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 Spousta zemí již zákonem kouření omezila – na-
příklad Itálie, jež byla kuřáckou velmocí a ještě před 
pár lety se tu kouřilo prakticky všude, zarazila tuto 
neřest ve všech uzavřených veřejných prostorách (i v 
restauracích) a na všech pracovištích. Výjimku tu tvoří 
pouze speciální kuřárny, které splňují zadané technic-
ké parametry. Ve Francii už čtyři roky platí zákaz kou-
ření na veřejných místech (zastávky, muzea apod.),  v 
restauracích, barech, trafi kách i na diskotékách. Proč 
se tedy jinde v Evropě kouření tolik potlačuje a u nás 
ne? Je to jednoduché – příjem z prodeje tabákových 
výrobků je takovým přínosem do státní kasy, že si 
naše republika prostě nemůže dovolit postavit kouření 
mimo zákon nebo jej alespoň výrazně omezit. Proto 
alespoň cigarety zdraží, přičemž pár kuřáků odpadne 
a ten zbytek díky cenovému nárůstu zaplatí ti, co se 
rozhodli s kouřením nepřestat. Statisticky tak klesá 
počet kuřáků, ale státní kasa je stále obohacována.
 I přesto, že se proti kouření vedou celosvětové 
kampaně, státy zakazují tento zlozvyk na veřejnosti 
a kuřivo je čím dál dražší, kouří stále mnoho lidí. A 
to nejen dospělých, ale také dětí. Alarmující je fakt, 
že se počet dětských kuřáků za posledních 12 let 
zdvojnásobil a dvakrát narostla také jejich spotřeba 
tabáku. Snižuje se také věk, kdy české děti začínají 
s cigaretami. V Česku údajně začne každý den kou-
řit nejméně sto dětí, nejčastěji 
ve věku kolem deseti let. To je 
přece hrůza! V poslední době se 
do boje proti kouření dětí pustily i 
nezávislé skupiny, které to dělají 
ze svého vlastního přesvědčení. 
Na jednu z takových skupin 
mne přivedlo několik nápisů, 
které jsem viděl v Blansku, ale 
i jiných městech, nasprejova-
ných na zdi: „Kuřačko smrdíš.
cz“. Na internetových stránkách 
www.kurakusmrdis.cz je k tomu 
napsáno tohle: „Jsme skupina 
hlavně mladých lidí, kteří ve 
svém volném čase (hlavně v 
noci) vyráží do měst a vesnic 
šířit poselství Kuřáku smrdíš! / 
Kuřačko smrdíš! Děláme to za 

 Hrdiny předválečných fi lmů jsme si nemohli bez cigarety představit. Kouření bylo tehdy vysoce 
módní záležitostí a spíše bylo výsadou těch, kteří cigaretou v ústech vyjadřovali příslušenství k vyšší 
společenské vrstvě. Postupně se stále více rozšiřovalo, až se z tohoto zlozvyku stal celosvětový pro-
blém. Jak je totiž známo, kouření škodí zdraví, a nemusíte k tomu být ani kuřák. Díky našim zákonům 
si totiž užijete dýmu v téměř každé hospodě pasivně, aniž byste sami chtěli.

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

kontakt: Smetanova 8, 678 01 Blansko 
tel.: 605 163 333; e-mail: info@realitymacocha.cz

Přijmeme
REALITNÍHO MAKLÉŘE  pro region Blansko

 Požadujeme:
 –  základy práce na PC, řidičský průkaz
 –  ochotu učit se novým věcem
 –  vysoké pracovní nasazení  

a časovou flexibilitu
 –  komunikační a organizační 

schopnosti

V případě zájmu zašlete Váš životopis do 22.07.2012 na e-mail: info@realitymacocha.cz

 Nabízíme:
 –  zázemí kanceláře
 –  možnost služebního vozu
 –  neomezené finanční 

ohodnocení
 –  motivační provizní systém
 –  komplexní systém zaškolení

20 let na trhu - 100% záruka a seriózní jednání

- Byt OV 2+1 Blansko – Pod Javory, 51 m2, 2.p., lodžie, výtah...NC – 899.000 Kč
- Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce, 93 m2, 2.p., volný od I/2013...NC – 1 749.000 Kč
- RD Blansko – Horní Lhota, celková rekonstrukce, klidné místo...NC – 2 449.000 Kč
- 4 STP na RD Blansko – Horní Lhota, od 473 m2, IS v ceně ...NC – od  1.400 Kč/m2

- STP na RD Blansko – Horní Palava, 449 m2, IS na hranici ...NC – 30.000 Euro
- STP na rodinné domy Blansko – Češkovice, 4658 m2, investice ...NC – 750 Kč/m2

- Pozemek na rekreační stavbu - Ráječko, 1647 m2, IS dostupné ...NC – 400 Kč/m2

- Zahrada Blansko – Žižlavice, 373 m2, voda a elektřina, chatka ...NC – 199.000 Kč
- Podnájem 2+1 Blansko - Absolonova, 56 m2, od 8/12...NC – 8.500 Kč/měs. vč. ink.

Byt OV 2+1 Blansko – Dvorská     
57 m2, 1.p., zděné jádro, plastová 
okna, nízké náklady, park. stání

NC - 1 299.000 Kč

Byt OV 3+1 Blansko – Pekařská 
93 m2, 3.p., zděný, vlastní topení, 
výtah, lodžie, ihned volný

NC - 1 599.000 Kč

www.mikark.cz

své peníze a riskujeme pro-
blémy, ale určitě je to lepší 
než se jen někde pofl akovat 
nebo nadávat u piva nebo 
televize na poměry… My 
jsme poměry! A my je taky 
můžeme změnit!“ Je mi to 
na jednu stranu velmi sym-
patické, na stranu druhou si 
však matně vzpomínám na 
své dětství – věděl jsem, že 
se to nesmí a přesto jsem 
chtěl vyzkoušet, jaké to je. 
Zakázané ovoce totiž chutná 
nejlíp…
   Dnes stojí nejlevnější kra-
bička cigaret skoro sedm-
desát korun, takže spodní 
vrstva sahá po nouzovém 
řešení v podobě levných ta-
báků a papírků, ze kterých si 
cigarety sami vyrábí, anebo 
po modernějším řešení – 
elektronické cigaretě. Ta má 

oproti skutečné cigaretě hned několik výhod – její 
provoz je enormně levnější - i když její nákup je dražší, 
kuřákovi, který byl zvyklý kouřit 20 denně, se tato 
investice velice brzy vrátí. Další výhodou je fakt, že 
u elektronické cigarety kouříte „zdravě“ – nedochází 
ke spalování, a tudíž k inhalaci oxidu uhelnatého ani 
dehtu, a i když náplň obsahuje nikotin, ten sám není 
rakovinotvorný. Díky této moderní novince se můžete 
odnaučit kouřit bez abstinenčních příznaků, poměrně 
za rozumnou cenu, nebo alespoň eliminovat hrozbu 
ošklivých nemocí způsobených vdechováním kouře.
 Osobně jsem kuřák, i když se neřadím mezi ty silné. 
To, že se zdražují cigarety, vidím osobně jako klad, i 
když bych byl radši, kdyby vláda zakročila proti kuřá-
kům radikálnějším způsobem. Kdyby zdražili krabičku 
například na 200,- Kč, rázem by rapidně ubylo kuřáků 
a hlavně dětí, které mají chuť s kouřením začít. Tento 
zlozvyk by se pak nejspíš vrátil k těm, u kterých za-
čátkem 20. století začal a lidé chudších poměrů by si 
museli najít jinou neřest. Obávám se však, že ušlý zisk 
z tabákového průmyslu by naši mazaní politici mohli 
vykompenzovat třeba zvýšením daní na cukrovinky. 
I na těch totiž může být člověk závislý a do jisté míry 
ohrožují i naše zdraví. Však ono to jednou nějakou 
chytrou hlavu napadne…

-mumma-
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Přerušení elektrické energie
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních 
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 04.07.2012 od 07:00 do 18:00
Blansko - ulice Nádražní - domy č. 1, 3, 5, 7, 9.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Pěkná Modrá Doubravice
Plán aktivit na měsíc červenec
určený i pro veřejnost:
3.7.   –  Tréning paměti
4.7. – Blansko minigolf
11. 7.  –  Lesem s Ríšou z Doubravice do Boskovic
17. 7.  –  Úprava zahrady
24.7. – Keramická dílna
25.7. – Výprava na houby
31.7. – Sanitární den

Všudybýlek
 Oblastní charita Blansko – Centrum“PRO“ Blansko 
ve spolupráci s Centrem Svatého Martina  otvírá od 
9.7. 2012  Klub na hlídání dětí.
 „VŠUDYBÝLEK“ je klub na hlídání dětí ve věku 2,5-6 
let s prvky lesní,  waldorfské a montessori školy, kde 
rozvíjíme děti v enviromentální a tvořivé výchově při 
uplatňování principů efektivní výchovy a individuálního 
přístupu k dětem
 Provoz od 6:30 – 17:30 – příjem dětí na Centru 
“PRO“ Blansko, Sladkovského 2b v Klubu Ratolest  od 
6,30 do 8 hodin  u  Šárky Jandákové . tel. 608300095. 
Více informací na internetu:
blansko.charita.cz/rodina/problansko/ratolest/

Kam se poděly lavičky?
 Lesní cesta od Palavy k hotelu Panorama se stala 
pro řadu starších občanů příjemnou vycházkovou tra-
sou s odpočinkem na jedné ze dvou laviček u malého 
pomníčku. Bohužel, lavičky neznámo proč zmizely a 
lidem zde moc chybí. Co se pro jejich spokojenost dá 
udělat?

Text a foto: - Šr -

Přijetí nejlepších žáků

 V úterý 12. 6. proběhlo slavnostní přijetí nejlepších 
žáků a žákyň základních škol starostou města Blan-
ska panem Lubomírem Toufarem. Za naši školu byly 
oceněny žákyně Martina Kopecká z IX. A a Martina 
Svobodová z IX. B. V pěkném prostředí kulturního sálu 
v Dělnickém domě byli všichni výborní žáci představeni 
přítomným divákům a každý z nich si odnesl kytičku a 
poukaz na nákup libovolné knihy v knihkupectví. 
 S kulturním programem vystoupili absolventi Zá-
kladní umělecké školy v Blansku. Následovalo malé 
občerstvení pro žáky, hrdé rodiče, třídní učitele a další 
hosty. Tato akce byla malým poděkováním za práci 
našich žákyň. Jsme na ně právem pyšní. 
Mgr. Naděžda Rychnovská  - třídní učitelka IX. A.

Mgr. Silvie Červenková – třídní učitelka IX. B.  
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Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Dvacet let MěstskéDvacet let Městské
policie Blanskopolicie Blansko

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

Český                                        
sen

 Tak jsem se rozhodl si rozšířit svoje obzory... 
Abych zjistil, jak se věci mají za hranicemi na-
šeho města. Jak fungují zásobovací návyky a 
jaké jsou pocity kupujících v supermarketech.
 Navštívil jsem managery snad nejslavnějšího 
českého obchodu. Kousek za Prahou. Jmenuje 
se Český sen.
 Podělil jsem se s nimi o zážitky z našeho měs-
ta. Ne vlastní. O ty zprostředkované mi místním 
tiskem, tedy zejména problémy se zásobováním 
v blanenském Kaufl andu, kde chudáci kupující 
musí překračovat krabice se zbožím, zavazí jim 
prodávající a míra komfortu vůbec je špatná.
 Hoši z Českého snu to mají ale vychytané 
úplně jinak. „K doplňování zboží mimo pracovní 
dobu používáme metody levitace. Tedy zboží se 
samo, jen za pomoci vůle strká do příslušných 
regálů, zvedne se prostě z přepravek a z palet a 
přiletí na místo určení“, říká mi vedoucí logisiky 
Josef Smutný.
 Jaroslav Veselý, jeho zástupce pak mi pro-
zradil, že pokud je třeba zboží doplnit za plného 
provozu, pak používají metodu jinou, v tomto 
případě zhmotňování. „Jistě tu metodu znáte ze 
seriálu Star Trek“, upřesňuje. „Prostě se zboží 
rozloží na subatomové bázi a znovu se složí 
na příslušném místě. Jednoduché, účinné a 
rychlé. Naprosto bez práce a vrásek.“, doplňuje 
s vítězným úsměvem.
 Napadá mne, jaké je to skvělé řešení. Stálo 
by za to je aplikovat i u nás. Třeba v tom tolik 
kritizovaném Kaufl andu, kde chudáci lidé ne-
mají kudy projít přes všechny ty bedny, palety 
a obslužný personál.
 Pro méně chápavé to hned vysvětlím. Český 
sen je fi kce, jména managerů smyšlená, stejně 
tak, jako jejich názory i moje návštěva u nich. 
Ale musel jsem se o tuto fi kci podělit. Hlavně 
proto, že mi jsou cizí názory na to, jak probíhá 
zásobování blanenských obchodů. Dokud totiž 
nevymyslíme metodu zhmotňování a nevypilu-
jeme zmíněnou levitaci, pak to vždycky bude 
o tom, že doplňovat zboží do regálů musí lidé, 
za provozu a sami. Vždycky to bude znamenat 
jistou míru omezení pro nakupující, jinak to 
nejde.
 Možná jsem divný, ale pokud vidím v obchodě 
zaměstnance, který doplňuje zboží do regálů, 
pochopím to, že je to jeho (nebo její) práce a 
neřeším (dočasnou) míru nekomfortu. Naopak. 
A pokud někomu není jasné, že doplňování 
zboží s sebou jistou míru nepohodlí přináší, pak 
může sice psát, znát a učit se, ale příliš mu to 
nepomůže. Bohužel.
 Hezký den.

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Co se děje v knihovněCo se děje v knihovně

 V polovině června uplynulo dvacet let od okamžiku, kdy byla v Blansku zřízena Městská policie. Stalo se 
tak na základě nově schváleného zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Podnětem k tomuto rozhodnutí 
byl nárůst trestné činnosti a nutnost zvýšeného dozoru při zabezpečování veřejného pořádku, zejména 
ochrany života, zdraví a majetku občanů. 

 Zřízení Městské policie není v Blansku z historického 
pohledu ničím novým. Právně byla zřízena již za první 
republiky a pokračovala v činnosti i po skončení druhé 
světové války v roce 1945 a byla zrušena až po únoru 
1948. V té době zastávali v pětitisícovém Blansku tuto 
službu tři městští policisté, pánové Nevřiva, Móca a 
Opravil. Takže k obnově došlo až po více jak čtyřiceti 
letech v roce 1992, kdy už se počet obyvatel pohyboval 
kolem dvaceti tisíc a obnovení městské policie se stalo 
neodkladným pomocníkem vedení města a jeho obča-
nů. Zpočátku tuto službu vykonávali pouze dva městští 
policisté Sedlák a Feik. Od roku 2002 - desátého 
výročí své činnosti, vykonává tuto službu 19 policistů 
a přes nárůst problémů se za celých deset let až do 
dnešních dnů tento stav nezvýšil. Málokdo z občanů 
a patrně i představitelů města si je vědom, že těchto 
devatenáct policistů se střídá a slouží 24 hodin denně, 
svátek nesvátek a nemají na starosti pouze Blansko 
ale i jeho více či méně vzdálené městské části Olešná, 
Hořice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Obůrka a 
Těchov. Čili jeden policista na více jak tisíc obyvatel. 
Od vzniku městské policie se hovořilo o tom, že by 
se mělo dosáhnout stavu, kdy by každý policista měl 
a znal svůj rajon a každý občan znal svého policistu, 
na kterého se může obrátit. Jenže takový stav při 
neměnném počtu policistů je pouze vysloveným, ale 
sotva realizovatelným přáním. 
 V současné době je 
hlavním úkolem policistů 
řešení krizových situa-
cí, spolupráce se všemi 
složkami integrovaného 
záchranného systému, 
bezpečnosti obyvatel, 
zejména dětí na pře-
chodech v blízkosti škol, 
ochrana zeleně před 
parkováním neukázně-
ných řidičů a chování 
neukázněných majitelů 
psů, potírání vandalis-
mu, alkoholismu, drog, 
ale často i řešení případů 
násilí a rušení domov-
ního pořádku. To je jen 

částečný výčet jejich činnosti, aby si lidé nemysleli, 
že dávají jen botičky na kola špatně zaparkovaných 
aut. Významným pomocníkem, bez kterého se nemo-
hou obejít, je kamerový systém. V roce 2002 byly v 
Blansku pouze dvě kamery, od té doby se jejich počet 
zvýšil na čtrnáct. Zkušenost je taková, že v oblasti 
jejich dosahu podstatně ubylo pouliční kriminality a 
významně pomohly i při pátrání po pohybu pachatelů 
trestné činnosti, která byla nahlášena i v jiných částech 
města. Od roku 2003 je zaveden i systém okamžité 
pomoci 25 osamělým osobám, které mají k dispozici 
zařízení kterým vyšlou na služebnu městské policie 
signál zdravotního či jiného nebezpečí. Bohužel, někdy 
stěžují policistům jejich činnost i někteří občané, kteří 
z neznalosti dokonce nabádají i k porušování vyhlášek 
vydaných městem. Kupříkladu občan, který se v tisku 
zastal dvou dam, které koupaly své psy v rekreační 
oblasti Palava i přesto, že vyhláška tam vstup se psem 
a zejména jeho koupání v přehradě výslovně zakazuje. 
 Dvacáté výročí založení blanenské městské policie 
připomněli představitelé Města Blansko pozvaným 
hostům, mezi nimiž nechyběli vedoucí Policie ČR, sta-
rostové měst, členové zastupitelstva a občané Blanska 
v pátek 22. června. Záslužnou činnost policistů ocenil 
ve svém projevu starosta Blanska Ing. Lubomír Toufar 
a ředitel Městské Policie Ing. Martin Lepka. 

Jiří Šrámek

S dvacetiletou historií i současností Městské policie Blansko seznámil účastníky S dvacetiletou historií i současností Městské policie Blansko seznámil účastníky 
slavnostního setkání ředitel městské policie Ing. Martin Lepka.                Foto: - Šr -slavnostního setkání ředitel městské policie Ing. Martin Lepka.                Foto: - Šr -

Rozloučení                                      
se ŠTĚTCEM

 Velmi přátelská atmosféra zavládla v Městské 
knihovně Blansko během pátečního podvečera  
8. června 2012. Desítka úspěšných kurzistů se 
společně se svými nejbližšími, přáteli i veřejností 
slavnostně rozloučila s celoročním projektem bla-
nenské knihovny, který nesl označení „ŠTĚTEC, 
KŘÍDA, PASTELKA“ a věnoval se pod vedením cha-
rizmatické lektorky Evy Juračkové výuce základních 
výtvarných technik.
 Vernisáž výstavy prací účastníků uměleckého 
kurzu uvedl ředitel knihovny Mgr. Pavel Přikryl. V 
hodnotném kulturním programu vystoupil blanenský 
kytarista Miloš Pernica.
 Výstava je ke zhlédnutí do 29. června 2012 v 
provozní době knihovny. Kolorit ukončení projektu 
a následné vernisáže přibližuje fotografi e pana La-
dislava Krále.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel

2. ročník „    UNIVERZITY“ 
slavnostně ukončen

 Ve středu 13. 6. 2012 se naposledy sešli účastníci 
2. ročníku projektu „Blanenská univerzita (nejen) pro 
seniory“, který již podruhé organizovala Městská 
knihovna Blansko jako populárně naučný vzdělávací 
kurz s tématikou Vybrané kapitoly z psychologie.
Z rukou ředitele blanenské knihovny Mgr. Pavla 
Přikryla a lektorky Mgr. Veroniky Fabušové pře-
vzala třicítka úspěšných absolventů Osvědčení o 
absolvování.
 Výjimečnost středečního podvečera potrhl svým 
vystoupení pěvecký sbor ZŠ Erbenova Blansko pod 
vedením Mgr. Tomáše Vaška.
 Ofi ciální část i přátelskou výměnu názorů v kulo-
árech zachytil Ladislav Král.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel

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

LÉTO JE ZA DVEŘMI !
BUĎTE V NOVÉM !   

Dámská letní kožená obuv s ortopedickou 
stélkou. Více druhů a designů. 
Dále připravujeme módní žabky, 
chlapecké, pánské a dívčí sandály.  

BUĎTE V NOVÉM !   

á ká l t í k ž á b t di k
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Ohlédnutí za letošní burzouOhlédnutí za letošní burzou

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.

Klub RatolestKlub Ratolest
Klub Ratolest provozovaný OCH Blansko při Centru „PRO“, Sladkovského 2b, Blansko 
678 01, tel.516411400, 731428369 ratolest.blansko@charita.cz, www.blansko.charita.cz

Program na červenec                       
a srpen 2012

2.7.2012 od 16 do 17 hodin 
Dechová cvičení s hraním na fl étnu s pedagož-
kou Mgr. Jiřinou Slabou v rámci projektu VDV-
-Sasakawa asthma fund.
4.7.2012 od 9 do 11 hodin
Tvořivá výtvarná dílna s dobrovolnicemi Klubu 
Ratolest.
9.7.13.7.2012 od 7 do 16,30 hodin
Pověsti, pohádky od Svitavy od Svratky - pří-
městský tábor pro přihlášené děti od 6 do 12 let.
16. - 20.7.2012 od 9 do 11,30 a od 16 do 18 
hodin 
Svépomocné skupiny rodičů s dětmi - možnost 
vzájemného setkávání. Klíče od klubu je možné 
oproti podpisu si vyzvednout u služby v Azylovém 
domě Centra “PRO“ Blansko.
16.7.2012 od 16 do 18 hodin
Příprava na život s miminkem - zahájení kurzu 
pro těhotné ženy a jejich partnery. Ještě máme 
volná místa. Hlásit se můžete na emailu ratolest.
blansko@charita.cz nebo na tel. 516411400.
17.7.2012 od 17 do 18 hodin
Baby masáže od 2 do 10 let s Jitkou Pokornou 
v rámci projektu VDV - Sasakawa asthma fund.
18.7.2012 od 15 do 16 hodin
Dechová a relaxační cvičení, míčkování s rehabi-
litační sestrou Danou Oherovou v rámci projektu 
VDV - Sasakawa asthma fund.
19.7.2012 od 10 do 11 hodin
Masáže dětí od 0 do 2 let s Jitkou Pokornou v 
rámci projektu VDV-Sasakawa asthma fund.
19.7. 2012 od 12 do 15,30 hodin
Centrum podpory dětí a rodin - poradenství s 
psychologem Mgr. Miroslavem Šamalíkem - 
hlaste se předem na tel. 737230840.
19.7.2012 od 16 hodin
Malovánky se Šárkou - Centrum Svatého Mar-
tina, Komenského 14, Staré Blansko vedle 
kostela.
20.7.2012 od 10 do 12 hodin
Laktační poradna s laktační poradkyní Jitkou 
Pokornou.
23.7. - 27.7.2012 od 7 do 16,30 hodin
Putování s Bonifácem napříč naším kalendá-
řem I. aneb poznáváme české pranostiky v 
hádankách - příměstský tábor pro přihlášené 
děti 3 - 6 let.
30.7. - 3.8.2012 od 7 do16,30 hodin
Krása rytířská - příměstský tábor pro přihlášené 
děti od 6 do 12 let.
31.7.2012 od 15,30 do 16,30 hodin
Plavání rodičů s dětmi na hotelu Panorama Blan-
sko - Češkovice pro přihlášené rodiče s dětmi 
v rámci projektu VDV-Sasakawa asthma fund.
4.8.2012 od 15,30 hodin 
Táta 3 boy - odložená oslava Dne otců - areál 
OCH Blansko Doubravice nad Svitavou, Souku-
povo nám. 91, vedle kostela.
Soutěže pro tatínky s dětmi i za podpory celé ro-
diny - nejlepší 3 tatínci budou odměněni cenami, 
grilování - poplatek 20,- Kč. Možnost přespání 
ve stanech s podsadou za 75,- Kč za noc rodič + 
dítě - jídlo na snídani s sebou nebo možnost za-
koupení v místním obchodě, druhý den možnost 
návštěvy zahradnictví a pštrosí farmy.
6.8. - 10.8.2012 od 7 do 16,30 hodin
Putování s Bonifácem napříč naším kalendářem 
II. aneb poznáváme české pranostiky v hádan-
kách - příměstský tábor pro přihlášené děti 3-6 
let - ještě máme několik volných míst, hlaste se 

na emailu ratolest.blansko@charita.cz.
6.8. - 10.8.2012 od 10 do 11,30 hodin
Intenzivní kurz plavání pro rodiče s dětmi od 1 
roku do 6 let pro přihlášené děti s Mgr. Vendu-
lou Zachovalovou - Hotel Panorama - Blansko 
Češkovice.
13. - 17.8..2012 od 9 do 11,30 a od 16 do 17 
hodin
Svépomocné skupiny rodičů s dětmi - možnost 
vzájemného setkávání. Klíče od klubu je možné 
oproti podpisu si vyzvednout u služby v Azylovém 
domě Centra “PRO“ Blansko.
14.8.2012 od 17 do 18 hodin 
Masáže dětí od 2 do10 let s Jitkou Pokornou 
v rámci projektu VDV-Sasakawa asthma fund.
15.8.2012 od 15 do 16 hodin
Dechová a relaxační cvičení, míčkování s rehabi-
litační sestrou Danou Oherovou v rámci projektu 
VDV - Sasakawa asthma fund.
16.8. 2012 od 12 do 15,30 hodin
Centrum podpory dětí a rodin - poradenství s 
psychologem Mgr. Miroslavem Šamalíkem - 
hlaste se předem na tel. 737230840.
17.8..2012 od 10 do 12 hodin
Laktační poradna s laktační poradkyní Jitkou 
Pokornou.
20.8.2012 od 10 hodin 
Mimináček - setkání maminek s kojenci.
22.8. od 9,30 hodin
Porada dobrovolníků - plánování programu.
23.8.2012 od 10 do 11 hodin
Baby masáže od 0 do 2 let s Jitkou Pokornou 
v rámci projektu VDV-Sasakawa asthma fund.
23.8. 2012 od 12 do 15,30 hodin 
Centrum podpory dětí a rodin - poradenství s 
psychologem Mgr. Miroslavem Šamalíkem - 
hlaste se předem na tel. 737230840.
24.8.2012 od 8 do 9 hodin
Laktační poradna s laktační poradkyní Jitkou 
Pokornou.
24.8. 2012 od 10 do 12 hodin 
Poradenství pro rodiče s kojenci a batolaty s 
fyzioterapeutkou Mgr. Pavlou Horáčkovou.
27.8. od 16 do 17 hodin
Dechová cvičení s hraním na fl étnu s pedagož-
kou Mgr. Jiřinou Slabou v rámci projektu VDV-
-Sasakawa asthma fund.
28.8. 2012 od od 15,30 do 16,30 hodin
Plavání rodičů s dětmi na hotelu Panorama Blan-
sko - Češkovice. Pro přihlášené rodiče s dětmi 
v rámci projektu VDV-Sasakawa asthma fund.
29.8.2012 od 9 do 11 hodin 
Tvořivá výtvarná dílna s dobrovolnicemi Klubu 
Ratolest.
30.8.2012 od 9,30 hodin 
Malovánky se Šárkou - Centrum Svatého Mar-
tina, Komenského 14, Staré Blansko vedle 
kostela.
30.8. 2012 od 12 do 15,30 hodin 
Centrum podpory dětí a rodin - poradenství s 
psychologem Mgr. Miroslavem Šamalíkem - 
hlaste se předem na tel. 737230840.
31.8.2012 od 10 do 12 hodin 
Laktační poradna s laktační poradkyní Jitkou 
Pokornou.
1.9.2012 od 15 hodin 
14. ZAHRADNÍ SLAVNOST
ANEB BLANSKO MNOHA TVÁŘÍ 
Program: slavnostní zahájení, soutěže pro děti 
a dospělé, ukázka činností jednotlivých služeb 
Centra“PRO“ Blansko, odpoledne s hudebním 
vystoupením různých národností, občerstvení s 
táborákem - vstupné dobrovolné.

-kr-

 V letošním roce uspořá-
dala blanenská knihovna již 
tradiční BURZU -  prodej 
vyřazených knih a časopi-
sů. Během několika let, kdy 
tuto akci pořádáme, jsme se 
přesvědčili, že zájem o ni je 
a pravidelní návštěvníci se 
už v dubnu ptají, zda „zase 
budeme prodávat knížky“. 
I letos nám počasí přálo, a 
tak jsme během  dvou střed 
na přelomu května a června 
(30. 5. a 6. 6. 2012) mohli 
našim příznivcům nabídnout 
bohatý výběr knih a časopi-
sů. Celkem se prodalo 804 
kusů. 

Bc. Pavlína Gargošová,
Městská knihovna Blansko
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Ve středu 20 června byl náměstkem hejtmana Ivo Polákem a technickým 
ředitelem fi rmy Synton s.r.o. Ladislavem Kadlecem zahájen provoz Relax 
centra a sportoviště, které se stalo nejen krásnou, ale i účelnou součástí 
Centra chráněného bydlení VELAN pro zdravotně postižené osoby.

Na vybudování se svými příspěvky podíleli již tradičně manželé Velanovi, 
Krajský úřad JM kraje, zaměstnanci fi rmy Synton, řada dalších sponzorů 
a pomocníků. O tvorbu projektu se zasloužil Ladislav Kadlec, který při 
budování Relax centra vykonával i technický dozor. 

Nový pohled na celý areál, o který se zasloužila především Jana Krato-
chvílová s podporou svého manžela, bude ještě zkrášlen vzrostlou zelení 
a krásou květin. V mnohém pomáhají i občané Klepačova, kteří nové 
obyvatele velmi přátelsky jako své sousedy přijali.        Text a foto:  - Šr - 

* FOTOREPORTÁŽ Z KLEPAČOVA ** FOTOREPORTÁŽ Z KLEPAČOVA *

ZAVEDENÁ VINOTÉKA S TRADICÍ

Ředitelka Domu dětí a mládeže Bc. Blanka Kostková připravila pro blanenské 
děti již tradiční zábavné odpoledne, na jehož programu se podíleli svými 
vystoupeními především účastnící setkání.

Mimořádně úspěšnou výstavu obrazů bořitovského rodáka a absolventa 
blanenského gymnázia Stanislava Havlíka „Malování do čtverce“ v Galerii 
Kruh na zámku v Rájci uvedl sám autor.

Ke slavnostnímu přípitku na počest dvaceti úspěšných let od založení 
Městské policie Blansko pozvali účastníky pátečního setkání představitelé 
Města Blansko spolu s ředitelem městské policie.          Text a foto:  - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z UDÁLOSTÍ POSLEDNÍCH DNŮ ** FOTOREPORTÁŽ Z UDÁLOSTÍ POSLEDNÍCH DNŮ *

* 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
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Moderní gastronomické trendyModerní gastronomické trendy
na Střední škole gastronomické, s.r.o.na Střední škole gastronomické, s.r.o.

Ukázka práce na vinohradu (Znojmo)

Exkurze v muzeu světoznámého likéru (Karlovy Vary)

Předávání zkušeností z vedení baru (Olomouc) Instruktáž od profesionálního baristy (Brno)

Výuka odborné degustace vína (Velké Žernoseky) Nácvik správného čepování piva (Plzeň)

FOTOGALERIEFOTOGALERIE

 Projekt MODERNÍ GASTRONOMICKÉ TRENDY, zaměřený na posílení výuky BARMANSTVÍ A SOMMELIER-
STVÍ, byl realizován od května 2010 do dubna 2012. Do projektu se zapojilo přibližně 100 žáků školy a 11 
pedagogických pracovníků školy. 

 Střední škola gastronomická, s.r.o. Blan-
sko ukončila dvouletý projekt, fi nancovaný 
z fondů EU, který byl zaměřen na posílení 
barmanství a sommelierství ve výuce. 
Škola poskytuje již dlouhá léta vzdělávání 
v oblasti gastronomie, přesněji v tříletém 
oboru Kuchař – číšník a dvouleté nástavbě 
Gastronomický management.
 Vzhledem k faktu, že realita v praxi 
vyžaduje mnohem širší záběr, zejména 
směrem k barmanství a sommelierství, 
vytvořila škola pro své žáky tento projekt, 
který jim moderní a atraktivní formou 
maximálně přiblíží svět barmanství, so-
mmelierství a celé nápojové gastronomie. 
Absolvent pak bude schopen vykonávat 
činnosti i v těchto zajímavých oblastech 
a výrazně tak zvýší svoje šance na trhu 
práce. 
 Hlavním cílem projektu bylo zpraco-
váním kompletního zázemí pro výuku a 
zařazením moderních trendů v barman-
ství a sommelierství ještě více zkvalitnit 
odbornou výuku na škole, pohotověji 
reagovat na potřeby zaměstnavatelů a 
umožnit tak svým žákům lepší uplatnění 
na trhu práce. 

KONKRÉTNÍ OBSAH PROJEKTU:
-  rozšíření výuky o aktuální trendy v oblasti barmanství  a sommelierství
-  modernizace učeben pro praktickou výuku 
-  prohloubení znalostí a dovedností žáků
-  aplikace prožitkové pedagogiky (zájezdy a exkurze)
-  zpracování odborných textů a didaktických pomůcek 
-  zpracování metodických materiálů pro předmět
 Základy barmanství a sommelierství
-  posílení spolupráce školy s externími partnery z řad
 podnikatelských subjektů

PARTNEŘI PROJEKTU
- Národní vinařské centrum, o.
p.s. (přednášky odborníků, zpro-
středkování metodických pomů-
cek, exkurze do vinařských expo-
zic)
- Vingal, s.r.o. (přednášky od-
borníků, předávání poznatků z 
oblasti managementu a marke-
tingu vinotéky, exkurze ve Vinné 
galerii)
- Bravín group, s.r.o. (zajištění 
praxe pro studenty, předávání 
poznatků z oblasti managemen-
tu a marketingu prodeje nápojů, 
zejména vína)

 Realizace původního záměru nebyla 
jednoduchá, projekt podobného rozsahu 
vyžadoval velké úsilí organizátorů a znač-
né nasazení všech jeho účastníků. Tvrdá 

práce se však vyplatila – cílů projektu bylo 
dosaženo a Střední škola gastronomická 
nyní disponuje nejen kompletním vybave-
ním pro vysoce odbornou výuku (mobilní 
bar, profesionální kávovar, sommelierský 
nábytek, ale např. i barmanské náčiní 
pro každého studenta ve skupině) a dal-
ším odborným zázemím (sada vlastních 
učebních materiálů, rozsáhlá knihovna 
odborné literatury apod.), ale především 
bohatými zkušenostmi, které může využí-
vat i pro studenty v následujících letech. 
 A které z desítek aktivit v rámci projektu 
„Moderní gastronomické trendy na Střední 
škole gastronomické, s.r.o.“ se setkaly s 
největším ohlasem?
 V prvé řadě to byly přednášky a simulač-
ní výuka pro žáky, která probíhala v areálu 

školy a seznamovala žáky teoreticky i 
prakticky s novými trendy v barmanství a 
sommelierství. Tuto část vedli převážně 
externí lektoři z praxe a podařilo se jim 
odkrýt žákům mnohá nová nebo zatím 
nepříliš známá odvětví – netradiční mi-
xologie, zahraniční pivní sommelierství, 
specifi ka mešních a košer vín, využití 
ultrapremiových produktů v barmanství, 
ale kupříkladu i správné zacházení s bur-
čákem anebo aplikace vinařského zákona 
do praxe.
 Určitě nelze opomenout dlouhou sérii 
exkurzí a odborně koncipovaných zájezdů 
doslova po celé republice, kde mohli přímo 
na místě žáci i odborní učitelé načerpat 
mnohé znalosti i dovednosti. Tento výčet 
by byl příliš obsáhlý, proto připojujeme 
malou fotogalerii s nejzajímavějšími oka-
mžiky našeho putování za špičkami české 
nápojové gastronomie.
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ÚSPĚŠNÁ AKCE POLICIE PRO DĚTI I DOSPĚLÉÚSPĚŠNÁ AKCE POLICIE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Ve středu 20. června uspořádala Policie České republiky, Územní odbor Blansko-Vyškov spolu s Městem Blansko pro děti blanenských škol již pátý ročník akce Den s policií ČR. Stejně jako v předešlých letech se zaplnilo hříště na Sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka stovkami žáků blanenských škol, kteří si prohlédli technické vybavení Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Městské policie, Zdravotnické záchranné služby a Celní správy. Přítomné zaujala ukázka vý-
cviku služebních psů, jízdní policie, spolupráce hasičů a zdravotníků při vyprošťování a ošetření zraněného řidiče havarovaného auta, tradiční přistání a prohlídka policejního vrtulníku. Stejně přítomné zaujal i doprovodný program, jehož součástí 
byly různé soutěže a ukázka první pomoci zraněné osobě. Den s Policií České republiky před koncem školního roku se již stal vítanou tradicí a poučnou preventivní akcí.                                                                                         Text a foto:  - Šr -

!!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

Centrum chráněnéhoCentrum chráněného
bydlení Velan prohlédlobydlení Velan prohlédlo

 V návaznosti na fotoreportáž několik informací o historii tohoto zařízení sloužícího zdravotně po-
stiženým osobám. Základem této činnosti se v roce 1990 stalo občanské sdružení Hnutí humanitární 
pomoci, jehož zakladatelkou a předsedkyní se stala Jana Kratochvílová, které se podařilo vytvořit 
skupinu spolupracovníků, jimž se podařilo do roku 1993 vybudovat stacionář nazvaný „Domov Olga“ 
pro pomoc dospělým mentálně postiženým občanům. 

Hlavní sponzoři aktivit Domova Olga a Centra chráněného bydlení manželé Velanovi Hlavní sponzoři aktivit Domova Olga a Centra chráněného bydlení manželé Velanovi 
z kanadského Montrealu již několikrát zařízení, které nese jejich jméno, navštívili.z kanadského Montrealu již několikrát zařízení, které nese jejich jméno, navštívili.

Foto: - Šr -Foto: - Šr -

 O deset let později se tomuto Humanitárnímu hnutí 
díky porozumění Města Blansko podařilo získat bez-
platným převodem budovu zrušené mateřské školy 
v městské části Klepačov a od sponzorů, z různých 
fondů a nadací fi nanční prostředky na rekonstrukci 
budovy na Centrum chráněného bydlení Velan 
pojmenovaného na počest významných sponzorů 
manželů Velanových z kanadského Montrealu, 
kteří na přestavbu věnovali téměř třetinu z 3 a půl 
milionové investice. V roce 2007 byla ke stávající 
budově realizována přístavba centrální šatny, školící 

místnosti a prostory pro další dva klienty. K zařízení 
patří i větší zahrada, jejíž prvního zvelebení se spon-
zorsky ujala fi rma Larix. V letošním roce byla zahrada 
rekonstruována pro účelnou relaxaci a sportovní 
využití klientů. Investice ve výši 394 800 Kč byla 
použita na úhradu demolice původního dláždění u 
altánu, kácení a likvidaci nevhodných dřevin, terénní 
úpravy pozemku, vybudování sportovní plochy, reno-
vaci altánu a na osvětlení přístupové cesty, altánu a 
sportovní plochy. Uvedená částka byla pokryta z 200 
tisícového příspěvku Jihomoravského kraje, dotací a 

sponzorských darů. 
 Zdá se, že touto 
investicí byly splněny 
všechny podmínky pro 
plnohodnotný a spo-
kojený život obyvatel 
Domova Olga. Slovíč-
ko „zdá se“ používám z 
opatrnosti, protože se 
nemohu zbavit dojmu, že 
paní Kratochvílová, jak ji 
znám, pro blaho svých 
klientů vymyslí ještě ně-
jaké další zlepšení. Její 
obětavost a zejména za-
ujetí pro vytváření jejich 
plnohodnotného života 
je tak významné, až se 
divím, že ještě nebyla 
mezi těmi, kterým jsou 
udělována státní vyzna-
menání. 

- Šr -

Úspěch eTwinningu                        
na Salmovce

 Mezinárodní projekt eTwinning v anglickém jazyce, 
do kterého se v letošním školním roce zapojili žáci 
6.B třídy základní školy Salmova, je zaměřen na 
cestovní ruch s propojením jazykových znalostí a 
využití informačních technologií. Žáci ze spolupra-
cujících škol – ZŠ Salmova, Blansko, ZŠ Sitnianska 
v Banské Bystřici (SK) a CEIP LaRosa v El Paso na 
Kanárských ostrovech (SP) – vytvořili pět hotelových 
řetězců: Happy Friends Hotel, King Hotels, Green 
Sky Hotels, Skorpion Hotels, Star Hotels. V první  fázi 
projektu vyrobili modely hotelů a „turisty“ - panáčky, 
kteří postupně navštívili hotely ve všech třech des-
tinacích. Dalším úkolem bylo vytvoření propagační 
brožurky svých hotelů, zarezervování ubytování a 
potom už jen zbývalo ukázat turistům okolí, zajímavá 
místa, zvyky a tradice, místní kuchyni atd. Návštěv-
níci ze Slovenska u nás pobyli do března a vystřídali 
je španělští panáčci. Nyní, v červnu, se už netrpělivě 
těšíme na návrat našich českých „turistů“.

 Sám název projektu (Twinninový turista v pětihvěz-
dičkovém hotelu) napovídá, že cílem dětí bylo získat 
pět zlatých hvězd pro svůj hotel. A tak žáci pracovali, 
ukládali informace, lepili, fotili, zjišťovali, chatovali 
online a především odpovídali na kvízové úkoly tak, 
aby si své hvězdy co nejdříve vybojovali.
 Čerstvou odměnou pro nás všechny, kteří se na 
této akci podílí je, že právě náš projekt ´eTwinning 
tourists in 5-star hotels´ byl tento měsíc vyhlášen 
španělskou Národní kanceláří eTwinning jako pro-
jekt měsíce. Gratulujeme všem, děkujeme za jejich 
nadšení a přejeme stejnou chuť do dalších projektů!

Mgr. Daniela Kašpárková
učitelka AJ, ZŠ Salmova, Blansko

Zlaté české ručičky
 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvor-
ská 26 získala další projekt tentokrát zaměřený 
na podporu řemesel a dělnických profesí s ná-
zvem: Zlaté české ručičky, registrační číslo projektu 
CZ.1.07/1.1.16/01.0044. V rámci projektových aktivit 
budou vytvářeny nové metodické a výukové mate-
riály zaměřené na popularizaci řemesel v regionu. 
Bude vytvořen metodický portál Volba povolání, který 
usnadní žákům orientaci v řemeslných a technických 
oborech v regionu. Teoretická část bude propojena 
s praxí formou exkurzí do fi rem a podniků v regionu 
a pořádáním školních jarmarků. Během realizace 
projektu dojde k vybudování geoparku, obnově škol-
ního pozemku, modernizaci kovodílny a dřevodílny 
a jejich materiálně – technickému dovybavení. 
 V prvním období realizace projektu navštívili žáci 
7. a 8 . ročníků naší školy několik fi rem na okrese: 
provoz Kalcit s.r.o. v Dolní Lhotě, fi rmu AZ nábytek 
v Rájci –Jestřebí, fi rmu Testo ve Lhotě Rapotině, 
pštrosí farmu v Doubravici, blanenskou fi rmu Re-
procentrum, a.s. a fi rmy: Prima s.r.o, Tatsuno-Benč 
Europe, a.s., V. a L. Beránkovi. 

 Při exkurzích se žáci seznámili s provozem fi rem, 
jejich historií i současností a hlavně s pracovními 
pozicemi, které fi rmy nabízejí. Při exkurzích žáci 
získali hodně praktických zkušeností a hlavně 
konkrétní informace o možnostech pracovního 
uplatnění v navštívených fi rmách. Žáci hodnotili 
návštěvy fi rem velice pozitivně.

Mgr. Helena Daňková
koordinátorka projektu

Čtvr	áci opět                                          
v Soběšicích

 I v letošním školním roce navštívili žáci 4. ročníků 
ZŠ Salmova začátkem června Lipku - školské zaří-
zení pro environmentální vzdělávání na pracovišti 
Jezírko v Brně-Soběšicích.
 Program byl zaměřen na téma Voda - pramen 
života. Probíhal nejen na pracovišti samotném, ale 
i v okolním terénu. Během programu děti získaly 
přehled o měnících se ekologických podmínkách 
vodního prostředí, prozkoumaly působení člověka na 
vodu v krajině. Vydaly se po stopách potůčku, zaku-
sily úskalí mokřadel. Samy si vylovily a určily podle 
klíče vodní živočichy. To vše ve vodách stojatých, ale 
i tekoucích  pod vedením odborných lektorů. Dílčí 

úkoly ve skupinkách děti samostatně zpracovávaly 
na konkrétní prožitá témata. V celém areálu střediska 
vládla pohodová pracovní atmosféra. Děti se vrátily 
nejen plné dojmů a nových poznatků z přírody, ale 
i  vzájemných vztahů mezi sebou, které v běžném 
školním prostředí neprožijí.
 Zaměřením ekologické výchovy, pozorování 
přírody a jejich zákonitostí, dává škola základy pro 
potřebné životní hodnoty "umět žít v souladu s pří-
rodou". 

třídní učitelky Mgr. Lada Přikrylová, 
Mgr. Kateřina Forejtníková
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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
* www.libormunster.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
* Stavební rozvaděč za dobrou cenu. Tel. 606728334.
* Byt v OV 3+1 Blansko - Podlesí; 3.p s výtahem; plast. 
okna; šatna. Tel. 606648772.
* Byt 3+kk OV, v novostavbě (2007) na ul. Kamnářská, 
Blansko - Zborovce. Cena: 1.690.000,- Kč (k jednání). 
Bez RK. Tel. 728147327.
* Cihlový byt 3+1 , 99m2 v centru Blanska. Byt po  
kompletní rekonstrukci, vlastní topení, plast. okna, nová 
kuch. linka. Možnost přikoupení garáže v blízkosti. Tel. 
731695486.

RŮZNÉ

Oznámení

KOUPĚ

* Hledám malou funkční ledničku do 60 l za odvoz, 
případně levně koupím. Tel. 608620508.
* Pronajmu slunný byt 1+1 v Blansku na Zborovcích, 
vlastní topení. Ne kuřáci a zvířata. K dispozici od 
1.11.2012. Tel. 603210397.
* Nabízím garáž v Blansku nad Sýpkou k pronájmu. 
Tel. 739868023.
* Pronajmu garáž Zborovce-Sloupečník. Tel. 602724073.
* Hledám pronájem 1+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Od září pronajmu v RD v Blansku jedno a dvojlůžkový 
pokoj. V domě je vše k dispozici. Inf. večer: 606093623, 
email: abckiosk@seznam.cz.
* Pronajmu garáž v Blansku na ulici Čelakovského. Tel. 
724422695.
* Pronajmu hezký byt 1+ 1 v Blansku. Tel. 737900946.
* Pronajmu dlouhodobě 3+1 v Blansku – Zborovce. Tel. 
724132904.
* Nabízím letní doučování angličtiny. Tel. 606714571.

* V Blansku koupím byt 2+1, OV výhodou ne podmínkou. 
Tel. 731932016.
Ráda bych koupila domek s menší zahradou v okolí 
Blanska. Tel. 604374975.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Muzika pro Karolínku - Jablkoň, 11.7.2012 v 19 h, Blansko – Klub 
Ulita, cena 160,- Kč.
Festival - Moravské hrady.cz  – 10.-11.8.2012, Brno – Hrad Veveří, 
cena pátek 250,- Kč a sobota 400,- Kč. Z programu: T. Klus, D. 
Koller, E. Farna, Buty, Mandrage, Visací zámek a další.
Muzika pro Karolínku - Neřež, 22.8.2012 v 19 h, Blansko – Klub 
Ulita, cena 160,- Kč.
Galakoncert - Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka, 
8.12.2012 v 19.30 h.
Blansko - Dělnický dům, cena sezení 380,- Kč, 350,- Kč a stání 
240,- Kč do 31.8. 2012. 
Ticketpro:
11.7. 2012 Bruce Springsteen – Praha, Synot Tip
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha, Synot
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
27.7. 2012 David Koller Band - Býkovice
4.8. 2012 Keltský festival Lughnasad - Veveří
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno
Hradologie 2012 – Kunštát, Veveří, Slavkov-Austerlitz, Valtice, 
Vranov nad Dyjí
Ticket Art:
12.7. 2012 Bratři Nedvědovi – Lužánky
11.8. 2012 Noc fi lmové hudby – Zámek Boskovice
29.10.2012 Lord of the dance, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín
Aktuální nabídka: 
Jízdenka KRASOBUS – speciální turistická autobusová 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, restaurace U Zámeč-
ku, Wellness Hotelu Panorama a na dopravu v Moravském krasu. 
Cena: 30,- Kč, děti do 6 let zdarma.
Suvenýry z Blanska – pexesa, keramické hrnečky, zvonečky, 
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 pub-
lishing. 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 nakla-
datelství 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 fotodokumentace všech 
stávajících sakrálních objektů ve Vavřinci, Veselici, Suchdole a 
Nových Dvorech včetně fotografi í historických, i popis ke všem 
sakrálním objektům v uvedených 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

Reakce - polemikyReakce - polemiky
Urážky pana Šrámka             

jej rovněž nectí,
 obzvláště, když se navenek snaží prezentovat se 
jako objektivní a nezávislý novinář. 
  Ale abych nejprve pro přehlednost trochu shrnul, 
oč v následujících řádcích půjde. Bude řeč o příspěv-
cích z posledních čísel Monitoru. Výchozím bodem je 
článek páně Šrámka “Za málo peněz málo muziky?“ 
z čísla 10/12, na který reagovala paní Vévodová 
svou „PSEUDOLOGIA PHANTHASTICA p. Šrámka“ 
v následujícím čísle 11/12. Načež jsme se dočkali v 
čísle 12/12 dalšího pokračování celé kauzy s názvem 
„Urážky z neznalosti ženu nectí“, jehož autorem je 
opět pan Šrámek.
 Článkem „Urážky z neznalosti ženu nectí“ podle 
mě pan Šrámek nejen že zpochybnil svoji „objekti-
vitu“, ale také prokázal neprofesionálnost novináře!
 Protože zakončení výše zmiňovaného článku je 
těžká podpásovka vůči autorce příspěvku „PSEUDO-
LOGIA PHANTHASTICA p. Šrámka“ paní Vévodové, 
a skutečný novinář by se v zájmu své serióznosti 
neměl dopustit takových osobních invektiv!
 A jestliže si pan Šrámek, ve své reakci na snahu 
paní Vévodové popsat situaci tak jak se podle ní 
opravdu odehrála, dovoluje označit její příspěvek 
za „žalovatelný pamfl et", potom bych chtěl vědět, 
CO KONKRÉTNĚ je v příspěvku paní Vévodové 
žalovatelné?! Že napsala, že lžete, pane Šrámku?
 Pravda, vy jste, pane Šrámku, na konci toho Va-
šeho článku "Za málo peněz málo muziky?" nelhal. 
Pouze jste jaksi nenapsal všechno a navíc jste si 
fakta tak nějak „přiohnul“ podle svých potřeb a vizí! 
A to tak, že se potom Vaše informace tvářily zcela 
jinak, než tomu ve skutečnosti bylo.
 (Zde zdůrazňuji, že se jedná o konec Vašeho výše 
zmíněného článku “Za málo peněz málo muziky?“, 
a nikoliv o incident s ochrankou!)
 Nelze se potom popravdě moc divit, že paní 
Vévodová reagovala tak, jak reagovala, má-li v těle 
alespoň kouska cti!
 Zato Vy jste následně na její „PSEUDOLOGIA 
PHANTHASTICA p. Šrámka“ reagoval naprosto 
neprofesionálně, a dle mého názoru už vůbec ne 
slušně! Zatímco bych očekával nějakou argumentaci 
na konkrétní slova paní Vévodové, dočetl jsem se 
spoustu Vámi již několikrát omílaných informací o 
Vaší práci pro celorepublikové vedení Kaufl andu, 
přičemž se poplácáváte po ramenou, jak Vám za 
to všichni děkují. A na konci článku těžké osobní 
osočení paní Vévodové, která se svým příspěvkem 
„PSEUDOLOGIA…“ pouze nesmířila s Vaším pře-
krucováním faktů! Řekl bych, že na rozdíl od Vašeho 
názoru, že paní Vévodová napsala „žalovatelný pam-
fl et“, by paní Vévodová žalobu „o snahu o poškození 
dobrého jména“ na Vás u soudu pravděpodobně bez 
větších problémů ustála!
 Na Váš článek pane Šrámku reaguji také z toho 
důvodu, že se plně ztotožňuji s názorem paní Vévo-
dové ve věci Vaší opakované kritiky „nehorázného 
nepořádku“ v OD Kaufl and v Blansku. Dle vašich ko-
mentářů pod fotografi emi a podle Vašich článků musí 
člověk, který do této prodejny nikdy nepřišel, nutně 
nabýt dojmu, že zde chudáci zákazníci zakopávají 
neustále o poházené obaly a přepravky a dostat se k 
jakémukoliv regálu se zbožím je bez vyčerpávajícího 
úsilí nemožné! Proč tedy projdou ty davy zákazníků 
dnes a denně OD Kaufl and, když se nelze dostat k 
regálu a tím tedy vlastně nakoupit? Řečnická otázka! 
Protože tomu tak až na výjimky není!
  Ano, souhlasím s Vámi, pane Šrámku, že vždycky 
je co zlepšovat! Ale Vaše opakované popisování a 
zdůrazňování nepořádku v OD Kaufl and v Monitoru 
není podle mě zcela objektivní. Objektivní není jed-
nak ve vztahu k provozním možnostem Kaufl andu, 
a není ani objektivní v tom, že zmiňujete opakovaně 
zásadně jenom OD Kaufl and, což mi už připadá 
vyloženě cílené.
 Musím přitom zmínit Vaše poučování paní Vé-
vodové „kdo chce psát, musí znát“. Přišlo mi to 
nejprve k smíchu (posléze se dostavily zcela jiné 
pocity) - poučujete paní Vévodovou, ale co VY víte 
o fungování tak velké prodejny? Co víte o DNEŠNÍM 
„technickém zázemí“ prodejny – skladovacích pro-
storách, způsobu zásobování, objednávání a cenové 
politice, personálním obsazení jednotlivých úseků …
 Abych Vám ušetřil případnou námahu s možnou 
argumentací, cože o tom vím já, musím Vás infor-
movat, že jsem se řadu let pohyboval v „obchodní 
branži“ a vím, jak to na velkoobchodě i maloobchodě 

vypadalo dříve. Díky kontaktu s bývalými spolupra-
covníky mám také slušnou představu, jak to vypadá 
dnes. A můžu Vás ujistit, že nelze srovnávat nesrov-
natelné!
  Zato Vy, pane Šrámku, zřejmě o tomto nevíte 
zhola nic. Protože kdybyste byl alespoň trochu „v 
obraze“, zřejmě (možná) byste opakovaně nepsal 
o tom samém a jediném. Totiž o tom, jaký je zde 
strašný nepořádek… a jak se zákazník nedostane 
k regálům.
 Všimnul jste si například toho, že pracovní doba v 
OD Kaufl and je od 7,00-22,00, že prodejnou projdou 
DENNĚ STOVKY zákazníků, a že tudíž už z prosté 
logiky věci je nutné PRŮBĚŽNÉ doplňování zboží, 
jinak budou regály poloprázdné?! Zřejmě ne, a nebo 
Vás to nezajímá.
 Na rozdíl od paní Vévodové, která Vám doporučila 
navštívit prodejnu v exponovanějších prodejních 
dnech a všímat si také chování zákazníků, bych já 
Vám, pane Šrámku navrhoval něco zcela jiného. 
Domluvte si (máte přece dobré vztahy s vedením) 
alespoň na jeden až dva týdny práci na prodejně 
v zařazení běžného zaměstnance se vším všudy! 
Doporučil bych Vám zejména úsek mléčných a 
mražených výrobků. A potom pište. Řekl bych, že 
Vaše články budou potom o ledasčem, ale ne stále 
o jednom a tomtéž!
 V každém případě mi Vaše reakce na nepořádek a 
nemožnost přijdou zcela neúměrné skutečné situaci, 
se kterou se v OD Kaufl and já osobně setkávám. 
  Dalo by se přitom psát o řadě zajímavých a 
možná pro zákazníky podstatnějších věcech v OD 
Kaufl and. Já osobně – namátkou vybráno - bych 
například přivítal jednu až dvě kasy pro zákazníky 
s menším počet položek, rovněž tak jednu až dvě 
kasy (konečně, mohly by to být ty samé) s možností 
platit pouze hotově a NE kreditní kartou! Chápu, že 
trendem je dnes bezhotovostní placení! Ale jestliže 
za dobu, než se všechny informace při placení kartou 
zpracují, odbaví šikovná pokladní dalšího zákazníka, 
připadá mi to jako krok zpět. Přitom průchodnost přes 
pokladny je hodně slabé místo Kaufl andu, alespoň 
podle mého názoru. 
 Rovněž tak bych se zajímal třeba: proč původ 
některého sortimentu nemůže být český… Napadá 
mě spousta možností, kterých by mohl novinář využít 
ve snaze pokusit se o zlepšení situace ve prospěch 
občanů.
 Kromě toho se musím, pane Šrámku, vrátit ještě k 
již dříve zmíněnému bodu, totiž k tomu, proč se o „ne-
pořádku“ rozepisujete pouze v případě OD Kaufl and. 
Vaše příspěvky v tomto duchu se téměř nezabývají 
obdobnými situacemi v jiných „marketech“ v Blansku, 
a že jich tady máme požehnaně. V Penny nebo v 
Lidlu se rovněž občas setkám s tím, co tolik kritizujete 
v Kaufl andu, mnohdy je zde oprávněně kritizovatelný 
nepořádek přímo v regálech se zbožím, zmínil bych 
obzvláště zeleninu a ovoce. Billa, to je kapitola sama 
pro sebe, zde jsou souběžně s regály snad každé 3 
metry „vystrčeny“ košíky s nejrůznějším zbožím, a 
to trvale! Zde byste se mohl vyřádit dle libosti, pane 
Šrámku, a mnohý by Vám dal zapravdu. Podobně 
je na tom Albert v v OD Centrum. Z těchto prodejen 
zřejmě nejlépe vychází Albert nad nádražím. 
 Rád bych zdůraznil, že tímto rozhodně nechci 
kritizovat pořádek či nepořádek na zmiňovaných 
prodejnách, poukazuji pouze na to, že situace je 
za určitých okolností obdobná ve VŠECH typech 
„marketů“ v Blansku, a tudíž se mi zdá, že neměříte, 
pane Šrámku, všem stejným metrem. Přitom bych 
řekl, že vzhledem k množství zákazníků, sortimentu 
a již zmíněné délce pracovní doby je na tom právě 
Kaufl and po stránce Vaší kritiky možná nejlépe ze 
VŠECH zmiňovaných obchodů.
 Rovněž tak pro mě, normálně pracujícího občana 
(tj. pracovní doba od 7,00-15,30, mnohdy déle), 
nejlépe vychází Kaufl and v dostupnosti „akčního 
sortimentu“, což se tedy o ŽÁDNÉ JINÉ blanenské 
prodejně obdobného typu říci nedá. Ale to by bylo 
téma na samostatný článek. Takže zde máte rovněž 
tak možnost projevit svou inciativu a srovnávat.
 Co říci, či spíše napsat, na závěr. Všechno už bylo 
řečeno, takže snad jediné – rada pro pana Šrámka 
a samozřejmě pro všechny, kdož vidí situaci jako 
on. Jestliže máte potíže se v Kaufl andu dostat k 
regálu se zbožím a tolik Vás omezuje a popuzuje 
ten nepořádek, nechoďte tam nakupovat. Máme 
přece demokratickou svobodu volby. V Blansku máte 
spoustu dalších možností, možná zdaleka nejvíce ve 
srovnání s obdobně velikými městy, jak nakoupit v 
příjemnějším prostředí… Jinou radu pro Vás nemám.

S přáním klidného dne Josef Barák

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

* S kvalitním el. zabezpečením napojením na 
Pult Centrální Ochrany budete bez starosti.
* Řešením je EZS JABLOTRON. Podle rozsahu 
střeženého objektu lze použít systémy AZOR, 
OASIS nebo JABLOTRON 100. Podrobnější in-
formace najdete na www.jablotron.cz
* Poskytujeme zdarma poradenství, obhlídku 
objektu a návrh optimální sestavy.
* Nižší pořizovací cena při využití jedné ústředny 
pro více sousedících objektů (chaty, byty, domy).
* Dodávku můžeme uskutečnit do dvou týdnů. 
Součástí dodávky je bezplatné střežení PCO na 
dobu půl roku, záruka na 7 roků a pojištění.

Nenechte o dovolené 
Váš byt či dům zlodějům.

Zabezpečte si svůj domov 
elektronickým zabezpečova-
cím systémem JABLOTRON!

Odjeďte i vy s klidem
na dovolenou!

Ing. Milan MUSIL, AUTOELEKTRONIKAIng. Milan MUSIL, AUTOELEKTRONIKA

Tel. 606712178Tel. 606712178
mil.musil@quick.czmil.musil@quick.cz

Stařeckého 1,Stařeckého 1,
BlanskoBlansko

 Dne 16.6.2012 se do-
žila 90. narozenin paní  
Františka Škvařilová z 
Horní Lhoty. K tomuto 
významnému životnímu 
jubileu jí přejeme mnoho 
zdraví, štěstí a radosti.
 Dcera a syn s rodina-
mi, vnoučata a pravnou-
čata.
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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

,

Úspěch našich kuželkářekÚspěch našich kuželkářek

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!

Mistři ČR 2012 jsouMistři ČR 2012 jsou
ze ZŠ Salmovaze ZŠ Salmova

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
 Tropická vedra prvních letních dnů zřejmě vy-
konala své. Zklamáním pro nás pořadatele bylo 
nečekaně malé množství startujících na dalším 
z plánovaných pravidelných turnajů ve squashi v 
sobotu 23. června od 13 hodin v našem squasho-
vém centru. Kromě dlouhodobě zraněných chyběli 
tentokráte také hráči z Boskovicka, jedná se o 
celkem velkou skupinu vyznavačů squashe, tak to 
bylo opravdu znát.
 Hráli jsme v jedné skupině každý s každým na 
dva vítězné sety dvoukolově. Bez ztráty bodu zvítě-
zil v minulých turnajích absentující Jindřich Čeladín 
a upevnil si tím své vedoucí postavení v celkové 
klasifi kaci. Druhý se umístnil, stále se lepšící, 
Jan Urban se dvěma porážkami. Na pomyslných 
stupních vítězů je na třetím místě doplnil Ladislav 
Musil, kterému skončila kuželkářská sezóna a 
tak se znovu může plně věnovat squashi. Těsně 
pod stupni vítězů se umístnil na čtvrtém místě, s 
vyrovnanou bilancí vítězství a porážek, nestárnoucí 
Václav Pelant.
 Turnaj se nesl ve velmi přátelském duchu, proto-
že bylo opět co s přítomnými kamarády oslavovat. 
Byly to nejen narozeniny, jak tomu bylo naposledy, 

ale také narození Emilly a dostudovaný titul MUDr. 
Příští turnaj červencový, poslední před letní dovole-
nou, kdy bude od 23. července do 12. srpna 2012 
ve squashcentru zavřeno, se uskuteční v sobotu 
21. 7. 2012 od 13 hodin.

-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

 Republikový primát se vrátil do Blanska po 16 letech. Po loňském stříbru zlato. Vítězství v kraj-
ském kole posunulo žáky ZŠ Blansko, Salmova na fi nálový turnaj nejlepších základních škol  České 
republiky v softballu. Žáci blanenské školy jeli obhajovat stříbrné medaile z loňského pražského 
fi nále. Letošní turnaj hostila Ostrava ve dnech 12.-13.6.

 „Salmováci“ prošli základní skupinou bez zavá-
hání. Porazili všech šest soupeřů s impozantním 
celkovým skóre 79:4. Útok Blanska byl k nezastave-
ní.  Tvrdými odpaly a vynikajícím během po metách 
doslova drtili soupeře. Naopak bezchybná  obranná 
hra Blanenských  v poli znamenala 
pro soupeře stop všem pokusům 
o získání bodů.
 Finálový souboj o republikový 
titul s pražskou ZŠ Jana Wericha 
začali lépe žáci z Blanska. Ještě 
v polovině utkání však vedli jen 
těsně 2:1. Ale v druhé části se 
rozjel „salmovácký bodostroj“ a 
skóre narostlo na 7:1. Pražané v 
závěru zápasu už jen zkorigovali 
stav na 7:3. 
 Do Blanska se vrací titul po 
dlouhých 16 letech. V roce 1996 
ho získala generace žáků, která 
potom v dospělosti, na počátku 
nového tisíciletí, držela blanen-
ský baseball na předních místech 
české extraligy. 
 Tým Mistrů České republiky v 
softballu základních škol: zleva 

stojí Michal Kohoutek, Michal Komprda, David 
Farkaš, Tomáš Jelínek, Michal Kupka, s plaketou 
pro nejlepšího pálkaře turnaje Štěpán Jedla, Adam 
Hussein, Jiří Maňoušek, Patrik Pelíšek, Filip Ščudla, 
učitel Jaroslav Krejčíř.

-ek

S pohárem klečí Ondra Zajíc a sedí Ladislav Kabeš.S pohárem klečí Ondra Zajíc a sedí Ladislav Kabeš.

 Kuželkářky Lenka Kalová a Zdeňka Ševčíko-
vá, členky blanenského prvoligového družstva 
žen, patří v současnosti k české špičce. Na 
Mistrovství ČR dvojic žen, které se konalo v so-
botu 9. června v Kutné Hoře, hráčky odjížděly 
coby jedna z „papírově“ nejsilnějších dvojic. A v 
konkurenci dalších devatenácti ženských párů 
si vedly víc než skvěle. Kalová zazářila nejlep-
ším výkonem na turnaji (596) a ani Ševčíková 
si nevedla špatně (562). Na jejich společný 
výkon 1158 kuželek nedokázaly zareagovat 
ani obhájkyně titulu, sestry Widermannovy 
hrající za přední rakouský klub BBSV Wien. 
Ty se letos musely spokojit s druhým místem 
a titul, ten putuje do Blanska!

Lukáš Hlavinka místopředseda
oddílu kuželek  TJ ČKD Blansko

Vlevo Lenka Kalová, vpravo Zdeňka Ševčíková.Vlevo Lenka Kalová, vpravo Zdeňka Ševčíková.
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