz. Na obou 
stranách náměstí je muzeum, jedno je věnované 
přírodním vědám a druhé je věnované umění. Jed-
no muzeum od druhého je k nerozeznání. Naproti 
náměstí Marie Terezie jsme viděli Hofburg, sídlo 
někdejších panovníků, dnes rakouského spolkového 
prezidenta. Dále jsme se pokochali na Michaelerplatz 
odkrytými vykopávkami původní kanalizace z dob 
římského tábora. Poslední historickou památku, 
kterou jsme viděli, byl Stefansdom, který se nachází 
na Stefansplatz. Ohromil nás nejen svojí krásou, ale 
také mohutností. U Stefansdomu jsme měli poslední 
dlouhý rozchod. Prošli jsme se historickým centrem a 
po návratu na náměstí Marie Terezie jsme autobusem 
v 18.00 hodin odjeli zpět do České republiky. 
 Výlet nám poskytl získat nové velmi cenné infor-
mace, které se nám budou jistě v životě hodit. 

Kristina Vlčková
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Bez angličtinyBez angličtiny
se dnes neobejdemese dnes neobejdeme

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

Další setkání Policie ČR a ostatních složek Integrovaného záchranného 
systému s dětmi blanenských škol se konalo ve středu 22. června v areálu TJ 
ASK za účasti více jak tisíce dětí i dospělých. Velký zájem projevili i o činnost 
Městské policie Blansko.

Kromě již tradičního příletu a prohlídky policejního vrtulníku zaujalo i vystou-
pení těžkooděnců, kteří předvedli náročnost své služby při zneškodňování 
násilníků.

Stejně jako v minulých letech získalo pozornost dětí vystoupení policistů na koních. 
Předvedli, že jejich čtyřnozí přátelé se nezaleknou průchodu prostorem zamořeném 
dýmovnicemi, ale ani doprovodné střelby.

Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ POLICIE ČR ** FOTOREPORTÁŽ POLICIE ČR *

 • 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!

Blanenský tým pokořil mistryBlanenský tým pokořil mistry
 Ve středu 22. června obyvatelky SENIOR centra Blansko úspěšně reprezentovaly toto zařízení po-
skytující sociální služby a potažmo celý region Blanenska v souboji o Jihomoravský pohár seniorů 
ve hře pétanque. Tým hráček ve složení Emílie Sedláková, Ludmila Benešová, Dagmar Taranzová a 
kapitánka družstva Marie Neshybová si z turnaje, který pořádal Domov pro senior Podpěrova v Brně, 
dovezly zlatý pohár a první místo. Jak k takovému úspěchu došlo? 

 Po příjezdu na místo konání a rekognici hřiště 
připraveného pro utkání jsme usoudili, že náš trénink 
před zápasem je vzhledem k naší výborné formě a 
vrozené ohleduplnosti k soupeřům zbytečný. Nechtěli 
jsme je svými výkony zbytečně uvádět do rozpaků. 
 Naše know-how jsme tedy předvedli až v ostrém 
zápase s prvním soupeřem. Tým z Letovic, na který 
jsme v prvním utkání narazili, však nedostal šanci a 
přes úvodní zaváhání s námi nakonec remizoval. 
 Hráči z domova v brněnské ulici Koniklecova na-
razili na náš úderný styl a skvělou formu jako druzí. 
Naše osvědčená taktika získat alespoň o jeden bod 
víc, než soupeř, se vyplatila a Koniklečtí se nakonec 
museli smířit pouze s porážkou.
 Loňští šampioni a zároveň pořadatelé letošního 
turnaje, senioři z domova v Podpěrově ulici v Brně, šli 
na věc mazaně a nechtěli si nechat sebrat body za-
darmo. I přes jejich urputnou snahu však s úspěchem 
nasadily naše elitní hráčky nekompromisní a dnes 
už legendární styl padajícího dloubáku a točeného 
vrhu. Po bleskovém výpočtu rychlosti větru jsme náš 
styl doladili k dokonalosti a bývalí brněnští šampioni 
odcházeli po zápase s nepořízenou.
 Jako fi nále nás čekal duel s týmem hráčů z 
domova ve Vychodilově ulici v Brně. Zde se napl-
no projevily zbraně soupeřů a náš tým zde prožil 
nejdramatičtější chvíle v celém turnaji. Avšak díky 

naší nezdolné touze po vítězství, a snad trochu i za 
přispění paní Štěstěny, jsme silné protihráče nakonec 
zdolali. 
 Jihomoravský pohár seniorů v pétanque tedy 
putuje k nám do SENIOR centra Blansko a našim 
šampionům nezbývá už nic jiného, než se poctivě 
připravit na II. Moravský pohár seniorů v pétanque, 
který startuje 25. srpna v Domově důchodců Burešov 
ve Zlíně. V tomto poháru se vzájemně utkají všechna 
vítězná družstva z krajských kol Moravy. Držte nám 
proto pěsti!

Petr Novotný, vítězný blanenský tým

 To říká Alan Windsor, nikoliv hrabě z proslulého britského rodu, nýbrž prostý Angličan, který před 
18 lety přicestoval do naší republiky s cílem vyučovat angličtinu, a usadil se v Blansku. Založil dnes 
již všeobecně známé ENGLISH STUDIO, jehož třídy se původně nacházely na Starém Blansku pod 
kostelem, později na Svitavské ulici v budově bývalého ředitelství ČSAD a dnes sídlí v krásných, 
nově zrekonstruovaných prostorách na Vodní ulici 3. Bývaly zde dříve byty, ale dnes na této adrese 
najdete pěkně vybavené učebny určené pro menší počet studentů, kancelář a veškeré potřebné 
zázemí.
 „Jsem rád, že jsme našli nové prostory blízko 
centra města, které perfektně vyhovují našim po-
žadavkům,“ říká Alan Windsor, zakladatel jazykové 
školy English Studio. Během našeho povídání 
mi vyprávěl o tom, že je rodilý Angličan z malého 
městečka Kings Langley, které se nachází poblíž 
Londýna. Měl s sebou i regionální noviny The Villager 
(Vesničan), které podobně jako Monitor vycházejí v 
okolí městečka. Možná vás bude zajímat, že jeho 
otec do nich přispívá kreslenými seriály, které Alan 
používá i při výuce v Blansku.
 „Cílem naší školy není jen šprtání pravopisu, ale 
především umět se domluvit. A podle toho jsou or-
ganizovány i naše kurzy. V každé branži je třeba jiný 
slovník, jiná slovní zásoba a podle potřeb zájemců 
směřujeme i naše kurzy. Mohou být zaměřeny na 
běžnou hovorovou angličtinu, ale také na odborné, 
úzce zaměřené profese, obchodní a technickou řeč, 
prostě každému nabídneme to, co právě potřebuje. 
Naše kurzy jsou vhodné pro všechny věkové i zna-
lostní kategorie, na věku nezáleží. Výuka probíhá v 
úzkých skupinách do deseti studentů. Někdo prefe-
ruje menší skupiny, ale praxe ukazuje, že zejména 

u začátečníků j e vhodnější větší skupina, kde spolu 
účastníci dříve a plynuleji komunikují. Menší skupiny 
jsou vhodné pro fi rmy a jejich zaměstnance, kteří 
se od počátku kurzu chtějí vyjadřovat výhradně v 
obchodní nebo technické angličtině. Všichni lektoři 
jsou rodilí mluvčí z Británie, takže naši posluchači 
mají záruku toho, že slova, která se u nás naučili, 
budou při konkrétních rozhovorech v angličtině 
opravdu ta správná a nebudou se muset obávat z 
nějakých nedorozumění.“
 Během prohlídky nového působiště jsem narazil 
i na dětské pomůcky a hračky, určené předškolním 
dětem. Chtěl jsem vědět, jestli i pro tuto věkovou 
skupinu má škola připraven nějaký program.
 „Samozřejmě pamatujeme i na nejmladší studen-
tíky, na příští rok máme připraven kurz pro dobře 
mluvící děti do 10 let, které se chtějí naučit i něco 
víc než stanovují školní osnovy, máme v nabídce 
kvalitní programy i pro starší děti a studenty středních 
škol. Studium u nás vrcholí přípravnou zkouškou 
na univerzitě v Cambridge, což je zkouška, která 
úspěšným absolventům dává certifi kaci FCE a CAE, 
uznávanou po celém světě. Další novinkou je kurs 

pro nastávající maturanty pod názvem 
NOVÁ MATURITA, určené studentům, kte-
ří budou maturovat z angličtiny a potřebují 
trošku doplnit vzdělání. Letošní premiérové 
výsledky ukázaly, že studenti nejsou vždy 
dobře připraveni na náročné státní matu-
rity, my jsme naopak dobře připraveni na 
to, jak jim pomoci, aby při náročné zkoušce 
nepropadli.“
     Pak jsme seděli a jen tak si povídali 
a mě zajímalo, jak se Alan do Blanska 
vlastně dostal. Řekl mi to stručně a krátce: 
„Blansko jsem si nijak nevybíral, prostě 
jsem tu a líbí se mi tady. A vím, že i kdybych 
založil školu kdekoliv jinde v této republice, 
všude bude platit to samé: bez angličtiny 
se neobejdeme."

Za rozhovor poděkoval PM
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Reakce - polemikyReakce - polemiky

Sváteční všední denSváteční všední den

Redakce MONITORuRedakce MONITORu
přeje všem čtenářůmpřeje všem čtenářům

příjemnou dovolenou!!!příjemnou dovolenou!!!

Bolestivé bylo nejen zranění kolena Kamila Janíčka, ale i sestup fotbalistů FK 
Apos Blansko z divize. V posledním utkání s vedoucími Otrokovicemi dokonce 
uhráli po svém nejlepším výkonu v celé soutěži remízu 0:0. K udržení se v 
divizi to nepomohlo, zato Otrokovicím k setrvání ano.

Naopak milým a zaslouženým překvapením byl postup obou dorosteneckých 
mužstev do divize, kterou jejich dospělé vzory opouštěly. V poločase utkání s 
Otrokovicemi jim za jejich suverénní výkony poděkoval místostarosta Jiří Crha a 
představitelé blanenské kopané.                                                  Text a foto: - Šr -

Tak se představili dorostenci přítomným fandům kopané. Starší dorostenci po-
stoupili do divize se 64 body a skórem 80:11, mladší dorostenci se 68 body a 
nevídaným skóre 120: 24. V utkání s Otrokovicemi již nastoupil v brance dorostenec 
David Juran, kterého nedokázalo do té doby vedoucí mužstvo Otrokovic překonat.

* FOTOREPORTÁŽ DIVIZNÍ KOPANÉ ** FOTOREPORTÁŽ DIVIZNÍ KOPANÉ *

Stávka nebo násilí?

 Nejsem odborář, abych se cítil nějak dotčen, ale 
dost mne překvapil rozporuplný úvodník s názvem 
„Stávka nebo násilí“ v posledním čísle Monitoru. 
Při jeho čtení jsem měl pocit, že čtu buď měšťácké 
noviny staré nejméně 150 let anebo článek z doby 
normalizace. (Ovšem s opačným znaménkem, kdy 
se také vyskytovaly úvodníky s názvem „Republiku 
si rozvracet nedáme,“. Dříve to byli nezodpovědní 
antisocialističtí jedinci a nyní podle Vás zase ohro-
žují „úzké skupiny odborářských sobců, kteří si k 
prosazení svých zájmů berou za rukojmí celý národ 
k prosazení svých nereálních osobních cílů.“) 
 Lékařům, učitelům a úředníkům v nevýrobní sféře 
při jejich dřívějších protestech nešlo, jak Vy uvádíte, 
„vyloženě o peníze“. Jistě jste si všimnul, co měli 
odboráři napsané na balících slámy, kterou složili 
před sídlo vlády. To nebyly politické požadavky za 
anulování výsledků voleb anebo za odstoupení ur-
čitého politika. To bylo střetnutí o pracovní, mzdové, 
sociální a další postuláty, které samozřejmě musí 
být směřovány proti vládě, proti postupu její minis-
terské byrokracie, proti její státní politice v daných 
oblastech, proti korupci a mrhání státních peněz a 
nekoncepčním reformám. 16. června byla, v souladu 
s ústavou a občanskými právy demokratické společ-
nosti, legitimní stávka dopravních odborů za pracovní 
a sociální požadavky a mírou svého rozsahu je v 
ní logicky a nevyhnutelně zvýrazněn onen veřejný, 
politický aspekt. Jsem přesvědčen, že takto je třeba 
se dívat na tuto stávku, u nás - ve srovnání s jinými 
západoevropskými státy - dosud méně obvyklou 
formu masového nesouhlasu. 
 Sugestivně se ve svém úvodníku ptáte, „proč ne-
stávkují odboráři z fabrik, kteří netuší, zda za měsíc 
dostanou výplatu, proč nestávkují zemědělci, kteří 
zaorávají úrodu, zabíjejí zvířata a vylévají mléko, 
proč nestávkují prodavačky ze supermarketů se 
svými nízkými platy anebo živnostníci a podnikate-
lé?“ Snadná odpověď. Stačí si přece srovnat jednak 
profesní kvalifi kaci a okamžitou společenskou potře-
bu protestujících lékařů, učitelů anebo strojvůdců s 
těmi, o kterých se zmiňujete a jednak porovnat jejich 
situaci na aktuálním trhu práce. Myslíte si, že tito 
lidé nepatří mezi 76, 9 % občanů (18. 6. 2011), kteří 
jsou přesvědčeni, že je naše země v rozkladu? Jste 
přesvědčen, že nemají stejný pocit, jako jste uvedl 
o sobě Vy, když jste se „zklamal v nové vládě, která 
opět názorně ukázala, že předvolební sliby jsou jen 
proto, aby oblouzený 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?“. Věříte, že se více než 
tři čtvrtiny našich občanů spokojí s tím, že se nic 
nezmění, že zase „nastoupí noví panáci“?
 Profesor Bělohradský tvrdí, že demokracie je 
systém, ve kterém jsou protesty produktivní, ne 
destruktivní. A produktivita těch protestů spočívá v 
tom, že si vynucují změnu, která dává šanci vyhnout 
se katastrofě. Uvedu Vám k tomu jeden konkrétní 
příklad. Daleko horší situace než je tomu nyní u 
nás, byla v roce 2008 na Islandu, kde zkrachoval 
stát, zbankrotovaly banky, zhroutil se trh a měna. 
V následujícím roce demonstrace Islanďanů do-
nutily odstoupit vládu.  Představte si, že - Vašimi 
slovy - tyto, „násilné metody“ nevedly ke „skrytému 
násilí“, ale naopak posílily demokratické principy. 
Demonstrace přinutily odstoupit vládu, politici a 
bankéři se budou zodpovídat ze svých rozhodnutí, 
které dovedly stát do daného stavu, a navíc došlo k 
vypsání referenda, kde 93 % Islanďanů odmítlo platit 
ze státního rozpočtu obří dluh země, který nezavinili. 
Vláda musela se zahraničními věřiteli vyjednat pro 
Island lepší podmínky pro splácení dluhu. Také ty se 
musely schválit v referendu. V současnosti probíhá v 
zemi všelidová diskuse k návrhu nové ústavy, která 
by měla v budoucnu zabránit stavu, ve kterém byl 
stát před třemi roky. 
 Myslím, že není vhodné v demokratické spo-
lečnosti tvrdit, že „stávka není řešením“a psát o 
nějakém násilí a „přiblblých odborářích“, kteří škodí. 

Souhlasím s Vámi, že stávka stojí peníze, čas a 
mnohdy i nervy občanů, ale myslím si, že se stále 
více ukazuje, že nejvíce si škodí právě naše vláda, 
o níž před měsícem napsal britský The Economist: 
„Vláda je rozvrácena hádkami, před veřejností se 
odhaluje jako rukojmí obchodních zájmů a selhává 
při snaze uskutečnit své velkolepé sliby.“ 
 Protest v demokratické společnosti proti vlivné oli-
garchii, na rozdíl od totalitních režimů a nejrůznějších 
diktatur, není nic levičáckého a ani nic nelegitimního. 
Mlčet v demokratické společnosti znamená dobro-
volně souhlasit. 

Prof. dr. Petr Chalupa, CSc.

Stávka ne, referendum ano!

 Je prima, když někdo ze čtenářů zareaguje tako-
vým způsobem, jako prof. Chalupa. Má svoje argu-
menty, které se liší od mých, ale to není na škodu. 
Jak sám jinými slovy píše, rozdílnost názorů vede k 
pokroku. A já bych jeho názory podpořil v plné míře, 
co se veřejného referenda týká.
 Referendum je u nás prozatím neprobádaná pus-
tina a současní politici se ho bojí jako čert kříže. Asi 
vědí proč. Na rozdíl od stávky je referendum právní 
záležitostí, kde občané podobně jako u voleb dají 
svůj hlas jedné z navrhovaných možností k danému 
problému a přes to nejede vlak. Kdybychom se napří-
klad k tolik diskutovaným třicetikorunovým poplatkům 
ve zdravotnictví mohli vyjádřit v referendu, všichni 
víme, jak by to dopadlo. Stejně tak by to dopadlo, 
kdybychom měli hlasovat třebas o výši milionových 
mezd ředitelů a vrcholných manažerů fi rem se státní 
účastí jako jsou Sazka, ČEZ, České dráhy a vůbec 
všechno, co má přívlastek „české“ a přitom to české 
někdy ani není. Kdybychom ovšem měli celostátně 
hlasovat o zdravotní nebo důchodové reformě, kterou 
vláda tak překotně chystá, už by to nebylo tak jed-
noznačné. Národ by se rozdělil na dva tábory – pro 
a proti, a věřím tomu, že účast při referendu by byla 
vyšší než u parlamentních, neřkuli senátních voleb. 
Zvolili bychom si ale sami a teprve čas by ukázal, 
který „tábor lidu“ měl pravdu. Jsou země, kde se bez 
veřejného referenda nauskuteční žádná reforma a 
přesto, že je to drahé (jak tvrdí odpůrci), většinou 
hlas lidu vede k úsporám.
 Naopak stávka je nástroj, kterým jedni nutí druhé 
dělat to, co nechtějí a nedávají jim jinou možnost. 
Referendum je demokracie, stávka nikoliv. Když 
si profesor Chalupa ve svém článku tolik libuje ve 
stávkách, proč nezmínil Řecko? To je země, která 
se prostávkovala až ke státnímu bankrotu a tento 
týden zde odboráři vyhlásili generální stávku, od 
níž se podle agenturních zpráv dištancuje více než 
polovina obyvatelstva. Pochopili, že stávkami by svoji 
zadluženou zemi přivedli ještě k větším dluhům a 
nikomu by tím nepomohli.
 Protestovat se dá všelijakými způsoby. Stávka, kde 
se nezaangažovaní lidé stávají chtě nechtě oběťmi 
angažované skupiny, není určitě to nejlepší řešení, 
jak historie i současnost ukazuje, a co se povedlo v 
jedné zemi, nemusí se zdařit v druhé. Referendum 
je věc jiná. Smeknu klobouk, který klidně začnu 
nosit v té chvíli, kdy se profesor Chalupa namísto 
citací zahraničních zdrojů bude aktivně podílet na 
tuzemském prosazení referenda na téma: stávka 
ano či ne? Jak myslíte, že to dopadne?

Petr Müller

 Přesto, že se kvapem blíží doba školních prázdnin, v nejedné základní škole jdou do fi nále. Uzaví-
rají se klasifi kace a v uměleckých školách to vře přehrávkami, besídkami, postupovými zkouškami, 
vystoupeními, koncerty. Nejinak je tomu i v Soukromé ZUŠ v Blansku. Žáci zde musí dokázat a před-
vést, že mají na to, aby postoupili do dalšího ročníku se ctí a opět o něco šikovnější, schopnější. V 
Soukromé ZUŠ se již tradicí stal Koncert učitelů, který letos téměř jako poslední z akcí školy zval 
veřejnost a své žáky k netradičnímu uměleckému zážitku. 
 I tentokrát mohla divácká obec ve čtvrtečním pod-
večeru předposledního červnového týdne sledovat 
umělecké výkony svých pedagogů. O pestrý kalei-
doskop hudby, písní, slova nebyla opravdu nouze. A 
tak ve foayé druhého patra Dělnického domu zazněly 
tóny skladeb velikánů jako je Bach, Mozart, Haydn, 
van Eyck, Šostakovič, Antonín Dvořák a dalších, ať 
už v provedení klavírním, fl étnovém, houslovém, 
žesťovém či pěveckém. Učitelé hudebního oboru 
ukázali, že opravdu umí: posluchačskou veřejnost 
vzala za srdce árie z Rusalky Měsíčku na nebi hlu-
bokém, ale i Mišíkova variace na renesanční téma, 
bravurně vystřižená Hatvíkova klavírní Toccata či 
provedení písní Vzkázal mě můj milý a Slunečnice 
v podání nového učitelského hudebního uskupení. 
Bez odezvy nezůstaly samozřejmě ani další ne-
jmenované skladby a árie. Příjemným zpestřením 
však bylo vystoupení dětského pěveckého sboru, v 
jehož provedení zazněly písně Hello, Dolly, Babeta, 
Jarní, Svítá a Nám se stalo něco překrásného. Pod 
vedením sbormistra a učitele Z. Petržely, který vše 
se sborem nacvičil, předvedli mladí zpěváčci sku-
tečně povedený vstup, a ne nadarmo byli oceněni 
bouřlivým potleskem. V příjemné atmosféře uplynul 
podvečer plný krásné hudby různých žánrů, písní i 
poezie, díky všem účinkujícím učitelům- K.Bačové, 

J.Balážové, J.Brožové, O.Cupákové, I.Čepové, 
E.Kalové, L.Turčanové, V.Brdárovi, B.Jelenovi, 
R.Kolářovi, M. Kovářovi, K. Odehnalovi, J.Vráblíko-
vi, Z. Petrželovi, Š. Kurbelovi – j.h. a paní učitelce 
M.Melenovské, která celý program sestavila. 
 Závěrečná slova patřila ředitelce školy, paní Miluši 
Jeřábkové, která poděkovala všem účinkujícím i 
pedagogům za jejich výkony, ale i celoroční práci 
a výsledky, zhodnotila tak krátce uplynulý školní 
rok. Poděkování však samozřejmě patřilo i všem 
přítomným v hledišti. 
 Koncert učitelů byl třešničkou na dortu plejády 
nejrůznějších školních akcí a aktivit SZUŠ. Blanen-
ská veřejnost má cestu k umění otevřenou, škoda 
jen že ani na těchto bezplatných akcích, které jsou 
na poměrně vysoké kulturní úrovni, je vidět stále 
tytéž tváře a bohužel není jich tolik co fanoušků na 
sportovních utkáních. Není však potom ale na místě 
tvrzení, že v Blansku se nic neděje. Ono se děje, 
ale musíte mít oči i uši otevřené a místo domácího 
pohodlí jednou za čas vyrazit také za kulturou. Ne-
budete litovat, protože nejenom materiální hodnoty 
hýbou světem. Opravdové bohatství nosíme v sobě, 
a takové pohlazení na duši je občas také potřeba, 
aby nám bylo dobře a svět byl krásnější...

Irena Čepová

Letos se uskuteční třetí školní setkání všech našich tříd 
ročníku 1960/1959, všech, kteří opustili lavice blanenských 
základních devítiletých škol v roce 1975.
 
Termín čas a místo je: 

pátek 30.9.2011 v 17 hodin
v Hotelu Probe Husova 732/1 ("na  Písečné")
v salónku v 1. patře vedle restaurace.

Ke změně místa setkání dochází z důvodů nedostatečné 
kapacity salónku v restauraci Myslivna v Blansku.

Aktuální seznam spolužáků a dostupná
fotodokumentace je na internetu 

Děkuji Vám, přeji pěkný den a těším se na Vás

Jaroslav Drašar, tel. 602 882 227
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
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
* Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně na 
úklid (práce o víkendech) a brigádníka na 
obsluhu letní zahrádky (praxe nutná). Tel. 
608707625.
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Přijmeme brigádníky na doručování Mo-
nitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz

Podnikatelská

Řádková Inzerce

PRODEJ
* Krbová kamna HAAS+SOHN, 8kW, horní vývod 
150mm, panoramatické sklo. Málo používané. 5000,- 
Kč. Tel. 602758398.
* Krbová kamna BiTech, 7kW, horní vývod 150mm. 
Rozměry 1002x546x340 mm, nahoře oblouk. Rok 
staré - v záruce. 5000,- Kč. Tel. 602758398.
* El. vestavná trouba FAGOR, černá + el. varná deska 
nerezová. 380W, horkovzd., horní a spodní těleso. 
Nové, v záruce. 6000,- Kč. Tel. 602758398.
* Dřevotřískové desky síla 18 mm, 25 m2, 35Kč/1m2, 
dveře dřevěné, prosklené, L 60, L,P 80, P 70. Levně, 
dohodou. Blansko, tel. 776026792.
* Masku na oči, nepoužívanou, sleva. Dále knihu 12 
cviků SM - systému pro rehabilitaci páteře, nepouží-
vaná, nová, sleva. Tel. 732756634.
* Starší Tv - plazma, LG 32PC51, úhlopříčka 82cm, za 
3.990 Kč, tel. 724959995.
* 1+1 v OV na ul. 9. května v Blansku, po kompletní re-
konstrukci, za 749.000 Kč, RK nevolat!, tel. 724959995
* 3+1 v OV na ul. Cihlářská v Blansku, za 1.499.000 
Kč, RK nevolat!, tel. 724959995.
* Křeslo z Ikea EKTORP TULLSTA, barva béžová, jako 
nové, PC 2990 Kč, nyní 500 Kč. Dále kolébku a tříkolku 
pro panenku Chouchou ze žirafkové série, jako nové, 
téměř nehrané. Tel. 723776839.
* TV THOMSON, uhlopříčka 72cm, dvakrát vstup AV, 
nutno setopbox. cena 600 Kč. Tel. 605836141.
* Dřevěnou dětskou kolébku, zachovalý stav, cena 
700,- možno i dohoda, osobní odběr. Dále nabízím 
dětské oblečení 0-6m (kluk i holka). Tel. 602738746.
* Peřinky do dětské postýlky, umělé vlákno, s potiskem. 
Cena 200,- Kč. Tel. 516411309.
* Nákl. přívěs SPORT JACHT, korba 120x120x32 cm, 
nosnost 300 kg, cena 4500,- Kč. Tel. 721516846.
* Červený rybíz, dohodou. Tel. 721514882, 602543044.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* Garáž na Písečné nebo Údolní ulici. Tel. 608620508.
* Suchou garáž v Blansku, cenu respektuji, převod 
zajistím, jen solidní  jednání, tel: 723000391.
* Malou ledničku či mrazničku, funkční. Tel. 608620508.

* Pronajmu jednopokojový byt v přízemí RD v Rájci, 
vhodný pro jednu osobu. Žádná zvířata. Dvě místnosti 
(7,7 a 12,6m2), kuchyňka, sprchový kout. Topení plyn. 
Nájem bez inkasa 4000 Kč/měs. Tel. 516432110, 
607653523.
* Pronajmu 1+1 na Zborovcích, prostorný, slunný, 
ihned volný, nejlépe dlouhodobě. Cena: 4.000 Kč + 
inkaso. Tel. 777833651.

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:
Tři sestry Gambrinus Tour 2011 – 10.9.2011 v 18.30 
h, Blansko – baseballové hřiště
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: 
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
 Hradologie 2011 – Slavkov-Austerlitz, Valtice, Vra-
nov nad Dyjí, pivovar Dalešice, Veveří

Ticket Art:
25.10.2011 Lord of the Dance, Olomouc
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Bradway, Praha

Aktuální nabídka:
Cestujeme po Moravě – Jihomoravský kraj – katalog 
turistických cílů Jižní Moravy. Cena 36,- Kč.
Pexeso Rozhledny Jihomoravského kraje s fotografi e 
32 rozhleden jižní Moravy. Cena: 30,- Kč
Kalendář Zpřístupněné jeskyně ČR 2012 – vydala 
Správa jeskyní České republiky, formát A3, obsahuje 
fotografi e všech 14 přístupných jeskyní ČR. Cena: 
110,- Kč
Jízdenka KRASOBUS – speciální turistická autobu-
sová linka Blansko-Skalní mlýn-Blansko je v letních 
měsících v provozu každý den, jízdenky obsahují i 
slevové kupony na vstupné do Kateřinské jeskyně, 
do aquaparku, blanenského zámku a na dopravu 
v Moravském krasu. Cena: 44,- Kč, děti do 6 let 
zdarma.

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-

www.guape.cz
S - PODLAHYODLAHY

         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%

Tradice se nezahazujeTradice se nezahazuje

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.

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

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

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

 1/2maraton Moravským krasem se po roční pauze vrací zpět do termínovky českých běžců, a to v 
plné síle. Letos se uskuteční v novém atraktivním termínu – v neděli 4. září 2011.

 Historie běhu sahá až do roku 1958, tehdy se 
konal silniční běh v délce 25 km. Běh byl započat 
na hřišti Spartaku ČKD a běželo se k Adamovu, kde 
byla otočka, zpět se pokračovalo po stejné trase. Až v 
roce 1961 se konal závod pod názvem „Malý maraton 
Moravským krasem“, který směřoval k Punkevním 
jeskyním Moravského krasu. Závod měřil opět 25 
km.
 Následně nastalo dočasné přerušení běhu, které 
trvalo skoro celé čtvrtstoletí. Běh byl opět obnoven 
až v roce 1984, a to pod novým názvem „Běh údolím 
Svitavy“. Trasa vedla od sportovního areálu ČKD až 
do Adamova a zpět. V roce 1989 při jubilejním roč-
níku pětadvacítky dostal běh zcela novou traťovou 
podobu. Bylo defi nitivně upuštěno od trasy podél 
řeky Svitavy a s porozuměním správy Moravského 
krasu byl tento závod veden v koloritu krasové kra-
jiny.
 V roce 1991 se organizace ujal oddíl atletiky TJ 
Metra Blansko, startovalo se od sportovní haly TJ 
Metra Blansko, trať vedla kolem Skalního Mlýna, 
Kateřinské jeskyně, Suchým žlebem až k jeskyni 
Balcarka a zpět. Závod se zase konal pod názvem 
„Malý maraton Moravským krasem“. Konečnou po-
dobu dostal běh v roce 1995, s kterou až na drobné 
změny přežil do dnešního dne. Závod se v roce 1995 
přejmenoval na „Půlmaraton Moravským krasem“ a 
současná traťová délka činí 21,1 km. Startuje se z 
centra města a běhá se k Punkevním jeskyním a 
zpět.
 V roce 2011 převzalo organizaci 1/2maratonu 

občanské sdružení „Sportuj s námi“ a s podporou 
předchozích organizátorů a ve spolupráci s vedením 
města Blanska se bude snažit po roční pauze o obno-
vu a udržení této krásné tradice pro nás, i naše děti. 
Takto daleká historie nesmí zapadnut do kronik, bylo 
by škoda, kdyby významné závody v České republice 
pořádaly jen největší města. Chceme dokázat, že i 
dvacetitisícové město dokáže běžcům nabídnout 
prestižní 1/2maraton, který se kvalitou dokáže za-
řadit za ty největší v České republice. Zkušenosti již 
máme,  pořádáme například Běh za sedmizubým 
hřebenem v Boskovicích, který v letošním roce na-
vštívilo přes 850 běžců všech věkových kategoriích, 
což je to 100% nárůst oproti předchozímu ročníku.
 1/2maraton Moravským krasem nabídne tři různé 
běhy. Běh pro zdraví na 1600 m, který je určen oprav-
du všem,  městský běh o délce 3,2 km určený všem, 
kteří rádi  běhají a 1/2maraton Moravským krasem, 
který nabídne všem běžcům z celé republiky a za-
hraničí něco, co betonová města nemohou nabídnout  
- Moravský kras, jedno z turisticky nejnavštěvova-
nějších míst České republiky. A to, že 1/2maraton 
Moravským krasem má šanci se pevně usadit mezi 
běžeckou elitu v ČR nasvědčuje i skutečnost, že v 
roce 1997 se na této trati konalo Mistrovství České 
republiky mužů a žen v 1/2maratonu.
 On-line registrace, propozice a všechny důležité 
informace naleznete na internetové stránce běhu 
- www.sportujsnami.cz Využijte včasné registrace, 
která Vám zajistí mnoho výhod!

-sportujsnami-

SQUASH SQUASH 
ČAD Blansko, Nádražní 6ČAD Blansko, Nádražní 6
po 14po 143030-22, út-pá 6-22, út-pá 63030-22, so 13-18, ne 10-20-22, so 13-18, ne 10-20
objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100objednávky tel. 777 887 700, 516 412 100

Dovolená na squashi

 Červnový squashový turnaj přilákal opět 8 zájem-
ců, tak jak to bylo na turnaji květnovém, poněkud 
však v obměněné sestavě. Hráli jsme v jedné zá-
kladní skupině jen na dva sety do 11 bodů, abychom 
získali nasazení hráčů do další fáze turnaje. Tou byl 
již tradiční vyřazovací pavouk. 
 Utkání se hrálo na dva vítězné sety do 11 bodů, 
zde však vítězství v setu bylo podmíněno vítězstvím 
o dva body. Z toho důvodu některé sety a zápasy 
se protáhly do nekončících časů. Přesto krátce před 
18 hodinou bylo jasno. Vítěze minulých třech turnajů 
Jindru Čeladína ve fi nále zdolal Nabil Lai v utkání jak 
na houpačce 2 : 1 po setech 11:8, 8:11, 11:8. Třetí 
byl Jaromír Matal po vítězství nad Václavem Pelan-
tem. Nestárnoucí Václav tak docílil svého nejlepšího 
umístění na těchto tradičních squashových turnajích. 
Ceny pro zúčastněné hráče věnovala ČAD Blansko 
a.s. Příští turnaj, poslední před dovolenou, proběhne 
v sobotu 16. července od 13 hodin. Všichni se těšíme 
na Vaši účast.
 Dovolená na squashi bude třítýdenní a proběhne 
od 23. července do 14. srpna. Takže prvním dnem, 
kdy budete moci kurty navštívit, bude pondělí 15. 
srpna od 15 do 21 hodin.
 Ještě než nastoupíme na dovolenou a uzavřeme 

kurty, musím Vás také informovat o uzavření squashe 
v úterý a ve středu ve svátky 5. a 6. července. 
Wallyball o kterém jsem se zmiňoval v posledním 
článku, zatím nenaplňuje naše očekávání. Zájem je 
minimální. Mimo brněnských zájemců, kteří již hru 
otestovali, si potencionální blanenští zájemci cestu 
k nám ještě nenašli. Je to možná také tím, že celé 
zařízení je mobilní, a když vstoupíte do haly na kur-
tech, nic nevidíte. Stačí však jen požádat asistentky 
squashových kurtů, které Vám zařízení vydají a 
poradí s jeho instalací.

-rl-
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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

,

Úspěchy kulturistikyÚspěchy kulturistiky

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

Proviz
e od 3%

Výku
p nemovito

stí

Hledáme re
alitn

í m
aklé

ře

Pojišt
ěn

í n
emovito

stí

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

* 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

Již 28. ročník Memoriálu Miroslava Krabičky mladších žáků v kopa-
né  s mezinárodní účastí zahájil v sobotu 25. června starosta Města 
Blansko Ing. Lubomír Toufar.

Letošního turnaje se zúčastnila žákovská mužstva FK Apos Blansko, 
MIEDZ Legnica z Polska, Olympia Ráječko a ASK Lipůvka. Ředitelem 
turnaje byl Břetislav Strážnický.

O vítězi rozhodlo až poslední utkání mezi žáky FK Apos Blansko a 
Legnice. Hlavní cenu si tentokráte odvezli družstva MIEDZ Legnica, 
Blansko skončilo druhé, třetí místo obsadili fotbalisté Olympie Ráječko a 
čtvrtí skončili žáci ASK Lipůvka.                                      Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ MEMORIÁLU M.KRABIČKY ** FOTOREPORTÁŽ MEMORIÁLU M.KRABIČKY *

 Letošní soutěžní výkony blanenských mladých 
kulturistů navazují na výborné jarní výkony Josefa 
Hrubého (absolutní vítěz ČR v kategorii masters). Po 
zisku 4 zlatých a 3 stříbrných medailí a absolutního 
vítězství Milana  Kince a Jakuba Dvořáka na Mist-
rovství Moravy a Slezska, kdy oddíl kulturistiky ASK 
s velkým bodovým náskokem zvítězil i v oddílovém 
žebříčku soutěže, mladí závodníci získali další cenné 
umístění na Mistrovství ČR. Na republikové soutěži 
potvrdili vynikající formu a získali zlaté medaile Milan 
Kinc (mladší dorost) a Jakub Dvořák (junioři), kteří 
k vítězstvím ve svých váhových kategoriích přidali 
vítězství absolutních mistrů ČR. Milan Kinc a Štěpán 
Ševčík v kategorii staršího dorostu a Dušan Slavík 

jako junior získali stříbrné medaile. Bronzové medaile 
pak přidali do sbírky Dušan Slavík a Jiří Dvořák 
(starší dorost) a Štěpán Ševčík v klasické kulturistice 
juniorů. 
 Velkou zásluhu na takových výsledcích mají bez-
pochyby trenéři J. Krupa, M. Kocman a J. Svoboda, 
kterým stejně jako jejich svěřencům patří velký dík 
za reprezentaci svého oddílu i města Blanska. 
 Přejeme všem závodníkům mnoho dalších úspě-
chů a dobrých výsledků na následujících soutěžích. 

PB

Jakub Dvořák - absolutní vítěz ČR kategorie juniorů Jakub Dvořák - absolutní vítěz ČR kategorie juniorů 
(váha 71,1kg).(váha 71,1kg).

Milan Kinc - absolutní vítěz ČR kategorie mladšího Milan Kinc - absolutní vítěz ČR kategorie mladšího 
dorostu (váha 68,8kg).dorostu (váha 68,8kg).


