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     Když jsem se před deseti lety stěhoval, byl to 
doslova útok na nervy. Co formulářů, prohlášení 
a jiných papírů jsem musel vyplnit a podepsat a 
trefi t se přitom do správných úřednických hodin, to 
byl úkol takřka nadlidský. Kdo to zažil, dá mi jistě 
zapravdu. Jen výměna občanského průkazu stála 
člověka prakticky několik dnů. Musel vystát frontu k 
přepážce, pak vyplnit složitý formulář plný okének, 
kde se vás tázali na věci naprosto nepodstatné. 
Když jste nějaké písmenko netrefi li přímo do okénka, 
museli jste celý formulář přepsat, protože „počítač 
by to nevzal“, jak tvrdila úřednice. Pak jste museli 
navštívit fotografa a nechat si udělat za nemalý 
peníz sadu fotografi í, a když neodpovídaly normě, 
muselo se fotit znovu. Jakmile se to povedlo, vystáli 
jste si další frontu, odevzdali fotografi e a vyplněné 
formuláře a pak čekali, kdy vás úřad vyrozumí, že 
váš osobní doklad je k vyzvednutí.
     Měl jsem proto při letošním stěhování, o němž jste 
byli na stránkách Monitoru informováni, oprávněné 
obavy z podobných peripetií při výměně občanského 
průkazu. Byl jsem ale velmi mile překvapen tím, jak 
dalece pokročil úřad ve vztahu k občanům. Díky 
moderní technice a vstřícnosti 
úředníků si ušetříte spoustu 
času.
     Tak například: nemusíte 
stát ve frontě, počítač vám vy-
jede číslo podobně jako třeba 
na poště a když vidíte, že je 
před vámi 30 lidí, můžete si 
jít nakoupit, nebo něco pojíst. 
Rozhodně ale nemusíte chodit 
k fotografovi, protože když na 
vás přijde řada, vyfotí vás úřed-
nice digitálním fotoaparátem 
přímo u přepážky. Snímek vám 
na obrazovce ukáže, a když 
se vám nelíbí, s úsměvem vás 
přefotí znovu. Žádné formuláře 
ani žádosti nevyplňujete, vše je 
v počítači a úřednice zazname-

     Nepamatuji si, že bych kdy chválil nějaký úřad. Naopak, z úřadů jsem se většinou vracel 
vyčerpaný dlouhým čekáním, vynervovaný z formulářů, které bylo třeba vyplnit, a zklamaný z 
chování úředníků, kteří jasně dávali najevo, že by vás raději neviděli. Ale div se světe, i do této 
sféry zavítal pokrok.

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

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY KUCHYNĚKUCHYNĚ

úplně jinakúplně jinak
* nižší ceny ** nižší ceny *

* vyšší záruky ** vyšší záruky *

www.realitymacocha.cz

Byt Blansko

OV 2+1 (53 m2) s vlastním topením a plastovými okny.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.100.000 Kč

RD Ráječko

RD 3+1 se zahradou v klidné části obce Ráječko. CP: 271 m2.  
mob.: 777 857 740 Cena: 1.760.000 Kč

RD Blansko

Cihlový RD se zahradou a terasou v žádané lokalitě. CP: 236 m2. 
mob.: 777 857 740 Cena: 2.300.000 Kč

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

Byt Blansko

OV 3+kk (87 m2), vlastní plynový kotel. mob.: 777 857 738 Cena: 2.209.000 Kč

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 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 1.NP, zděné jádro...NC – 1 299.000 Kč
- Byt OV 3+1 Blansko – Pekařská, 93 m2, 3.p., zděný, volný...NC – 1 599.000 Kč
- Byt OV 3+1 Blansko – Zborovce, 93 m2, 2.p., volný od I/2013...NC – 1 749.000 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 – 28.500 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

RD Blansko – Horní Lhota     
120 m2, 2 podlaží, park. stání, před-
zahrádka, celk. rekon., klidné místo

NC - 2 199.000 Kč

DB 2+kk Blansko – Okružní 
54 m2, 2. NP, zděný, luxus. vyb., bez 
anuity, nadstandard, volný od IV/12

NC - 1 490.000 Kč

www.mikark.cz

ná požadované změny. Pak se už jen podepíšete 
na elektronickou desku a je hotovo. Netrvalo to ani 
deset minut, a pokud byste si chtěli ušetřit čekání 
na příjem, je možno se prostřednictvím městských 
stránek předem objednat na určitou hodinu, podobně 
jako u lékaře. Stejně tak si můžete sami kontrolovat 
na internetu, zda je váš doklad již hotov, adresu 
stránek vám úřednice při odchodu věnuje na lístečku. 
A co to všechno stojí? Kupodivu nic!!!
     Tomu tedy říkám pokrok, zvýšení úrovně služeb 
pro občany. Ušetří čas jak občanům, tak úředníkům. 
Přál bych si, aby podobné novoty byly zavedeny 
i do jiných oblastí, třeba stavební úřad a s ním 
spojené instituce. Tam mají na všechno dost času, 
poctiví stavebníci platí nechtěně úroky, netrpěliví 
staví načerno, ale to už je jiná kapitola. Dnes jsem 
chtěl jen pochválit Městský úřad za dobrou práci na 
úseku občanských průkazů. Možná i jinde to fun-
guje stejně dobře, pokud máte takové zkušenosti, 
napište nám je.
     Tak končí moje první pochvala úředníkům a 
doufám, že není poslední.

PM
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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 18.07.2012 od 07:00 do 15:00
Blansko - areál nemocnice napájený z od-
běratelské trafostanice Blansko - OÚNZ 
(č. 320382).

Dne 06.08.2012 od 08:30 do 14:00
Blansko ulice Nádražní domy č.o. 1, 3, 5, 7, 9.

Dne 27.07.2012 od 07:00 do 14:30
Blansko - areál lázní včetně objektu bývalé sau-
ny za lázněmi, ulice Poříčí, dům č.o. 1/2182, 
výrobní podnik Ševčík za mlýnem včetně 
přilehlých objektů, rekreační oblast Obecná 
za výrobním podnikem Ševčík, mlýn, garáže 
a rekreační oblast za areálem Správy silnic.

E.ON Česká republika, s.r.o.

V Lysicích se chystá             
Arabela show

 Herci Pavel Trávníček, Zdeněk Srstka, Ro-
man Skamene a Jaroslav Sypal, zpěváci Kamil 
Emanuel Gott, Michal Hudček, Martin Tankwey 
a další osobnosti se představí v sobotu 28. 
července na fotbalovém hřišti v Lysicích na 
Arabela show 2012.
 Součástí akce, která odstartuje v 15 hodin, 
bude fotbalové utkání týmu osobností proti 
Lysicím, poté je připraven kulturní program, 
ve kterém se postupně divákům představí 
všichni známí protagonisté. Budou zpívat, 
imitovat, zkrátka bavit všechny přítomné. Pro 
návštěvníky jsou připraveny také soutěže o 
ceny. Ženy budou kopat pokutové kopy na 
Pavla Trávníčka, děti na Romana Skamene. 
Nebude chybět ani spousta zábavy pro děti. 

- Šr - 

S písničkou                                    
na Gizelu

 Konec školního roku bývá u nás ve škole 
provázen mnoha akcemi. Již po několikáté 
jsme přijali pozvání majitelů letní restaurace 
Gizela na blanenské přehradě a uspořádali 
jsme u nich pro naše žáky rozloučení se škol-
ním rokem.
 Letos to bylo loučení s písničkami. Trojice 
našich „tet“ hrála na kytary a děti zpívaly a 
dobře se bavili. Škoda jen, že nebylo lepší po-
časí, to bychom se mohli i vykoupat. Prostředí 
blanenské přehrady je teď opravdu pěkné.
 Touto cestou bychom chtěli mnohokrát po-
děkovat majitelům Gizely za krásné přijetí a 
sponzorský přístup, který mají k naší škole již 
několik let.

Za ZŠS Blansko
M. Kocmanová

2  

Freddieho sloupekFreddieho sloupek

Nemocnice Blansko pořídila Nemocnice Blansko pořídila 
nový přístroj na hojení ran nový přístroj na hojení ran 

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

DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE DLAŽEBNÍ A OBLADAČSKÉ PRÁCE 

 - 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

Pondělní obrázky
 Vypadá to jako pravidlo, shodli jsme se s pár 
přáteli před pár dny. Téměř bez jakýchkoli výjimek 
je ten obraz po víkendu stejný, jen občas se liší 
lokalitou. Na zemi se válí hromada odpadků a 
nedaleko leží krabice, která slouží jako sběrná 
nádoba – odpadkový koš.
 Nejsem si jistý, čí je to dílo. Zda se o ně „za-
sloužil“ jeden nebo více nespokojených občanů, 
pubertální parta nebo člověk mdlého rozumu. 
Vím jistě jen to, že podobné aktivity nelze pova-
žovat za normální. Co to může být za člověka, 
který se musí projevit rozkopáním odpadkového 
koše? Jakou má asi pohnutku? Vztek na okolí? 
Frustrace ze sebe sama? Možná by stálo za to 
podrobit takového člověka psychologické lustra-
ci, protože pro mne je takové chování opravdu 
záhadou.
 Navíc se opravdu obávám, že podobný projev 
„hrdinství“ třeba dotyčnému přestane časem 
stačit. A vrhne se na jiný majetek. Proč třeba 
nerozbít někomu okno? Nebo auto? Zanechá 
tak přece po sobě stopu na tomto světě... Možná 
to je tím vytouženým cílem. Být vidět (alespoň 
zprostředkovaně). Jen místo tvorby je zvolena 
metoda destrukce. Moc bych se přimlouval za 
to, aby (pokud je takový člověk přistižen) byly 
pachateli odměnou veřejně prospěšné práce. 
Aby musel částečně napravit, co způsobil svým 
sklonem k vandalismu. I s patřičnou publicitou, 
aby jeho „stopu“ mohli ostatní náležitě ocenit. 
Myslím, že pak by se nám ostatním, co košů 
nekopeme, snad i ulevilo a žilo se v našem městě 
líp.
 V některých jiných zemích je provádění ve-
řejně prospěšných prací naprosto samozřejmou 
věcí, a to i za takové prohřešky, jako může být 
„odskočení si“ do nedalekého průjezdu k vyko-
nání potřeby. A nikdo se nad tím nepozastaví. 
Poškozování nebo ničení majetku, znečišťování 
životního prostoru přece nemůže být tolerováno, 
ba právě naopak. A je lhostejné, zda se jedná o 
prostor soukromý nebo společný. V „boji“ proti 
vandalismu bychom se měli sjednotit.
 Jiný názor mám však na chystané změny v 
legislativě, zejména chystaný zákaz kouření v 
restauracích. A to podotýkám, že jsem nekuřák. 
Mám totiž za to, že rozhodnutí o provozovně 
kuřácké, či nekuřácké je jen a pouze na entitě, 
která zmíněné zařízení provozuje. Jakákoli vy-
nucená nařízení nejsou v souladu se svobodou 
podnikání. Provozovatel může sám zvážit pro 
a proti, která mu povolení/zákaz kouření v jeho 
zařízení přinášejí. Bohužel jsme a dále budeme 
hustě zásobováni dalšími podobnými naříze-
ními a omezeními, neboť vynalézavost pánů z 
nikým nevolené Evropské komise je bezbřehá. 
A v naprosté většině případů na ně platí trochu 
upravené přísloví: „Dej blbci funkci a on vymyslí 
Evropskou vyhlášku...“

Freddie
(freddiemail@email.cz)

Poděkování do KrtečkaPoděkování do Krtečka

 Nemocnice Blansko zakoupila přístroj V.A.C. Therapy, který je technickou novinkou sloužící k 
urychlení hojení ran. Přístroj blanenská nemocnice pořídila ve dvou variantách – jednak profesi-
onální (V.A.C. ATS), který je určen zejména pro klinickou praxi a je vhodný pro imobilní pacienty, 
tak i druhou verzi přístroje (V.A.C. Freedom), který je využíván pro léčbu pacientů mobilních. 

 V čem spočívá nový způsob hojení ran po-
mocí tohoto přístroje? 
 Hojení ran je v medicíně často skloňovaným 
problémem, a to hlavně z důvodu četných kom-
plikací u pooperačních ran, ran chronických, ale i 
akutních. Stále více se prosazuje trend „vlhkého 
hojení ran“, protože rány se daleko rychleji a lépe 
hojí v přirozeném, tedy vlhkém, prostředí. Dalším 
stupněm v léčbě hojení ran je právě technologie 
V.A.C. Therapy, pomocí níž dochází k efektivnímu 
hojení ran akutních, traumatických i chronických.
 Celý systém tohoto moderního hojení ran je 
založen na kontrolovaném a lokalizovaném pod-
tlaku, který je vyvíjen přímo na ránu a urychluje 
tvorbu nového tkaniva. Podtlak pomáhá uzavírat 
ránu a pomocí specializovaného odsávacího 
zařízení z ní odvádí 
přebytečný tkaninový 
mok a exudát. Tím sni-
žuje množství bakterií 
v ráně. Dodávaným 
podtlakem se rána 
uzavírá, zvyšuje se 
prokrvení pokožky a 
stimuluje se růst gra-
nulačního tkaniva.
 Na jaké typy ran je 
tento přístroj vhod-
ný? 
 Tento přístroj lze po-
užít jak u mobilních pa-
cientů, tak u pacientů 
upoutaných na lůžko. 
Je možné s jeho po-
mocí hojit rány akutní 
(traumatické, hluboké 
popáleniny, transplan-
táty a štěpy) tak i rány 
chronické (tlakové 
vředy, diabetické rány, 
bércové vředy, arteri-
ální vředy). Přístroj se 
používá na rány všech 
velikostí.

 Jaké jsou největší přednosti přístroje V.A.C. 
Therapy?
 Přístroj vede k další modernizaci Nemocnice 
Blansko. Moderní způsoby léčby myslí daleko více 
na komfort a bezpečí nejen pacienta, ale i lékařů 
a sester, kteří pomocí moderních technologií péči 
poskytují. Nezanedbatelnou předností tohoto 
způsobu hojení ran je vedle rychlejšího efektu 
léčby i celkově nižší náklad na poskytovanou 
léčbu – léčba trvá kratší dobu a větší procento ran 
považovaných za neléčitelné se nakonec podaří 
zcela zhojit, zkracuje se doba hospitalizace u po-
operačního hojení ran, což je nejen ekonomickým 
přínosem, ale v dnešní době největším přínosem 
zejména pro pacienty.

Bc. Kateřina Ostrá
Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

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

Letní outdoorová obuv

 

KEEN = design, komfort, kvalita a styl. 

- všestranné využití
- vhodné do terénu i do vody

KEEN d i k f t k lit

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

 Přišel konec školního roku a před námi bylo loučení. Někteří žáci odcházeli jen na prázdniny, ale 
pro některé to znamenalo loučení se školou, ve které prožili deset let života.
 I naši třídu letos čekalo takové loučení. Protože 
jsme chtěli, aby nebylo smutné, rozhodli jsme se ho 
uspořádat v dětské kavárně Krteček, která zrovna 
jako naše škola leží na Žižkově ulici. Je to kavárna 
určená pro rodiče s malými dětmi, vybavená hračka-
mi a herními prvky. Jelikož žáci naší Základní školy 
speciální zůstávají vzhledem ke svému handicapu 
dětmi po celý život, je prostředí této kavárny pro 
naše potřeby přímo stvořené. Nejdříve jsme chtěli 
jen posedět, pohrát si, dát si oběd a rozloučit se s 

naší Adélkou, která končí povinnou školní docház-
ku. Protože je Adélka velká hudebnice, vzali jsme s 
sebou klávesy. Maminky s dětmi, které tou dobou v 
kavárně byly, nic nenamítaly, a tak jsme si zazpívali 
naše oblíbené písničky. Adélka hrála na klávesy a 
nám bylo dobře.
  Toto všechno by však nebylo možné bez las-
kavého a empatického přístupu slečny Markéty 
Tesařové, která ten den v kavárně pracovala. Nejen, 
že s úsměvem naše děti obsluhovala, ale z vlast-

ní iniciativy žáky za 
jejich práci ve škole 
odměnila diplomy a 
drobnými odměnami. 
Mnohokrát za všech-
no děkujeme. Náš dík 
patří samozřejmě i 
provozovatelům této 
kavárny, bez nichž 
bychom naši oslavu 
nemohli uskutečnit. 
Na závěr bychom 
dětskou kavárnu Kr-
teček v Blansku chtěli 
doporučit všem, kteří 
chtějí uspořádat dě-
tem nějakou oslavu. 
Jak říkaly naše děti, 
je to tam fakt bezva.
 Za kolektiv třídy Zá-
kladní školy speciální 
v Blansku

Mgr. Miloslava 
Kocmanová, 

třídní učitelka
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Za turistikou do Českého rájeZa turistikou do Českého ráje

Úspěšný student OA a SZdŠ Úspěšný student OA a SZdŠ 

Senioři dokončiliSenioři dokončili
první ročník školyprvní ročník školy

V pondělí 2. července si zástupci armády, představitelé města, a občané 
Blanska v parku u pomníku Zborovského bojovníka připomněli 95. výročí 
bitvy u Zborova a uctili památku hrdinů a obětí historické bitvy.

Ve středu 4. července byly letos již podruhé předány úspěšným stu-
dentům Vysoké školy mezinárodního podnikání ISM Slovakia Prešov, 
tentokráte v sále blanenského kina, bakalářské diplomy.

Další událost se odehrála ve čtvrtek 5. července u rodinného domu č. 
57 na ul. 9. května, kde se konala mše, při které byl patriarchou Čes-
koslovenské církve husitské Tomášem Butterem posvěcen nový kříž. 

Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z MINULÉHO TÝDNE ** FOTOREPORTÁŽ Z MINULÉHO TÝDNE *

 Ve dnech 20. – 22. června 2012 se zúčastnila třída E1 OA a SZdŠ Blansko exkurze do Českého ráje. 
Náplň byla zejména turistická.
 Dočasným domovem studentů se stal chatový 
tábor Jinolice, do kterého vedla cesta přes Pardubi-
ce, Hradec Králové a Jičín – opomenout nemůžeme 
prohlídku města. 
 V den příjezdu absolvovali studenti zhru-
ba desetikilometrovou trasu, zhlédnout 
mohli hrad Pařez a Prachovské skály. 
Čtvrteční turistický program byl o poznání 
nabitější. Nejprve časná ranní „procházka“ 
do Libuně a jízda vlakem do Libošovic, pak 
už přišel na řadu hrad Kost a místní „mu-
čírna“ – roli mučících si vyzkoušeli i sami 
studenti. Po krátké jízdě autobusem ná-
sledoval hrad Valečov a zejména Drábské 
světničky, jež každého účastníka exkurze 
očarovaly. Podvečerní návrat do kempu 
okořenilo, stejně jako předešlý den, koupání 
v místním rybníku.
 Turistický kolorit dvou předchozích dnů 
byl v pátek o něco upozaděn, pro náročnost 
fyzickou i časovou, jediným cílem byl sym-

bol Českého ráje, hrad Trosky. Poté už následovala 
pouze cesta zpátky – z Turnova do Blanska.

Mgr. Michal Martoch, řídní učitel

 Studenti OA a SZdŠ Blansko již třetí rok ab-
solvovali ekonomicko-manažerskou olympiádu. 
Do předkola se přihlásili téměř všichni studenti 3. 
ročníku oboru obchodní akademie a ekonomické 
lyceum. Předkola se zúčastnilo celkem 1849 
studentů z 98 škol České a Slovenské republiky. 
 Test byl rozdělen na 5 oblastí - ekonomie, 
management, všeobecný přehled, společenské 
vědy, matematika a logika, anglický jazyk. Do 
fi nále postoupil Andrej Souček, student E3. Velice 
pěkně si vedli Jan Koutný, Petr Skoták z O3 a 
Michal Prudil z E3. Finále jim uniklo o pár bodů. 
Finále proběhlo 16. června 2012 v Univerzitním 
centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, účastnilo 
se ho 86 fi nalistů. Andrej Souček obsadil krásné 
6. místo.
 Studentům, kteří uspěli ve fi nále, bylo nabídnuto 
přijetí do jakéhokoliv bakalářského oboru Fakulty 
managementu a ekonomiky bez přijímacích zkou-
šek.

Ing. Olga Hotová,
Ing. Hana Horáková

 Nenechte se však z nadpisu mýlit, že by si někdo až nyní, v pokročilém věku, teprve 
osvojil základy čtení, psaní a aritmetiky. Naopak, první ročník školy v SENIOR centru 
Blansko byl zaměřen na úzký okruh témat, která v učivu prvního stupně ZŠ nenajdeme: 
fi losofi i, zdravovědu, historii, fi nance a právo, umění a další. Studenti tohoto ročníku totiž 
patří mezi uživatele služby Domov pro seniory, a Škola 3. věku je projekt, který v SENIOR 
centru Blansko začal v září loňského roku. 

 Smyslem takovéto školy je uspořádat pro 
obyvatele domova, kteří ještě mají zájem 
dozvědět se nové poznatky a vědomosti v růz-
ných oborech lidské činnosti, vzdělávací před-
nášky s různými externími lektory a odborníky. 
Pravidelně 1 – 2x v měsíci během školního 
roku 2011/2012 dorazili na besedu cestova-
telé, lékařka, notářka, vysokoškolský profesor 
geografi e či pracovník z Městské knihovny 
Blansko. Některé semináře byli ochotni a 
schopni zajistit sami pracovníci domova tzv. 
z vlastních řad, když čerpali ze své profesní 
praxe. Tímto tedy děkujeme všem přednáše-
jícím, kteří si ve svém nabitém programu našli 

trochu času a ujali se uspořádání odborného 
semináře. Celkem 29 absolventů této školy a 
zároveň obyvatelů domova splnilo požadavek 
minimálně 60% účasti na seminářích a získali 
tak v úterý 26. června při slavnostním ukončení 
prvního ročníku pamětní vysvědčení. 
 Závěrem nezbývá, než u úspěšných studují-
cích ocenit jejich vytrvalost, a popřát jim hodně 
chuti a píle při studiu v dalším roce. Vždyť po 
prázdninách, v září tohoto roku, otevíráme u 
nás v domově druhý ročník s novými tématy. 
A každý absolvent i nový uchazeč o studium 
jsou už nyní předem přijati. Tak směle do toho!

Zaměstnanci domova
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Salmova Sýpka se probudila do krásySalmova Sýpka se probudila do krásy

Již řadu let se na blanenském náměstí Svobody konají nedělní koncerty, na kterých 
vystupuje řada hudebních těles z různých měst a obcí našeho okresu. Bohužel, často 
je to jen jediné, co naše radnice pro občany ve dnech pracovního klidu dělá. Stačí se 
podívat na ubohý přehled akcí na internetu.

Že je o tyto koncerty rostoucí zájem, svědčí stále se zvyšující účast blanenských 
občanů, kterým stojí za to obléci se do svátečního a přijít na tu příjemnou hodinu do 
parku a při poslechu příjemných melodií hodit, jak se říká, starosti za hlavu. Bohužel, 
je to jen jedna prázdninová hodina za celý týden. 

Minulý rok občany potěšila výstava květin, která zkrášlila naše nám. Svobody a Rož-
mitálovu ulici. Přičinil se o ni boskovický zahradník pan Lebiš, který přislíbil, že se s 
květinami do Blanska vrátí i v roce 2012. Bohužel, nepříjemná choroba mu v tom za-
bránila. Přejeme brzké uzdravení a stále se na jeho květiny těšíme.      Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ Z NÁMĚSTÍ SVOBODY ** FOTOREPORTÁŽ Z NÁMĚSTÍ SVOBODY *

RODINNÁ VINOTÉKA S TRADICÍ

Dlouhá léta byla v přízemí budovy pouze kuchyň a několik menších míst-
ností. Po vybourání příček se objevil velký prostor, který byl po rekonstrukci 
změněn pro důstojné posezení sedmdesáti hostů a pojmenován jako 
Rytířský sál.

O poschodí výše vznikl tzv. Nebeský sál upravený pro dalších sedmdesát 
hostů s možností využití pro různé akce a příležitosti. V době návštěvy 
byl sál připraven pro simultánní šachové utkání 27 hráčů s velmistrem 
Sergejem Movsesjanem.

A zde je největší překvapení zrekonstruované Sýpky. Za sklepních prostor, 
často až do výše půl metru zaplavených podzemní vodou, se stal nádherný 
bar vyzdobený prosklenou stěnou s pekelnými plameny příznačně nazvaný 
Podsvětí. Nádhera je slabé slovo.                                   Text a foto: - Šr - 

* FOTOREPORTÁŽ ZE SÝPKY ** FOTOREPORTÁŽ ZE SÝPKY *

 Když jsem se začátkem minulého roku dověděl, že zdevastovanou budovu zámecké Sýpky zakoupil 
pan Chládek, nevěřil jsem, že z této provlhlé a téměř odepsané budovy, kde ve sklepech stálo někdy 
až půl metru spodní vody a na střeše dožívající krytina, někdy bude luxusní restaurace a dokonce i 
hotel. Nevěřil, ale on už tu, jak ten čas letí, po třinácti šťastných měsících je.

 Po obdržení pozvánky na slavnostní zahájení pro-
vozu jsem pln zvědavosti očekával den D - sobotu 30. 
června, kdy se v 9 hodin otevřely dveře a nový majitel 
s nelíčenou skromností pozval blanenské občany 
- bez okázalého stříhání pásky osobnostmi, které 
tak pravidelně činí, aniž by před tím přiložily ruce k 
dílu, k prohlídce zrekonstruované budovy. Znám tuto 
budovu od čtyřicátých let, kdy v jejím okolí byly stáje 
a chlévy Salmova hospodářství, později první JZD, 
jehož předsedou byl zdejší sedlák pan Cetkovský. 
Když se JZD odstěhovalo do Rájce, hospodářské 
budovy kromě Sýpky byly zbourány a celá plocha 
bývalého statku byla zatravněna. Po čase byla celá 
budova přebudována na restaurační zařízení. Střídali 
se provozovatelé, ale že by se majitel, nebo některý 
z nich postaral o údržbu, tak takový se asi nenaro-
dil. O to větší, tentokráte příjemný šok mně přivodil 
pohled do první velké restaurační místnosti pro 70 

osob nazvané Rytířský sál. Zachovaný styl historické 
budovy, krásné lustry, vybavení, prostě – pohled, 
který pohladí. Stejně zapůsobil ve druhém podlaží 
další, oprávněně nazvaný Nebeský sál, rovněž pro 
70 hostů, připravený pro simultánní šachové utkání 
desátého nejlepšího světového šachisty, velmistra 
Sergeje Movsesjana se 27 špičkovými hráči, mezi 
kterými byl i Václav Klaus mladší. Ve třetím a čtvrtém 
podlaží je osm pokojů pro hosty a jedno luxusní apart-
má. Posledním zařízením prohlídky byl ve sklepních 
prostorách vybudovaný bar nazvaný „Podsvětí“. Když 
jsem tam vstupoval, vzpomněl jsem na hrůzu, kdy i do 
gumáků zde často voda tekla vrchem, tak současný 
pohled byl zcela neuvěřitelný. Rudá klenba, příjemné, 
až tajemné osvětlení, pohodlné posezení, na konci 
prosklená stěna s pekelnými plameny a neuvěřitelně 
suchá podlaha. Měl-li bych svůj dojem vyjádřit jedním 
slovem, pak by jím bylo: „Neuvěřitelné“. Někdy mně 
trvá, než se po letech zkušeností něčím nadchnu, ale 
tentokráte to bylo dříve než raz dva. A tak mě nejen 
novinářská, ale po dotazech položených prvním nad-
šeným hostům i lidská zvědavost zavelela k žádosti o 
rozhovor s pachatelem tak milého překvapení, panem 
Ing. Vlastimilem Chládkem.
 Pane Chládku, jste jedním z mála podnikatelů, 
kteří se v Blansku snaží realizovat nejen výrobní 
podniky, ale především, i když nejste rodilý Bla-
nenšťák, zařízení pro volný čas zdejších občanů, 
zejména sportovců. Nejdříve to byl Squash, 
později Bowling, nyní příjemné prostředí pro 
posezení a vaše oblíbené šachy. Co Vás k této 
šlechetné činnosti vedlo?
 „Především to byl sport - aktivně jsem hrál squash 
- druhou ligu a druhým mým koníčkem, jak jste již 
naznačil, jsou právě ty šachy, kterým se věnuji řadu 
let a mám možnost utkávat se nejen s českými, 
ale i světovými špičkovými šachisty. Pokud se týče 
výstavby sportovních zařízení, tak mám výhodu v 
tom, že jsem majoritním spoluvlastníkem stavební 
fi rmy Dopravní stavby Brno, kterou jsem vybudoval 
bez jakýchkoliv dotací, ani z privatizace, nebo za-
koupením zavedené fi rmy v konkurzu. Zkušenosti 
jsem získal od roku 1983 jako dělník u dopravních 
staveb při rekonstrukci vlečky v ČKD Blansko. To 
je začátek mého vztahu k Blanensku a Blansku sa-
motnému. Postupně jsem se propracoval na mistra, 

stavbyvedoucího a k vrcholovým odborníkům ve 
stavebnictví, nějaký čas jsem působil i na stavbách 
v zahraničí, takže jsem měl možnost se mnohému 
v praxi naučit. Díky svému zařazení se mi podařilo 
splnit manželčino přání a koupit v roce 1990 rodinný 
domek v Krasové, protože ke krasovému regionu 
máme oba velmi vřelý vztah. Moc se mi zde líbí a 
proto i ta Sýpka se stala budovou, která mě svou 
historií zaujala a chtěl jsem ji zrekonstruovat tak, 
aby zůstala vizitkou města a rodu Salmů.“
 To přání Vás nepřešlo, ani když jste jako od-
borník věděl, v jakém stavu budova Sýpky je?
 „Budete se divit, ale nepřešlo. Historie rodu Salmů 
mně zaujala natolik, že jsem ani chvíli nezaváhal. 
Je pravda, že ta rekonstrukce byla velmi náročná. 
Využil jsem k tomu všech zkušeností, které jsem v 
oboru získal a dal si osobní závazek, že za 13 měsíců 
musím být se vším hotov. Byl to náročný až hektický 
rok a budu na něj rád vzpomínat. Největší problém 
byla spodní část budovy, kde byla hrozná spoušť. 
Odsanovat tento problém byl nejtvrdší oříšek, ale i 

ten se, doufám, podařilo rozlousknout. Říkám to s 
plnou pokorou k podzemní vodě. Systém odvodnění 
této budovy chci publikovat v odborném tisku, pro-
tože to je záležitost na dlouhý odborný výklad. Jen 
50 metrů dlouhý vrt pod základy budovy, do kterého 
jsou napojeny další systémy drenáží, to byl nadlidský 
výkon. Sklep se tedy podařilo zachránit, střecha je 
zcela nová, takže by celý dům měl být na padesát, 
ale doufám, že na sto let zabezpečen. Natřít fasádu, 
to není žádný problém, ale vyřešit příčinu i následky 
je mnohem náročnější a důležitější. 
 Věřím, že jsem splnil úkol, který jsem si dal a 
mohu předat svůj štafetový kolík vedoucímu hotelu 
Sýpka s restaurací a barem. Navíc ještě plánuji 
další šachové turnaje, chtěl bych založit šachovou 
školu a dát impuls k založení šachových kroužků na 
školách, které podle mého názoru mají pro další život 
dětí větší význam, než spousta jiných kroužků, které 
neposkytují tolik zásadních a komplexních řešení 
jako právě ty šachy.“

Za rozhovor poděkoval Jiří Šrámek

Ing. Vlastimil ChládekIng. Vlastimil Chládek
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Před Kaufl andem jsou stojany na parkování kol. Po pravé straně vchodu jsou stojany asi s 25 místy, po levé straně asi 20 kol. Před stojany na pravé straně většinu prodejní doby stojí pulty s ponožkami stánkového prodejce. Na 
levé straně stojí pravidelně stánek na prodej zmrzliny 1,5 metru před stojany na kola. Kola jsou delší, takže tam ho nepostavíte. Vedle stánku je umístěn reklamní panel ve výšce 120 cm nad zemí, tak se musíte pořádně ohnout, 
abyste zde kolo do stojanu postavili. Takže asi ze 40 míst ve stojanech můžete celkem pohodlně využít tak 5-6. Zvláště v těchto teplých měsících jezdí na nákup dosti zákazníků na kole, kam postaví své kolo je často problém.

ZH

* FOTOREPORTÁŽ - OČIMA OBČANŮ ** FOTOREPORTÁŽ - OČIMA OBČANŮ *

 9.- 10.6. 2012 se konalo v Třinci Mistrovství Moravy a Slezska ve vícebojích. Absolutorium zaslouží 
Michaela Hrubá a Michal Zamazal. Ve starších žákyních nejnáročnější sportovní disciplínu – sedmiboj 
dokončilo 21 vícebojařek z celé Moravy a Slezska. Míša Hrubá předváděla v jednotlivých disciplínách 
„dvoudenního maratónu“ kvalitný výkony, které vedly k zisku stříbrné příčky!!! Překonala celkem 
čtyři své osobní rekordy, včetně hodnotného osobáku na 800 m. 

 Cesta k získání stříbrné medaile rozhodně nebyla 
jednoduchá a zadarmo - vedla následujícími výko-
ny v jednotlivých disciplínách (v závorce uvádíme 
hodnoty dosavadních osobních rekordů): 100 m 
př. - 15,42 s (15,53 s), výška – 155 cm (153 cm), 
koule - 8,96 m (9,10 m), 150 m 
- 20,92 s (20,19 s), dálka – 479 
cm (509 cm), oštěp – 22,45 m 
(25,54 m) a 800 m – perfektně 
2:31,36 s. (2:44,5 s) – celkově 
4113 bodů (3706 bodů)!!!
 V neděli 10. 6. navazoval 
pětiboj mladších žáků. Michal 
vstoupil do soutěže perfektně 
na 60 m př. zaběhl skvělý čas 
9,9 s (10,3 s), v míčku přidal 
další zlepšení maxima. Michal 
není „rychlík“, ale i na 60 m 
dělal, co bylo v jeho silách. V 
dálce se odsunul na průběžné 
5. místo, ale ve vytrvalosti nic 
neponechal náhodě, 800 m – 
2:28 s (2:25 s). V celkovém 
součtu to dotáhl stejně jako 
Míša na úžasné druhé místo!!!
 Víceboje jsou královskou 
disciplínou atletiky, a proto nás 
velmi těší, že zde naši svěřenci 

předvedli tak výborné a koncentrované výkony. Opět 
se zde potvrdila jejich univerzálnost a bojovnost. 
Doufáme, že se jim bude i nadále dařit.
 Více o naší atletice: www.aed.webgarden.cz

Weinhöferovi

Reakce - polemikyReakce - polemiky
Kdo chce psát, měl by znát a neškodit

 Před více jak dvěma roky mne po zveřejnění 
prvních fotografi í navštívil oblastní vedoucí prodeje 
Kaufl andu pan Josef Miklík. Na rozdíl od názorů 
paní Vévodové a pana Josefa Baráka mně při své 
návštěvě za zveřejnění fotografi í poděkoval a požádal 
o stálou spolupráci, od které očekával dokumentaci 
možností prodejny, která nemá dostatečné, provozu 
odpovídající, skladovací prostory a moje dokumen-
tace že by mohla pomoci k získání nápravy z centra 
fi rmy. Stejný požadavek na spolupráci vyslovil v tomto 
roce i oblastní ředitel Kaufl andu pan Lubomír Horký, 
jehož poděkování za dosavadní spolupráci jsem zve-
řejnil a doufal, že normálně myslící člověk pochopí, že 
jde o vítanou spolupráci s vedením Kaufl andu. A ejhle, 
najednou se dovídám, že tato solidní spolupráce vadí 
nejen paní Vévodové, která pracuje jako vedoucí 
soukromé prodejny květin v Kaufl andem pronajatých 
prostorách, ale i mně neznámému panu Josefu Ba-
rákovi. Prakticky nenapadl z neznalosti jen mě, ale i 
odpovědné představitele Kaufl andu, kteří mě o tuto 
formu podpory požádali a oceňují ji. Ta je v součas-
né době ještě aktuálnější, protože prodejna musela 
zrušit provizorní skladovací přístřešek na uprázdněné 
palety, čím se problém prodejny ještě znásobil. Pan 
Barák, který to jako všeznalec zřejmě všechno ví, 
mně doporučuje, abych se podíval i na jiné prodejny 
- a přitom přehlédl, že pravidelně zveřejňuji cenové 
houpačky získané při návštěvách všech prodejen, ze 
kterých naopak vychází nejlépe Kaufl and. Neví ani, 
že jsem ve styku i s vedoucími supermarketů Billa 
i Albert, v některých případech i s jejich vedeními 
v Praze, ale o to „zasvěceněji“ píše. Tak nevím, co 
mně a snímkům z mého fotoaparátu ještě k objektivitě 
chybí. Patrně, že se neradím s kritiky, kteří o tom co 
píší, nic nevědí a svými nekvalifi kovanými názory kazí 
dlouhodobou spolupráci a společné úsilí o zlepšení 
podmínek prodeje. Zajímavé je, že se ještě nepřipojil 
i autor vyslání dvou pracovníků najaté ochranky, aby 
zjistila „kde že mám ten fotoaparát“. Komu vadily ty 
desítky fotografi í, které jsem pro Kaufl and udělal? 
Že by to byl někdo jiný, než zaměstnanec prodejny? 
Ředitel prodejny to nebyl, protože o naší spolupráci 
ví a tuto nehoráznou činnost členů ochranky vyřešil 
jejich odvoláním. 
 Celý problém skladovacích ploch vznikl tím, že 
vedení Kaufl andu vzhledem k již husté blanenské 

obchodní síti nepředpokládalo, že by jejich prodej-
na mohla několikanásobně překročit uvažovanou 
prognózu možností prodeje. Po zahájení provozu 
přestalo hodně zákazníků jezdit do brněnských 
supermarketů, protože blanenský Kaufl and měl do-
statečně bohatý sortiment a v řadě případů i levnější 
zboží. Tržby dokonce neklesly, ani když se objevily 
nové prodejny v Boskovicích, odkud do Blanska 
jezdilo a ještě občas jezdí hodně zákazníků. 
 Je dojemné, když pan Barák s hrdostí na své 
„znalosti“ napíše: „Zato Vy, pane Šrámku, o tomto 
nevíte zhola nic“…atd. Klaním se, pane Baráku, před 
Vašimi znalostmi, ničícími vše, co se přes dva roky v 
zájmu Kaufl andu vyvíjelo. Doufejme, že se v rámci 
úspor to Vaše dílo nestane podkladem pro zachování 
kritického stavu skladovacích ploch v Blansku. 

Jiří Šrámek

 Nejobtížnější pro každého novináře je, když musí vyvracet bludy dopisovatele, který ještě nic 
nenapsal a píše o věcech, o kterých nic neví a dokonce ani nepochopí, že kazí dlouhodobé úsilí 
druhých. 

Vzpomínka
Proč mi osud určil, abych zemřel tak mlád?
Vždyť já byl s vámi šťastný a život měl tak rád!
 Dne 13.7.2012 by se dožil náš milovaný syn Ing. 
Marek Škrabal, učitel na průmyslové škole v Jedov-
nicích, 30 roků. Osud mu však nedovolil, aby tento 
krásný věk mohl oslavit v kruhu svých blízkých.
 Vzpomínají rodiče, bratr Petr a přítelkyně Iva.



6 13. července 2012

L
u

š
tě

n
í p

ro
 ra

d
o

s
t a

 d
lo

u
h

o
u

 c
h

v
íli

L
u

š
tě

n
í p

ro
 ra

d
o

s
t a

 d
lo

u
h

o
u

 c
h

v
íli

ANTARKTIDA
ATEISM

US
AVŠAK
BO

DNUTÍ
BYRO

KRACIE
CAM

P
CEDR
ČRTA
DBÁT
DEBET
DEKA
HAŠÉ
HEKAL
HO

NIARA
HRDO

ST
INSEKTICID
JEANS
JEZUITÉ
JINO

VATKA
KILO
KNAP
KO

JENEC
KÓ

TY
KUFR
KVALT
LATA
LO

SI
M

ASO
NO

PY

O
BO

LUS
O

CKO
O

KAŘ
O

KRÁŠLITI
O

PTIK
O

RAN
PAKTY
PAPÁ
PÍST
PLINT
PLNO
PLO

CHO
NO

HÝ
PLYŠ
PO

ČTY
PO

ETA
PO

SLI
PRÁH
PREPARÁT
PRO

G
RAM

Y
PŘADLENA
PSINA
RYBKY
RYNK
ŘASY
SEKNUTÍ
SENO
SPAD
SPO

R
STAŘENA

STÉNO
T

ŠVÉD
TAKT
TKÁT
TO

FU
TURNÉ
UCPAT
UDIDLA
ÚSTA
ÚTES
VARIETÉ
VĚDA
VO

RY
VO

SA
VRAH
YZO

P
ZM

LÁTIT
ŽILETKY

ALPAKA
ALPY
AULA
BO

NBO
NIÉRA

CLO
NITI

CRAG
CVIKY
ČELA
ČO

KL
DVŮR
EKO

NO
M

EVRO
PA

CHRUP
IDEA
IDIO

G
RAM

IRM
A

JEZUITÉ
KARNER
KM

EN
KO

NTO
KRYPTO

G
RAM

LANA
LVO

UNI
M

AKULATURA
M

ERULE
M

O
PY

M
UTANT

M
YŠLENÍ

NIVA

NUG
ÁT

O
RLE

O
VCE

PAKL
PAKLÍČ
PAPEŽ
PARCELA
PEKING
PLST
PLYŠ
PNEUM

O
NIE

PO
LÉVKA

PÓ
LO

PO
TKAT

PO
UTKO

PO
VRCH

PRAK
PRO

VINILCI
RETUŠ
RO

LÁDA
RUDKA
RÝG

L
RÝŽE
SETR
SM

EŤ
SNÁŘE
SNO

ŽM
O

SPĚCH
ST O

LICE

ŠPRT
ŠTEP
ŠVEC
TANK
TESK
TITULEK
TRIO
TRNY
ÚČES
UHER
ÚNAVA
ÚPIS
URAN
URUG

UAY
UZÁVĚR
UZLY
VDO

VEC
VETO
VRŠKY

6 písm
en

8 písm
en



713. července 2012

* 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
* 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
* Novofundlandského psa s PP do dobrých rukou, stáří 6 roků. 
Cena dohodou. Tel. 728399768.
* Dálniční známku Slovinsko, platnost do 30.7.2012  Tel. 
608826208 po 19. hod.
* Sportovní kočár po jednom dítěti, chybí zábrana, popruhy 
jsou,v dobrém stavu. Původní cena 2500 Kč, nyní 1000 Kč. 
Blansko. Tel. 777223445.
* Ihned obyvatelný podsklepený RD 3+1 v obci Černovice u Bo-
skovic. V objektu jsou všechny sítě (el., plyn, voda, kanalizace). 
Topení - tuhá paliva, akumulační kamna, krb. Cena 440.000 Kč. 
Bez RK. Tel. 731448082, jurny@post.cz.
* Velkou podsklepenou garáž s montážní jámou na Podlesí v 
BK. Ne RK. Tel. 606171186.
* Zděnou garáž v Blansku na ul. Pražská. Nabídněte. Tel. 
739813648.
* Ford Mondeo kombi, r.v. 2001, 2,0 tdci, najeto 184.000 km, 
šedá metalíza, kožené potahy, vyhřívaná sedadla, alu kola, atd. 
Na autě jsou drobné oděrky dané běžným opotřebením v provo-
zu, motoristicky je v pořádku. Cena 49.000,- Kč. Tel. 777642353.
* Málo používanou westernovou kytaru zn. Johnson + polstro-
vaný obal na záda. Cena: 2000,- Kč. Tel.: 608724856.
* Elektrický zásobníkový ohřívač vody HAKL VA 136 - beztlako-
vý. V záruce! Cena: 1000,- Kč. Tel. 608724856.
* Deskový radiátor Korado typ 11 Klasik, 600x700 - 12 ks (i 
jednotlivě). Zánovní - v provozu 2 roky. Cena za kus 800,- Kč. 
Tel. 733655674.
* Etiketovací kleště - jednořádkové. Cena: 300,- Kč. Tel. 
608724856.
* Motocykl JAWA 350 ccm typ 634-5 v dobrém technickém 
stavu s platnými doklady, prošlá STK, Cena : 12000,- Kč. Dále 
nepoužité šamotové cihly 250 x 250 x 65 - cca 500 kusů  a jiné 
šamotové tvarovky na stavbu krbu, komínu... Cena : 30 Kč/ks. 
Tel. 723967473, e-mail: 123pava@seznam.cz.
* Těhotenské oblečení - kalhoty, 2x košile, těhot. pás, 3/4 kalhoty, 
vel. 38 - 42. Cena: 300,- Kč. Tel. 723751573.
* Kuch. linku 180x240, pult 160, komb. sporák, granit. dřez, stůl 
110x70, židle. Moderní, levně. Tel. 731289662.
* Se slevou skripta a učebnice pro 1. roč. ekonomicko-správní 
fakulty v Brně. Tel. 776707183.

RŮZNÉ

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.
* Daruji jen do dobrých rukou koťátka - kočičky, mourovatou, 
a dvě téměř bílé. Jsou zdravé a velmi chytré. Tel. 604841096, 
516412653.
* Hledám pronájem 1+1 v Blansku. Tel. 773453628.
* Pronajmu garáž u zastávky ČD. Měsíční pronájem 800 Kč + 
el. energie. Tel. 777593529.
* Půjčím HAKI lešení. Tel. 604585530.
* Daruji koňský hnůj. Tel. 723751573.
* Dlouhodobě pronajmu 3+1 na Severu. Tel. 775223137.

* 2+1 (2+kk) v Blansku - Zborovce, Sever. Platba z prodeje 
domu. Tel. 604522898.
* OV 1+1 (1+kk) v Blansku, nejlépe cihlový. Bez RK. Tel. 
603905438.
* Starší psací stůl a skříňky. Nabídněte. Tel. 776253113.

Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
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 Petra 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:
27.8. 2012 Red Hot Chilli Peppers – Praha, Synot 
Tip Aréna
16.9. 2012 Coldplay – Praha, Synot Tip Aréna
19.10.2012 Elán, Brno – Kajot Aréna
Ticketstream:
20.-22.7. 2012 MS Superbike – Brno, Automotodrom
4.8. 2012 Keltský festival Lughnasad - Brno, Státní 
hrad Veveří
24.-26.8. 2012 Grand Prix 2012 – Brno, Automo-
todrom
Hradologie 2012 – Kunštát, Veveří, Slavkov-Auster-
litz, Valtice, Vranov nad Dyjí
Ticket Art:
29.10.2012 Lord of the dance, Brno – Kajot Aréna
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha
Aktuální nabídka:
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, restaurace U 
Zámečku, Wellness Hotelu Panorama a na dopravu v 
Moravském krasu. Cena: 30,- Kč, děti do 6 let zdarma.
Poděkování andělům – autor Vlastimil Chládek, 
vydalo Econ publishing. V knize najdete jeho úvahy 
z blogu i reakce na ně, šachové simultánky, obrazy, 
doprovodné fotografi e k textům a ilustrace např. 
od Milana Knížáka a Zdeňka Makovského. Cena 
320,- Kč.
O Drahanské vrchovině – autor Josef Julínek a kol., 
vydalo nakladatelství Arsci. Kniha zachycuje histo-
rická díla zdejších obyvatel, je bohatě ilustrována 
černobílými, barevnými fotografi emi a obrázky. Cena 
260,- Kč.
Sakrální stavby ve Vavřinci a okolí – autor Rostislav 
Burget a Miloslav Novotný. Kniha obsahuje mimo fo-
todokumentace všech stávajících sakrálních objektů 
ve Vavřinci, Veselici, Suchdole a Nových Dvorech 
včetně fotografi í historických, i popis ke všem sakrál-
ním 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 Blanen-
ska) – 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 na-
psal 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-

  - 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

!!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

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

Kurzy pro děti:
1. plavání dětí od 4 let 3.9. - 17.10.2012, 2 x týdně, pondělí a středa 17 - 18 hod.
Cena: 780 Kč, 13 lekcí + 1 zdarma. První lekce je vždy zdarma, představí se zde instruktoři a 
děti budou rozděleny dle úrovně dovedností na začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé.
Lektorky: Mgr. Jana Kuncová, Bc. Simona Marková, Karolína Vymazalová.
2. plavání dětí od 4 let 7.9. - 7.12.2012, 1x týdně v pátek dopoledne. 
Cena: 780 Kč, 13 lekcí + 1 zdarma. Kurz je vhodný především pro začátečníky. 
Lektorka: Mgr. Jana Kuncová
Výuku v obou kurzech je možno spojit a děti se pak budou učit plavat 3x týdně. 
3. Zumba rodičů a dětí od 4.9.2012, 1x týdně v úterý 17,30 - 18,30 hod. 
Cena: 850 Kč, 14 lekcí + 1 zdarma. Vstup na pergamentku, platí pouze dospělí, děti v do-
provodu rodičů neplatí. Lektorka: Marcela Klevetová
4. Kondiční cvičení rodičů a dětí na trampolínách 7.9. - 7.12.2012
1x týdně v pátek v 16:30 - 17:30 hod. Cena: 980 Kč, 14 lekcí + 1 zdarma. Počet trampolín 
omezen, nutná rezervace na tel. 723767805. Vstup na pergamentku, platí pouze dospělí, 
děti v doprovodu rodičů neplatí. Lektorka: Jana Kučerová
5. „Tančím s mámou orient“ od 6.9. - 6.12.2012 
1x týdně ve čtvrtek v 16,30 – 17,30 hod. Cena: 850 Kč, 14 lekcí + 1 zdarma. Děvčata od 6 
let se učí břišnímu tanci spolu s mámou (babičkou, tetou), nenásilnou formou zde získávají 
správné držení těla, posilují a protahují problematické zóny. Lektorka: Mgr. J. Kuncová

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

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

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

Čtvrtek:
17:30 - 18:30 hod. Body forming. Lektorka: Marcela Klevetová
18:30 - 19:30 hod. Zumba s Marcelou. Lektorka: Marcela Klevetová

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

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

Cvičení v malé tělocvičně (vchod z boku) od 10.7.2012

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

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

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

POHYB JE ŽIVOT, POHYB JE RADOST!POHYB JE ŽIVOT, POHYB JE RADOST!
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

516 412 533, 606 720 933

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

EXPRES do 24 hodin

,

Škodní událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla
Provádímě výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ.
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. 

Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

Pražská 1, BlanskoPražská 1, Blansko
Prodej:
- plovoucích podlah
  /dřevo, lamino - 150 druhů/
- PVC /Novilon, Tarkett, Thermofi x/
- přechodových lišt
- prahů
- tmelů na parkety
- přírodního lina

- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064Tel. 606 263 064

 • www.ceska-informatika.cz • NOVĚ na Sladkovského 2a •  

Informace na tel. 511 119 115
info@ceska-informatika.cz

  - profesionální bezdrátový internet 5G
  - žádné poplatky za instalaci a aktivaci
  - žádné složité tarify ani smlouvy
  - nabízíme Vám řešení, které hledáte
  - VoIP telefonie

      INTERNET
     PRO BLANSKO A OKOLÍ

      
 Již 

od

 99,-
     m

ěsíčn
ě!

GUSTAV GRÜNGUSTAV GRÜN
konečně v zelenémkonečně v zeleném

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

Pořadí v turnajích
 Po červnovém turnaji, kde chybělo několik před-
ních hráčů našich dlouhodobých soutěží, nedošlo 
k žádným zásadním posunům v celkových klasifi -
kacích. Trochu však odskočil v soutěži „Turnajový 
leader“ na vedoucí pozici Jindřich Čeladín, který 
svým vítězstvím připsal 20 bodů a tak celkově 
jich má 108. Další čtveřice zůstala na svých a tak 
se mezi ně vklínil poražený fi nalista posledního 
turnaje Jan Urban, který se 70 body spolu s Jirkem 
Vybíhalem drží čtvrtou pozici. Před nimi na druhé a 
třetí pozici fi guruje Nabil Lai 84 a Radovan Štumpa 
74 bodů. Šestý se drží Jaromír Matal 66 bodů, 
na kterého již doráží hráči druhého sledu v čele 
s Václavem Pelantem, který nyní po dvou velmi 
dobře bodovaných turnajích má již na sedmém 
místě bodů 49. V soutěži bodovalo již 25 hráčů.
 V druhé soutěži „Turnajový mág“ září Jan Urban 
213 setů následován Václavem Pelantem 195 setů. 
Třetí je již první žena Lenka Czakvariová 171 setů a 
čtvrtý Jindřich Čeledín 163 setů. Na dalších místech 
jsou pátý Luděk Řehoř 157, šestý Nabil Lai 143 a 
na sedmém místě dvojice Jaromír Matal, Radovan 
Štumpa 138 setů. Ostatní hráči z celkového počtu 
34 hráčů vedených v této soutěži jsou zatím lehce 

nad 100 sety nebo nedosahují ani této magické 
hodnoty. Příští červencový turnaj, poslední před 
dovolenou se uskuteční v sobotu 21. července opět 
od 13 hodin.
 Na závěr připomínám, že v době od 23. července 
do 12. srpna bude Squashcentrum uzavřeno.

-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

 Máme za sebou první polovinu letošního ročníku Okresní běžecké ligy a tím i prvních dvanáct bě-
žeckých podniků. Samozřejmě je brzy na činění závěrů, jaký letošní ročník bude, ale výbor Okresní 
běžecké ligy může být jistě spokojen s narůstající účastí běžkyň a běžců. I nadále přetrvává trend v 
opakované účasti a potěšitelné docházce u řady závodníků.

 Jedním z nejpilnějších a nejpoctivějších v do-
cházce je Gustav Grün z AC Okrouhlá. Není tedy 
divu, že díky svým kvalitním výkonům a také 100% 
docházce mohl již na stupních vítězů v Doubravici 
nad Svitavou obléknout zelený dres nejlepšího běžce 
a na závodě, který se odehrál ve Sloupě dne 24. 6. 
2012, jej bezpečně uhájil.
 Mezi ženami v celkovém pořadí k žádným změnám 
nedošlo a tak držitelkou růžového dresu je stále 
Milada Barešová z Kunštátu.
 Jistě je třeba zmínit závod, který se uskutečnil 24. 
6. 2012 ve Sloupě. Počasí bylo více než přívětivé, 
prostředí startu a cíle nabídlo všem účastníkům 
kvalitní zázemí a účast běžců na oplátku potěšila 
pořadatele. Dle slov ředitele závodu Pavla Svobody 
byl překonán účastnický rekord, který byl z roku 1985 
a tedy pořádně vousatý. Letos se na trať vydalo cel-
kem 48 závodníků z toho 9 žen. Vítězem se celkem s 
přehledem stal loňský vítěz Milan Adamec z Vyškova. 
Druhé místo obsadil Roman Chlup, Osten Blansko a 
na třetím místě se umístil Jiří Dvořáček z Petrovic. 
Mezi ženami se na startu neobjevily všechny známé 
tváře a tak první místo obsadila Pavla Všetečková z 
Brna, druhé místo obsadila Daniela Habrová z Říčan 
a třetí místo zaslouženě patřilo Aleně Žákovské z 
Horizont Kola Novák Blansko.
 Po polovině roku je mezi ženami a muži následující 
absolutní pořadí:

Ženy:
1. Milada Barešová  320 bodů 8 závodů
2. Zdenka Komárková 293 bodů 8 závodů
3. – 4. Alena Žákovská 265 bodů 8 závodů
3. – 4. Kateřina Krejčiříková 265 bodů 10 závodů

Muži:
1. Gustav Grün  826 bodů 12 závodů
2. Jiří Dvořáček  788 bodů 11 závodů
3. Jan Macura  747 bodů 11 závodů
 
 Od počátku roku na závodech Okresní běžecké 
ligy startovalo celkem 231 závodníků. Z toho 171 
mužů, 49 žen a 11 juniorů. Celkem 50 závodníků 
startovalo na šesti a více závodech což je více jak 
pětina všech účastníků.
 Samozřejmě je třeba připomenout i výsledky 
mladších a starších žákyň a žáků. Ti už od počátku 

roku absolvovali celkem 6 závodů. Těchto závodů se 
účastnilo celkem 68 dětí. Nejpočetněji je zastoupena 
kategorie mladších žáků se 26 chlapci. Bohužel se 
nedaří, aby se děti účastnily závodů opakovaně. 
Tři a více závodů zatím absolvovalo pouze 12 dětí. 
Věříme, že se tento stav do konce roku zlepší. Pří-
padně že nárůst účastníků se odehraje v příštím z 
ročníků Okresní běžecké ligy. Vždyť letošní zařazení 
dětských kategorií do celkového bodování OBL je 
určitým „pilotním projektem“.
 Po šesti závodech je pořadí v jednotlivých kate-
goriích následující:

Mladší žákyně:
1. Gabriela Fialová 221 bodů 6 závodů
2. Jana Tesařová 218 bodů 6 závodů
3. Lenka Suchá 171 bodů 5 závodů

Starší žákyně:
1. Kateřina Fialová 224 bodů 6 závodů
2. Michaela Hrubá 204 bodů 6 závodů
3. Adéla Šafářová 160 bodů 4 závody

Mladší žáci:
Michal Zamazal 240 bodů 6 závodů
Maxmilián Beránek 196 bodů 6 závodů
Štěpán Stloukal 141 bodů 4 závody

Starší žáci:
Ondřej Stara 188 bodů 5 závodů
Dominik Prudek 97 bodů 3 závody
Filip Koukal 76 bodů 2 závody

 Dne 7. 7. 2012 proběhla v Lomnici poslední etapa 
Mezinárodního Moravského ultramaratonu, která se 
sice pořádá mimo okres Blansko, ale do termínovky 
Okresní běžecké ligy je zařazena. O tomto podniku 
se více zmíníme v další tiskové zprávě.
 Příštím závodem bude v neděli 2. 9. 2012 Půl-
maraton Moravským krasem, na kterém lze jistě 
očekávat velký zájem široké běžecké veřejnosti.
 Výsledkový servis a aktuální dění při OBL 2012 
mohou příznivci běhu sledovat na webu www.obl-
blansko.cz. Na vaše případné dotazy a připomínky 
budeme rádi reagovat na naší e-mailové adrese 
obl@oblblansko.cz.

-OBL-
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