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O toaletním papíru

RD Lažánky

RD Olešnice

Polořadový RD v klidné části obce. CP: 144 m2.
mob.: 776 855 855
Cena: 790.000 Kč

Koncový řadový RD 2+1 po rekonstrukci. CP: 119 m2.
mob.: 734 386 371
Cena: 850.000 Kč

RD Černá Hora

Byt Blansko

Byt Blansko

Novostavba RD 6+kk se zahradou. CP: 450 m2
mob.: 777 857 740 Cena: 3.900.000 Kč

OV 3+1 (90 m2) s lodžií, šatnou a komorou. Žádaná
lokalita.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.790.000 Kč

OV 2+1 (67 m2) s prosklenou lodžií v centru města.
mob.: 777 857 740 Cena: 1.450.000 Kč
včetně vybavení

Chvilku jsem dumal nad prázdninovým tématem. Je doba volna a i když počasí letním radovánkám
příliš nepřeje, mám za to, že bychom se v tomto čase neměli zabývat nějakými politickými problémy
a rozhodnutími, ale věnovat se spíše zábavě. Nicméně podařilo se mi najít téma, které spojuje obojí
a jak vyplývá z titulku, nemusí to být pobavení pro každého.

KANCL, technika Blansko, spol.s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko

Tel. 516 414 943

KUCHYNĚ

NÁBYTEK HAVLÍK

INTERIÉRY

OD 22.7.

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

út, st, pá: 9 - 17 hod.

čt: 9 - 19 hod.

DO 8.8.

tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420
www.nabytek-havlik.cz
info@nabytek-havlik.cz
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Prodej, servis
a programování

kontakt: Smetanova 8,

V

Minulý týden senátor Jaroslav Kubera vypustil do
mediálního éteru zcela oficiálně informaci o tom, že
není spokojen s kvalitou toaletního papíru v budově
senátu. V rámci úsporných opatření jsou prý senátní záchody vybaveny papírem smirkovým, nikoliv
toaletním a je ochoten svoji připomínku postoupit i
Poslanecké sněmovně, neboť zhoršená kvalita může
dělat problémy lidem trpícími hemoroidy a obdobnými problémy. O tom, jestli takovými problémy trpí
on sám, se nezmiňuje. Nicméně téma toaletní papír
nejen v Senátu mě docela zaujal, protože je to artikl
evidentně problematický už od svého vzniku.
Z různých zdrojů se dočtete, že toaletní papír se
začal vyrábět už v 6. století n. l. v Číně z rýžové
slámy, zbytek světa si ho ovšem navykl používat
až o mnoho staletí později. Jeden muslimský cestovatel se v literatuře z 8. století pohoršoval nad
hygienickými návyky Číňanů, kteří se po vykonání
potřeby pouze otřou papírem, místo aby se umyli.
Na Středním východě bylo vždy obvyklé omývat se
vodou, a to zásadně pomocí levé ruky. Pravá ruka
je na jídlo, levá na očistu.

V našich končinách se v
dřívějších dobách zadky čistily
ledasčím: boháči svým vznešeným konečníkům dopřávali
třeba vlnu, krajku nebo konopí,
ti chudší se museli spokojit s
různými hadry, trávou, senem,
mechem, ale také třeba dřevěnými hoblinami, pískem, kameny či jinými improvizovanými
náhražkami.
S prvním průmyslově vyráběným toaletním papírem přišel
roku 1857 Američan Joseph
Gayetty, který jej prodával v
baleních o pěti stech listech,
přičemž na každém jednotlivém
papíru byl vodoznak s jeho
jménem. Dnes si přes internet můžete objednat firmu, která vám na toaletní
papír natiskne jakýkoliv obrázek, můžete si nechat
vytisknout i román na pokračování nebo báseň pro
své blízké.
V Evropě se dnes spláchne průměrně 60 miliónů
rolí denně, což je asi 22 miliard ročně. Jedna role
má cca 400 útržků. 44% procent lidí se utírá zepředu
dozadu. Nejvíce lidí si odtrhuje 4 útržky. Největší
spotřebu v Evropě mají Angličané. Ženy spotřebují
o čtvrtinu více papíru než muži. 60% lidí překládá
pruh toaletního papíru dvakrát, 40% třikrát. Více než
5% Evropanů používá k hygieně papír novinový,
časopisový nebo průmyslový…
Tak to by mohlo docela stačit, ne? Je pravda, že
co se týče naší republiky, ta se ve statistikách nikdy
nepyšnila přehnanou záchodovou hygienou. Za totality by se to mohlo svádět na nedostatek toaletního
papíru. Dodnes si vzpomínám na nekompromisní
hajzlbáby okupující veřejné záchodky v restauracích,
na nádražích, parkovištích a jiných prostorách, kde
byl člověk nucen vykonat potřebu. Za padoš dva
lístky opravdového skládaného šmirglpapíru, víc
ani ťuk, ať měl člověk průjem nebo zácpu. Dojížděl
jsem tehdy čtyři roky na internát přes celou Moravu
a užil jsem si svoje. Ten papír bych panu senátorovi
na jejich luxusní záchod ze srdce přál.
Leč ani po revoluci, kdy je ho na trhu dostatek
a cenová dostupnost lepší, se osobní spotřeba v
domácnostech příliš nezvyšuje. Proč? Možná se
do těch čísel promítá i úroveň veřejných WC na
úřadech, fabrikách, školách, v restauracích a vůbec
všech veřejných místech. Ty jsou totiž většinou
dostupné pouze na vyžádání klíče, a to proto, že
toaletní papír se pořád ještě krade! Dvacet let po
revoluci stojí někomu za to ukrást ruličku toaletního
papíru, který už dávno není úzkoprofilovým zbožím.
Jak mi řekla jedna slušná paní uklízečka z jednoho
úřadu: „V úřední dny musím doplňovat papír třeba
pětkrát denně, kradou se i mýdla, ubrousky, takoví
jsou lidi…“
Takže bych výroky pana poslance, kterému nevoní
méně kvalitní senátní toaletní papír, zhodnotil asi
takto: Celý problém je o hovně a o prdeli, tudíž je
vidět, že Senát nemá za peníze daňových poplatníků nic důležitějšího na práci. A pokud se i v této
době najde fůra lidí, kterým není stydno ukořistit ze
záchodku svého zaměstnavatele, z restaurace nebo
úřadu svitek toaletního papíru za tři koruny, někde
nám tady v republice něco opravdu hodně smrdí. A
nejspíš to nebude nedostatkem kvalitního toaletního
papíru v Senátu.
PM

GA R Á Ž OVÁ V R ATA E VO
Výměna starých vrat bez zednických úprav.

Nová vrata již za 3 hodiny !!!

* Prodej DB 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 3.p.,šatna, balkon...NC – 1 199.000 Kč
* Prodej bytu 2+1 Blansko – Stařeckého, 59 m2, 3.p., balkon...NC – 1 029.000 Kč
* Prodej bytu 1+kk Blansko – Okružní, 45 m2, 2.p., bezbariérový...NC – 899.000 Kč
* Prodej 3 bytů 1-2+kk Blansko – Dvorská, 2.p., +auto-stání...NC – do 19.000 Kč/m2
* Prodej RD 5+1 Blansko – Lažánky, 330 m2, i výměna za byt 3+1...NC – info v RK
* Prodej STP na RD Blansko – Olešná, Ráječko, Horní Lhota, atd...NC – info v RK
* Pronájem bytu 3+1 Blansko - Písečná, 77 m2, nevybavený...NC – 5.000 Kč + inkaso
* Pronájem celého RD 3+kk Blansko – Sadová, 80 m2, parkoviště...NC – info v RK
20 let na trhu – 100% právní záruka a seriozní jednání
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Hejtman Hašek navštívil Blansko
Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek navštívil v pondělí v rámci pracovního výjezdu Blansko. Na radnici jednal se starostou Ing. Lubomírem Toufarem o aktuálních problémech
a rozvojových prioritách našeho města a regionu. Přislíbil Blansku pomoc v urychlení přípravy
projektu silničního průtahu městem, který tvoří krajská komunikace II/374. Dále jednali o projektech
financovaných z programu ROP a o možnostech evropských fondů po roce 2013.
objektem Seniorcentra vynaloží kraj 42,2 miliónu
Hejtman při této příležitosti poděkoval vedení
korun z úvěrového programu Evropské investiční
Blanska za spolupráci městské nemocnice při
banky. Provoz nového objektu pro 40 seniorů bude
tvorbě nové koncepce lůžkové péče v Jihomoravzahájen koncem roku 2012.
ském kraji a informoval starostu o postupu výstavby
Přístavba blanenského pavilonu pro seniory je
Seniorcentra, které je krajskou příspěvkovou orgajednou z akcí z deseti podobných investic ve všech
nizací. Tam také směřovala další část hejtmanovy
okresech kraje. Rekonstrukcí dosavadních a výnávštěvy Blanska. V doprovodu starosty Lubomíra
stavbou nových vznikne v našem kraji 545 nových
Toufara se zúčastnil kontrolního dne přímo na
lůžek pro seniory. Vzhledem k demografickému
stavbě nového pavilonu, který zvýší kapacitu části,
vývoji a stále rostoucímu počtu osob s různě zákterá poskytuje službu seniorům trpícím syndrovažnými stavy demence se těžiště péče stále více
mem demence. Na stavební část třípodlažního
přesouvá do domovů se zvláštním režimem.
objektu situovaného na volné ploše zahrady a
- Šr spojeného zastřešeným krčkem se současným

www.jezat.cz

Pronájem pracovní plošiny

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32
Blansko

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

Víte - nevíte

Stále probíhá

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
LETNÍ OBUVI A TEXTILU
SLEVY AŽ

40%

Platí do vyprodání zásob.

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Pracovní
výška 22 m

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Freddieho sloupek

Hmotnost
vozidla do 3,5 t

Pravidla, nařízení, doporučení

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 filmování

JEZAT, s.r.o.
Na Hrázi 309
Rájec – Jestřebí
Tel.:

605 24 77 41
605 24 77 42

Cena dohodou
dle požadované
pracovní výšky.

Půjčovna segway a sportovních
potřeb na Blanensku
Firma FPO s.r.o. v rámci svých aktivit zaměřených
do oblasti cestovního ruchu buduje z výhradně vlastních zdrojů půjčovnu segway a půjčovnu sportovních
potřeb Olomučany, která je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie z Programu rozvoje venkova.
Oblast Moravského krasu si tak můžete projet na
segway. Segway je unikátní dvoukolový elektrický
dopravní prostředek využívající ke svému pohybu
dynamické stabilizace. Na rozdíl od auta má pouze
dvě kola, na kterých v každém terénu samostatně
udržuje rovnováhu. Připravili jsme pro Vás speciální
trasy. Segway je vhodný využít i při firemních akcí a
reklamě.
Další vyžití může být na vodě. Půjčujeme nafukovací raft a kanoe, plastové kanoe a kajaky s veškerým příslušenstvím (barely, pádla, helmy, vesty).
Můžete si vyzkoušet sjet řeku Svitavu nebo odjet s
lodí na jinou řeku. Jaké jiné možnosti ještě skrývá
naše půjčovna? Půjčujeme horská kola, dvojkola,
koloběžky, in-line brusle, skákací boty, turistické hole,
a zábavní hry jako kroket, petanque, ruské kuželky.
Rezervace a ostatní informace Vám rádi podáme na
tel. čísle 733 644 466 nebo v Blansku na Smetanově
ulici č. 4 v sídle firmy FPO.
-fpo-

MONITOR
vyjde až za tři
týdny - 19.8.2011
NOVINKA! POHOTOVOSTNÍ
ÚVĚR NA AUTO 
* SCHVÁLENÍ DO 15 MINUT
* BEZ PROKAZOVÁNÍ PŘÍJMŮ
* PENÍZE UŽ DO 2 DNŮ
BLIŽŠÍ INFORMACE na tel.

736696069
736
696069

?!?!?!?!?!?!

V poslední době mi to na golfovém hřišti
vůbec nejde. Možná by se zdálo, že je to
nedostatkem tréninku, ale já si myslím, že
je to tím, že jsou golfová pravidla zaměřená
proti mě a jejich tvůrci jsou proti mě zaujatí.
Takže mě napadlo, že některá pravidla budu
ignorovat a některá si vytvořím podle sebe.
Bude se mi líp hrát a já budu mít krásný golfový život.
To je ale pěkná pitomost, co jsem teď napsal, nezdá se vám? A přesto se najdou lidé,
kteří takovým způsobem uvažují. Ratingové
agentury v poslední době snížily hodnocení
některých zemí EU nebo o tom alespoň uvažují. Zejména proto, že jejich ekonomické
ukazatele jsou na pováženou a celá slavná
Eurozóna je na tom bledě. Ale pánové z EU v
tom mají úplně jiné jasno. Ratingové agentury
jsou zaměřené proti EU, tendenční, zaujaté
a tím pádem neseriózní. Z tohoto důvodu je
třeba buď stávající agentury regulovat anebo
ještě lépe, vytvořit si ratingovou agenturu
vlastní, nezaujatou a spravedlivou. Jinými
slovy takovou, která umí ignorovat jasné ekonomické ukazatele a přijímat „kouzlení“ s čísly
(jak to před vstupem do Eurozóny předvedlo
za tichého souhlasu ostatních Řecko).
Regulace, omezení, dotace, to jsou ostatně
v rámci EU velmi rozšířená slova. Celé toto
uskupení, které na začátku mělo skutečně
jen pomáhat vzájemnému obchodu s uhlím a
ocelí, je především obrovským žroutem zdrojů
(vyhazování peněz za přebujelý aparát nebo
pravidelné stěhování europarlamentu z místa
na místo). Většina úředníků se pak pravděpodobně nudí a má tak čas vymýšlet pitomosti.
To se ostatně neděje jen v rámci EU, dalším
zářným příkladem může být třeba OSN a její
námitky proti vynálezu zvanému Babybox,
zejména proti tomu, že zařízení porušuje
práva dítěte. Mám za to, že nejvyšším právem
je právo na život. A byť může do Babyboxu
odložit matka své dítě z jakýchkoli pohnutek,
pokud by to zařízení zachránilo život pouhému jednomu dítěti (aby neskončilo pohozené
na ulici), pak své opodstatnění má. Jenže to v
některých institucích asi nechápou. Souhlasit
se dá pouze s tím, že je třeba se v této oblasti
věnovat především prevenci a nespoléhat jen
na řešení následků.
Zvláštních nebo nepochopitelných nařízení
je spousta. Už několik měsíců kolem jednoho
takového jezdím. Je jím zjednosměrnění ulice Rodkovského. Ale snad mi někdo někdy
vysvětlí, proč se to stalo a jaké k tomu byly
pohnutky.
Freddie
freddiemail@email.cz

Přerušení elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 10.08.2011 od 07:00 do 16:00 - Dolní Lhota.
Vypnutá oblast: zástavba při hl. silnici od Spešova od
domu č. 173 po domy č. 38 + 62, ulice odč. 62 poč. 86,
ulice od č. 21 + 4 po d.č. 182 + 193 a střelnici, ulice od
č. 38 poč. 26, ulice od č. 12 + 26 po č. 133 + Zákl. školu
č.p. 87.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON

Regulační řád kraje byl schválen
Minulý čtvrtek schválila Rada Jihomoravského kraje
nařízení, kterým se vydává pro případ smogové situace
Regulační řád Jihomoravského kraje. Jedná se o stav
mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění
překročí emisní limit stanovený prováděcím právním
předpisem, dle kterého je nutné regulovat zdroje znečišťování. Regulační opatření budou vyhlašována na
nezbytně nutnou dobu s uvedením důvodu a území na
které se vztahují. Jde o jeden z mála právních předpisů,
které vydává Jihomoravský kraj ve formě nařízení. V
regulačním řádu Jihomoravského kraje jsou uvedeni
provozovatelé konkrétních zdrojů znečišťování ovzduší,
na které zdroje se regulační opatření vztahuje a jaká
omezení jsou povinni strpět. Subjekt, kterého se budou
tato regulační opatření dotýkat, je povinen toto opatření
dodržovat po celou dobu.
- Šr -

Pěkná Modrá Doubravice
Plán aktivit na měsíc srpen určený i pro veřejnost
Výtvarné aktivity
9.8. 9.00 - Malování mandaly
23.8. 9.00 - Zdobení květináčů
Výlety:
10.8. - Suchý - Procházka, koupání
17.8. - Výlet na brněnskou přehradu+hrad Veveří
24.8. - Vycházka na ranč Kameňák
16.8. 9.00 - Kurz slušného chování
18.8. 9.00 - Čtenářský kroužek
30. 8. 14.00 - Rozloučení s prázdninami
Spolu s farností Doubravice pořádáme zábavné
odpoledne plné her, zpěvu a špekáčků.
-pěm-

Výstava rájecké umělkyně
Galerie Kruh připravila pro přátele umění milé překvapení. Bude jím výstava i za hranicemi své vlasti známé
malířky a grafičky Zdeňky Burgetové – Zukalové. Ráječtí
návštěvníci výstavy budou překvapeni díly své rodačky,
jejíž díla byla ozdobou řady světových galerií. Narodila
se v roce 1934 v Rájci a v roce 1951 patřila mezi první
maturantky blanenského gymnázia. Postupně se svými
díly zařadila mezi významné umělce své doby. Výstavu v
Galerii Kruh, která bude přehledem její umělecké dráhy,
nazvala symbolicky „Ohlédnutí“.
Vernisáž se uskuteční v neděli 31. července v 15 hodin, potrvá do 23. září 2011 a bude přístupná v provozní
době rájeckého zámku.
- Šr -

PRÁZDNINOVÁ
AKCE pro inzerenty
1/2 STRANY ZA 5000,- Kč
Tel. 602 543 381
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Reakce - polemiky
Hurá k vodě!
Musím se přiznat, že v posledním úvodníku jsem
pochybil. Ne v jeho obsahu, ale v drobné faktické
chybičce: že totiž šéf gastronomického úseku není
nájemcem ani podnikatelem, nýbrž zaměstnancem
podniku Služby s.r.o. Tuhle chybnou informaci mi
dala jedna z pracovnic, která stála za pultem a řekla
mi doslova: „Majitelem bufetu je pan Chatrný, patří
mu i ty ostatní bufety na zimním stadionu.“
Jméno na tričku neměla a tak se nemohu odvolat
na její nepravdivé tvrzení, nicméně to za ni učinil
sám pan Chatrný, který den poté, co vyšel Monitor,
zvedl telefon, aby uvedl věci na pravou míru. Řekl
mi, že ho úvodník zvedl ze židle, já jsem odpověděl,
že jsem ho napsal právě proto, aby někoho z té židle
zvedl. Proč zaměstnanec neví, kdo ho zaměstnává,
to ponechávám bez komentáře, nicméně za vším
ostatním, co v úvodníku bylo, si stoprocentně stojím.
Svědčí o tom i následující reakce, bylo jich hodně
a všechny stejné. Za všechny vybírám dvě a k těm
rybám na přehradě bych dodal jen to, že tam byly
vypuštěny právě v době, kdy jsem připravoval úvodník.
Petr Müller

kvalitnější fotoaparát, protože takové hejno ryb, co
si plavalo těsně pod hladinou přehrady mezi těmi
chuchvalci řas dne 9.7.2011, bych Vám přála vidět.
Posílám Vám v příloze alespoň to, co se mi podařilo
zachytit. A že šlo o pořádné macky a nebylo jich
málo...
Je zřejmé, že nařízení jsou nařizována proto,
aby bylo co porušovat. Ale kvalitě vody očividně
nepomáhá ani to... Přeji Vám hezký den a těším se
na další úvodníky.
M. Němcová

Projekt Senioři sobě
úspěšně pokračuje

Bohužel…
Moc ráda čtu Vaše úvodníky. Většinou se s Vaším
názorem ztotožňuji, občas nikoliv, ale tak to má být.
Úvodník s názvem "Hurá k vodě!!!" je bohužel zase
jedním z těch, kdy mi nezbývá, než při čtení souhlasně pokyvovat hlavou. Proč bohužel? Jak jste napsal,
letošní koupání na přehradě je téměř vyloučené,
ačkoliv v loňském roce jsem tam ráda trávila každý
volný den, když přálo počasí. Zrovna si nelibuji v
představě, že se uprostřed přehrady zamotám do
bujného slizkého porostu. Palava je krásné místo, ale
letošní návštěvy omezuji pouze na tamní projížďky
s kočárkem.
Jen jsem se pozastavila nad faktem, že ve vodě
údajně nejsou ryby. Je mi moc líto, že nemám

Souhlasím
Bohužel, musím souhlasit s autorem článku v
úvodníku Monitoru 14/11. V ten stejný den jsme také
navštívili blanenský aquapark a zkušenosti máme
úplně stejné. A k tomu ještě za ty peníze… Takže
jsem se také vydala s dětmi na výlet a zjistila jsem,
že v Kuřimi a v Boskovicích mají koupaliště lepší a
za méně peněz. Sice něco stojí cesta, ale párkrát
za léto mne to nezruinuje. Ve Službách Blansko by
se nad tím měli zamyslet a příští rok sjednat nápravu. Jinak jim žádná reklama v rádiu nepomůže. S
pozdravem.
Tvarogová, Klepačov

Cesty za poznáním v Senior centru
Ve středu 13. července 2011 se v příjemně prostředí kaple SENIOR centra Blansko uskutečnil hudební poslechový pořad z cyklu Městské knihovny Blansko CESTY ZA POZNÁNÍM k významnému
životnímu jubileu naší přední operní pěvkyně sopranistky Evy Urbanové.
Sedmnáct klientů výše uvedeného zařízení se
zaposlouchalo do výjimečného hlasu operní divy
a v průřezu jejím životem a tvorbou se účastníci
dozvěděli některé aktuality a zajímavosti, vztahující
se k životu i práci Evy Urbanové. Například to, která
role je pro ni nejobtížnější k nastudování, či jaké
bylo společné koncertní turné Evy Urbanové a Karla
Gotta, jež proběhlo minulý rok v osmi městech Čech,
Moravy a Slovenska.
Z hudebních ukázek senioři slyšeli výběr toho nejlepšího, co Eva Urbanová nastudovala,
např. roli Aidy v opeře Aida od Giuseppe
Verdiho, Elizabeth z opery Don Carlos
také od Giuseppe Verdiho, ukázku z opery Tosca – role Toscy od Giacoma Pucciniho, z opery Turandot – role Turandot
též od Giacoma Pucciniho, z novějších
Adriana Lecouvreur – role Adriany od
Francesca Cilea, role Santuzzy v opeře
Cavalleria rusticana Pietra Mascagniho
a z našich oper roli Kostelničky, oceněnou dvěma cenami Thálie, z opery Její
pastorkyňa od Leoše Janáčka. Famózní
tečkou na závěr byla ukázka z opery
Libuše Bedřicha Smetany, konkrétně
třetí dějství, trvající přes 14 minut.
Při závěrečném potlesku se všichni
klienti SENIOR centra alespoň pocitově
přenesli na divadelní prkna světových
operních scén.

Ještě dlouho po skončení pořadu všem doznívaly
v mysli tóny hlasu Evy Urbanové a většina posluchačů ještě nějakou chvíli setrvala v prostředí kaple,
které bylo pro tento pořad dobře zvolené. Hlavním
pořadatelem ve spolupráci s knihovnou bylo právě
SENIOR centrum Blansko. Klienti SENIOR centra
se mohou těšit na pokračování hudebního pořadu v
jejich prostorách na podzim letošního roku.
Helena Juříková,
Městská knihovna Blansko

Další pokračování projektu Senioři sobě – dotisk brožury nazvané „Ti za dveřmi mohou
škodit“ představil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a předseda Finančního výboru
Zastupitelstva JMK Zdeněk Dufek.
Hejtman připomněl, že projekt Senioři sobě
navazuje na dlouhodobou práci Jihomoravského
kraje v oblasti prorodinné a seniorské politiky –
ať jde o Senior pasy nebo zvyšování kapacit v
sociálních pobytových zařízeních pro seniory.
„Projekt Senioři sobě patří mezi preventivní projekty. Brožura obsahuje informace pro seniory, jak
se chovat v různých situacích, jak se chránit před
okradením, jak předcházet riziku přepadení, jak
se vyhnout podvodu. Snažili jsme se touto jednoduchou formou dát seniorům základní informace,
aby se lépe zorientovali a zvládali nástrahy, které
s sebou bohužel současná doba přináší. Zájem o
projekt Senioři sobě je velký jak ze strany seniorů,
tak od starostů měst a obcí. Z krajského rozpočtu
jsme vydali na tento projekt asi půl milionu korun,
v oblasti bezpečnosti a prevence před kriminalitou

bylo proškoleno 2 500 seniorů,“ zdůraznil hejtman.
Z důvodu velkého zájmu došlo k dotisku brožury
s informacemi o bezpečnostních opatřeních pro
seniory v celkovém počtu 11 000 kusů. V následujících dnech si ji vyzvednou zástupci 96 obcí
na jižní Moravě. Drahomíra Rutarová, jedna z
možných adresátů bezpečnostní brožury, poděkovala za vznik učebnice prevence pro každý den
a vyjádřila přesvědčení, že i díky ní začne ubývat
případů okradených a přepadených seniorů.
Předseda finančního výboru Zastupitelstva JMK
Zdeněk Dufek doplnil, že snahou kraje je dostat
tyto informace k co nejširšímu spektru veřejnosti.
Městské a obecní úřady je mohou otisknout ve
svých zpravodajích: „Prevence není nikdy dost,“
uvedl.
- Šr -

PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
*
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*
*
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*

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 - ﬁt 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
Obchodní pasáž
kosmetika z čokolády, růží, oliv, mandlí,
Centrum
levandule, mrtvého moře - pro ekzematiky,
z olivového oleje a sladu
Rožmitálova ul.
PRO PÁNY řada z jalovce a TEA TREE,
Blansko
výrobky z konopí - vše pro holení
Přírodní bio kosmetika SALOOS.

Tel. 606 31 00 50

Naše stránky s eshopem - www.manufakturaPK.cz

Všechny výrobky k objednání za zajímavé ceny

* FOTOREPORTÁŽ * FOTOREPORTÁŽ *

Jedním z projevů osobní odpovědnosti hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Michala Haška za akce financované z krajského rozpočtu jsou
jeho návštěvy spojené s kontrolou hospodaření a dodržování termínů.

V pondělí 25. července věnoval, a ne poprvé, svůj zájem letos probíhající
stavbě druhé budovy blanenského Seniorcentra, která bude sloužit pro
umístění dalších čtyřiceti seniorů, převážně postižených Alzheimerovou
chorobou.

Po prohlídce stavby vyslovil hejtman Hašek v přítomnosti ředitelky Seniorcentra Lenky Dražilové a starosty Města Blansko Lubomíra Toufara
spokojenost s postupem prací a vyslovil přesvědčení, že stavba bude
dokončena v dohodnutém termínu i kvalitě.
Text a foto: - Šr -
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STONE BAR oznamuje Postřehy z USA #8

* 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 Facebooku
- jméno Stone Bar Dukla nebo tel. 608 44 77 84

Washington Square

se mu může stát, že si připadá jako v Paříži. Před
ním se totiž objeví dominanta Washington Square,
ne nepodobná Vítěznému oblouku z francouzského
hlavního města, ten byl ostatně pro oblouk z New
Yorku modelem, když se město rozhodlo u příležitosti 100. výročí inaugurace George Washingtona
americkým prezidentem vybudovat památník. Za
tímto památníkem leží tedy jeden z mnohých parků
Empire City, místo pro odpočinek, zábavu a časté
produkce pouličních umělců, ať již se jedná o artisty,
skateboardisty nebo někoho jiného.
Cestou zpět „nahoru“ můžete minout obrovský
obchod s knihami. Novými i použitými. Strand
Bookstore prý ve svém inventáři vlastní přes 18 mil
knih (postavených vedle sebe), což hrdě inzerují i
ve svém logu. Jen je to uvnitř trochu nepřehledné
a zmatené, s počtem lidí, kteří se tam každý den
nahrnou. Pak můžete pokračovat přes Union Square
a po Park Avenue až nahoru k Central Parku, další
výrazné dominantě města. Mimochodem, my jsme

New York City potřetí
Empire City
Empire City je další přezdívka New Yorku. O
jednom ze symbolů: Empire State Building jsem
psal naposled. Po nádherném zážitku z vyhlídky
můžu doporučit cestu po 5. Avenue dolů, směrem
k Washington Square, protože je zajímavá svým
okolím. Minete krásný kostel: First Presbyterian

Dopravních nehod
každým rokem přibývá
Rozbor dopravních nehod za první pololetí letošního roku je neradostný. Od 1. ledna do 30. června
2011 došlo na našem okrese k 183 dopravním nehodám, při nichž došlo ke čtyřem úmrtím, jedenácti
těžkým a 84 lehkým zraněním. Ve srovnání s předešlými roky je to o 57 nehod více než v roce 2009
a o 15 nehod více než v roce 2010. U dvaceti viníků dopravních nehod byl zjištěn alkohol.
Dle informace tiskové mluvčí Policie ČR por. Mgr.
Ivy Šebkové se zvyšuje počet dopravních nehod
právě v období letních prázdnin a dovolených. Rychlá
jízda pod vlivem alkoholu a drog má na Blanensku
neradostnou statistiku. Jen za první dva týdny července byl u devíti řidičů zjištěn alkohol a u tří jízda
pod vlivem drog. Povolenou rychlost překročilo 80
řidičů a při osmi dopravních akcích bylo odhaleno
celkem 269 přestupků.
Další dopravní preventivní akce proběhla v úterý
19. července, v období, kdy je na Blanensku zvýšený pohyb turistů, zejména v Moravském krasu,
v oblasti Jedovnic a na státní silnici v úseku mezi
Svitavami a Brnem. Byla provedena kontrola dokladů
a technického stavu 62 aut. Ve čtyřech případech

byly zjištěny různé technické nedostatky vozidel,
dva řidiči nepoužili ochranné pásy, jeden zapomněl
doma doklady a jeden, když zahlédl kontrolní akci,
změnil směr jízdy a snažil se ujet. Neujel. Důvodem
jeho reakce byly sjeté pneumatiky.
Řidiči, u nichž policisté nezjistili žádný přestupek,
byli odměněni, jak je při podobných akcích zvykem
nealkoholickým nápojem s upozorněním, že pitný
režim, zejména na delších trasách, pomáhá zvyšovat řidičovu pozornost. Dárkem byl i mechanický
alkotester, který upozorní řidiče na dobu, po kterou
je alkoholický nápoj po jeho užití ještě měřitelný.
Naštěstí při této kontrole mohla být naprostá většina
řidičů odměněna.
- Šr -

Flatiron Building

Church of New York a jen pár bloků
od ESB je další architektonicky
zajímavé místo: Flatiron District
se stejnojmenou budovou: Flatiron
Building. Při pohledu shora z ESB
opravdu vypadá jako žehlička (což
je překlad jejího názvu). Od jejího
dokončení v roce 1902 se stala
jedním z hojně navštěvovaných
míst, svého času byla totiž jediným
mrakodrapem na severu od 14. ulice a zároveň jednou z nejvyšších
budov v New Yorku tehdejších
dní. Dnes je sice (co do výšky)
jen jednou z mnoha budov, ale
přesto stále významnou stavbou,
o čemž svědčí to, že je označen
jako národní historická památka.
Pokračuje-li návštěvník dál, brzy

Typická zástavba

byli na Union Square svědky velké polštářové bitvy,
takže lidé si umí dělat legraci i v USA... Pod dohledem policistů se tam sešly stovky lidí a mazali se
polštáři hlava nehlava.
V této části města jsou také patrné typické znaky
pro obytnou zástavbu v mnoha amerických městech,
tedy externí požární žebříky na bocích domů, jak je
jistě znáte z mnoha filmů a seriálů.
Cesta do Central Parku není nijak dlouhá, našinec
je na výlety pěšky zvyklý a je možná lépe se po
bližších místech zájmu dopravovat po povrchu než
metrem, kde není k vidění nic než vlaky, občasná
nečistota a sem tam nějaká myšička... Central Park
je po právu považován za oázu klidu. Dominuje mu
vodní nádrž, pojmenovaná po bývalé první dámě
USA: Jackie Kennedy, uprostřed s vodotryskem.
V parku najdete spoustu míst pro sport, zejména
softball, baseball, fotbal a zcela určitě potkáte mnoho
rekreačních i profesních běžců, kteří příjemné prostředí parku využívají k zlepšení své fyzické kondice.
V takovém prostředí se dá snadno zapomenout, že
jste přímo v centru hlučného a neobvykle živého velkoměsta, kde na vás troubí taxíky, příležitostně kvílí
sirény a život zde uhání kupředu jakoby zrychleným
tempem.
Petr J. Drahovzal

Central Park - vstup

* FOTOREPORTÁŽ Z DOPRAVNÍ AKCE *

Zvýšená pozornost dopravní policie v době prázdnin a dovolených je
prevencí proti léta se v tomto období opakující zvýšené nehodovosti.
Tentokráte proběhla minulé úterý a byla zaměřena především na technický stav vozidel, alkohol, drogy, rychlost a bezpečnostní pásy.

Zajímavostí bylo, že motocyklisté tentokráte dopadli lépe jak řidiči aut.
Ti co všemi úskalími kontroly prošli bez závad, byli odměněni, jak se již
stalo zvykem, nealkoholickým nápojem, alkotesterem a tiskovinami s
připomenutím zásad bezpečné jízdy. Tak i tento motorkář.

I přes časté akce se každoročně opakuje řada stejných přestupků jakými je
jízda pod vlivem alkoholu, drog, s překročením povolené rychlosti, špatným
technickým stavem vozidel atd. Raritou byla dodávka s pro noční provoz
nebezpečnými zrcadly v oknech zadních dveří.
Text a foto: - Šr -
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Rozhovor s vycházející hvězdou
Cítím se trošku zvláštně. Rozhovorů už jsem několik dělal, ale vždy to bylo s lidmi, které jsem prakticky neznal nebo jsem k nim neměl žádné vazby. Teď zvoním na zvonek u domu v Horní Lhotě, kde
nejsem cizí ani trošku. Je to dům mého kamaráda Martina Štěpánka, se kterým mne pojí více než patnáct let přátelství, hudební spolupráce, naše rodiny spolu jezdí na dovolenou a já sem chodím prakticky obden – ať už pracovně nebo jen tak na kus řeči. Dnes ale budu dělat rozhovor s Martinem Štěpánkem juniorem, jeho synem, který má velké hudební nadání a za sebou dvě úspěšně zvládnutá kola
soutěže Česko Slovensko má talent, jež se bude vysílat na podzim letošního roku. I když si snažím namluvit, že to bude malina, přece jen usedám k šálku kávy s mírně nahořklým úsměvem, za který může
docela obstojná tréma. Je to jako dělat rozhovor s vlastním synem… Jedenáctiletý Martin se však už těší, kouká na mě s výrazem čerstvě vyorané myši a netrpělivě očekává první otázku.

Marťo, máš za sebou dva castingy soutěže
Česko Slovensko má talent. Řekni mi, kdo tě
do soutěže přihlásil? Předpokládám, že to byl
nejspíš nápad tvého hudebně aktivního tatínka.
Překvapivě ne. Do soutěže mne přihlásila mamka
a já o tom vůbec nevěděl. Jednoho dne mi přišel
email s pozvánkou na první casting a já nechápal,
co se děje a jak se o mně dozvěděli. Pak už musela
mamka s pravdou ven; bylo to ale překvapení spíš
milé, protože jsme se už předtím doma o soutěži
bavili a já jsem se zmínil, že bych si to možná taky
rád vyzkoušel.
Jak konkurzy probíhaly a co jsi vlastně zpíval?
Na tom prvním bylo strašně moc lidí. Konal se
v Brně na výstavišti a soutěžící se tam předvedli
před jinou porotou, než nakonec bude v televizi.
Než jsem šel na řadu, měl jsem strašnou trému.

Ostatní soutěžící byli za dveřmi sotva dvě minuty,
mne si tam nechali skoro deset. Druhé kolo bylo v
Mahenově divadle už před velkou porotou a plným
hledištěm. Šel jsem naštěstí na řadu hned jako třetí
v pořadí, ale i tak to byl docela odvaz, stoupnout si
před nařezaný sál a úplně sám zpívat. Navíc se mě
všichni členové poroty na něco ptali – Martin Dejdar,
Jaro Slávik i Luce Bílá. Když jsem začal zpívat, tréma
opadla a věděl jsem, že musím podat co nejlepší
výkon. Po pár tónech se diváci začali zvedat ze židlí,
tleskat a já věděl, že to bude dobré. V samotném
závěru tleskala vestoje i Česká slavice Lucie Bílá.
Byl to ohromný pocit. Zpíval jsem písničku Halleluja
v úpravě od Alexandry Burke.
Jak to bude probíhat dál? Čeká tě další natáčení, konkurs nebo už přímý přenos s hlasováním
diváků?
O prázdninách by měla přijet televize Prima k nám
domů a natočit si nějaké záběry z mého soukromí.
Koncem srpna se potom bude natáčet třetí kolo s
názvem Velký třesk, ze kterého porota vybere 50
semifinalistů a dál už to bude záležet na divácích.
A co budeš zpívat v tomto kole?
Mám ve svém repertoáru hned několik písní, které
bych rád zazpíval. Hrozně se mi líbí skladba od Karla
Hály „Já žil, jak jsem žil“ a myslím si, že mi docela
sedí. Finální rozhodnutí ale bude asi na produkci
Primy, které jsme zaslali seznam skladeb k výběru.
Jsou mezi nimi písně všech možných stylů, v češtině,
slovenštině i angličtině.
Takže jsi takový univerzální zpěvák. Písničky
si vybíráš sám?
Většinou si radši nechám poradit. Nedokážu moc
posoudit, co mi sedí a co ne. Buď se mi to zpívá
dobře, nebo ne. V tomhle mi hodně pomáhá taťka,
který se mi věnuje, skladby se mnou nacvičuje a
technicky upravuje. Ale je pravda, že nemám žádný
vyhraněný styl, zazpívám si s chutí jak Karla Gotta,
tak třeba i rock, který mám moc rád.
A kdybychom nahlédli do tvé sbírky CD, najdeme v ní hlavně rockové pecky?
Jó, staré bigbítové kapely se mi hrozně líbí –
zejména legendy jako Iron Maiden, Kiss, ACDC,
ale nepohrdnu ani domácími kapelami jako třeba
Olympic nebo Turbo. V poslední době mě zaujala
partička Nightwork.
Lidé z Blanska a okolí tě znají zejména z dětské

kapely Kaštánci. Hrajete ještě?
S Kaštánky hraju pořád, je to prima parta a zde
jsem vlastně pěvecky začínal. Na klavír hraju už od
pěti let, ale zpívat jsem začal až před třemi lety právě
v této kapele. O prázdninách sice nikde nehrajeme,
ale už se těším, až v září zase začneme.
A vystupuješ jenom s Kaštánky nebo i sám?
Jak vypadají tvoje hudební aktivity?
Dá se říct, že v poslední době je to docela pestré.
Cvičím stále nové písničky a dávám dohromady
repertoár, se kterým bych mohl jednou udělat svůj
vlastní koncert. Zatím mám asi 12 skladeb, se kterými už vystupuji na různých akcích; jde o známé
hity převážně českých zpěváků i zpěvaček, písně
z 60. let, ale i ze současnosti. Navíc teď s tátou a
několika dalšími muzikanty nacvičujeme velkou show
složenou z rockových písní pro šňůru asi 7 koncertů,
která se uskuteční na podzim. Zde budu pouze hrát
na klávesy a občas si zazpívám nějaký ten vokál, ale
i tak se moc těším. Zahraju si se skvělými muzikanty,
což mne může posunout zase o krok dál. V posledních dnech navíc pracujeme na mých internetových
stránkách www.martin-stepanek.cz, které by měly
být spuštěny již brzy.
To je ale poměrně dost práce. Stíháš dělat
kromě muziky taky něco jiného?
Je pravda, že tyto prázdniny už tak nelenoším jako
ty předtím. Na druhou stranu ale dělám něco, co mě
hrozně baví a volného času mi zbývá pořád docela
dost. Mám hrozně rád sport – hlavně atletiku, které
se věnuju třikrát týdně. Mimo to si rád zajezdím na
motorce, v zimě lyžuju, něco si přečtu, mrknu na

Zveme vás do
nově otevřené

Restaurace

nějaký film nebo jedu s dědečkem na
ryby.
Marťo, vrátím se ještě k soutěži Česko Slovensko má talent.
Víš, o co se zde hraje? Co bys s
takovou výhrou dělal?
Vím, že hlavní cenou je docela
dost peněz a možnost vystoupit v Las
Vegas. S penězi nevím, co bych dělal.
Nejspíš bych část utratil za blbosti a
zbytek peněz bych si nechal u taťky,
který by mně je dal, až dostanu rozum
:-) Do Las Vegas bych se podíval rád,
nejradši i s celou rodinou. Na tu nejvyšší příčku ale vůbec nepomýšlím.
Konkurence je velká a šance zatím malá.
Myslím, že teď budu mluvit za všechny, co tě
znají, když ti popřeju hodně štěstí. Na podzim
budu sedět u televize a držet palce.
-mumma-

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

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

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

* FOTOREPORTÁŽ Z PÍSEČNÉ *

Na střeše pěti sousedních domů Jasanová č. 14 až 22 umístila firma
Thermona ze Zastávky u Brna v deseti řadách 65 solárních panelů na
ohřev teplé vody. V zimě budou k ohřevu vody napomáhat v každém
z pěti domů malé plynové kotle. To vše pořídili za 4,2 miliónu korun.

Slavnostního zahájení solárního ohřevu vody se zúčastnil zástupce
Družstva Macocha SBD Blansko Ing. Miroslav Skoumal a starosta Města
Blansko Ing. Lubomír Toufar, kterým hotové dílo předvedl předseda
výboru samosprávy a hlavní iniciátor akce Ing. Karel Šváb.

Posledně jmenovaný v přítomnosti pozvaných hostů provoz dokončeného díla uvedl v činnost. Obyvatelé domů počítají se 40% úsporou nákladů
na ohřev vody. Na úhradu nákladů uspořili za pár let tím, že si pořídili
vlastní ekonomicky výhodnou plynovou kotelnu.
Text a foto: - Šr -
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Očima občanů
Otevřený dopis
Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto,
vážené zastupitelky, vážení zastupitelé města Blanska, v neděli 10. července probíhaly na mnoha
místech České republiky i v dalších evropských
zemích oslavy života s řekami v rámci Evropského
dne koupání v řekách Big Jump. Lidé se koupali
v řekách, na březích pořádali pikniky a hudební
koncerty, trávili zde volný čas. Vyjádřili tím, že řeky
a jejich břehy jsou zajímavým veřejným prostorem
zasluhujícím pozornost.
V Blansku se občané sešli v květnu s odborníky,
zástupci města a veřejné správy, aby diskutovali o
podobě a významu plánované stezky, která povede
po levém břehu Svitavy mezi blanenským vlakovým
nádražím a vlakovou zastávkou. Květnové setkání s
názvem Pěšky nebo kolem kolem Svitavy? mělo nejen informovat veřejnost o záměrech města Blanska.
Jeho cílem bylo poskytnout městu zpětnou vazbu od
občanů i odborníků. V tomto dopise bychom Vás rádi
o výstupech setkání informovali.
Mezi hlavní diskutovaná témata setkání patřila
bezpečnost pohybu různých skupin po stezce –
chodců, cyklistů, bruslařů či vozíčkářů – a otázka
koncepčního pojetí břehu řeky – tedy nejen stezky,
ale i jejího zázemí a prorůstání směrem do města.
Setkání se zúčastnil starosta města Blanska Ing.
Lubomír Toufar a místostarosta Ing. Jiří Crha a vystoupili na něm Ing. Marek Štefan, vedoucí Odboru
investic a územního rozvoje MěÚ Blansko, Ing. Adolf
Jebavý, projektant cyklostezek a člen vládní Komise
pro cyklodopravu, a Ing. Jaroslav Ungerman, občan
Blanska a zástupce Unie pro řeku Moravu.
Téma: bezpečnost provozu na stezce
Blanenské zajímalo, jak se na stezce budou
bezpečně a společně pohybovat cyklisté, bruslaři
a chodci. Občané zdůrazňovali, že stezka je pro ně
důležitou spojnicí mezi centrem města, vlakovým a
autobusovým nádražím a obchody. Prostor by však
také chtěli využívat k rekreaci, procházkám, jízdě na
kole a na bruslích.
Zejména chodci by se cítili na stezce lépe, pokud
by byl provoz rozdělen pozemním značením na
část pro pěší a část pro cyklisty. Záměrem města je
však smíšený provoz. Ing. Adolf Jebavý, projektant
cyklostezek, zmínil, že má dobré zkušenosti se
smíšeným provozem v místech, kde stezky slouží
zejména k rekreaci a pomalé jízdě na kole. Lidé se
tak učí větší ohleduplnosti a počítají s tím, že musejí
jezdit pomaleji.

Blanenská stezka je však v plánech Jihomoravského kraje součástí jednoho z pěti významných
mezinárodních cyklokoridorů Jantarové stezky. Adolf
Jebavý odhaduje, že se zde v letním období bude
pohybovat až 1000 lidí za den. Je tedy otázkou, zda
cyklisté chodce ze stezky nevytlačí. Podle Jebavého
by měla vzniknout vedle stezky mlatová pěšina. Ta
by zajistila pohodlný pohyb chodců.
Téma: koncepční řešení celého břehu Svitavy
Projektant Jebavý zdůraznil důležitost mezi vlakovou zastávkou a nádražím. Území skrývá velký
potenciál jak pro obyvatele Blanska, tak pro cyklisty,
kteří budou Blanskem projíždět na delší vzdálenosti.
Návrh podpořil i Jaroslav Ungerman. Podle Ungermana je vodní prvek ve městě nezastupitelný a
lákavý. Pokud lidé budou mít k řece přístup, budou
tudy rádi a často chodit, jezdit na kole a zastavovat
se. Oba odborníci proto velmi doporučují vytvoření
celkové koncepce tohoto cenného prostoru. Tato
koncepce by byla mozaikou, do které mohou být
jednotlivé plánované prvky postupně zasazovány.
České i zahraniční zkušenosti ukazují, že cyklostezky s kvalitním zázemím v atraktivních polohách
u řek lidi přitahují a vytváří nové podnikatelské
příležitosti (např. občerstvení, hospůdky na břehu).
Odborníci i účastníci navrhovali, aby na místě vznikla
odpočívadla, prvky pro děti, interaktivní instalace,
veřejná tábořiště a místa k setkávání.
Ing. Marek Štefan vysvětlil, že plánovaná stezka
je financovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Fond poskytuje peníze pouze na stezku samotnou, nikoliv již na její zázemí. Peníze na vybudování
zázemí stezky a vytvoření konceptu celého území je
nutné hledat jinde. Vedoucí blanenské galerie MgA.
Olga Hořavová uvažuje o uspořádání sochařského
sympozia na břehu Svitavy. Jaroslav Ungerman
navrhoval vyzvat ke spolupráci na konceptu prostoru
studenty zahradní architektury. Oba náměty představují finančně nenáročné varianty úpravy veřejného
prostoru u Svitavy. V České republice navíc působí
nadace, které podporují vytváření kvalitních veřejných prostor. Příkladem může být Nadace Proměny
nebo Nadace Partnerství. Nadace Partnerství poskytuje z programu Prostory až 200 000 Kč na plánování a utváření veřejného prostoru. Granty Nadace
Proměny dosahují výše až 25 milionů Kč. Jednou z
podmínek úspěchu projektů je plánování prostoru se
zapojením veřejnosti. Věříme, že květnové setkání
iniciované Ekologickým institutem Veronica bylo
prvním krokem, na který město Blansko dále naváže.
Kompletní zápis ze setkání se všemi názory,
návrhy a připomínkami jak odborníků, tak veřejnosti

připojuji k tomuto dopisu. Inspirativní fotografie příkladů zahraniční dobré praxe cyklostezek i veřejných
prostorů navázaných na řeky včetně plného znění
tohoto dopisu naleznete na našich webových stránkách (www.veronica.cz/svitava).
Přejeme Vám krásné a příjemné léto!
Za Ekologický institut Veronica Monika Vokálová, obyvatelka Blanska a organizátorka setkání
Pěšky nebo kolem kolem Svitavy?

Dobrá rada nad zlato
Vážení spoluobčané,
Jako zástupci občanského sdružení Domov v
souznění s přírodou jsme občané tohoto města,
kterým není lhostejný život v našem městě ani jeho
další vývoj. Mezi hlavní cíle, které si naše sdružení
v současné době vytklo, je energetická situace bytových domů. Výrazné změny ve snižování energetické
náročnosti bytových domů (výměna oken, zateplení
plášťů BD, výstavba nových sedlových střech atd.)
významným způsobem mění - snižují energetickou
potřebu ve vytápění jednotlivých bytových domů. Pro
tento záměr slouží našemu městu závazný dokument
– územní energetická koncepce, který je v platnosti
již téměř deset let.
Územní energetická koncepce města Blanska byla
zpracovávána v letech 2000 až 2002. Vycházela tedy
z podkladů a hodnot, které platily v době před deseti a
více lety. Před deseti a více lety žádný z blanenských
bytových domů nebyl zateplen, měl stará dřevěná
okna, rovné střechy, které ochlazovaly horní pláště
bytových domů, staré kovové jednoskelné vstupní
dveře atd. Ale hlavně cena za energie byla v porovnání s cenou dnešní několikanásobně nižší. Přesto
i tenkrát uměli mnozí občané našeho města lépe
počítat, než jsou závazné závěry územní energetické
koncepce města Blanska. Proto se v letech 2000
až 2002 odpojili od centrálního zásobování teplem
a vybudovali si ve svých bytových domech vlastní
centrální domovní kotelny. A světe div se, budoucnost
jim dala za pravdu. Jejich vytápění je každoročně
efektivnější a to ve všech směrech.
Chcete mít také svoje topení. Máte smůlu. Správní
orgány tento váš záměr neumožní. Ale nezoufejte.
Občanské sdružení našlo cestu a rádi vám poradíme. Pokud chcete ušetřit na jednom bytovém domě
každoročně několik set tisíc korun, přijďte v průběhu
prázdnin kteroukoliv středu v době od 17 do 18.00
hod. na Staré Blansko do sálu Katolického domu.
Za občanské sdružení Domov v souznění s přírodou se na společnou spolupráci s vámi těší členové
výboru
Ing. Renata Ondroušková,
Komenského 83/5, 678 01 Blansko,
Zdenek Skřivan,
Salmova 1667/4, 678 01 Blansko,
Ing. Pavel Matuška,
Dvorská 112, 678 01 Blansko.

Upozornění na aktuální
povinnost
zprostředkovatelů spotřebitelského
úvěru - splnění informační povinnosti
do 1.10.2011
Dne 1.7.2011 nabyl účinnosti zákon č. 180/2011
Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o
finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony. Touto novou právní
úpravou dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra, který je specifickým státním orgánem
určeným pro řešení vymezeného okruhu sporů
mezi zákonem uvedenými osobami, i na oblast
spotřebitelského úvěrování. Okruh povinných osob,
na které se zmíněný zákon vztahuje, byl doplněn o
zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tyto osoby
(„instituce“) jsou v souladu s ustanovením § 19 citované novely zákona o finančním arbitrovi povinny
arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny
vykonávat svou činnost, poskytnout své zákonem
dané identifikační údaje (jako je např. obchodní
firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo
podnikání aj.). Tuto informační povinnost mohou
splnit i na formuláři vydaném arbitrem, který je zveřejněn na internetových stránkách www.finarbitr.cz.
Jak vyplývá z přechodných ustanovení k citované
novele zákona o finančním arbitrovi, instituce, které
dosud nebyly povinny splnit informační povinnost
uvedenou v § 19 zákona, ji musí splnit nejpozději do
3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že povinnost
splnit svou informační povinnost vůči finančnímu
arbitrovi se vztahuje jak na stávající podnikatele
vykonávající činnost nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění pro živnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru“, tak i na
podnikatele podnikající dosud na základě živnostenského oprávnění pro ohlašovací živnost volnou
s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.
Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny
předmětnou informační povinnost splnit nejpozději
do 1.10.2011 a po tomto termínu vždy nejpozději
ke dni vzniku svého živnostenského oprávnění pro
shora citovanou vázanou živnost. Za nesplnění
informační povinnosti může být dle ustanovení §
23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až
do výše 1.000.000,- Kč, přičemž řízení o uložení
pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti.
Městský úřad Blansko,
odbor obecní živnostenský úřad

ČSNS – nejstarší politická strana v české kotlině
Vychází z prvorepublikových tradic mimo jiné tzv. staročechů. Jejími členy
byli Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš, Milada Horáková.
Strana je výrazně sokolská a národovecká.
Národovecká neznamená nacionální - což evokuje vzpomínky na nepříliš
souznějící a fatální náladu české společnosti.
Co znamená národní?
Obhajování česko-moravských zájmů i v současné sjednocené Evropě.
Zastáváme pozitivní názor k současnému vývoji a federativnímu uspořádání národních států.
Český národ se domníval, že si najme Asiaty, aby za něj pracovali. Ke
svému zděšení zjistil, že tito lidé jsou schopnější a pracovitější než jejich
nájemci.
Česká republika, je dnes montovnou Evropy. Největší tragédií je tzv.
opoziční smlouva, která odstartovala absenci programů politických ideálů
a politiku degradovala na ekonomický „handl“.
Příkladem jest. Věci veřejné řízené jako firma za účelem ovládnutí politického a především ekonomického prostoru.
Kdo na to zadělal?
Povalečná Evropa. Všem doporučuji ke studiu knihu Poválečné dějiny
Evropy od autora - Judt Tony. Celé dějiny ČR jsou provázány s dějinami
Evropy. Ne Přemyslovci, ale Lucemburkové utvářeli směřování českého
státu. Lucemburkové jako nepříliš významný hraběcí rod z Ardenského
regionu se čirou náhodou a sňatkovou politikou s mj. Eliškou Přemyslovnou dostali do středobodu evropské politiky. Ne zásluhou Karla IV., ale
jeho otce Jana Lucemburského - krále cizince. Ale především jeho děda
Jindřicha XVI., nevýznamného Lucemburského hraběte, který v podstatě
volitelům (kurfiřtům) zbyl jako nekonfliktní kandidát, se stal římským císařem. Nicméně do Říma na Císařskou jízdu a korunovaci nikdy nedojel.
Zemřel již v Lombardii u hradeb Milána.
Naše česká malost vyprodukovala lokálního kazatele Jana z Husince.
Zrovna tak je nesmysl dělat ze syna Karla IV. - Zikmunda Lucemburského
Uherského a českého krále dělat největšího škůdce českého národa. Byl
to poslední významný člen lucemburské dynastie. Ostatní levobočkové a

moravská hrabátka jako např. Jošt Lucemburský a jeho mladší bratr Jan
Jindřich Lucembouský i současně Opavská větev Lucemburků, která byla
větví levou - Lucemburkové vymřeli po meči následujících 60 letech.
Naopak. Jan Žižka z Trocnova a jeho pohrobci byli lapkové, vrazi, lupiči
a v té době partyzáni, kteří loupili po celém, tehdy známém evropském
prostoru. Byli to pouze ničitelé bez ideového základu a jakéhokoliv programu.
Lupiči
Český národ, pokud vůbec něco takového existuje, je mix Čechů, Němců, Židů, Poláků a to je dobře.
Těším se na reakci prof. Chalupy. Nyní to nebude o osobní averzi, ale o
znalostech a zkušenostech. Sám jsem polovzdělanec, částečně, na rozdíl
od establischmentu republikového i města Blanska sečtělý. Poučený laik.
Národní obrození paradoxně iniciovali Němečtí jezuité. Jediné vzdělání
v 19. století poskytovaly klášterní školy.
Ustavující a obnovující schůze strany ČSSN
Dovolujeme si Vás pozvat na ustavující (obnovující) schůzi ČSSN a
současně všech občanů, kteří nesouhlasí se současnou politikou ČSSD,
ODS, VV.
Zveme všechny nespokojené občany, kteří mají zájem na změně chrochtajícího politického programu současného vedení města Blanska.
Ustavující schůze se koná 24.9 2011 v salonku restaurace Punkva, Rožmitálova ul. Blansko ve 14 hodin.
Program:
1)
Registrace delegátů
2)
Ustavení regionální organizace
3)
Volba regionálního zastoupení
4)
Diskuze
5)
Usnesení
Kontakty:

Email- panbasket@seznam.cz
Telefon- 733299281
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Sportovní úspěchy atletů z AK
Blansko Dvorská v letošním roce

Řádková Inzerce
Soukromé inzeráty s napsaným textem, telefonním číslem a adresou prodejce vhoďte
do schránky u vchodu do restaurace Punkva na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na
email monitor@monitor-bk.cz.

Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské 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: využijte 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 práce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Přijmeme brigádníky na doručování Monitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz

PRODEJ
* Luxusní odrážedlo - první kolo FIRST BIKE, růžové,
nové, nevhodný dar, včetně doplňků v ceně 700 Kč,
za 3000 Kč. Tel. 723776839.
* Zahradu s podsklepenou zahradní chatkou na
Podlesí. Možnost stavby rekreačního domu.Přípojka
NN.Cena 34000 Kč.Při rychlém jednání sleva. Tel.
775230078.
* Satelitní komplet AMIKO 570 pro bezplatný příjem
CZ/SK programů. PC 2500 Kč, nyní jen 1990 Kč, v
záruce. Spěchá! Tel. 777223663, 10-20 hod.
* Suzuki Swift 1.0 r. 97 za 15 tis. Kč. Tel. 739022072.
* Mikrovlnku zn. Whirpool, videorekordér Zanussi,
BTV Salora a větší počet ramínek. Tel. 737900946.
* Pozemek 1500 m2 na stavbu RD v Kulířově. 350,Kč/m2. Tel. 608326109.
* Autorádio Pioneer s CD, RDS, použ. 3 měsíce. PC
10500, nyní 6000 Kč. Tel. 776253578.
* Učebnice ze SPŠ a SZŠ. Tel. 776373666.
* Bílý stůl se 3 zásuvkami,110x65 cm, 900 Kč. Tel.
723834083.

KOUPĚ

Prázdniny jsou v plném proudu a po velmi náročném závodním období na dráze si dopřávají mladí
atleti na chvilku volno. Odpočinkové období však nepotrvá dlouho, někteří naši atleti se udržují v
kondici, někteří se připravují na důležité závody v září (včetně MČR) a aby toho nebylo málo, tak je
v druhém prázdninovém měsíci čeká atletické soustředění.
Katka Fialovy, 3. místo Michal Zamazal.
Pro trenéry se tyto dny nesou ve znamení finál• 25. 5. Velké Opatovice – Olympiáda 1. tříd: 1.
ních příprav na soustředění, plánování kontrolních
místo Nikolka Manová (400 m) a 3. místo ve spritu
závodů a stejně tak je v tomto období „volna“ prostor
a víceboji.
k vyhodnocení výkonnosti jednotlivých atletů a k
• 29. 5. Praha – MČR ve vícebojích: Míša Hrubá
bilancování uplynulého období. Úspěšnost našich
předvedla 5 osobních rekordů a celkem získala
svěřenců velice dobře dokumentují následující čísla:
2 645 bodů!!!
• Za období leden až červen roku 2011 jsme se zúčastnili 31 závodů (halových, terénních a především
dráhových).
Naši atleti (nejen ti zde uvedení, ale i další) pro• Celkem za uvedené období naši svěřenci 93x
kázali perfektní připravenost. Za jednotlivými úspě(slovy tříadevadesátkrát ) obsadili 1. až 3. místo
chy však stojí ohromné množství času stráveného
a překonali více jak 50 svých osobních rekordů.
systematickým a velmi náročným tréninkem. Tyto
Jen pro zajímavost k některým osobním rekordům
skvělé výkony jsou rovněž i výsledkem velkého úsilí
uvádíme aktuální rekordy nejlepších ml. žáků z AK
a vůle, kterou mladí atleti předváděli při jednotlivých
Blansko Dvorská (ročník nar. 1998– 99):
závodech.
• Michal Zamazal – 800 m časem 3:31,3 (Mistrovství
Velice rádi bychom přispěli k ocenění těch nejlepších atletů, ke zdokonalení materiální základny
Brna).
naší atletiky a stejně tak i k vizi, aby se takto kvalitní
• Michaela Hrubá – 60 m překážek za 10,14 s (Letní
atletický potenciál podařilo udržet i nadále v Blansku
olympiáda dětí a mládeže), skok daleký 479 cm
a mohli jsme tak reprezentovat naše město. Právě
(MČR v pětiboji), skok vysoký 149 cm (Mistrovství
z těchto důvodů jsme letos žádali město Blansko o
Brna).
finanční dotaci – bohužel naše žádost nebyla kladně
• Ondra Tichý – 60 m překážek 10,29 s (Mistrovství
vyřízena.
Brna), 150 m za 20,9 s (MJM kraje).
Co nás čeká dál? Letní atletické soustředění a
Za nejvýraznější úspěchy uvedeného období
hlavně nám držte palce v září – čeká nás sedm
bezesporu patří následující výkony:
dráhových závodů (včetně MČR).
• 30. 4. Brno – Brněnské běhy (Mistrovství JM v
Weinhöferovi * www.aed.webgarden.cz
silničním běhu): 1. místo Katka Fialová, 2. místo její
sestra Gabka.
• 11. 5. Brno – Mistrovství Brna ml.
žáků: 1. místo Ondra Tichý (60 m př.
a 150 m), 2. místo Míša Hrubá (60 m
př. a výška), 3. místo opět Míša H.
(dálka) a Michal Zamazal (60 m př. a
800 m).
• 14. 5. Vyškov – Mistrovství Jižní
Moravy a nominace na LODM: 1.
místo Ondra (60 m př. a 150 m),
2. místo Míša H. (60 m př., dálka a
výška). Na nejvyšší soutěž (Letní
olympiáda dětí a mládeže) na území
ČR se nominoval Ondra Tichý (60 m
př.) a Míša Hrubá (60 m př, dálka,
později změněno na výšku).
• 21. 5. Brno - Laštůvkova – čtyřboj:
1. místo Max Beránek, Radek Dítě,
Michaela Hrubá, 2. místo Gabka a

* Garáž na Písečné nebo Údolní ulici. Tel. 608620508.
* Malou ledničku či mrazničku, funkční. Tel.
608620508.

RŮZNÉ
* Pronajmu dlouhodobě pěkný a zařízený byt 2+1 v
Blansku za 8.000 Kč/měs. včetně inkasa solventnímu
zájemci. Tel. 777111268.
* Pronajmu 3+1 v Blansku (Zborovce), volný ihned.
Tel. 602770054.
* Nabízím ubytování pro pár v přízemí RD ve Spešově v zařízené garsonce od září. Tel. 724362438.
* Pronajmu 2+1 na klidném místě v BK. Tel.
737622786.

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

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

Husova 732/1 ("na Písečné")
v salónku v 1. patře vedle restaurace.
Ke změně místa setkání dochází z důvodů nedostatečné kapacity salónku v
restauraci Myslivna v Blansku.

- vestavěné skříně
- šatny
- předsíně
- úložné prostory

Aktuální seznam spolužáků a dostupná
fotodokumentace je na internetu

Vše na míru. Návrh a konzultace zdarma.

Jaroslav Drašar, tel.

602 882 227

Tel. 602 575 333
e-mail: atipo@centrum.cz

Schází Vám 2000 Kč
před výplatou?
Vyplácíme ihned
v hotovosti.
Kontakt: 732 544 603
Zprostředkovatel pracuje pro společnost Ferratum .s.r.o.

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

www.rosendorf.cz

Nabízíme:
*
*
*
*
*

vodoinstalační práce
topenářské práce
plynoinstalace
stavební práce
OPRAVY vodoinstalace,
odpadů, kanalizace

Kontakt:
516 432 363, 777 100 103
e-mail: rosendorf@iol.cz
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 Boskovice
Ticket Art:
25.10.2011 Lord of the Dance, Olomouc
Jesus Christ Superstar, Hudební Karlín, Praha
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Bradway, Praha
Aktuální nabídka:
Kalendář Zpřístupněné jeskyně ČR 2012 – vydala
Správa jeskyní České republiky, formát A3, obsahuje
fotografie všech 14 přístupných jeskyní ČR. Cena:
110,- Kč
Jízdenka KRASOBUS – speciální turistická autobusová linka Blansko-Skalní mlýn-Blansko je v letních
měsících v provozu každý den, jízdenky obsahují i
slevové kupony na vstupné do Kateřinské jeskyně,
do aquaparku, blanenského zámku a na dopravu
v Moravském krasu. Cena: 44,- Kč, děti do 6 let
zdarma.
Turisté a fandové železnice přijíždějící do Blanska
mají nyní nově možnost získat na pokladně hlavního
vlakového nádraží v Blansku otisk památečního razítka věnovaného železniční stanici Blansko. Razítko
připravil Chornický železniční klub ve spolupráci s
Městem Blansko.
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-

- obvodových lišt /koberec,lamino/

- půjčovna brusek na parkety
Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064

S - PODLAHY
ODLAHY
PRODEJ - POKLÁDKA
* Podlahy plovoucí, dřevěné
* PVC, linoleum, marmoleum, koberce
* Výběr z více jak 300 druhů
Blansko

Seďa Petr

tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKET
AKCE
PARKET

www.guape.cz

- PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- PRODEJ NÁŘADÍ
- PRODEJ A PRONÁJEM LEŠENÍ

NOVÁ ADRESA:
ROŽMITÁLOVA 40, Blansko
(nad restaurací Punkva)
TEL. 775 765 790, 775 111 911
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Fotbalisté FK Apos Blansko
zahájí soutěž na svém hřišti
S blížícím se termínem nového ročníku soutěží v
kopané byl zahájen tréninkový maratón přípravných
utkání. Ne jinak tomu bylo i v FK Apos Blansko po
sestupu z divize do krajského přeboru. Od 9. do 24.
července absolvovali hráči pod vedením trenéra
Michala Kuglera pět přátelských utkání, jejichž cílem
byl výběr hráčů pro základní sestavu, sehranost
nově vytvořeného mužstva a pochopitelně i fyzická
kondice. Partnery v těchto utkáních byla Zbrojovka
Brno, Sparta Brno, Tatran Bohunice, Mohelnice a

Zbrojovka U 19. Blanenští zvítězili nad Spartou Brno,
remizovali s Mohelnicí a v dalších čtyřech zápasech
byli úspěšnější soupeři.
K prvnímu soutěžnímu utkání krajského přeboru
přivítáme v neděli 7. srpna na našem hřišti fotbalisty
Bzence, ke druhému zajíždí naše mužstvo v neděli
14. srpna do Znojma.
K poslednímu přípravnému utkání se Zbrojovkou
U 19 nastoupili v neděli 24. července blanenští v
následující sestavě:

SQUASH
Prázdniny
Červencového squashového turnaje se v
sobotu 16. 7. zúčastnilo 9 soutěžících. Se
sedmi muži změřily své síly také dvě ženy.
Hrálo se tentokrát v jedné skupině na dva

Horní řada z leva: Juran, Zouhar, Janíček, Pokoj, Pernica, Bubeníček, Bezděk, Sehnal, Bednář, trenér Kugler.
Dolní řada: Sedláček Nečas, Beneš, Šenk, Doležel, Šíp.
Text a foto: - Šr -

Soutěž v tanci se psem
Vidět na vlastní oči zvláštní sportovní disciplínu zvanou Tanec se psem měli možnost ti, kteří zavítali
v sobotu 23. července na Kynologické cvičiště Agility, na Sportovním ostrově v Blansku. Tamní klub
tam již po několikáté uspořádal soutěž pro začátečníky i pokročilé. Soutěžilo celkem 19 tanečních
týmů.
A co že je to Tanec se psem? Tato sportovní disciplína vznikla již na přelomu 70. a 80. let v Anglii.
Odtud se rozšířila téměř do celého světa. Ve své
podstatě se jedná o směs cviků základní poslušnosti,
krokových variací, otoček, a přeskoků. To vše v rytmu hudby. Správný umělecký dojem potrhuje také
kostým handlera (psovoda).
A co se na takové soutěži hodnotí? Rozhodčí
paní Hana Rajtšlégrová a František Novotný jsou
zkušení porotci a nic jim neunikne. Hodnotí se nejen
choreografie a nápaditost cviků, ale také spolupráce
psa a handlera. Kladné body se tudíž získávají nejen
za preciznost provedení cviků ale také za očividný
soulad a vztah taneční dvojice. Občas se diváci
ptají, zda ten pes opravdu tančí do rytmu hudby?
Pes hudbu příliš nevnímá, ale pozorně sleduje nenápadné pokyny handlera a na ty ihned reaguje. Takže
v konečném výsledku to z pohledu diváka vypadá,
že pes opravdu tančí sám. Zkrátka, když se týmu
sestava povede, je to pro každého úžasný zážitek.
A jak dopadly výsledky sobotní soutěže?
1. místo - Zuzana Jakubcová, Blansko + Sára,
Německý ovčák
2. místo - Adéla Komárková, Drnovice + Ashley
Tejko, Border kolie
3. místo - Jana Pucherová, Janov + Amálka Brouček,
Border kolie

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

vítězné sety do 11 bodů. Každého hráče
(hráčku) proto čekalo celých osm dvousetových, někdy i třísetových zápasů. Vítězem se
stal Nabil Lai, ani jeden neprohrál, ale neměl
to tak jednoduché, v plné polovině zápasů
musel podstoupit třetí set. Druhý skončil
Jindřich Čeladín, prohrál jediný zápas právě
s Nabilem 1 : 2 (11:9, 9:11, 7:11). Na třetím
místě se dvěma porážkami se umístil Radovan Štumpa. Čtvrtý pak Ladislav Musil, který
ke své smůle prohrál všechny své zápasy v
třísetových koncovkách.
Ceny do turnaje pro všechny hráče opět
věnovala a. s. ČAD Blansko. Příští turnaj,
srpnový, proběhne v sobotu 20. 8. ve 13 hodin. Zde budou mít jednu z posledních šancí
hráči ještě vylepšit své dosavadní umístění ve
všech dlouhodobých soutěžích sezony 2010
-2011.
-rl-

„INTERNET OD ČESKÉ“

4. místo - Eva Jandorová, Brno + Cynthia z Jenštejnské bašty, Čivava
5. místo - Tereza Varhánková, Blansko + Ciadella
Bianca Davaroni, Anglický setr
-hr-

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

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

Již od
99,měsíčně!

• www.ceska-informatika.cz • Blansko • prodejna u nemocnice •

Pobočka Bezručova 4a, Blansko
ředitelka agentury Ing. Blanka Bublíková
Tel. 732249410
Pobočka Seifertova 3, Blansko
ﬁnanční poradce Losová Marta
Tel. 737769679

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

EXPRES do 24 hodin





516 412 533, 606 720 933
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