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 Začal jsem na přehradě. Sem chodím pravidel-
ně už léta a vidím, co se zde děje. Zabahněnou 
nádrž bylo potřeba vyčistit, stalo se tak za přispění 
fi nancí z fondů EU, a po dva roky byla Palava bez 
vody. Loni byla napuštěna až na sklonku sezóny, 
což rekreanty nepotěšilo a vodní potěšení tudíž 
hledali jinde. Teprve letos se přehrada může pyšnit 
průzračně čistou vodou, až tři metry do hloubky je 
vidět zrekonstruované dno. Má to ale jednu chybu. 
V čisté vodě se náramně daří vodním travinám, 
které ze dna prorůstají k hladině a tvoří na ní ne-
vábné povlaky. Ty se potom přelévají podle toho, 
jak fouká vítr. Někdy se drží u hráze (to je lepší 
varianta), jindy je proudění odduje až k dětskému 
brouzdališti a to je horší. „Nedovedete si představit, 

jak je to nepříjemné, když vám uprostřed hluboké 
vody najednou ovine nohy jakási neidentifi kovatelná 
hmota, teprve až ji vymotáte, zjistíte, že je to nějaká 
řasa, hnusná, slizká, odporná…“ postěžovala si 
jedna z návštěvnic.
 Tak to je problém. Voda je sice čistá, ale plná 
rostlin. Ty tam rostou proto, že ve vodě nejsou ryby, 
které by je sežraly. Ryby ve vodě nejsou proto, že 
podle jakéhosi nařízení musí být nádrž dva roky bez 
ryb. Rostliny bují a pracovníci Technických služeb 
je nestačí vytahovat, jak to tu vypadá, vidíte na 
snímku. I lidí tu bylo poskrovnu, přestože vstup je 
zdarma a za celodenní parkování se letos vybírá 
35 korun, což je částka ve srovnání s jinými rekre-
ačními oblastmi docela milosrdná.
 Ve srovnání s Aquaparkem, kde za parkování o 
víkendu sice nemusíte zaplatit vůbec nic, pokud 
ovšem najdete nějaké místečko tak blízko, abyste 
obtěžkáni taškami, kočárkem, ratolestmi a jinými 
batožinami nemuseli kráčet až od Billy. Až sem 
jsou obsazeny veškeré parkovací plochy. Blanen-
ský Aqupark za nemalý peníz už měsíc na stanici 
Impuls pravidelně inzeruje svoji pozvánku a tak 
nebylo divu, že při prvním slunečném víkendu se 
sem sjely davy ze široka z daleka.
 Procházeli jsme s osmiletým vnoučkem turnike-
tem v neděli kolem třetí hodiny. Na digitálním displeji 
svítila číslice 1218 návštěvníků, teplota vzduchu 
32°C, voda 23°C. Ideální podmínky k rekreaci. Ale 
jen na první pohled. Ochladili jsme se v bazénu 
přeplněném lidskými těly a šli si vystát frontu na 
tobogán. Koukali jsme pak shora na lidičky, kteří 
se odráželi rukama a divili se, že jim to moc nejde. 
Proč, to jsem pochopil, až jsem se sám odrazil a 
vyjel na trasu. Po několika metrech pěkné jízdy 
se najednou tempo zpomalilo, a když jsem použil 
zrychlovací fígle ověřené z jiných tobogánů, dojel 
jsem klučíka kus před cílem a div se světe, ten měl 
před sebou ještě jakousi maminu, která se vehe-
mentně odstrkovala, aby se vůbec dostala dolů. 
Proč? Problém je jednoduchý, zřizovatel šetří na 
proudu vody a tak tobogán nejede.
 Další „šetření“ jsme pak prožili během celého 
odpoledne. „Dědo, kdy už pojede ta divoká řeka,“ 

 Léto je konečně tady. Po čtyřech po sobě jdoucích oblačných a studených víkendech se počasí 
konečně umoudřilo a národ mohl vyrazit k vodě, jak se na prázdninové časy sluší a patří. Zatímco v 
posledních týdnech teploty jako na potvoru kulminovaly vždy uprostřed týdne, v první prázninový 
víkend se příroda smilovala a teplé slunečné počasí vylákalo tisícihlavé davy vně svých příbytků, 
kam jinam, než k vodě. A tak jsem se byl podívat, jak se mají rekreanti, ti místní anebo ti, kteří si naše 
město vybrali k tomu, aby zde strávili těžce vydobyté chvilky svých dovolených. Jak to dopadlo? 
Nic moc.

GARÁŽOVÁ VRATA EVO
Výměna starých vrat bez zednických úprav. Nová vrata již za 3 hodiny !!! 
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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)

OD 22.7.OD 22.7.

DO 8.8.DO 8.8.

DOVOLENÁDOVOLENÁ

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

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY

20 let na trhu  – 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 v PS 2+1 Blansko – Stařeckého, 59 m2, 3.p., balkon...NC – 1 029.000 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 – Lažánky, 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 – 109.000 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
* Podnájem bytu 2+1 Blansko - Poříčí, 58 m2, část. vybavený...NC – 4.000 Kč + inkaso
* Pronájem obchodu v RD Blansko – Sadová, 80 m2,  parkoviště...NC –  info v RK

Hurá k vodě!!!Hurá k vodě!!!Úvo
dník

Dokončení na str. 8
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Darování krve = dobrý skutek
 Ve středu 29. června, den před vysvědčením, 
si naše třída E3 z Obchodní akademie a Střední 
zdravotnické školy v Blansku, udělala „výlet“ do 
boskovické nemocnice. Našeho třídního učitele totiž 
napadla skvělá věc a to, že půjdeme darovat krev. 
Naprostá většina třídy byla z nápadu nadšená a tak 
jsme vyrazili. Někteří se nemohli zúčastnit vzhledem 
k věku nebo zdravotním komplikacím. Ale i tak se nás 
před nemocnicí sešel docela slušný počet. Postupně 
jsme každý z nás vyrazili k registračnímu okénku s 
vyplněným dotazníkem, který byl pro dárcovství ne-
zbytný. Po krátké pauze a malém občerstvení jsme 
byli vyšetřeni lékařkou, která nás obeznámila s celým 
průběhem odběru. Poté už jsme se jen střídali na 
„lůžkokřeslech“, kde nám každému odebrali necelý 
půllitr krve. Z nemocnice jsme odcházeli bledí, ale s 
dobrým pocitem, že jsme udělali dobrý skutek.

Lucie Koníčková, studentka E3

Novinka mezi projekty 
blanenské knihovny

 Městská knihovna Blansko připravila pro zájemce 
z Blanska i blízkého okolí zcela nový projekt, který 
dostal pojmenování „ŠTĚTEC, KŘÍDA, PASTELKA“. 
Určen je pro ty, kteří se již věnují, nebo touží věno-
vat se, malování a z různých důvodů (zejména co 
se věku týká) nechtějí nebo nemohou navštěvovat 
základní uměleckou školu. Projekt je rozdělen na de-
set dvojhodin (každý měsíc jedna) a bude kopírovat 
školní rok 2011/12 (zahájení v září 2011, ukončení 
v červnu 2012). 
 Lektorování se ujala učitelka výtvarné výchovy s 
dlouholetou praxí a sama aktivní výtvarná umělkyně 
paní Eva Juračková. 
 Bližší informace poskytne garant projektu Mgr. 
Pavel Přikryl na telefonním čísle 516410100 a lze 
je získat (včetně přihlášky) i na internetové stránce 
knihovny www.knihovnablansko.cz.
 Přihlášky společně s anotací poskytuje a přijímá 
(s administrativním poplatkem 200,- Kč) pan Pavel 
Svoboda v provozních hodinách studovny a čítárny 
Městské knihovny Blansko.
 Věříme, že tento projekt nalezne mezi veřejností 
stejně pozitivní odezvu jako ostatní projekty z bohaté 
nabídky Městské knihovny Blansko. 

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel 
Městské knihovny Blansko 

Inoryty v knihovně
 Ucelenou kolekci grafi cké techniky zařazené do 
skupiny „tisku z výšky“, kdy vyrytá plocha zůstává 
bílá (v barvě papíru a netiskne se), představí od 22. 
července do 26. srpna 2011 ve výstavní síni Měst-
ské knihovny Blansko Petra Jovanovská. Autorka 
vystudovala vysokou školu v Makedonii (Univerzita 
„Sv. Cyril a Metoděj“, Skopje). Pracuje jako grafi čka a 
soudní tlumočnice makedonštiny střídavě v Jeseníku 
a Makedonii.
 Ve své tvorbě hovoří jazykem černo – bílých 
vztahů v ohraničených možnostech linorytu. Silně 
vyjádřený kontrast černých a bílých ploch svědčí o 
citlivosti pro grafi ku. Tvorba je racionální se smys-
lem pro realitu (portréty, číslice, písmo) i abstrakci. 
Významnou úlohu sehrává seskupení čar (mřížek) 
- černých a bílých ploch v závislosti na světle.
 Linoryty jsou pro Petru Jovanovskou neohrani-
čenou a nekonečnou cestou bádání. Námětově 
jednoduché, prosté, zvýrazněné moderním cítěním. 
Autorčin jazyk grafi ckých listů vypovídá o oprávně-
nosti tradičních technik v dnešní „přemodernizované“ 
době. Výstava je otevřena v provozní době knihovny. 

Pavel Svoboda,
Městská knihovna Blansko

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

K čemu je to dobré?
 Tato otázka mne napadá v souvislosti s 
dvěma „metropolemi“ okresu. Čili komu je ku 
prospěchu na mnohých místech živená rivalita, 
projevující se v mnoha ohledech. Samozřejmě 
znám historii a pradávný příběh o „ukradeném“ 
statutu okresního města, tedy původní startér 
za vzájemnou rivalitou, která v některých situ-
acích hraničí až s nenávistí.
 Jedni druhé označují za Židy, druzí první 
zase za komunisty, v některých případech jsou 
tyto „pseudonymy“ myšleny vážně, v některých 
pak spíše s humorným nádechem. Přiznám 
se, že se s některými přáteli, pocházejícími 
z Boskovic špičkuju docela rád a svá slova 
nemyslím vůbec urážlivě.
 Jsou ale věci, které mi vadí. Někteří lidé 
se nedokážou povznést nad dávnou křivdu a 
rivalitu živí až zbytečně. Ze strany druhé pak 
zaznívají hanlivé hlasy se stejnou vehemencí. 
Přitom jsou tato dvě města na tom přibližně 
stejně, co se týče životního standardu, spor-
tovního vyžití nebo služeb.
 Namísto, abychom se v některých ohledech 
naučili spolupracovat, „řežeme“ do sebe na ka-
ždém kroku. Neznám všechna příkoří minulosti, 
jsem ostatně zastáncem pozitivní budoucnosti 
a vzájemné pomoci. První oblast, která mne v 
souvislosti se vzájemnou pomocí napadá, je 
sport. Zejména pak lední hokej a především 
mládežnické kategorie. Je to oblast, která je 
mi blízká, na zimním stadionu jsem vyrostl a 
hokeji vděčím za podstatnou část pozitiv, která 
mne v životě potkala. Troufám si říct, že hokeji 
rozumím. Rozumím tedy i současné krizi, která 
tento sport provází. Patřím k silným ročníkům 
let sedmdesátých, kdy jsme opravdu neměli 
nouzi o zájemce o tento zimní sport. Ani zde, 
ani v Boskovicích, ani v nedalekém Brně, kam 
se v dorosteneckém věku stahovali ti nejlepší 
z nás. Jenže silné ročníky jsou v nenávratnu. 
Kromě toho hokeji konkuruje celá řada jiných, 
méně náročných sportů (především fi nančně), 
počítačové hry a bůhvíco ještě.
 Přimlouval bych se tedy za užší spolupráci 
našich dvou měst. Nejsme od sebe tak daleko, 
některá mládežnická družstva by se mohla 
spojit, vytvořila by se jak konkurence, bez které 
se žádný sportovec neposune vpřed, ale zesílil 
by i tlak na sponzory, respektive vyjednávací 
pozice by byla silnější. V dospělé kategorii ať 
se hokejisté v zájemných zápasech třeba po-
zabíjejí (myslím to obrazně, nikoli doslova), ale 
mládež bychom mohli zkusit dělat společně. Ve 
dvou se to lépe táhne a věřím tomu, že časem 
by tady nějaký další reprezentant mohl znovu 
vyrůst.

Freddie
freddiemail@email.cz

S vysvědčením do knihovny S vysvědčením do knihovny 

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

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

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

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

SUPERSTARSUPERSTAR

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

od 1299,- od 1299,- 

od vel. 31od vel. 31

 Zdá se, že v součtu cen nenastala významná změna. Jako vždy je nejlevnější Kaufl and, suverénně 
nejdražší Billa a Albert se pohybuje uprostřed. Ale přece – v cenách Ramy, rohlíků, vajíček a rajčat 
došlo ke shodě všech tří prodejen. Taková shoda je dlouhodobě nevídaná. Zajímavý je i náhlý pokles 
dlouho kritizované ceny česneku, která ještě před pár dny setrvávala v Bille na nehorázné výši 159.90 
Kč a už je o 20 Kč nižší – i když je stále o stejných  20 Kč vyšší než u Alberta a v Kaufl andu. Doufejme, 
že vedení Billy pochopí, že i za tuto cenu je jejich ve srovnání s domácí odrůdou druhořadý česnek 
z dovozu stále méně prodejný. Z uvedeného sortimentu má Kaufl and dlouhodobě podstatně nižší 
cenu mléka, brambor, paprik, banánů, ale i dalšího zboží. 

- Šr - 

Zboží Kaufl and Billa Albert
Mléko v lahvi 1 litr 15,90 17,90 17,90
Rama 0,5 kg 39,90 39,90 39,90
Rohlík 1 ks 1,90 1,90 1,90
Vejce 10 ks 19,90 19,90 19,90
Brambory 1 kg 6,40 18,90 12,90
Česnek 1 kg 119,00 139,90 119,90
Rajče keř. 1 kg 19,90 19,90 19,90
Paprika bílá 1 kg 14,90 34,90 39,90
Banány 1 kg 19,90 24,90 24,90
Brokolice 1 ks 17,90 19,90 17,90
Jar 1 litr 43,30 44,90 34,90
nákup celkem 318,90 382,90 349,90
rozdíl 0 +64 Kč +31 Kč

 Ve čtvrtek 30. června 
skončila škola brzy. Pro 
děti se knihovna otevřela 
proto už od devíti hodin. 
Hned potom, jak dostaly 
vysvědčení, mohly se zapo-
jit do programu zábavného 
dopoledne. Dětské oddělení 
se proměnilo ve výtvarnou 
dílnu a společným úsilím za-
čala vznikat velká dekorace, 
inspirovaná létem. Kromě 
toho se tu četlo, luštilo, sklá-
daly se dřevěné hlavolamy.
 Celkem se vystřídalo 36 
dětí a ty poslední se zapo-
jily i do vyřešení detektiv-
ního pátrání „s komisařem 
Vrťapkou“. Chtěli jsme jim 
takto ukázat, že v knihách je 
ukryta spousta návodů, jak 
si o prázdninách užít volný 
čas.

Drahoslava
Křivánková

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz



315. července 2011   

Ani demokracie si seAni demokracie si se
spravedlností příliš nerozumíspravedlností příliš nerozumí

Očima občanůOčima občanů

Kdo je Freddie?Kdo je Freddie?

 V říjnu 2010 jsem složku materiálů předal předse-
dovi vlády Nečasovi. Slíbil, že se na to podívá, ale 
stejně jako všichni občany zvolení zástupci lidu, na 
které jsem se obrátil, to místo řešení přikryl nepro-
niknutelnou clonou nedotknutelnosti. Dokonce i ti, 
kdo se těmito konkurzy začali zabývat, přišli o své 
zaměstnání, kupř. redaktorka ČT Jana Lorencová a ze 
svého místa „dobrovolně“ po půl roce aktivity odešel 
i vrchní komisař protikorupční policie ministerstva 
vnitra a TV Nova za odvysílání informací o podivných 
konkurzech v Jihomoravském kraji dostala vysoký 
fi nanční postih. Až počátkem letošního roku projevil 
snahu nový ministr vnitra Radek John. Jím pověřená 
předsedkyně ústavně právního výboru Poslanecké 
sněmovny Karolina Pieke pozvala zainteresované 
osobnosti a představitele Občanského sdružení proti 
podvodným konkurzům na seminář nazvaný „Možná 
úskalí zneužitelnosti Zákona o konkurzu a vyrovnání 
a Insolvenčního zákona z pohledu omezování zá-
kladních lidských práv garantovaných Ústavou ČR“. 
Jednání probíhalo ve sněmovně od 8.30 do 16 hodin 
a většinu jednacího času zabrala situace v Jihomo-
ravském kraji. Akce se zúčastnil i poslanec Josef 
Novotný, který dokonce podal trestní oznámení na 
osoby podílející se na vyhlašování těchto konkurzů, 
které označil za brněnskou konkurzní mafi i. Nakonec 
skončil i ministr vnitra John, který se přičinil o odvolání 
JUDr. R. Vesecké a složka, kterou jsem mu poskytl, 
se najednou ocitla na brněnském Útvaru odhalování 
korupce a fi nanční kriminality. Na materiály mně tedy 
neodpověděl ministr vnitra, ale vedoucí 2. oddělení z 
Brna. Ještě než jsem dopis otevřel, mně bylo jasné, 
co v něm bude. Ano, vše zameteno pod stůl – v úřední 
řeči: „bylo odloženo“. A to i přesto, že už v roce 2005 
jsem v průvodním dopise JUDr. Vesecké uvedl, že 
pokud to budou řešit orgány Jihomoravského kraje, 
tak se nic nevyřeší. A tak se také opět v Brně stalo.
 Panu plukovníkovi, který mně to odložení sdělil, 
jsem odepsal, že jsem materiály poslal ministrovi 

vnitra, nikoliv na jeho brněnský útvar, a požádal jej 
o jejich zaslání zpět adresátovi. Druhá odpověď byla 
ještě zajímavější, než ta předešlá: „Vaše složka byla 
z kanceláře ministra vnitra (už jím nebyl R. John) po-
stoupena kanceláři policejního prezidenta a následně 
předána k vyřízení ÚOKFK SKPV exp. Brno. Tento 
postup neumožňuje předání věci zpět nadřízenému 
orgánu, případně ministru vnitra. Kterákoliv ze slu-
žebně nadřízených složek si může příslušné materiály 
vyžádat a budou jí poskytnuty.“ Jeden by si myslel, že 
vyjádření pana plukovníka z Brna dostane ministr a ten 
že rozhodne, co bude dál. Ale teď bude muset nový 
pan ministr uctivě požádat svého podřízeného, aby mu 
ministrovi adresovaný spis laskavě zpět zaslati ráčil!
 Jestli jsem to vše dobře pochopil, pak musím oso-
bám, které se na mně se svými trampotami obrátily 
odpovědět: „Po téměř šesti letech byl váš případ opa-
kovaně odložen s tím, že konkurzní správce nepochy-
bil a stát o 18 milionů nepoškodil, když Adast Blansko 
neprodal nejvyšší nabídce, která byla 45 milionů, ale 
za pouhých 27 milionů Kč, že Univa Blansko byla 
prodána cizímu zájemci i přes to, že konkurz na ni 
byl Vrchním soudem v Olomouci zrušen a k žádnému 
vypořádání nedošlo, že stejným Vrchním soudem byl 
zrušen i konkurz na nově postavenou zemědělskou 
budovu pana Kolaříka z Radošova, která byla do 
té doby rozkradena, takže z ní zbyly jen poškozené 
obvodní zdi, ale škoda ve výši 50 milionů uhrazena 
nebyla. Podobně i hotel Macocha v Blansku atd. atd.
 A kolegyni Janě Lorencové musím vzkázat, že kdy-
by se do toho nepletla, tak jí pan ředitel ČT Janíček 
nemusel sebrat její pořady Klekánice a Za zdí a poslat 
ji k vodě. Je to holka nepolepšitelná. Nepomohla jí 
ani zkušenost z totalitního konce šedesátých let, kdy 
jsme byli oba ze stejných důvodů již jednou z práce 
a tehdejšího Svazu novinářů ČSR vyhozeni a až v 
roce 1990 rehabilitováni. Zda budeme rehabilitováni i 
podruhé, vědí jen všichni svatí.

Jiří Šrámek 

Tak vypadá pomoc
 25. června jsem doprovázela svoji 73letou 
maminku na pedikúru do centra Svitava na Ko-

llárově ulici, naproti Penny marketu. Procházeli 
jsme vchodem vedle lékárny. Po třech, čtyřech 
schodech, je tam zvýšený práh a malý schodek. 
Mamka zakopla, spadla na zem a o čistič na boty 
si rozbila hlavu. Nemohla jsem ji uzvednout, 
proto jsem běžela do lékárny o pomoc, aby mi ji 
pomohli zvednout. Rozbitá hlava hodně krváce-
la. Najednou se objevil pán v cyklistickém úboru, 
zda nepotřebujeme pomoct. Samozřejmě jsem 
pomoc přijala, neboť mamka je těžší váhy. Pán 
mamku posadil na židli. Moc jsem poděkovala a 
volala záchranku. Pracovnice z lékárny přinesla 
gázu, peroxid a mašličky, abychom zmírnili 
krvácení, než přijede záchranka. Na místě byla 
během pěti minut a věnovala se mamce. Když 
jsme po ošetření a přesunu do záchranného 
vozu z místa odjížděli z druhé strany centra 
Svitava, zastavila nás na křižovatce pracovnice 
lékárny. Zaklepala na vůz, záchranáři otevřeli 
a pracovnice lékárny po mně požadovala za-
placení použitého materiálu a dala mi do rukou 
účtenku se slovy: „Vždyť jste žádala o pomoc!“ 
Prý by to musela platit ze svého.
 V té chvíli se mi chtělo brečet a mamka s 
bolestivým úsměvem z lehátka mi říkala, ať to 
zaplatím a na nic nečekám. Začala jsem hledat 
v peněžence, ale měla jsem jen větší bankovky, 
drobné na to nestačily. Záchranáři v nastartova-
né sanitce se pozastavili nad chováním pracov-
nice lékárny, svědomí mi ale nedalo a tak jsem 
vystoupila a šla to zaplatit.
 Takže tady názorně vidíte, jak vypadá v 
dnešní době pomoc v nouzi, a zvláště od „pro-
fesionálů“.

Lenka Nejzchlebová

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

 Takovou otázku si asi klade velká část čtenářů při čtení jeho pravidelných sloupků. Kde se vzal, co je 
zač, co tím sleduje, kdo se za přezdívkou ukrývá, takové a ještě jiné otázky občas nacházím v redakční 
poště. A protože mám ve zvyku vždy představit svoje pravidelné spolupracovníky (pokud vydrží), činím 
tak i tentokrát. Freddie vydržel, svoje vlastní jméno Petr Drahovzal zveřejnil už v jednom z prvních 
sloupků a mně nezbývalo nic jiného, než abychom našli volnou chvilku ke krátkému rozhovoru.

 Ještě než za-
čneme, musím 
vám prozradit, 
že jsme se se-
známili asi před 
deseti lety, kdy 
jsme diskuto-
vali nad tématy 
mých úvodníků. 
Ne vždy jsme byli 
jednotni. Fred-
die pak odešel 
za prací do za-
hraničí a dlouho 
jsme se neviděli. 
Dříve se tomu 
říkalo „jít na zku-
šenou“. Zažil a 
viděl hodně, bylo 
by toho na ně-
kolikastránkový 
rozhovor. Dnes 
vás ale sezná-
mím jen s tím, co 
je psáno v titulku.
Monitor:  
 Už víc než rok píšeš do Monitoru své sloupky. 
Přiznám se, že jsem nevěřil, že tak dlouho vydržíš. 
Co tě vlastně přimělo k tomu psát zrovna sem? A 
proč volíš témata, která běžné čtenáře často nad-
zvedávají ze židlí?
Freddie:
 Není mi lhostejný život kolem mne. Takže proto 
ty moje glosy. Občas se někomu do vkusu trefím, 
občas asi ne, ale není na světě přece člověk ten, 
který by se zavděčil lidem všem... Monitor jsem zku-
sil, napadlo mne, že by nemuselo být úplně od věci 
publikovat názory někoho z mladší generace, mezi 
kterou se ještě pořád počítám. Občas je těžké najít 
téma, ostatně to asi každý, kdo pravidelně zkouší 
publikovat, ví moc dobře. Nechci se omezovat jen 
na Blansko, svým životem jsem spíše kosmopolita, 
tak proto občas ty „úlety“ směrem k celostátní poli-
tice nebo do světa. Ale nemyslím si, že je to chyba, 
všichni jsme součástí jednoho světa, vzdálenosti 
se zkracují, technologie se zrychlují. O tom ostatně 
svědčí i ohlasy na mé sloupky.
Monitor:
 Nejsou ale vždycky kladné a hlavně některé čte-
náře neustále sužuje stejná otázka: Kdo je Freddie, 
proč se skrývá?
Freddie:
 Taky jsem si všimnul. A přiznám se, že to nechápu. 
Ostatně jeden z mých sloupků jsem tomuto tématu 
věnoval. Za nic se neskrývám. Ten, kdo Monitor 
čte pravidelně mé celé jméno zná, sám jsem se 
v úvodním sloupku představil celým jménem. Ta 
přezdívka se mnou prostě žije od roku 1985. A když 
může někdo používat značku, jako například vyda-
vatel Monitoru, proč bych nemohl já? Navíc, většina 
známých mě oslovuje Freddie a někteří si na první 
nástřel ani nevybaví moje pravé jméno.
Monitor:
 Jestli chápu dobře, ve volném čase píšeš repor-
táže a fejetony. Zdarma, pro zábavu. Co tě tedy ve 
skutečnosti vlastně živí?
Freddie:
 Pracuji pro docela významnou fi rmu v oblasti 
informačních a komunikačních technologií jako kon-
zultant v oblasti bezpečnosti. Šifrování, digitální pod-
pisy, procesní bezpečnost, bezpečnostní analýzy, 
audity. Je to skvělá práce, představuje výzvu téměř 
každý den. Projekty, kterých se účastním, zahrnují 
jak soukromou, tak i státní sféru. Jsem rád, že se mi 
podařilo v takovém oboru realizovat, o detailech se 
ale bavit nechci, z profesních důvodů ani nemohu.
Monitor:

 Několikrát jsi ve sloupcích zabrousil na téma Ame-
rika, napsal  pro Monitor obsáhlou reportáž, která na 
pokračování stále vychází. Proč právě Amerika se 
stala prostředníkem tvých žurnalistických seberea-
lizací?
Freddie:
 To je jednoduché. Měl jsem možnost tam několik 
let strávit. Pobyt mi dal strašně moc. A nemám na 
mysli jen jazyk, rozhled, zkušenost, starost o sebe 
sama. Každému bych to doporučil. A nemám teď na 
mysli jen USA nebo Kanadu, jakákoliv zahraniční 
zkušenost je dobrá. Dřív se přece taky chodilo do 
světa, ne? Tak proč to nezkusit. A co jsem dělal? Od 
malíře pokojů, přes práci v obchodě s nábytkem až k 
hokeji, jako hráč i trenér. Amerika mě naučila tomu, 
co u nás pořád ještě většina populace nechápe: 
Umět se postarat sám o sebe, mít svůj vlastní názor 
a nenechat se ovlivnit lidmi, kteří sice z Blanska 
nevytáhli paty, ale tváří se, jako by měli patent na 
rozum. Snad jim aspoň trošku pootevřu oči.

Monitor děkuje za rozhovor.

 Od roku 2005, kdy jsem předal nejvyšší státní zástupkyni JUDr. R. Vesecké materiály o třinácti podiv-
ných konkurzech v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, se dodnes nic nevyřešilo. Za tu dobu byla 
mnou s tímto stavem seznámena řada poslanců, ale pouze JUDr. Z. Bebarová-Rujbrová se snažila svojí 
korespondencí s ministrem spravedlnosti Pospíšilem něco řešit, ale on ani paní poslankyni na zaslanou 
korespondenci neodpověděl.

Záběr z jednání o konkurzechZáběr z jednání o konkurzech
v Parlamentu ČR dne 1. dubna 2011.v Parlamentu ČR dne 1. dubna 2011.
Foto: - Šr -Foto: - Šr -
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New York City podruhé
Big Apple
 Městu se přezdívá od 20. let minulého století 
„Velké jablko“, přičemž město samo se k této 
přezdívce jako ofi ciální přihlásilo v letech sedmde-
sátých. Údajně tento termín začali používat konžští 
závodníci, jako referenci na závody kolem NYC 
jako „Race around Big Apple“, ale kdo ví, jak je to 
doopravdy. Pohled na velké jablko je fascinující. 
Zejména ze vzduchu, ať již z letadla, které se blíží 
na přistání na kterékoli ze tří mezinárodních letišť 
nebo z některé z vyhlídkových teras.
 Po zničení obou věží WTC, kde se nacházela 

restaurace a vyhlídková terasa, 
zůstala jako hlavní atrakce vy-
hlídka na Empire State Building. 
Respektive hned 2 vyhlídky. Jed-
na (venkovní) se nachází v 82. 
patře a ta druhá o kousek výš, ve 
102. patře (vnitřní). Za návštěvu 
aktuálně nejvyšší budovy NYC 
(až do dostavby Freedom Tower 
na místě bývalého WTC) se 
platí a musíte počítat s poměrně 
dlouhou frontou na vstupenky 
(pokud si je nepořídíte předem) a 
na bezpečnostní prohlídku. Obě 
fronty se dají obejít tím, že si za-
koupíte vstupenku s příplatkem 
za „Express“, čímž se můžete 
nahoru dostat dříve. Rychlovýtah 
vás dopraví nahoru velmi rychle, 

po schodech by výstup trval asi o 
dost déle, ten si ostatně můžete vy-
zkoušet jen jednou v roce, kdy se v 
Empire State Building stává místem 
závodu v běhu do schodů. Ale to 
raději zkoušet nebudu, asi bych se 
zadýchal... S kamarádem jsme si 
dělali legraci, že ve fi lmu King Kong 
na tuto dominantu města lezla velká 
opice, v rámci naší návštěvy pak 
opičáci dva menší (já a on).
 Kdo nechce trávit čas ve fron-
tě, může vyzkoušet jinou vyhlídku, 
například na střeše Rockefellerova 
centra (Top Of The Rock), kam se dá 
dostat rychleji a podle mnohých je 
vyhlídka lepší. Nedokážu to rozsou-
dit, vyhlídky jsou obě krásné, možná 
ještě okolí Rockefellerova centra 
stojí za zmínku, známým místem 

je zejména ledová plocha (můžete si půjčit brusle 
a zabruslit si zde). Pokud se pak do New Yorku 
dostanete okolo Vánoc, nenechte si ujít pohled 
na vánoční strom, kterému vévodí hvězda z dílny 
šperkařského impéria Swarovski.
 Asi každý v New Yorku „zabloudí“ především 
na Times Square. Spousta reklam, upoutávek na 
nové fi lmy nebo hry na Broadwayi, prostě živé 
místo, které si „zahraje“ v každém druhém fi lmu 
z prostředí tohoto města. A samozřejmě (zase) 
taxíky. Nemohl jsem si nechat ujít ani nedalekou 
„lentilkárnu“, tedy M&M’s World, obchod s lentil-
kami.
 Určitě stojí za to projít si Broadway, a pokud 
je to váš šálek kávy, zajděte si na nějakou hru, 
muzikál, či show. Sice si zase vytrpíte nějaký čas 
ve frontě, ale být u Late Show Davida Lettermana 
nebo u toho, jak se zřítí herec, který znázorňuje 
Spidermana do hlediště, asi bude patřit mezi vaše 
super zážitky.
 Jak už teď vidím, zase nestihnu popsat tohle 
město ani druhým zastavením. Je tam toho to-
lik... Takže zkusím příště třeba hrobku prezidenta 
Granta, Brooklyn nebo Columbia University, či 
Washington Square nebo Flatiron Building...

Petr J. Drahovzal

Times SquareTimes Square

Times SquareTimes Square

Empire State Building: Empire State Building: 
Pohled z vyhlídky Pohled z vyhlídky 

M&M’s WorldM&M’s World

Milým překvapením se v centru města stala výstava boskovického za-
hradnictví Petra Lebiše nazvaná „Blansko – město květin“, kterou v neděli 
3. července představil občanům starosta Ing. Lubomír Toufar. Součástí 
slavnostní chvíle byl i koncert dechové hudby Olšověnka.

Dosud nevídaný pohled na historickou radnici Města Blansko. Stejně 
ožil krásou květin celý park na náměstí Svobody a Rožmitálova ulice. 
Dle vyjádření starosty i pana Lebiše bude tato prospěšná spolupráce 
pokračovat i v příštím roce a stane se dlouhodobou tradicí.

Výstava zaujala nejen dospělé, ale pan Lebiš pamatoval i na děti, pro 
které se předmětem zájmu staly hračky na hladině kašny. Krásný dojem z 
výstavy znevážil odporný čin zloděje, který v noci ukradl jednu z velkých 
nádob, jejíž obsah vysypal na trávník a zmizel.           Text a foto: - Šr - 

* KVĚTINOVÁ FOTOREPORTÁŽ ** KVĚTINOVÁ FOTOREPORTÁŽ *

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

 ...bylo nejčastěji slyšet od účastníků slavnostního 
zahájení výstavy nazvané „Blansko město květů“, 
kterou na náměstí Svobody a na Rožmitálově ulici 
připravil boskovický zahradník Petr Lebiš spolu s 
Českým svazem zahrádkářů z Ráječka. Součástí 
květinového dopoledne byl i koncert blanenské ve-
řejnosti důvěrně známé dechové hudby Olšověnka. 
 Výstava a její ohlas překonaly všechna očekává-
ní. Zatím, co blanenská květinářství dokázala jen 
omezovat chodce ať už bezohledně vystavovaným 
komerčním zbožím na chodnících, nebo zabírat, 
bohužel se souhlasem stavebního úřadu, části chod-
níků vysunutými schodišti, boskovický zahradník 
dokázal občany Blanska svojí mimořádně atraktivní 
výstavou potěšit. Všechny, dokonce i jednoho zlodě-
je, který se panu Lebišovi odvděčil ukradením jedné 
z velkých nádob, jejíž nelehký obsah vysypal na 
trávník a zmizel. Doufejme, že se podaří chmatáka 
identifi kovat ze záběrů některé z kamer městské 
policie umístněných v okolních ulicích a na nám. 
Svobody. 
 Dle sdělení starosty Ing. Toufara i pana Lebiše, 
byla učiněna dohoda, že vzájemná spolupráce bude 
pokračovat i v příštím roce. 

- Šr -

Krása, nádherné, to tu ještě nebylo...Krása, nádherné, to tu ještě nebylo...

Ani severní část náměstí Svobody nepoznala v celé 
své historii takovou krásu. Doufejme, že výstava 
pana Lebiše bude vedení města inspirovat k trvalé 
květinové výzdobě tohoto prostranství, které kromě 
památníku zatím živoří jen se dvěma litinovými 
hříbaty. 

Foto:  - Šr - 

Restaurace U SLUNCE
*** Nová kuchyně + vzduchotechnika

Restaurace * pivnice * zahrádka ***
Kuchyně:
* denní menu za 69,- Kč a 79,- Kč - bereme STRAVENKY!!!
* pevná nabídka jídel z jídelního lístku + speciality podniku
* TIP! pečená vepřová kolena, žebra, telecí řízek
* každý týden čerstvé škvarky
* klasická česká kuchyně - svíčková, dršťková, tlačenka
Zahrádka:
* dětský koutek se zahrádkou a živými ovečkami
* klobásy z udírny
* pro děti zmrzlina a domácí lívanečky

Možnost pořádání oslav, svateb, večírků...
Na vaše přání vám připravíme prakticky cokoliv...

Otevřeno:
Po - Čt: 10 - 22
Pá - So: 10 - 23
Neděle: 10 - 21

Zveme vás do
nově otevřené
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Jak bude vypadat hřiště u přehrady Palava?Jak bude vypadat hřiště u přehrady Palava?

Anketní lístekAnketní lístek
Rekonstrukce hřiště PALAVARekonstrukce hřiště PALAVA

 Dnes máte možnost ovlivnit vlastním hlasem vizáž budoucího dětského hřiště v 
rekreační oblasti Palava. Na snímcích vidíte možné varianty řešení, v anketním lístku 
se rozhodněte, jak by podle vás mělo hřiště vypadat. Podrobnější informace včetně 
slovního komentáře najdete na webových stránkách města www.blansko.cz, jsme si 
však vědomi toho, že ne každý má internet, proto volíme tuto tiskovou formu. Děku-
jeme za pochopení a očekáváme vaše vyjádření.

 Anketní lístek je určený pouze pro občany s trvalým bydlištěm ve městě Blansko nebo jeho měst-
ských částí.

O CO JDE
 Město Blansko připravuje rekonstrukci dětského hřiště Palava. Jeho součástí bude mimo jiné i odstranění 
nevyhovujících herních prvků, doplnění dopadových ploch a rozšíření o nové herní prvky, a příp. doplnění 
o fi tness prvky apod. 
 Návrh není defi nován Městem Blansko, ale fi rmami mající o realizaci dětského hřiště zájem. Jejich návrhy 
Vám předkládáme k posouzení. 

JAK HLASOVAT
 Máte li zájem, aby vyhrála ta varianta, která se Vám nejvíce líbí, je nezbytně nutné vyplnit tento anketní 
lístek a ten:
* buď v papírové podobě doručit na jednu z podatelen radnice a to  na nám. Svobody 3, nebo nám. 
Republiky 1.
* nebo zaslat na adresu Město Blansko, odbor INV, nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko, 
* nebo je možné taktéž zaslat elektronicky na adresu: blansko.ankety@gmail.com.

DO KDY HLASOVAT
 Písemné anketní lístky musí být doručeny na radnici města nejpozději do: pondělí 25.07.2011 do 16:00. 
Elektronický anketní lístek odeslat nejpozději do pondělí 25.07.2011 do 24:00
KDO MŮŽE HLASOVAT:
 Hlasovat smějí pouze dospělí občané a jejich děti od 10 let, s trvalým bydlištěm ve městě Blansko a jeho 
městských částí. Děti od 10 let hlasují prostřednictvím svých rodičů.

HLASOVACÍ PRAVIDLA
ANKETNÍ LÍSTEK MÁ TOLIK HLASŮ, KOLIK OSOB VYPLNÍ POŽADOVANÉ ÚDAJE. KAŽDÁ OSOBA MÁ 
POUZE JEDEN HLAS (NELZE HLASOVAT OPAKOVANĚ).
POČTU OSOB, KTERÉ VYPLNÍ ANKETNÍ LÍSTEK, MUSÍ ODPOVÍDAT POČET KŘÍŽKŮ U VARIANT. V 
OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE STÁVÁ ANKETNÍ LÍSTEK NEPLATNÝ.
PŘ.: RODINA 4 OSOBY, DVĚ DĚTI 10 A 12 LET. VARIANTA XX – 2 KŘÍŽKY, VARIANTA YY – 1 KŘÍŽEK, 
VARIANTA ZZ – 1 KŘÍŽEK
VARIANTA ZÍSKÁVÁ HLASY ZA KAŽDÝ KŘÍŽEK. V PLATNÉM ANKETNÍM LÍSTKU.
OVĚŘENÍ PLATNOSTI HLASOVACÍCHO LÍSTKU:
 Každý anketní hlas bude ověřen v registru obyvatel, a nebude li obsahovat rozpor, bude zařazen do 
hlasování. Návrh hřiště, který dostane nejvíce hlasů, bude realizován v roce 2011.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 Vyplněním a odesláním tohoto anketního lístku vyjadřujete Městu Blansku souhlas ve smyslu zákona 
č.101/2000 Sb. ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání osobních údajů pro potřeby této ankety. 

HLASUJÍCÍ OSOBY:

Zakřížkujte návrh, který jste vybrali
JEDNA HLASUJÍCÍ OSOBA MÁ POUZE JEDEN HLASOVACÍ KŘÍŽEK:

Děkuji Vám za spolupráci a Váš čas strávený při vyplňování dotazníku a přeji dobrou volbu.
Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a územního rozvoje 

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

 NÁVRH „A“

 NÁVRH „B“

 NÁVRH „C“

 NÁVRH „D“

 NÁVRH „E“

 NÁVRH „F“

A

B

C

D

F

E

Kompletní prezentace návrhů hřišť vč. komentáře je uveřejněna na www.blansko.cz.
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Oáza uprostřed městaOáza uprostřed města

Přírodní kosmetika frčíPřírodní kosmetika frčí 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
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 Když jsem šel před měsícem do hotelu Dukla pro inzerát na letní zahrádku, vůbec jsem netušil, 
co vlastně uvnitř objektu uvidím. Uprostřed zdevastované budovy, která je už od sametové revoluce 
předmětem soudních pří, vytvořila provozovatelka baru pěkný koutek, z něhož na první pohled čiší 
pohoda a klid.
 Je škoda, že o tom mnoho lidí neví, Dukla nemá 
mezi lidmi asi dobrou pověst. Vytvořit něco nového, 
zvláště pro letní měsíce, kdy Blanskem proudí řady 
turistů, to byl krok do neznáma. Nicméně výsledek 
je skvělý! Dřevem obložená prostora s dřevěným 
nábytkem, čtvercový bar a gril, dětský koutek a slu-
nečníky, v tu chvíli máte pocit, že jste se ocitli někde 
na pobřeží Středozemního moře. Ve skutečnosti jste 
ale v Blansku, přímo v centru města, a můžete si 
vychutnat klid a pohodu srovnatelnou se středomoř-
ským pobřežím. Navíc vám vedení podniku nabízí 
kromě standardních služeb věc nebývalou, vhodnou 
především pro obyvatele paneláků, kteří nemají 
možnost dnes tolik populárního domácího grilování. 
Stone Bar jim to ale umožní. Objednáte si termín, 
koupíte si maso, naložíte podle vlastního receptu a 
ve Stone Baru si ho sami ugrilujete. K tomu si dáte 
dobře vychlazené pivko, vínko nebo nealko, děti se 
vyřádí v koutku jim určeném a nemusíte absolvovat 
dlouhou cestu na jadranské pobřeží. Vše máte doma, 

přímo před nosem. Zajděte se sem podívat, a pokud 
máte zájem o domácí grilování, zvedněte telefon 
nebo mailujte, kontakty jsou v inzerátu na str. 4.

PM

 Je to sortiment, který v Blansku příliš zastoupen není, okrajově jen v některých prodejnách. Jediná 
specializovaná prodejna byla otevřena nedávno v obchodní pasáži Centrum na Rožmitálově ulici. 
Majitelkou je paní Marie Beličková, a když jsme společně připravovali rámečkovou inzerci, popovídali 
jsme si podrobněji o tom, čím pestrobarevné lahvičky naplněné nejrůznějšími voňavými ingrediencemi 
mohou zaujmout zákazníky.

 „Přírodní kosmetika je mezi lidmi stále více oblí-
bená. Náš svět je přechemizovaný, na většině etiket 
běžně prodávaných výrobků vidíme škodlivá „éčka“ 
a další chemické a syntetické látky, umně skryté 
pod nejrůznějšími nesrozumitelnými zkratkami.  
Chci svým zákazníkům nabízet produkty, které jsou 
oproštěny od jakékoliv chemie, přirozeně voňavé, a 
taky léčivé,“ říká majitelka před exkurzí mezi vitrína-
mi. „V nabídce máme mýdla, šampóny, sprchové a 
tělové gely, vše na ryze přírodní bázi od prostějovské 
fi rmy PROCYON, která se na přírodní kosmetiku 
specializuje. Kosmetika je vhodná pro ženy i muže 
ke koupelím, ošetření pleti, máme v nabídce různé 
olejíčky či koupelové soli, tady jde o relaxační záleži-
tosti, které blahodárně působí na lidský organismus. 
Další řada obsahuje výrobky z léčivého konopí, jiná 
zase vřídelní soli z Karlových Varů, taky tu máme v 
poslední době velmi vyhledávanou řadu výrobků z 
kozího mléka,“ pokračujeme v prohlídce sortimentu.
 V regálech, které takřka každý den jsou doplňo-
vány novými a novými výrobky, jsem objevil další 
zajímavosti. Například speciální oleje s bylinkami, 
vhodné pro grilování, do omáček nebo na těstoviny. 
Taky bylinné čajíčky proti 
nejrůznějším neduhům: 
dna, migréna, klimakteri-
um, cukrovka, lupénka – to 
vše lze léčit za pomoci 
správných bylinek.
 Hojně jsou zde zastou-
peny i výrobky z kono-
pí, které mají blahodárné 
účinky na kožní problémy. 
Jsou tu k dostání ve for-
mě mastiček s vysokým 
antibakteriálním účinkem, 
vlasových vod, pro muže 
gelů po holení či pleťových 
masek. Obdobné účinky 
má i kosmetická řada na 
bázi zeleného čaje, která 
je prý zvláště oblíbená. 
Nejenže krásně voní, ale 
má rovněž ochranné fak-
tory proti sluníčku a navíc 
obsahuje vitamíny B, C a 
řadu organismu prospě-
ných minerálů.

 Čím je tato prodejna ale opravdu ojedinělá, to 
jsou lázeňské oplatky. „Jsme asi jediná prodejna v 
Blansku, která má v nabídce čerstvé lázeňské oplatky. 
Blansko sice není lázeňské město, ale proč by si zdej-
ší obyvatelé anebo turisté, kteří sem v těchto dnech 
hojně zajíždějí, nemohli dopřát oblíbenou pochout-
ku? Dováží nám je za čerstva vyhlášená pekárna z 
Luhačovic a podle toho, jak odbyt pozvolna roste, 
kvalita je zaručená. V nabídce jsou nejen tradiční 
oříškové kulaté oplatky, ale také křupavé trojhránky 
a celá řada oplatků s nejrůznějšími příchutěmi, stačí 
jen přijít a ochutnat,“ pokračujeme v rozhovoru a 
majitelka pro ilustraci otevírá krabičku s voňavými 
kulatými oplatkami. Neodolal jsem, byly skvělé!
 A tak jestli máte chuť, zajděte do obchodní pasáže 
Centrum. Oplatkami potěšíte sebe i své blízké, a 
pokud vás zajímá i ostatní sortiment, můžete si za-
koupit i něco z té výše uvedené přírodní kosmetiky. 
Je kvalitní a není příliš drahá. Je už jen na vás, jestli 
se vám sortiment nové prodejny trefí do vkusu či 
nikoliv.  Za zkoušku ale nic nedáte, zkusíte, uvidíte. 
Podrobnější informace najdete vedle v inzerátu.

PM
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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
* El. řetězovou pilu Matrix, lišta 40 cm, 1800W. Do 
1000,- Kč. Tel. 776822678.
* Dřevěnou garnyž a radiátor, cena dohodou. Tel. 
776822678.
* Škoda Fabia Combi, r.v.2004, 1.2 HTP, 47kW, 94 
tis.km,1. majitel, servisní knížka. Tel. 602767546.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* Garáž na Písečné nebo Údolní ulici. Tel. 608620508.
* Zachovalý akordeon střední velikosti. Tel. 
721453787.
* Malou ledničku či mrazničku, funkční. Tel. 
608620508.
* Byt 2+1 v Blansku nejlépe Sever, Zborovce. Tel. 
776642667.

* Nabízím k pronájmu byt 2+1 v Blansku, Absolonova 
ul. Byt je po rekonstrukci. Cena 5.000,- + inkaso. 
Tel. 777642353.
* Nabízíme k pronájmu luxusní byt (95 m2) v centru 
Blanska včetně kompletního moderního zařízení,  
samostatné garáže, okrasné zahrady s bazénem 
se solárním ohřevem a posezením na grilování. 
Pronájem 13 tis. + inkaso. Tel. 723082043 (ne RK).
* Nabízíme k pronájmu komerční prostory - 100 m2 
-  v centru Blanska (dříve lékárna a pojišťovna). Sou-
částí je dvůr s garáží a okrasnou zahradou  včetně 
možnosti více parkovacích stání. Pronájem 13 tis. + 
inkaso. Tel. 723082043 (ne RK).
* Pronajmu 2 zařízené pokoje se soc. zař. a KK 
(samostatný byt) v RD u Blanska dojíždějícím re-
kreantům, studentům, brigádníkům. Tel. 776822678.
* Nabízím ubytování v RD pro jednoho muže - ne-
kuřáka. Tel. 728834066.

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

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté – Kytarový večer 8, 10.8.2011 v 
19 h, Hudební klub SURF Kotvrdovice, cena 150,- Kč
Tři sestry Gambrinus Tour 2011 – 10.9.2011 v 18.30 
h, Blansko – baseballové hřiště
Daniel Landa Tour 2011 – 9.11.2011 ve 20 h, Brno 
– Hala Rondo, cena 470,- Kč a 790,- Kč
Olympic 2011 – 12.11.2011 v 19.30 h, Blansko – 
Dělnický dům, cena stání 350,- Kč do 2.9. 2011, 
400,- Kč od 3.9. 2011
 
Ticketpro:
31.8. 2011 Lucie Bílá - Boskovice, Hrad Boskovice
23.9. 2011 Ewa Farna - Brno, KC Semilasso
25.9. 2011 Caveman - Brno, Divadlo Bolka Polívky
25.11. 2011 Apokalypsa 34 – Brno, BVV

Ticketstream:
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
Hradologie 2011 – Slavkov-Austerlitz, Valtice, Vranov 
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-
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         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

NOVÁ ADRESA:
ROŽMITÁLOVA 40, Blansko
(nad restaurací Punkva)

Půlmaraton Moravským krasem Půlmaraton Moravským krasem 
bude mít rekordní účastbude mít rekordní účast

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.

Redakce MONITORuRedakce MONITORu
přeje všem čtenářůmpřeje všem čtenářům
příjemnou dovolenoupříjemnou dovolenou

Letos se uskuteční třetí školní setkání 
všech našich tříd ročníku 1960/1959, 
všech, kteří opustili lavice blanenských 
základních devítiletých škol v roce 1975.
 
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 dů-
vodů nedostatečné kapacity salónku v 
restauraci Myslivna v Blansku.

Aktuální seznam spolužáků a dostupná
fotodokumentace je na internetu 

Jaroslav Drašar, tel. 602 882 227

 Jak jsme již v minulém Monitoru informovali, připravuje se po roční odmlce pokračování tradičního 
Půlmaratónu Moravským krasem. Jeho start bude v neděli 4. září v 15.20 hod. jako obvykle na nám. 
Republiky a po absolvování dvou okruhů městem po tradiční trati k Punkevním jeskyním a zpět.

 Předcházet mu bude ve 12.55 
hod. 1600 m dlouhý Běh pro zdra-
ví a ve 13.20 hod. 3.2 km dlouhý 
Běh ulicemi města. Jak informovali 
pořadatelé na tiskové konferenci 
místostarosty Ing. Jiřího Crhy, do 
těchto dnů již obdržela Informační 
kancelář Blanka přihlášky od 328 
závodníků, co je takřka trojnásobek 
bývalé účasti a další přicházejí z 
patronátních měst - polské Legnice 
a maďarského Komárna. 
 Součástí sportovního odpoled-
ne bude vystoupení souboru TAP 
dance studio Blansko, koncert sku-
pin Kamil Střihavka & Leaders a 
Prorock, připraven bude dětský 
koutek s tvůrčí dílnou pro děti a 
doprovodné sportovní soutěže.
 Je záslužné, že po šestnácti ročnících bude tento 
závod úspěšně pokračovat. Organizátoři se netají 
snahou přispět k tomu, aby se Půlmaratón Moravským 
krasem stal opět mistrovstvím České republiky, jak už 
se vyjádřila řada účastníků dřívějších ročníků. Terén 

Moravského krasu sportovce zaujal více, jak okruhy 
po městských komunikacích v Praze, Pardubicích 
a dalších městech. Doufejme, že to nezůstane jen 
zbožným přáním.

Jiří Šrámek

Léto s pohybemLéto s pohybem

Cvičení v tělocvičně: 
Úterý a čtvrtek 19-20 hod. ZUMBA
– kombinace aerobiku a latinsko-amerických tanců. 
Vede: Marcela Klevetová 
Středa 19-20 hod. CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNÁCH
– kondiční cvičení kombinované s posilováním celého těla.
Vede: Jana Kučerová 

5.7. – 14.7. Chorvatsko – Pakoštane
Pobyt u moře se cvičením a tancem
(pilates,fit dance aerobic, orientalní tanec)
Cvičitelky: Ing. Jitka Pokorná a Mgr. Jana Kuncová

MASÁŽE 
- Kondiční, sportovní, klasické – dle objednávky
- Provádí: Robin Kunc a Jana Kuncová

Informace o všech uvedených aktivitách:

Mgr. Jana Kuncová * Tel. 776 140 953

Pozvání na Půlmaratón Moravským krasem má už i svoji pojízdnou reklamu. Pozvání na Půlmaratón Moravským krasem má už i svoji pojízdnou reklamu. 
Asi i proto už se dva měsíce před startem sešlo přes tři stovky přihlášek.Asi i proto už se dva měsíce před startem sešlo přes tři stovky přihlášek.

Na tiskové konferenci představil místostarosta Ing. Jiří Crha skupinu pořadatelů, kterou tvoří Občanské sdružení Na tiskové konferenci představil místostarosta Ing. Jiří Crha skupinu pořadatelů, kterou tvoří Občanské sdružení 
„Sportuj s námi“ vedené Petrem Bartoškou a Informační kancelář Blanka.                                              Foto:  - Šr -„Sportuj s námi“ vedené Petrem Bartoškou a Informační kancelář Blanka.                                              Foto:  - Šr -



MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává Petr Müller, technický redaktor a inzerce - Martin Müller, adresa redakce Sloupečník 49, 678 01 Blansko, tel./fax/zázn.: 516 419 816, mobil: 602 543 381, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP  a. s., 
Cyrilská 14, 602 00 Brno. Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku, Rájci-Jestřebí  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.
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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

,

Hurá k voděHurá k vodě

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

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

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

Před prázdninami
 Zřejmě v posledním článku, než se odloučíme 
a nastoupíme zaslouženou dovolenou, bych vás 
chtěl seznámit s probíhajícím VII. ročníkem „ČAD 
CUPU“. Tato dlouhodobá letní soutěž tříčlenných 
družstev dospěla do své první poloviny. I když se 
jí letos účastní menší počet družstev, jak tomu 
bylo v letech předešlých, má nečekaně dynamický 
spád. Soutěž je vyrovnaná, utkání většinou končí 
výsledkem 5:4 a hráči si libují, jak si pěkně zahrají. 
Tabulka k 10. červenci je následující:

 V součinnosti s touto soutěží vedeme pořadí 
vyhraných setů všech jednotlivců. V této soutěži, 
která je ovlivněna nestejným počtem odehra-
ných zápasů vede zatím Jindřich Čeladín se 42 
vyhranými sety následován Nabilem Laiem 37 
vyhraných setů. Oba dva jsou z družstva PTÁCI. 
Za nimi na dalších místech je trojice BOSKOVIC, 
Jirka Vybíhal 27, Luděk Řehoř 22 a Radovan 
Štumpa 21. 21 bodů také má Pavel Blažek H. M. 
M.
 V soutěži „Turnajový LEADER“, kde se bo-
duje umístění prvních 10 hráčů na pravidelných 
squashových turnajích, vede po červnovém zá-
polení Jindřich Čeladín 142 bodů, druhý Nabil 
Lai má 128 bodů. Na celkové vítězství mají ještě 

šanci třetí Jaromír Matal 86 a čtvrtý Luděk Řehoř 
84 bodů. Ostatní hráči již ztratili i teoretickou šanci 
na vítězství. Bodovalo zde 30 hráčů.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde se započítávají 
všechny odehrané sety z turnajů, živí svou naději 
na celkové vítězství více hráčů. Vede Václav Pe-
lant 218 setů. Druhý Luděk Řehoř 205, třetí Nabil 
Lai 196 a čtvrtý Jaromír Matal 190 setů jsou v úz-
kém kontaktu. Zde však mohou vystrčit své růžky 
i další hráči v pořadí, kde je vedeno 42 playerů.
 Vzhledem k tomu, že tento článek, jak se zmi-
ňuji v úvodu je poslední před dovolenými, chtěl 
bych vám popřát jménem a.s. ČAD BLANSKO 
a squashe příjemnou a slunnou dovolenou se 
šťastným návratem. Věřím, že si po zrekreování 
cestu k nám opět najdete.
 Protože červencový turnaj, když čtete tyto řádky 
je za námi a s výsledky Vás seznámím někdy 
příště, chtěl bych upozornit, že srpnový turnaj je v 
sobotu 20. srpna od 13 hodin a pozor, po dovolené 
otevíráme v pondělí 15. srpna od 15 hodin.

-rl-

1. PTÁCI 5 4 1 25:20 8

2. BOSKOVICE 4 2 2 19:17 4

3. KILLERS 3 2 1 14:13 4

4. H. M. M. 4 0 4 14:22 0

 • 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!

ptal se vnouček ovlivněn reklamou. Měli jsme smůlu. 
Divoká řeka, což je proud vody hnaný čerpadlem 
v nerezovém korytě (to píšu pro ty, kdož nikdy po-
dobnou atrakci neviděli), se rozjela o půl třetí a to 
jsme nestihli. Další vlnu ohlásil plavčík na čtvrt na 
pět a tak jsme trpělivě čekali. Spolu s námi čekaly 
samozřejmě další stovky návštěvníků a všichni 
se v tu chvíli nahrnuli do úzkého koryta. Vznikla 
nepopsatelná skrumáž, hlava na hlavě. Puberťáci 
byli pověšení na stěnách, řehtali se a brzdili provoz, 
aby nohama mohli stahovat podprsenky svým spo-
lužačkám, maminy ječely, protože jejich dítka mizela 
pod hladinou a otcové je kašlající a brečící lovili u 
výjezdu z atrakce, která je v jiných zařízeních v 
provozu buď neustále, nebo v krátkých, maximálně 
půlhodinových intervalech. V Blansku 14:30, 17:15 
a 18:30, jak mi sdělil plavčík, prý to tak nastavilo 
vedení. Nevím, jak dlouho řeka tekla, ve srovnání 
s přestávkami to byl jen zlomek. Zlomek času trval 
rovněž tanec ZUMBA. Ne že bych toužil po tom 
hopsat v třicetistupňovém vedru na rozpáleném 
betonu v rytmu diskotékových hitů, nicméně existuje 
jistá skupina lidí, která to má ráda a tanec v takovém 
prostředí jim přináší potěšení. Těšili se taky jen pár 
minut.
 Největší rozčarování ovšem bezkonkurenčně 
přinesla gastronomická sekce. Dvě nepochopitel-
né fronty, když nápoje tekly jen na jednom místě, 
nealkoholické pivo nebylo, desítka se čepovala z 
kohoutu dvanáctky, párky v rohlíku u jedné fronty 
„budou za chvilku“, u druhé vás poslali k té první 
a nakonec nebyly vůbec. Kukuřice se prodávala 
studená, zákazníci ji hromadně vraceli s tím, že 
za chvíli bude teplá, nakonec ale nebyla žádná. 
Prodavaček tam bylo víc než lidí ve frontě, ale 
všichni chtěli dělat všechno a kdybych byl sketa, 
klidně bych si mohl odnést místo jednoho piva dvě 
a stovku strčit do kapsy, protože v tom zmatku bri-
gádnice zapomněla, jakou bankovkou jsem vlastně 
platil.
 Tak co vlastně městské „Služby“ inzerují a čím 
chtějí lákat návštěvníky? Reklama v rádiu je drahá, 
tahle kampaň musela město přijít na několik set tisíc 
korun, cenové tarify za reklamu dobře znám. „Na 
kole za hodinku, vlakem za půl, autem co by dup,“ 
slyším každý den a každou hodinu. Za každou tu 
hodinu mizí z rozpočtu města desetitisíce. Proč? Za 
kampaň pro Brňáky, jak z reklamy jasně vyplývá.
„Tři roky jsem pracovala během studií na koupališti 
a pokaždé to mělo stejný průběh. Když bylo hezky, 

lidi přišli, pamatuju návštěvy i přes 2000 lidí. Když 
je škaredě, lidi nejsou. Ani u nás, ani jinde. A když 
je hezky, přijdou i bez reklamy,“ řekla mi zcela ne-
pokrytě jedna z bývalých pracovnic bufetu.
 Možná taky nevíte, že občerstvení na koupališti 
neprovozují Služby Blansko, jak by se dalo předpo-
kládat po letitých tahanicích o monopolizaci areálu 
koupaliště. Kupodivu je provozovatelem soukromý 
podnikatel, který je čirou náhodou taky provozova-
telem stánků s občerstvením na zimním stadionu. 
Jaká to náhoda? Ani nevím, že by na tento post 
Město kdy vypsalo veřejné výběrové řízení?
 Voda k letním měsícům patří a vy máte na výběr. 
Buď vodu v přehradě plnou řas, která Město příliš 
nezajímá, nebo chaotické koupaliště, které Město 
naopak zajímá, protože se zde točí nepoměrně 
větší peníze. Anebo se vydejte na výlet a pozorujte. 
Vyškov, Kuřim, Tišnov, Boskovice, to jsou nedaleká 
města, která nabízejí podobné služby. Alespoň 
budete mít srovnání.

PM

Dokončení ze str. 1

Čtvrteční formanské trhy získaly ve velmi krátké době značnou popularitu 
a neustále rostoucí zájem blanenských občanů. Trvale největším lákadlem 
jsou kvalitní uzeniny, čerstvá  zelenina a pečivo. Vynikající jsou i slovenské 
kozí sýry.

V sobotu proběhlo na hřišti ASK okresní kolo požárního sportu. Zúčastnilo se 
šest družstev žen a 11 družstev mužů. V obou kategoriích byly nejlepší Velké 
Opatovice. Další místa soutěže žen obsadily Němčice a Těchov, muži Bořitova 
a Okrouhlé.

V sobotu 2. července si v parku u sochy zborovského bojovníka připomněli občané 
94. výročí bitvy u Zborova. Setkání zahájil položením kytice a slavnostním projevem 
starosta Města Blansko Ing. Lubomír Toufar. 

Text a foto:  - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ ** FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *
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