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 Konec bezplatného houbaření v České republice 
se blíží… a to hodně rychle. Datum schválení nového 
zákona o zpoplatnění sběru hub a bylin v českých 
lesích se přiblížil a zatím se zdá, že schválení bez 
problému projde poslaneckou sněmovnou.
 Sběr bude podléhat dani z příjmu, který se podle 
posledních vyjádření posune na 19%. Sběr bylin, 
plodů rostlin a hub bude omezen jen na 2 kilogramy 
čisté váhy za jeden sběr.
 Pokud sběr nenahlásíte u příslušného úřadu a 
neodvedete ze svého sběru daň z příjmů, hrozí vám 
pokuta 10 000 Kč, posléze správní řízení a při dalších 
přestupcích i maximální výše trestu, který počítá i s 
odnětím svobody na 1 rok nepodmíněně.
 Tvůrci zákona sice deklarují, že neočekávají až 
tak tvrdé tresty, ale již pouhé začlenění trestního 
sazebníku do nového zákona svědčí o opaku.
 Nejvíce zarážející na návrhu zákona je nutná 
administrativa spojená s jeho dodržováním. Po 

sběru ze státního lesa je nutné 
do 24 hodin navštívit příslušný 
obecní úřad, kde bude pro tyto 
účely zřízeno pracovní místo 
obecního vážiče, který dle se-
braného množství bylin, plodů 
rostlin a hub provede výpočet 
daně k okamžitému zaplacení. 
Bude brát v potaz schválené 
ceny bylin, plodin a hub pro 
dané období.
    V souvislosti se zákonem 
tedy vychází i aktuální ceník pro 
rok 2012 za jednotlivé byliny, 
plody rostlin a houby. Ocenění 
hřibu pravého je např. navrho-
váno na 260 Kč za 1 kg, kilo ja-
hod lesních za 185 Kč, borůvka 
280 Kč, kilo klasického českého 
podborováku (hřib hnědý) je 

oceněno na 220 Kč.
 Pokud tedy půjdete na borůvky a naleznete při 
tom i nějakou houbu, tak při sebrání 1,5 kg borůvek 
a 0,5 kg hub zaplatíte na dani 101 Kč. (cena houby: 
0,5 kg-110 Kč, 1,5 kg borůvek 420 Kč – Celkem 530 
Kč, daň 19% - 101 Kč).
 Úsměvný je i fakt, že v tabulkách se počítá i s oce-
něním muchomůrky bílé, muchomůrky tygrované, 
poněvadž i zde se jedná o houby, i když smrtelně 
jedovaté houby. Kilo muchomůrky zelené dle navr-
hovaného ceníku pořídíte za 140 Kč.
 Vážení budou provádět vyškolení pracovníci, kteří 
případně upozorní houbaře, že se v jejich košíku 
nalézá smrtelně jedovatá houba. Stejně se bude 
postupovat i u vraního oka – smrtelně jedovaté by-
lině podobné borůvce. Ministerstvo zemědělství tak 
poukazuje na prospěšný efekt těchto vážičů, kteří 
mohou zabránit i úmrtí v důsledku požitých jedů.
 Nutná funkce obecního vážiče je sice zarážející, 
mnohem více ale překvapuje, že návrh zákona vůbec 
nepočítá s tím, že většina Čechů sbírá houby a byliny 
o víkendu, kdy mají samozřejmě úředníci volno. Ko-
runu všemu dává i vyjádření Ministra zemědělství, 
který na tento argument odpovídá, že víkendový 
provoz vážících oddělení bude zajištěn ve všech 
sídlech kraje. Jak budou o sobotách a nedělích ze 
svých chalup dojíždět do krajských sídel sběratelé 
hub či lesních plodů návrh zákona neřeší. Jen na-
mátkou: Obec Unerázka (známá svými hustými lesy 
v okolí, bohatými na pravé české hřiby) ležící v jižním 
cípu pardubického kraje (okres Svitavy) je vzdálena 
od sídla kraje plných 98 km! Při průměrné spotřebě 
automobilu 6l na 100 km si k výše vypočtené dani 
připočtěte ještě dalších 408 Kč za benzín!
 V souvislosti s blížícím se datem schvalování zá-
kona jsme požádali o rozhovor vědeckého tajemníka 
České mykologické společnosti pana RNDr. Jana 
Borovičku, Ph.D.,  který naší redakci zodpověděl 
několik otázek níže. Jan Borovička má to štěstí, že 
povolen zůstal sběr hub určených pro výzkum. Ne-
musí tak platit daně a díky svému průkazu může i dál 
sbírat houby beztrestně. Zda mu někdo dokáže, že 
tu či onu holubinku nesebral pro vědecké účely, ale 
k sobě domů do smaženice, bude těžké. Doporučuji 
tedy chodit na houby s panem Borovičkou. Jenže 
pan Borovička je pouze jeden a houbařů jsou tisíce. 
Nedokážeme si představit zástup lidí, který bude 
sběr hub pana Borovičky a jeho kolegů doprovázet…

Pokračování na str. 5

Tak nám sebrali i houby, paní Müllerová…
 Snad každý houbař, který aktivně užívá internet, obdržel v minulých dnech na svoji emailovou 
adresu poštu s tímto titulkem. Jedná se o to, že vláda má v plánu zpoplatnit sběr hub a lesních plodů 
v našich lesích, což je pro náš houbařský národ věc takřka nepředstavitelná. Než se ale pustíme do 
diskuze, otiskuji v plném znění ten kontroverzní materiál, který vyvolal jedněm na tváři zděšení, jiným 
úsměv. 

GARÁŽOVÁ VRATA EVO
Výměna starých vrat bez zednických úprav. Nová vrata již za 3 hodiny !!! 
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Prodej, servisProdej, servis
a programování a programování 

restauračníchrestauračních
a obchodních pokladen a obchodních pokladen 

KANCL, technika Blansko, spol.s.r.o.
Fügnerova 4, Blansko
Tel. 516 414 943

www.realitymacocha.cz

RD Ostrov u Macochy

Pěkný RD 4+1 s garáží a velkou zahradou v obci Ostrov 
u Macochy. CP: 956 m2.
mob.: 777 857 740 Cena: 2.390.000 Kč

Byt Blansko

OV 1+1 (35 m2) částečně zařízený, udržovaný byt 
s balkonem.
mob.: 776 855 855 Cena:  790.000 Kč

Byt Blansko

OV 2+1 (60 m2) s  lodžií v centru města, ulice Vodní.
mob.: 777 857 740 Cena:  1.200.000 Kč

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

RD Němčice

Samostatně stojící RD na okraji obce Němčice u Bo-
skovic. CP: 1099 m2. 
mob.: 605 163 333 Cena: 1.100.000 Kč

RD Olomučany

Samostatně stojící RD 3+1 se zahradou, garáží 
a terasou. CP: 683 m2. 
mob.: 777 857 740 Cena: 1.550.000 Kč

k jednání

20 let na trhu  – 100% právní záruka a seriozní jednání

* Prodej bytu 1+kk Blansko – Okružní, 45 m2, 2.p., zaplacený úvěr...NC – 899.000 Kč
* Prodej DB 2+1 Blansko – Dvorská, 57 m2, 3.p.,šatna, balkon...NC – 1 149.000 Kč
* Prodej 2 bytů 3+1 Blansko – Dvorská  a Pekařská, 3.p., výtah...NC – 1 699.000 Kč
* Prodej 3 bytů 1-2+kk Blansko – Dvorská, 2.p., +auto-stání...NC – do 17.000 Kč/m2

* Prodej RD 3+kk Olomučany – přízemní, 140 m2, rekonstrukce...NC – 990.000 Kč
* 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
* Prodej garáže Blansko – centrum, elektřina, pozemek města...NC – 150.000 Kč
* Pronájem bytu 3+1 Blansko - Písečná, 77 m2, prázdný...NC – 5.000 Kč + služby

NÁBYTEK HAVLÍK

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

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

SLEVYSLEVY

- 10 %- 10 %
út, st, pá: 9 - 17 hod.
čt: 9 - 19 hod.
tel.: 731 616 282
fax: 516 415 420

KUCHYNĚKUCHYNĚ
INTERIÉRYINTERIÉRY

masívníchmasívních
postelípostelí

a matracía matrací
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Autodráha                              
OpenAir 2011

 Tradičně se sejdeme v jednu z prvních sobot 
měsíce září, abychom ukončili závodní sezónu pod 
širým nebem. Náměstí Svobody před Blanenskou 
radnicí 10.9.2011 opět ožije ve stylu české autodrá-
hy, začátek akce bude ve 14:00 a poběží do 18:00 
hodin. Soutěžit se bude hned na několika drahách 
současně, budou se sbírat body a za ně vyhrávat 
drobné ceny. Akce je určena pro širokou veřejnost, 
a to jak pro malé, tak i velké nadšence závodění na 
autodráze, či jen zábavných odpolední.
 Bc. Miroslav Martinek - Sid, vůdce 3. skaut-
ského oddílu "KONDOR". Junák - svaz skautů 
a skautek ČR, stř. 621.01 Blansko "SRDCE NA 
DLANI"

Přerušení elektrické 
energie

 Z důvodu plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy- rekonstrukcí, oprav, údržbových a 
revizních prací- bude přerušena dodávka elektrické 
energie:
Dne 08.09.2011 od 07:00 do 13:00
Vypnutá oblast: Blansko, Olešná
 V Blansku bude vypnuta chatová oblast Bačina, 
areál čistírny odpad. vod u rozvodny napájený z 
odběratelské trafostanice Blansko - Čistička (č. 
320396), areál Klamovy hutě napájený z odběratel-
ské trafostanice Blansko - Klamovka (č. 320389), 
areál kompostárny napájený z odběratelské trafo-
stanice Blansko - Kompostárna (č. 702085).
 V Olešné bude vypnut dřevozpracující závod KRO-
VY (p. Viktorín), TV převaděč vč. přilehlé rekreační 
oblasti, skládka.
 Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON

Skutečnost, nebo              
klamavá reklama?

 V poválečných letech se začal znovu rozvíjet 
zájem o turistiku. To jsme v Blansku poznali podle 
zvyšujícího provozu autobusů, aut i cyklistů od 
Olešné přes Staré Blansko, kolem ČKD Blansko 
do Moravského krasu. Tehdy jsem poprvé uslyšel, 
že naše Blansko je vstupní bránou do Moravského 
krasu. S rozvojem motorismu se však tato trasa stala 
pro rostoucí počet projíždějících autobusů a všech 
dopravních prostředků problematickou. A tak bylo 
rozhodnuto o stavbě nové silnice od Blanska na 
Šebrov. Ta po svém dokončení přispěla k lepšímu 
zprůjezdnění a zklidnění provozu přes Olešnou 
a Blansko. Mělo to i své stinné stránky, protože 
návštěvníci jeskyní už Blansko míjeli a ona brána 
do Moravského krasu se odstěhovala k budově 
ředitelství ČKD Blansko, na co doplatili provozova-
telé restaurací, ubytovacích zařízení i řady dalších 
služeb. Turisté přijíždějící od Lipůvky od té doby 
odbočují k jeskyním u ředitelství ČKD, při návratu 
zpět doleva ke státní silnici a Blansko zcela míjí.
 Když si v minulém roce blanenská radnice vy-
modlila patent na název „Blansko brána Moravského 
krasu“, nikdo nevěděl, co tím blanenští radní sledují, 
jak tento název spojí s realitou a čím chtějí v době 
dovolených získat pozornost turistů. Ti, když si 
dnes přečtou na internetu prázdninovou nabídku 
Města Blansko, tak lze s úspěchem pochybovat, 
že jí sotva někoho naplní touhou nasměrovat sem 
zájezdové autobusy a motoristy. Nedoví se kam a 
na co. Akvaparky jsou již všude a letošní rok pro ně 
navíc není příznivý, krytý bazén se saunou byl dlouho 
mimo provoz a brusle s sebou sotva který zájezd 
v červenci a srpnu vozí. A blanenská prázdninová 
nabídka? Muzeum nabízí Absolonovy fotografi e z 
evropských krasů a Blanenské divadlo v archivu 
Richarda Polanského, kino promítá dva fi lmy a to je 
vše, čím rozhodně naše „Brána do Moravského kra-
su“ náročného turistu v době dovolených nenadchne. 
Jedině, že by mu odpovědní úředníci umožnili exkurzi 
do naší nové kompostárny, aby v ní byl alespoň 
nějaký provoz. 

Jiří Šrámek

PRÁZDNINOVÁ
AKCE pro inzerenty

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

2  

Freddieho sloupekFreddieho sloupek
Kde uspořit

 Doba je zlá, na dveře klepe další část eko-
nomické krize, Eurozóna je před krachem 
(minimálně před krachem iluzí) a i u nás erár 
spoří, kde se dá. Alespoň takový dojem mám 
z novinových titulků. Ale ne vždy to je takto 
černobílé.
 Jakákoli smysluplná změna musí mít přede-
vším hlavu a patu. Pokud mi zatíká střechou do 
chaty, musím tu díru zalepit hned, nemůžu (při 
zachování zdravého rozumu) přece očekávat, 
že mě pozdější oprava přijde na menší částku. 
Naopak. Je třeba se do toho pustit. Chci-li ale 
zároveň něco ušetřit, dám si práci s hledáním 
dodavatele práce. A vyberu toho, kdo má nej-
lepší poměr cena/výkon.
 Pak mi tedy nejde do hlavy, že některé inves-
tice (například do dopravní infrastruktury) se 
zastaví, namísto aby se řešilo, proč u nás stojí 
kilometr dálnice víc než jinde. Jen se zaklínáme 
kouzelným slůvkem „krize“, se mi zdá.
 Zkoušeli jste si někdy spočítat, kolik sežere 
erár? Naše země má malinko přes 10 milionů 
obyvatel. Mimo vlády máme 281 členů Parla-
mentu a Prezidenta. Vzhledem k přísně stranic-
kému hlasování na půdě Parlamentu by klidně 
stačilo mít „nejmoudřejších“ polovinu. Ale tam 
to nekončí. Naše země, jakkoli malá má dalších 
14 lokálních „Parlamentů a vlád“ (jednotlivé 
kraje a Praha). Čtrnáct! Spolu s podpůrnou 
infrastrukturou jednotlivých krajských úřadů a 
úředníků! Už jsem se setkal s názorem, pod 
který se můžu podepsat, že územní uspořádání 
(Čechy, Morava a Slezsko) by bylo průhlednější, 
levnější a pravděpodobně i efektivnější. Většina 
agend, které běžný občan potřebuje, se odehrá-
vá na té nejlokálnější úrovni. Navíc, spolu se 
zaváděním služeb e-Governmentu, se spousta 
agend může vyřídit on-line, a tedy bez návštěvy 
příslušných míst. Přebujelý státní aparát je podle 
mne daleko větším problémem, než se může 
zdát. Netvrdím samozřejmě, že je zbytečná, 
ale občas se tam dějí věci, že zůstává rozum 
stát. Například nedávno profl áknutá „trafi ka“ 
bývalého ministra zahraničí, který za nechození 
do zaměstnání (podle vlastních slov mu nebyly 
vytvořeny podmínky) konečně dostal výpověď, 
byť ale před ní řadu měsíců pobíral slušnou 
apanáž. A nepřipadalo mu to nekřesťanské.
 Pokud nebudeme my všichni (třeba u voleb) 
refl ektovat chování našich volených zástupců 
tím, že jim dáme „padáka“, pak nám budiž samo 
nebe milostivo. Nadále budeme vídat ve svém 
okolí předražené stavby (obecní rozhledny, 
bažantnice nebo kompostárny), nevyhovující 
infrastrukturu a volání po tom, že je třeba utáh-
nout opasky. Většinou ale těm ostatním a ne 
sami sobě.
Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)

Cenová houpačkaCenová houpačka

Vhodné pro:
 - opravy a údržba veřejného osvětlení
 - kácení a úprava stromů
 - nátěry a opravy fasád
 - montáž, vylepování reklam a billboardů
 - mytí oken a prosklených budov
 - hromosvody, okapy, antény, kamery
 - opravy a nátěry el. osvětlení
 - montáže vzduchotechniky, klimatizace
 - výstavba a opravy objektů
 - konstrukce staveb 
 - fotografování a fi lmování

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

Tel.: 605 24 77 41
  605 24 77 42

Cena dohodou
dle požadované
pracovní výšky.

www.jezat.cz

PracovníPracovní
výška 22 mvýška 22 m

Hmotnost
vozidla do 3,5 t

Pronájem pracovní plošinyPronájem pracovní plošiny

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

 Ceny všech super-
marketů se sjednotily 
u rohlíků, vajec a Jaru. 
Ke shodě došlo u Al-
berta s Kaufl andem u 
česneku, papriky bílé 
a brokolice a Alberta s 
Billou u mléka, bram-
bor a  banánů. Nej-
vyšší cenu má Billa u 
Ramy, česneku, rajčat 
keř., papriky bílé a bro-
kolice. Nejnižší cenu 
má Kaufl and u mléka, 
Ramy, rajčat keř. a ba-
nánů. Ve srovnání s 
cenami zveřejněnými 
15. července se Albert 
polepšil o 45.- Kč, Kau-
fl and o 37.- Kč a Billa 
pouze o 13,- Kč. Ceny 
byly odečteny v sobo-
tu 13. srpna 2011

Jiří Šrámek

Drastické snížení stavu policistů Drastické snížení stavu policistů 
ohrozí bezpečnost občanůohrozí bezpečnost občanů

 V reakci na zveřejněné informace o plánovaném 
radikálním propouštění policistů, zaslal předseda 
Asociace krajů České republiky (AKČR) Michal Hašek 
ministru vnitra otevřený dopis, ve kterém ho před 
podobnými kroky vážně varoval. V dopise uvádí:
 „Jakákoliv úvaha o snížení policejní sboru o 10 
tisíc policistů je rezignací na zajištění bezpečnosti 
občanů a na zabezpečení fungování Integrované-
ho záchranného systému. S tímto plánem se já i 
moji kolegové hejtmani odmítáme smířit. Úvaha o 
případném snížení stavů Policie ČR o cca 10 tisíc 
policistů je zprávou, která dle přesvědčení AKČR 
směřuje nejenom k destrukci policejního sboru, ale 
zejména k fatálním důsledkům bezpečnosti všech 
občanů České republiky, a to v oblastech prevence 
počínaje a restrikcí konče. Je totiž zřejmé, že prove-
dení jakékoliv restrukturalizace policejního sboru v 
uvažovaném rozsahu se odrazí nejenom na kapacitě 
výkonu, ale také na jeho kvalitě, tj. na prodloužení 
doby výjezdu, doby vyšetření trestných činů, míře 
objasněnosti atd. Návrh, který prezentovala média, 
pokud jej vláda hodlá realizovat, bude mít dopady na 
všechny občany a je jasným signálem o tom, jak této 
vládě záleží na bezpečnosti občanů České republiky. 
Lze téměř s jistotou prohlásit, že největší dopady tato 
redukce bude mít na venkově a městech, která jsou 
vzdálenější od krajských a okresních měst. AKČR se 
také domnívá, že již letošní redukce kapacity místních 
a obvodních služeben způsobí, že nebude dostatečná 
kapacita nejenom pro zvládání krizových situací, ale 
i pro plnění běžné činnosti policie a bezpečnostních 
sborů. Vy a ani žádný ministr vlády, obklopeni ochran-
nou službou, pravděpodobně vůbec nepostřehnete, 
že běžný občan se nedočká příjezdu policie v případě 
že bude napaden, nebo se nedočká objasnění trest-

ného činu spáchaného vůči jeho osobě nebo majet-
ku, neboť případ bude odložen z důvodu omezené 
policejní kapacity. Stejně tak budou občané nuceni 
čekat několik hodin na vyšetření dopravní nehody v 
místě, kdy při běžném provozu budou nastávat zácpy, 
kolize, případně další dopravní nehody. V neposlední 
řadě lze dle názoru Asociace krajů ČR předmětný 
návrh na redukci policejních stavů také považovat 
jako pozvánku na „import“ nelegálních aktivit do 
ČR, popř. jako „pobídku“ pro majetkovou kriminalitu, 
nárůst projevu násilí, rasové nesnášenlivost atd. A 
lze si jen stěží představit skutečnou akceschopnost 
bezpečnostních složek a integrovaného záchranného 
systému v případně podobné tragické události, která 
se odehrála v minulých dnech v Norsku. Hejtmani 
proto vyzývají ministra vnitra a vládu k okamžitému 
zahájení diskuse o tom, jakým způsobem vláda hodlá 
zabezpečit bezpečnost obyvatelstva v ČR. S ohledem 
na skutečnost, že předmětný návrh má svým rozsa-
hem přímé dopady do působnosti jednotlivých krajů 
v oblasti krizového řízení a s ohledem, že doposud 
nebylo z Úřadu vlády ČR reagováno na naši žádost 
o jednání se členy vlády k problematice státního 
rozpočtu a není znám ani termín tohoto jednání, vyzý-
váme Vás k neprodlenému projednání zamýšlených 
návrhů se všemi hejtmany v nejbližší možné době. 
Očekáváme, že nám v rámci tohoto jednání vysvětlíte 
konkrétní záměry vlády a Vámi řízeného resortu, 
které prokazatelně povedou k posílení bezpečnosti 
všech občanů naší země, a to ve všech oblastech 
v rámci Vaší působnosti, tedy včetně uvažovaných 
změn v rámci Hasičského záchranného sboru a 
komplexního fungování Integrovaného záchranného 
systému“ napsal ministrovi hejtman Hašek.

- Šr - 

Zboží Albert Billa Kaufl and
Mléko v lahvi 1 litr 17,90 17,90 15,90
Rama 0,5 kg 35,90 39,90 26,90
Rohlík 1 ks 1,90 1,90 1,90
Vejce 10 ks 19,90 19,90 19,90
Brambory 1 kg 7,90 7,90 9,90
Česnek 1 kg 99,90 139,90 99,90
Rajče keř. 1 kg 16,90 19,90 9,90
Paprika bílá 1 kg 14,90 29,90 14,90
Banány 1 kg 24,90 24,90 17,90
Brokolice 1 ks 19,90 22,90 19,90
Jar 1 litr 44,90 44,90 44,90
nákup celkem 304,90 369,90 281,90
rozdíl +23.- Kč + 88.- Kč 0

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

SUPER VOLBA PRO ŠKOLNÍ ROK

33 v 1
Dále jsme pro vás připravili:
 * papučky * BIO pantofl e*
 * sportovní a vycházkovou obuv *
 * školní tašky a batohy *
 * pytlíky na obuv a cvičební úbor *

á ři ili

přezůvky, cvičky,přezůvky, cvičky,
lehká vycházková obuvlehká vycházková obuv
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30 dní pro léčbu a prevenci cévních 30 dní pro léčbu a prevenci cévních 
mozkových příhod v Nemocnici Blanskomozkových příhod v Nemocnici Blansko

Pěkně nákladné prázdninyPěkně nákladné prázdniny

Počítačový kurz pro osobyPočítačový kurz pro osoby
se zdravotním postiženímse zdravotním postižením

Klub MatýsekKlub Matýsek
pořádá v úterý 30. 8. 2011 - zápis do plavání - plaveme následovně: 

- rodičů a dětí (děti ve věku od 6 měsíců do 4 roků), Po - Ne - lázně Blansko

 (kojenecký, rehabilitační bazén) ,  hotel Panorama - slaná voda

- rodičů a dětí do 4 roků - velký bazén úterý od 15:30 do 16 hod

- dětí od 4 do 6 roků - „vodníčci“, - velký bazén úterý od 16 do 17 hod

- dětí od 6 do 8 roků - „pulečci“, velký bazén úterý od 17 do 18 hod

- od 8 do 10 roků - „delfínci“ ,  velký bazén úterý od 17 do 18 hod

TENIS
- zápis do podzimní tenisové školičky - hrajeme na ZŠ Salmova ve středu

- děti od 4 do 6 roků - přípravka, děti od 6 do 7 roků, děti od 8 do 10 roků 

- zápis se koná ve vestibulu v lázních Blansko, v 1. patře, info na tel. 724761590 Mgr. Monika Kubová,

 e-mail: klub.matysek@gmail.com, www.klub-matysek.webnode.cz.

Mateřské centrum Dětský koutek Matýsek, o.s. pořádá
- v pátek 2.9.2011 v 15:30 zkušební dílničku pro rodiče s dětmi do 4 roků - vstup zdarma!!

- ve čtvrtek  8.9.2011 -  zkušební lekci cvičení rodičů a dětí - vstup zdarma!!

8:30 hod. - děti 1 - 2 roky,  9:30 hod. - 4 - 11 měsíců, 10:30 hod.  - dětí 2 - 3 roky

Součástí zkušebních lekcí jsou zápisy na tyto aktivity:

 - Matla patla pro mrňata - dílnička pro rodiče a děti od 1 do 3 roků

 - Tvořílek  I - dílnička pro rodiče a děti 

 - Tvořílek II - dílnička pro děti bez rodičů od 4 do 6 roků

 - Angličtina pro rodiče a děti od 2 do 4 roků

 - Angličtina pro děti od 3 do 6 roků

 - Němčina pro pokročilé - pro maminky s hlídáním dětí

 - Angličtina pro začátečníky, mírně pokročilé s hlídáním dětí

 - Cvičení pro maminky s hlídáním dětí

 - Cvičení pro rodiče a děti od 4 do 12 měsíců,

 - Cvičení pro rodiče a děti od 1 do 2 roků,

 - Cvičení pro rodiče a děti od 2 do 3 roků,

 - Zdravotní cvičení (vč. jogy) pro děti od 4 do 6 roků

Hledáme brigádnice nebo brigádníky
- vedoucí kroužků tvoření, cvičení pro maminky, cvičení rodičů a dětí.

NOVINKA
- s největší pravděpodobností od 1. ledna 2012 zahajujeme denní provoz školičky pro děti od 2 do 

4 roků - kapacita 15 dětí, a to s podporou města Blanska - tímto děkujeme za všechny děti!! 

Více informací podá Mgr. Monika Kubová, tel. 724761590
e-mail: klub.matysek@gmail.com

www.detskykoutekmatysek.webnode.cz

     Pražská 66, 678 30, Blansko tel.: 516 417 211, www.macocha.cz

MACOCHA
stavební bytové družstvo, Blansko

NABÍZÍ LEVNÉ UBYTOVÁNÍ
VE VLASTNÍ UBYTOVNĚ

 Neurologické oddělení Nemocnice Blansko, cerebrovaskulární sekce Čs. neurol. společnosti pořádá v 
rámci celorepublikové kampaně 30 dnů pro léčbu a prevenci cévních mozkových příhod DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ IKTOVÉ JEDNOTKY NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ (3. patro nemocnice), a to ve dnech 12.9.2011 
a 21.9.2011 vždy od 14.30 do 16.30 hodin.
 Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní stav, který 
vyžaduje neodkladnou lékařskou péči. Jedná se o 2. 
nejčastější příčinu úmrtí ve vyspělých zemích, v ČR je 
četnost asi 250 příhod/ 100 tisíc obyvatel a rok. 
 Hlavní příznaky CMP jsou pokles ústního koutku, 
slabost horní nebo dolní končetiny na jedné polovině 
těla, ztráta citlivosti tváře nebo končetin, zmatenost, 
dezorientace, porucha mluvení a rozumění, potíže s 
chůzí, rovnováhou, pocit závratě, náhlé rozmazané 
vidění, náhlá silná bolest hlavy.
 Při podezření na CMP nečekejte! Při rozeznání 
některého z příznaků volejte okamžitě 155! Pokud Vás 
tato problematika zajímá, chcete zodpovědět další 
otázky, vědět, co dělat v případě, že budete svědkem 
CMP u někoho v rodině, znát možnosti moderní léčby 

trombolýzou a také zjistit, zda i Vy jste v rizikové skupině 
obyvatelstva, neváhejte přijít na iktovou jednotku ve 
dnech otevřených dveří. 
 Jako návštěvník iktové jednotky shlédnete vybavení a 
prostředí tohoto specializovaného pracoviště, bude Vám 
změřen krevní tlak, hmotnost, výška, vypočtena hodnota 
BMI, prvním deseti zájemcům bude zdarma provedeno 
ultrazvukové vyšetření krkavic na RDG oddělení, dosta-
nete řadu edukačních materiálů, nebude chybět možnost 
konzultace s lékařem. Dále bude přítomen klinický 
logoped, který se vedle oddělení rehabilitace, interny 
a radiologie podílí na diagnostice i terapii pacientů s 
narušenou komunikační schopností po CMP. 

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko

 Zatímco po dva měsíce prázdnin si děti a z části i učitelé užívají k rekreaci a odpočinku, jejich 
školní budovy se naopak mění v pracoviště řemeslníků různých profesí, aby mohli nerušeně a bez 
rizik zvládnout nezbytnou údržbu, kterou nelze v průběhu školního roku vykonat. A věřte, není 
toho za ty dva měsíce právě málo. Navštívil jsem proto místostarostu Ing. Jiřího Crhu a ten mně 
přímo zavalil informacemi o vykonaných a dokončovaných akcích na školních i dalších budovách 
a komunikacích, které má na starosti.
 Tak kupř. základní školy – ZŠ TGM na Rodkov-
ského ulici má už konečně novou střechu za 1,8 
milionu korun a provedenou rekonstrukci hlavního 
vodovodu za 197 tisíc korun. Město zde pořídilo i 
nový školní nábytek za 227 tisíc Kč.  ZŠ na Dvorské 
má opravenu podlahu v kuchyni za 183 tisíce Kč a 
schodiště k tělocvičně za 137 Kč. Získala i školní 
nábytek za 273 tisíce Kč. ZŠ Erbenova opravuje 
střechu v ceně 1 milionu korun, snížila stropy v šat-
nách za 200 tisíc Kč a do schodiště na hřiště bylo 
investováno 144 tisíce Kč. Navíc probíhá výměna 
oken u tří škol v celkové hodnotě 8,5 milionu Kč.
 Ne menší náklady si vyžádaly nezbytné rekon-
strukce sedmi mateřských škol v Blansku a jeho 
městských částech, převážně za výměnu oken, 
dveří, opravy WC a fasád v celkové hodnotě: MŠ 
Divišova – 156 tisíc Kč, MŠ Dvorská č. 30 – 751 
tisíc Kč, MŠ Dvorská č.96 – 662 tisíc Kč, MŠ Údol-
ní – 90 tisíc Kč, MŠ Dolní Lhota – 619 tisíc Kč, MŠ 
Těchov  - 98 tisíc Kč, MŠ Rodkovského – 375 tisíc 
Kč. Celkem tedy téměř 7 milionů Kč a navíc výměna 
oken ve třech školách za cca 8,5 milionu Kč.

 Současně se nákladem 823 tisíc Kč dokončuje 
oprava šaten pro účinkující v Dělnickém domě, v 
Klubu důchodců instalace podlahy v klubovně a 
malířské práce za 250 tisíc Kč, provádí se rekon-
strukce chodníků ul. Sušilovy za cca půl milionu Kč 
a v horní části ul. B. Němcové za 350 tisíc Kč, kde 
stále zůstává bez opravy nejhorší asi padesátimet-
rový úsek k budově Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a Celní správy. 
 Další akce budou probíhat v září – kupř. digitaliza-
ce kina za cca 3 miliony Kč, 1. etapa opravy silnice 
na Masarykově ulici, rekonstrukce silnice a chodníku 
ul. Mánesova a Čelakovského a na Hořicích oprava 
silnice po rekonstrukci kanalizace.
 Jak je z letmého výčtu zřejmé, budou to pěkně 
nákladné prázdninové měsíce – a dokonce ještě 
není uvedena řada dalších akcí – kupř. několik let 
odkládaná a konečně provedená oprava vzducho-
techniky v Městských lázních. Ale o tom samostatný 
článek.
Za rozhovor plný čísel poděkoval

Jiří Šrámek

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

 V rámci projektu Šance bez bariér nabízí blanen-
ská pobočka Ligy vozíčkářů pomoc a podporu lidem 
se zdravotním postižením při hledání a udržení si 
zaměstnání.
 Základní formou naší spolupráce s klienty jsou 
individuální konzultace a poradenství, na ně pak 
navazují i skupinové aktivity. Jednou z nich je kurz „S 
počítačem do práce“, určený úplným začátečníkům, 
který Vám chceme aktuálně nabídnout. 
 Díky fi nancování projektu z prostředků ESF pro-
střednictvím Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR je tento kurz, 
stejně jako ostatní aktivity projektu, poskytován 
zdarma. Účastníci projektu, kteří s námi spolupracují 
formou individuálních konzultací mají navíc při účasti 
na aktivitách spojených s naším projektem nárok na 
příspěvek na dopravu.
 Aktuálně otevíráme nový běh kurzu „S počítačem 
do práce", a to v termínu 12. 9. -  2. 11. 2011. Budeme 
se scházet 2x týdně –  vždy v pondělí a ve středu 
odpoledne na SOŠ a SOU Blansko, Bezručova 33. 
 Naučíte se zde pracovat v programech Word, 
Excel a s Internetem. V průběhu kurzu si  sestavíte 
profesní životopis, založíte si e-mailovou schránku 
a seznámíte se s možnostmi vyhledávání nabídek 
práce na Internetu, na něž můžete reagovat zaslá-
ním motivačního dopisu e-mailem. I tuto dovednost 
získáte. 
 Od ledna letošního roku, kdy byl projekt Šance bez 
bariér zahájen, máme již v souhrnu všech poboček 
(Blansko, Hodonín a Žďár nad Sázavou) zkušenost 
z 6 ukončených běhů  tohoto  kurzu. Můžeme říci, 
že dovednosti, které jsou jeho obsahem, se podařilo 
zvládnout i lidem, kteří na počátku třeba ani nevěděli, 
jak počítač zapnout.
 Maximální počet účastníků je 8 a kurz zatím není 

plně obsazen. V případě zájmu tedy můžete kontakto-
vat pracovní konzultantku projektu: Hana Kvapilová, 
Blansko, 9. května 3, tel. 721 352 318, e-mail hana.
kvapilova@ligavozic.cz 
Další informace nejen o projektu Šance bez bariér 
získáte na www.ligavozic.cz



4 19. srpna 2011 

Havárie stromu v centru městaHavárie stromu v centru města

Stíny vyznamenané nejlepší obceStíny vyznamenané nejlepší obce Postřehy z USA Postřehy z USA ##88
New York City 

počtvrté
Procházka pokračuje
 Za mého pobytu v hlavním 
městě Illinois: Springfi eldu jsem 
navštívil hrobku jednoho z největ-
ších amerických prezidentů: Ab-
rahama Lincolna. I proto jsem si 
nemohl nechat ujít návštěvu místa 
odpočinku neméně významné 
osoby, kterou nebyl nikdo jiný než 
Ulysses S. Grant. Vojevůdce z ob-
čanské války a 18. prezident USA 
odpočívá v majestátní (největší v 
USA) hrobce spolu se svojí že-
nou. Hrobka je umístěna v parku 
na břehu řeky Hudson: Riverside 
Park. Další místo, kde se přímo 
na Manhattanu dá běhat, bruslit 
na inline bruslích, odpočívat, učit 
se a v našem případě shánět se 
po pamětihodnostech. Park není 
tak veliký, jako Central Park (který 
je mimochodem nedaleko), jedná 
se o takovou nudli na břehu řeky, 
ale na tom, že je v něm příjemně 
to nic nemění.
 V tom zmíněném monumentu, 
tedy Grantově hrobce je expo-
zice, věnovaná občanské válce, 
která zahrnuje relikvie z té doby, 
ať už se jedná o bojové zástavy, 
ukázky zbraní nebo dokumentů 
nebo třeba vojenské uniformy. 
Na vyžádání je možné využít 
služeb průvodce, kterým je místní 
Ranger anebo si v malém prodej-
ním koutku můžete pořídit nějaké 

knižní pojednání o osobě prezidenta/vojevůdce, či 
kopii některého z artefaktů. Grantovo místo posled-
ního odpočinku je pochopitelně místem, které hojně 
navštěvují jak turisté, tak školní výlety a svojí velikostí 
tvoří významnou dominantu parku.
 Už cestou k hrobce jsme míjeli velikou, velmi fo-
togenickou budovu „starého“ kostela. Byl postaven 
v gotickém stylu podle inspirace jednou gotickou 
stavbou ve Francii ze 13. století. Ale až o „pár“ let 
později: v r. 1930. Mladost té stavby je samozřejmě 
odrazem toho, že jsme byli v Novém světě, jak se 
USA přezdívá, ale na mohutnosti a kráse stavby její 
„věk“ nikterak neubíral. Interiér je podobný, jako tomu 
v kostelech bývá. Dech beroucí a pokoru navozující. 
Stavba je ostatně od roku 2000 památkou města New 
York a není se čemu divit. Bohatě zdobená budova 
(zvenčí i zevnitř) si to jistě zaslouží.
 Jen asi 5 minut chůze od Riverside Church se 
nachází jedna z univerzit, patřící do přestižní Ivy 
League a nejstarší instituce podobného druhu v 

New Yorku: privátní Columbia 
University. Existuje již od roku 
1754. V prostředí, kterému opět 
vévodí nízko střižené trávníky a 
především první stavba původní 
univerzity: knihovny. Před jejím 
vchodem je pak na trůnu usaze-
na Alma Mater, která pod sebou 
shlíží na všechny kolemjdoucí, ať 
to jsou studenti, návštěvníci nebo 
údržbáři.
 Když se nad tím tak zamýšlím, 
spousta míst v NYC je do pro-
středí tohoto velkoměsta vkusně 
zakomponováno. Rachotící met-
ropole je v okamžicích návštěvy 
parku, univerzity, kostela nebo 
jiné pamětihodnosti jakoby na 
míle vzdálené a člověk si připadá 
jako v oáze klidu a pohody. Do-
kážu si představit, že si sednu na 

lavičku a přečtu si nějakou knihu. Ale to nešlo... Do 
NYC jsem nepřijel číst, ale seznámit se víc s městem, 
které se mi líbí. A Columbia University nebyla zdaleka 
posledním navštíveným místem. 

Petr J. Drahovzal

V sobotu 30. července před devátou hodinou se v parku na nám.Svobody 
ozvala rána, která přilákala pohledy k červenému dubu, okrase našeho 
náměstí. Tu způsobilo ulomení narušené větve, která svojí vahou urazila 
větev sousední. Naštěstí se v blízkosti nikdo nepohyboval.

Zřejmou příčinou byla podstatná část u kmene silně narušené větve, 
která již neudržela svoji váhu a zřítila se. Záhadou je, jak probíhala 
nedávná kontrola stromů v našich parcích, když se na takovou závadu, 
navíc kousek nad zemí, nepřišlo. 

Do dvaceti minut po zavolání na Městskou policii přijeli hasiči, kteří ulomené 
větve pořezali, zprůchodnili cestu na které část větve dopadla a příchod 
ke stromu omezila barevným pásem. Perfektně odvedli práci, kterou v 
minulosti vykonávaly Technické služby města Blansko.        Text a foto: - Šr -

* FOTOREPORTÁŽ O ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ ** FOTOREPORTÁŽ O ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ *

 Bylo velkým štěstím, že po parkové cestě, kam až 
padající větev zasahovala, nikdo nešel a na trávníku 
se nepohybovaly děti, jak se občas děje. Po zavolání 
na městskou policii se do dvaceti minut dostavili hasiči, 
kteří ulomené větve rozřezali na díly a uvolnili průchod 
parkem. 
 Podivné na všem je, že činnost, kterou v minulosti 
vykonávali pracovníci technických služeb, musí dělat 
hasiči. Jsou to dříči, ne-li otroci doby, kteří zasahují 
při povodních,  polomech, vyprošťují zraněné z aut, 
likvidují vše co se z havarovaných nákladních aut 
vysypalo, instalují ropné zábrany, dokonce sundávají 
i kočky a včelstva ze stromů, podílejí se na prevenci 
a kontrolách protipožárních zařízení, zúčastňují se 
profesních soutěží a při tom ještě také hasí požáry, 
zachraňují majetek i lidské životy atd. Připomíná to z 
pohádek známé: „Ferda mravenec, práce všeho dru-
hu“. A to ještě pánové sedící v ministerských křeslech 
zvažují, zda jich není moc a neměli by na nich šetřit.
 Při pohledu na ulomenou horní větev, která byla u 

kmene více jak z třetiny narušená a zčernalá, napadá 
otázka jak odpovědně a odborně probíhají kontroly 
stavu stromů na veřejných prostranstvích. Je opravdu 
štěstí, že se nikomu nic nestalo.

- Šr -

 Dominantou blanenského náměstí Svobody v jeho vstupní části od Rožmitálovy ulice je krásně 
vzrostlý červený buk - Fagus sylvatica. Byl vysazen v roce 1918 u příležitosti vzniku Československé 
republiky a stal se památným stromem našeho města. Za celých 93 let nezpůsobil díky péči odborníků 
žádný problém. Až do soboty 30. července, kdy se před devátou hodinou odlomila od kmene narušená 
silná a těžká větev, která svojí vahou ulomila i sousední větev.

Columbia universityColumbia university
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 • www.ceska-informatika.cz • Blansko • prodejna u nemocnice •  

Informace

511 119 115
info@ceska-informatika.cz

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

 „INTERNET OD ČESKÉ“

Již od
 99,-

měsíčně!

 Když jsem se vracel ze Sloupu, tak jsem vzpomněl, že Vavřinec byl před pár dny vyznamenán a 
oceněn jako Vesnice roku Jihomoravského kraje. Zastavil jsem vedle budovy obecního úřadu, rozhlédl 
se kolem a nepochopil, za co byla tato obec vyhodnocena a za co získala přes milion korun. První co 
jsem asi 100 metrů od obecního úřadu uviděl, bylo zanedbané dětské hřiště, a vedle něho retenční 
nádrž s hnusně špinavou a smradlavou vodou. Do nádrže dokonce vedou schody, které nejsou od 
zarostlého dětského hřiště se zanedbaným pískovištěm ničím proti vstupu do nazelenalé močůvky 
zabezpečeny, až se divím (jestli tam vůbec děti do takového bincu chodí) že se tam ještě žádné z dětí 
neutopilo. Nakonec, fotografi e jsou výmluvnější, než jakýkoliv komentář.

Text a foto: - Šr -
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Houbaření za penízeHoubaření za peníze

Policisté bojují protiPolicisté bojují proti
krádežím v kempechkrádežím v kempech

Restaurace U SLUNCE
*** Nová kuchyně + vzduchotechnika

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

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

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

Zveme vás do
nově otevřené

Dokončení ze str. 1...
 Jste tajemníkem České mykologické společ-
nosti. Co by schválení chystaného zákona o 
zdanění bylin, plodů rostlin a hub přineslo?
 Na něco takového už dlouho čekáme. Přede-
vším, když houby nebudou zadarmo, ubude v lese 
houbařů, a to hlavně těch, co na to nebudou mít. 
Přitom právě „chudina“ toho v lese posbírá nejvíc a 
napáchá největší škody, bohatí sbírají obvykle pouze 
symbolicky. Také mě vždycky rozčílí, když lidé z lesa 
odnášejí hřiby, aby doma zjistili, že jsou červivé a vy-
hodí je. To ale houbám nikterak neprospívá – takhle 
si aspoň každý rozmyslí, co si z lesa odnese!
 Byli jste již osloveni vládou, či jinou institucí 
pro informaci, jak školit zmíněné vážiče bylin, 
plodů rostlin a hub?
 Pro začátek se počítá s aktivní účastí některých 
našich členů. Ale je nepochybné, že již během čer-
vence bude ustanoven Ochranný svaz houbařský 
(OSH), který po vzoru podobných organizací, jako 
jsou např. DILIA nebo OSA, bude dohlížet na řádné 
placení nalezených hub a jiných plodin. Část toho, 
co se vybere, připadne majitelům lesů, pakliže budou 
ovšem členy Svazu. Budeme pochopitelně zohled-
ňovat i bonitu lesních porostů, takže se nemůže stát, 
aby majitel obyčejné kulturní smrčiny inkasoval více, 
než třeba majitel březového háje s produkcí stovek 
křemenáčů za sezónu.
 Lidí tím asi příliš nadšeni nebudou...
 A proč myslíte? Nikomu nepřipadá divné, že 
chytat ryby se může pouze s povolenkou, stejné je 
to s lovem zvěře. Proč by houby nebo borůvky měly 
být výjimkou? Je to byznys, ve kterém se točí mili-
ony korun ročně, a to zcela mimo kontrolu státních 
orgánů. Anebo byliny – víte, kolik peněz investovaly 
farmaceutické koncerny do vývoje svých produktů? 
Když dostanete recept na heřmánkovou tinkturu, 
zaplatíte v lékárně třicet korun poplatek a ještě cenu 
stanovenou výrobcem. Tomu se mnozí chytráci 
snažili vyhnout a sbírali si heřmánek přímo v lese – 
připravovaný zákon dopadne přesně na takovéhle 
vykutálené darebáky!
 A jak je to s těmi jedovatými houbami?
 To si vymyslela Evropská unie. Bylo by totiž ne-
spravedlivé takovým způsobem diskriminovat jedo-
vaté druhy, proč za jeden druh platit a za druhý ne? 
No a mimo jiné si od toho slibujeme pokles travičství, 
které se v některých oblastech začalo rozmáhat.
 Jak jste na tom vy? Sbíráte nyní více pro ra-
dost, nebo pro výzkumy?
 Víte,  už jsem se setkal s výčitkami, že jako vědec 
mohu na rozdíl od ostatních sbírat houby zadarmo a 
maskovat to výzkumem. Je to taková ta typická česká 
závist! Ale na druhou stranu, i kdyby to tak bylo, je to 
prostě zaměstnanecká výhoda. Rodiny zaměstnanců 
MHD, policie, pracovníků pivovarů a jiní – ti všichni 
mají výhody, o kterých se mi ani nezdá. Já si jako 
vědec o taková zvýhodnění ani neškrtnu, tak proč 
ten humbuk kvůli několika klouzkům? Mimochodem, 
skutečně jsem ochoten vzít na houby lidi s sebou – 
zejména mám zájem o sympatické štíhlé brunetky 
ve věku 20-27 let, mohou se mi ozvat třeba na email 
a určitě se nějak dohodneme.
 Co byste popřál sběračům hub do budoucna?
 Nechce se mi to více rozvádět, prostě: bez peněz 
do lesa nelez!

 Z ministerstva zemědělství nikdo z oslovených s 
rozhovorem nesouhlasil. Zjevně se úředníci snaží 
informaci o schvalování zákona ututlat před širokou 
veřejností, neboť kontroverznost tohoto zákona je 
zjevná. Ministerstvo mlží, mlčí a nevyjadřuje se. 
Přitom je v souvislosti s novým zákonem již tolik 
otázek: Bude možné platit daň u vážiče kreditní 
kartou?  Bude určen maximální počet sběrů za den, 
nebo lze sbírat neomezeně a zaplacení daně rozdělit 
do několika „sběrů“? Mohou sbírat a poté platit daně 
i děti? Lze některé skupiny obyvatelstva od platby 
daně osvobodit? Započítává se mezi plody rostlin i 
bukvice či žalud? Bude možné počkat s vážením až 
k prvnímu pracovnímu dni?
 Posečkejme událostí dnů příštích. Malou nadějí 
pro záchranu bezplatného sběru hub a lesních plodin 
je skupina na sociální síti Facebook s názvem: „Za 
bezplatný sběr hub a bylin v českých lesích“, která 
má již 2580 členů. Snad členů těchto skupiny brzy 
přibude a donutí tak vládu přehodnotit svůj záměr. 

 Tak co vy na to? Musím se přiznat, že když jsem 
si tento „příspěvek“ přečetl poprvé, byl jsem na roz-
pacích. Spáchal ho novinář Ondřej Kňava a umístil 
na blog iDnes, nejspíš v dobré víře, že každý čtenář 
bleskurychle pochopí, že se jedná o nadsázku. Bo-
hužel, každý to nepochopil a tak jsem na adresu re-
dakce dostal spoustu mailů ze všech koutů republiky. 
Zhruba polovina vycítila skrytý humor, nicméně cítila 
potřebu vysvětlit ostatním, že se jedná o nadsázku. 
Druhá polovina nepochopila ani článek ani rozhovor 
a zmatení čtenáři nevěděli, jestli je více pobuřuje ná-
vrh nového zákona nebo vyjádření pana Borovičky. 
Ten ostatně v jedné z reakcí na internetu prohlásil, 
že bude muset prchnout na Aljašku, z čehož jasně 
vyplývá, že si uvědomil, že přestřelil.
 A co na to naše redakce, které se ta zmatená polo-
vina ptá, co se vlastně děje a jak tomu mají rozumět? 
 Rozhovor s Janem Borovičkou berte jako suchý 
humor, kterým se autor snaží naznačit, jak absurdní 
je představa, že by se za sběr hub a lesních plodů 
v našich zemích mělo platit. Návrh však v tuto chvíli 
leží na vládním stole a je jen na poslancích, jak 
budou hlasovat.
  Podle mě je to všechno hloupost. Osvícená 
panovnice Marie Terezie dobře věděla, proč povo-
lila volný sběr lesních plodů a hub včetně klestí v 
panských lesích. Lesy byly vyčištěné od chrastí a 
chudina si sběrem darů lesa vylepšila svůj prostý 
jídelníček, což panstvo nestálo ani korunu, takže 
spokojenost byla na obou stranách. Za komunistů 
bylo vše společné, takže nebylo co řešit a vesele se 
houbařilo dál. Dnes je problém složitější, protože část 
lesů přešla do soukromého vlastnictví, ale legislati-
va na rozdíl od jiných evropských států, kde se za 
sběr hub platit musí, není dořešena. Když jsem byl 
v Anglii a ve Skotsku, houby jsem mohl sbírat jen 
v kempech nebo na veřejných plochách, soukromé 
lesy jsou ohraničené vysokým plotem. A pokud byste 
za ně pronikli, byť tam na vás kouká nádherná sku-
pina hřibů, která by se vám tuze hodila do košíku, 
riskovali byste dávku broků do míst, na která byste 
si pak dlouho nemohli sednout. 
 Co se týče fi nanční stránky věci, tomu už vůbec 
nerozumím. Jestliže má vláda pocit, že poplatkem 
za sběr hub, jahod nebo malin si vylepší nelichoti-
vou bilanci státní kasy, tak se hluboce mýlí. Když 
vezmeme v úvahu roky, kdy houby vůbec nerostou 
a porovnáme to s úřednickým a kontrolním aparátem, 
který nutně s tímto krokem vznikne, pak bude takové 
rozhodnutí kontraproduktivní a nevěřím tomu, že by 
ztráty pokryly houbařsky úspěšnější roky. Nehledě na 
to, že sezóna je krátká, ale úředníci by byli zaměstna-
ní po celý rok. Jde asi o to, aby na sběru hub někdo 
nezbohatl. V takovém případě bych doporučoval 
fi nančnímu ministerstvu, aby do terénu vyslalo své 
úředníky a každý z nich aby nasbíral, očistil a nasušil 
jeden kilogram hřibů. Není to lehká práce a když vez-
mete v úvahu, že na jeden kilogram sušených hub 
musíte nasbírat asi tak 15 až 20 kilo syrových, není 
to opravdu žádná sranda. Zažil jsem to v Norsku, 
kde žádné omezení není a hub tam roste jako máku. 
Denně jsme nosili plné tašky hub a sušili a sušili, na 
kamnech, na radiátorech, kde se dalo. Houby tam 
rostly všude, ale Norové je přesto nesbírali. Když 
jsem se majitele střediska, kde jsme bydleli, ptal, 
proč ty krásné houby nesbírají, řekl mi, že je to moc 
práce a že si raději koupí v supermarketu průmys-
lově pěstované houby. Výsledkem našeho snažení 
byl zmiňovaný kilogram hřibovitých sušených hub, 
které jsme si přivezli domů. Když si ale představím, 
že bych se tím měl živit a ještě z toho platit daně, je 
to hloupá představa.
 Nevím, jak hlasování o tomto zákonu dopadne, 
věřím tomu, že jako spousta jiných návrhů bude i 
tento smeten ze stolu. Ale i kdyby čirou náhodou 
smeten nebyl, nevěřím tomu, že by byl dodržován. 
Český houbař je český houbař a má svoje místečka, 
o kterých nikdo neví, tak proč by o nich měl vědět 
zrovna fi nanční úřad? Už vás vidím, jak utíkáte s 
košíkem křemenáčů na fi nanční úřad pochlubit se s 
nálezem a zaplatit daň. Do hospody možná, ale na 
úřad? Rozhodně ne.
 A tak věřme, že naše vláda bude stejně osvícená 
jako kdysi dávno Marie Terezie a nechá nás i nadále 
volně houbařit. A pokud ne, její chyba. Stane se z 
nás národ houbařských pytláků.

PM

 Policisté na Blanensku se o tom přesvědčili během 
prvních letních měsíců několikrát. Jen do autokempu 
v Jedovnicích vyjížděli v období od 1. června do 
konce července k devíti oznámeným krádežím. 
Pachatelé při nich většinou využili nedostatečného 
zajištění věcí ze strany jejich majitelů. Věci tak brali 
například přes otevřená okna karavanů, ze stanů, 
nebo z verand rekreačních chatek. Mezi okradenými 
byli i tací, kteří nechali doklady a cennosti na břehu v 
době, kdy šli svlažit tělo do rybníka. Mezi okradenými 
byli Češi i cizinci.
 Největší škoda se vyšplhala na téměř 20 tisíc 
korun. Zloděj využil toho, že čtyři obyvatelky rekre-
ačních chatky nechaly v noci objekt neuzamčený. 
Neznámý pachatel si odnesl sportovní tašku, v níž 
byly osobní doklady, doklady k vozidlu, peníze, fo-
toaparát, deštník, MP3 přehrávač, fl ash disk 4 GB, 
parfém a další věci. Další škodu za téměř 17 tisíc 
korun způsobil zloděj turistům z Finska, kteří opustili 
neuzamčenou chatku tak přišli o MP3 přehrávač, 
mobilní telefon, fotoaparát a další věci. 
 Policisté se proto v rámci preventivní akce rozhodli 
navštívit jednotlivé kempy na Blanensku a upozor-
ňovat jejich dočasné obyvatele, jakým způsobem si 
mají dávat pozor na své věci. Každý pak dostal od 
policistů letáček se základními radami, letáčky poli-
cisté ponechali turistům také v recepcích. Kromě rad, 
jak si zabezpečit věci při ubytování a v autokempu 
našli na letáčku i radu jak se bezpečně chovat na 
koupalištích a při jízdě na kole.

 Prázdninové období s sebou bohužel přináší neustále se opakující v autokempech krádeže věcí ze 
stanů nebo obytných automobilů a karavanů. Výjimkou nejsou ani krádeže z nedostatečně zajištěných 
rekreačních chatek.

Jak tedy prožít léto bez zbytečných
problémů?
° Vše začíná už při balení věcí doma. Je dobré 
omezit na minimum množství cenných věcí, 
které na dovolenou bereme. 
° Ve stanu, chatce, ani karavanu by neměly 
zůstávat žádné doklady ani platební karty. 
Ty je dobré nechat například v bezpečnostní 
schránce na recepci.
° Při koupání je dobré někoho nechat v blízkosti 
odložených věcí.
° Rodiče by po celou dobu koupání měli dohlížet 
na své děti.
° Jízdní kolo by cyklisté neměli nikde nechávat 
neuzamčené.
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí PČR
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Očima občanůOčima občanů

  - vestavěné skříně
  - šatny
  - předsíně
  - úložné prostory

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

e-mail: atipo@centrum.cz

Pražská 1, Blansko

Prodej:
- plovoucích podlah
  /dřevo, lamino - 150 druhů/
- PVC /Novilon, Tarkett, Thermofi x/
- přechodových lišt
- prahů
- tmelů na parkety
- přírodního lina
- obvodových lišt /koberec,lamino/
- půjčovna brusek na parkety

Zouhar Radek, Podlahářství

Tel. 606 263 064
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Vážený „     panbaskete“.

 Nerozumím tomu, jak si dovolujete v Monitoru o 
mně psát v souvislosti s Vaší pozvánkou na ustavující 
schůzi ČSSN. Navíc se zmiňujete - pro mne zcela 
nepochopitelně - o nějaké osobní averzi v kontextu 
se znalostmi a zkušenostmi. V souladu se zákonem 
si založte v Blansku politickou stranu, jak je Vám libo! 
Nejsem politolog, historik  ani nějaký posuzovatel 
politických programů a jsou mi zcela lhostejné Vaše 
názory na národní historii.
 Když už jste se ale o mně zmínil, dovolím si k Vaše-
mu materiálu zveřejněnému v Monitoru číslo 15/11, mít 
několik svých připomínek. Pod ně se, na rozdíl od Vás, 
podepisuji. (Jen na okraj podotýkám, že knihu britského 
historika Tonyho Judta, na niž se odvoláváte, znám.) 
 Při posledních volbách získala ČSNS v celé re-
publice jen 13 710 hlasů a nejsem si jist, zda Vaše 
argumenty přispějí ke zvýšení počtu příznivců. Z Vaší 
výzvy bez vážnějších připomínek totiž mohu (s velkou 
výhradou) souhlasit jen s prvními dvěma větami. I zde 
ale nepřesně uvádíte T. G. Masaryka. Tento vstoupil 
do vysoké politiky a byl do říšské rady zvolen za mla-
dočechy roku 1891. Po roce 1918 nebyl členem žádné 
politické strany - jeho předválečná strana se sloučila s 
Kramářovou národní demokracií. Masaryk by zcela jistě 
měl vážné výhrady k Vašim pasážím o významu pojmu 
„Co znamená národní“ a zejména k části textu „Kdo na 
to zadělal“. Doporučuji Vám - uvádíte-li pro každého 
Čecha až urážlivě, že „česká malost vyprodukovala 
lokálního kazatele Jana z Husince“ - přečíst si spisy 
T. G. Masaryka "Česká otázka" (1895), "Jan Hus" a 
"Karel Havlíček" (1895, 1896). Snad změníte názor 
a snad taky pochopíte, co znamená pojem národní. 
Při Vašem diskutabilním hodnocení české historie 
vycházíte účelově z jedné zahraniční publikace a zcela 
opomíjíte studie dalších významných odborníků, včetně 
práce bývalého místopředsedy ČSNS E. Beneše z roku 
1947. Dovolím si říci, že Vaše hodnocení Jana Žižky, 
husitského období, národního obrození a zejména 
Vaše pochybnosti o „vlastní existenci českého národa“ 
mi připomíná články v protektorátních novinách po 
projevu R. Heydricha z listopadu 1941. Uvádíte-li jak 
jste sečtělý, pak nechápu, že si dovolíte publikovat 
taková tvrzení. Připomínám Vám, že tisícileté soužití v 
daných přírodních podmínkách, společná řeč, společná 
historie a vize budoucnosti zformovalo do dnešní podo-

by český národ. Tento vznikl v době přechodu agrární 
společnosti do industriální v epoše, kterou označujeme 
jako národní obrození. Národ vznikl, až se uvolnila 
zrušením nevolnictví a roboty vázanost člověka k půdě. 
Zcela opomíjíte, při tehdejším zformováním národa, 
nutný vznik výrobní propojenosti spojené s technickým 
rozvojem, s imigrací českého obyvatelstva do měst, 
se zvýšením vzdělanosti a kultury, kterou si vyžádal 
nástup průmyslové revoluce. Jsou Vám známy práce 
historika F. Palackého? Tento  vědec, jehož jméno nese 
naše druhá nejstarší univerzita, považoval husitskou 
revoluci za vrchol českých dějin. Věříte opravdu tomu, 
že husité byli „ve své době partyzáni, ničitelé bez ideo-
vého základu a jakéhokoliv programu, lapkové, vrazi a 
lupiči“? Zapomínáte, že to bylo významné lidové hnutí 
vzešlé z reformního proudu v katolické církvi, které 
vycházelo z učení mistra Jana Husa a žádalo si dale-
kosáhlou reformu církve a tehdejšího společenského 
života. Ovlivnilo nejen náš další historický vývoj, ale 
zasáhlo do celoevropských dějin.  Vážený pisateli, 
znáte vůbec program ČSNS z 8. 4. 2008? Proč pak 
ve své výzvě paradoxně píšete, že ČSNS je strana 
„výrazně sokolská a národovecká“? Přečtěte si, prosím, 
ještě jednou co jste napsal o naší historii a ověřte si, 
jaký měli Sokolové např. vztah k Janu Husovi. (Proč si 
asi myslíte, že se v sokolské písni zpívá o tom, že „6. 
července stáli sokolíci na strahovských hradbách…“?)  
Doufám, až třeba půjdete v Blansku po ulicích, které 
nesou jména osobností našeho národního obrození 
anebo jméno osoby, „kterou vyprodukovala naše česká 
malost“ (Husova), či po hejtmanovi, „jehož pohrobci 
loupili po celém, tehdy známém prostoru“ (Žižkova), 
že posoudíte, zda svým prohlášením prezentujete 
program strany, která „vychází z prvorepublikových 
tradic.“ 
 Nezlobte se,  ale po přečtení Vaší výzvy by snad 
neznalý člověk doporučil zakázat číst knihy Aloise 
Jiráska, navrhl by zbourat sochu Jana Žižky na Vítko-
vě, přejmenovat pražskou univerzitu, pražskou čtvrť, 
jihočeské město, zrušit státní svátek anebo zavřít v 
Husinci muzeum a zakázat národní církev nesoucí ve 
svém názvu slovo husitská. Ti ostatní čtenáři se pak 
rozhodnou - také podle Vašich materiálů - vstoupit do 
Vaší strany a dát jí případně ve volbách svůj hlas.    
 Velmi se Vám omlouvám, že jsem Vás oslovil „pan-
basket“. Neznám Vaše jméno. Přeji Vám a Vaší straně 
v Blansku hodně úspěchů

Prof. dr. Petr Chalupa, CSc.  

K Británii čelem, k Česku zády

aneb jak by (ne)obstál jednokolový většinový systém 
v „drsných“ podmínkách České republiky
 Od 1. ledna 1993, kdy vznikla samostatná Česká 
republika (ČR), se vystřídalo v čele našeho státu cel-
kem jedenáct vlád, z toho dvě přechodné (úřednické). 
Jedenáct vlád za pouhých 18 let existence samostatné 
České republiky je známkou jasné nestability politického 
systému. Aby mohly vzniknout jednotlivé vlády, je v ČR 
používán ve všeobecných, rovných, přímých a tajných 
volbách princip poměrného volebního systému. Pro 
rozdělení mandátů je použita D´Hondtova metoda. Ty-
pickým povolebním jevem je vysoký počet stran. Jedná 
se vždy o více jak čtyři politické subjekty, které překročily 
hranici uzavírací klauzule, která je v ČR stanovena na 
5%. Veškeré tyto problémy často ještě zvýrazňuje „kapi-
tán“ celého týmu, tedy premiér, kterého můžeme nazvat 
podle Sartoriho typologie „prvního mezi rovnými“. Jeho 
pravomoci nejsou nikterak oslnivé, a proto je velmi často 
pouze divákem vnitrokoaličních střetů. Pro konkrétní 
příklad použiji současnou situaci v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky (PSP ČR). V květnových 
volbách roku 2010 do PSP ČR sice zvítězila ČSSD, avšak 
nebyla schopna vytvořit koalici a proto prezident Václav 
Klaus pověřil sestavením vlády Petra Nečase, tedy před-
sedu celkově druhé strany ODS. Již 12. července byla 
podepsána koaliční smlouva a o den později jmenoval 
prezident Klaus nové členy vlády. Vládními stranami se 
staly ODS, TOP 09 a VV. Tato koalice získala na dobu čtyř 
let netypicky silnou většinu v Poslanecké sněmovně, a to 
118 křesel. Vše nasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o 
velmi stabilní koaliční vládu s celkem „příjemnou“ opozicí, 
která nemůže nijak vážně zasahovat do činnosti vlády. 
Bohužel, současný obraz vlády je úplně jiný, než by se 
dalo očekávat.
 Nyní si položme otázku, co způsobuje tuto zmíněnou 
nestabilitu. Je tento problém ve volebním systému, 
který produkuje sice relativně proporční, nicméně ne-
akceschopné vlády? Stručně řečeno poměrný volební 
systém produkuje více než dvě strany a výsledky voleb 
jsou proporčnější nežli výsledky většinového volebního 
systému, který produkuje systém s méně stranami. 
Můžeme konstatovat, že proporcionalita u většinových 
systémů „hraje druhé housle“, přičemž akceschopnost 
vlády, která většinou sestává pouze z jedné vítězné 
strany, je téměř zákonitě jistá. Je otázkou, co je pro nás 
důležitější. Akceschopnost nebo proporcionalita? Z výše 
zmíněného je jasné, že nemůžeme mít vše a jednu vlast-
nost musíme upřednostnit před druhou. Jak akceschop-
nost, tak proporcionalita v sobě nesou jistá úskalí, která 
nejsou na první pohled zřetelná, nicméně by mohla mít 
vážné důsledky. Kdybychom „nainstalovali“ jednokolový 
většinový volební systém (systém prosté většiny, kdy vítěz 
bere vše a je používán v anglosaských zemích) ve vol-
bách do PSP ČR, můžeme očekávat následující scénář: 

a) ČSSD by se dostala k vládě jakožto vítězná strana, 
b) místo pěti stran, které se „probojovaly“ do PSP ČR by 
se jejich počet eliminoval zřejmě na tři relevantní strany, 
c) většinový systém by eliminoval antisystémové strany, 
které nemají koaliční potenciál (v ČR by šlo o KSČM), d) 
vedoucí vládní strana by neměla žádné velké problémy s 
tvorbou a stabilitou koalice a mohla by si „v klidu“ vládnout 
po celé funkční období. Nyní sem tu sepsal velmi pozitivní 
vývoj zavedení většinového systému. Pěkné, nemyslíte? 
Bohužel zavedení většinového „systému prvního v cíli“ 
(z anglického The fi rst-past-the-post) předpokládá jisté 
podmínky, které se musí vyskytovat souběžně a to: a) 
vysoká politická kultura, b) politický systém dvou stran a 
c) nesegmentovaná společnost. Již u podmínek a) a b) 
zjišťujeme, že „instalace“ většinového volebního systému 
britského typu by byla velice problematická. Zatímco o 
míře politické kultury můžeme diskutovat, tak o systému 
dvou stran nikoliv. Princip prosté většiny předpokládá 
dvoustranický systém, kde se dvě strany relativně pravi-
delně střídají u moci. Lze si těžko představit, že strana, 
která získá například 35% hlasů, získá většinu v Posla-
necké sněmovně a bude tedy nastavena vláda jedné stra-
ny, jak to známe z předlistopadových let. Taková pravidla 
by vedla k totální destrukci komunikace mezi jednotlivými 
stranami, vzrostla by neochota vyjednávat kompromisy a 
do čela kritiky by se dostala ideologická „válka“.  U bodu 
c) si můžeme vzít příklad ze Severního Irska, kde byl 
většinový volební systém prosté většiny zaveden jako 
stabilizátor politické scény. Avšak v hluboce rozdělené 
společnosti, jako je tomu právě u Severního Irska, vedl 
tento systém počátkem 70. let téměř k občanské válce 
mezi přívrženci proirských katolíků a protestantských 
unionistů.     
 Z výše zmíněného lze očekávat, že přívrženci jedno-
kolového většinového systému  budou v řadách velkých 
politických stran, dále demagogové a lidé, kteří hledají 
rychlé a „jednoduché“ řešení z krize, kterou náš systém 
rozhodně prochází. Hodnoty, jakými jsou v britském 
systému odpovědnost vlády vůči voličům, ideologická 
umírněnost, stabilita a přehlednost (tedy kvůli kterým by-
chom přijaly britský systém), by se v českých podmínkách 
mohly velmi rychle změnit na bezohlednou vládu jedné 
strany, která pouze využila občany pro zisk hlasů. Dále 
bychom mohli očekávat ideologický boj mezi jedinou 
vládnoucí a jedinou opoziční stranou. V neposlední řadě 
by se z velmi přehledného systému stala změť konfl iktů, 
demagogických prohlášení a populistických rozhodnutí 
jedné strany s nulovým koaličním potenciálem a s nulo-
vou podporou ostatních stran. O stabilitě nemůže být za 
takovéto situace řeč. 
 Z tohoto článku jasně vyplývá, že jednokolový vět-
šinový systém není ta správná volba a cesta reformy 
volebního systému do PSP ČR musí vést přes přijetí 
takových pravidel hry, které přispějí k uplatnění více 
konsensuálnějšího pojetí demokracie. 

Aleš Blaha, Katedra politologie
a evropských studií UP Olomouc



719. srpna 2011 

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Účetnictví, poradenství. 733528882
* Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně na 
úklid (práce o víkendech) a brigádníka na 
obsluhu letní zahrádky (praxe nutná). Tel. 
608707625.
* S-PODLAHY Seďa Petr - podlahářské prá-
ce, renovace, prodej. Tel. 724564866.
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby, 
zednické práce. Tel. 724249530.
* Fasády, sádrokartony, stavební práce vč. 
bourání. Tel. 724249530
* Přijmeme brigádníky na doručování Mo-
nitoru. Tel. 602724073, info@nemovis.cz

Podnikatelská

Řádková Inzerce

PRODEJ
* Mrazící box pultový 310 l levně. Tel. 604990358.
* Lednici Ardo 100 l, malý mrazák, st. 7 let, 100% stav, levně. 
Tel. 737565661.
* Červený sporťák Peg Perego po 1 dítěti, trojkolka, naf. kola. 
PC 12 tis., nyní 5 tis. Tel. 605977358.
* Vozík 65x45 cm, nové pláště, cena 500. Dále ledničku Calex 
210 za odvoz. Tel. 607578314.
* 4x ALU kola s použitým pneu na Ford Mondeo r.95, cena 5900 
kč. Tel. 739022072.
* Nerezový dřez, odkládací plocha nalevo, zachovalý, cena 
500,- Kč. Tel. 737884996.
* 3+1 v OV Podlesí, 3. patro s výtahem, šatna.Tel. 606648772.
* Regály kovové (drogerie) a dřevěné (půda, sklep). Tel. 
602786025.
* Dětské 3/4 kolo Fort-Acid, modré, téměř nepoužívané. Tel. 
737430621.
* Golfový kočárek Babypoint Speedy tmavě zelený, málo použ. 
PC 2590, nyní 950. Tel. 731025055.
* 3+1 v OV na ul. Cihlářská v Blansku, za 1.499.000 Kč, RK 
nevolat! Tel. 777117788.
* 2+1 v OV na ul. Vodní v Blansku, za 1.199.000 Kč, RK nevolat!, 
tel. 777117788.
* Koberec tmavě hnědý,133X195 cm, kuch. světlo stříbrnočerné, 
kapsář na stěnu, jídelní stůl na zavěšení, sklopný, barva dub. 
Vše IKEA, spěchá.Tel. 724776839.
* Dvoumístnou pohovku Ektorp (Ikea), světle hnědá. Pěkná a 
zachovalá. PC 7 990, nyní 4 400. Tel. 603 856 537
* Kočárek Casualplay T5, trojkombinace. Po dvou dětech, barva 
šedá rifl ovina. PC 24000, nyní 4 500. Tel. 603856537.
* Felicia kombi, r.v. 1996, najeto 200000 km, 1.3 benzín. Cena 
12000,- nebo dohodou. Tel. 732201237.
* Nadstandardní, kompletně zrekonstruovaný DB 3 + 1 v  Blan-
sku  - Sever. Tel. 777118282.
* 2+1 v OV s vlastním topením  na ul. Mahenova v BK. Tel. 
602840896.

RŮZNÉ

KOUPĚ
* Garáž na Písečné nebo Údolní ulici. Tel. 608620508.
* Čerpadlo Mališ nebo podobné. Tel. 602786025.

* Pronajmu dlouhodobě zařízený 2+1 v RD na Zborovcích od 
10-11/11. Tel. 604990358.
* Kdo daruje za odvoz starý koberec? Tel. 606957367.
* Pronajmu 2+1 v RD v BK 5 min. od Aposu. Zařízený, pro 4 os., 
jen mon. přísl. Tel. 606957367.
* Pronajmu zař. 1+1 na Severu. Tel. 606471453.
* Pronajmu 1+1 na ul. Chelčického, pěkný, část. zař.. Tel. 
721319495.
* Pronajmu garáž za palírnou ve Sloupečníku. Tel. 606239076.
* Hledám úklid v odp. hodinách. Tel. 774697164 po 18. hod.
* RD 3+kk v Rájci 100 m2 za 6500 Kč + energie, i dlouhodobě. 
Tel. 604861192.
* Levně pronajmu v RD v BK - 1 a 2lůžkový pokoj. V domě vše 
k dispozici. Tel. 724799340.
* Hledám kámošku pro volný čas na pokec, procházky apod. 
Jsem celkem aktivní důchodkyně 57/SŠ. Email: 11danam@
seznam.cz
* Daruji skříně s nádstavci za odvoz. Tel. 605836141.
* Pronajmu nezařízený 1+1 na Dvorské. Cena 7000 Kč vč. ink. 
Tel. 606722724.
* Sečení travnatých ploch v okrese Blansko. Tel. 724349504.
* Hledám pronájem garáže na Zborovcích. Tel. 724590870.
* Nabízím k pronájmu 2 místnosti (26 m2), WC+umyvadlo, 
předsíň, sam. vchod, v RD v BK u pošty. Možno i k podnikání, 
příp. ubytování. Tel. 776083980.
* Pronajmu garáž ve Sloupečníku a zahrádku na Zborovcích.  
Tel. 602724073.

www.rosendorf.cz

Nabízíme:Nabízíme:
* vodoinstalační práce
* topenářské práce
* plynoinstalace
* stavební práce
* OPRAVY vodoinstalace,
 odpadů, kanalizace

Kontakt:Kontakt:
516 432 363, 777 100 103
e-mail: rosendorf@iol.cz

TEL. 775 765 790, 775 111 911TEL. 775 765 790, 775 111 911

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

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Miloš Pernica a hosté – Kytarový večer 9, 
14.9.2011 v 19 h, Hudební klub SURF Kotvrdo-
vice, cena 150,- Kč
Tři sestry Gambrinus Tour 2011 – 10.9.2011 v 
18.30 h, Blansko – baseballové hřiště
Michalův salát, 23.10.2010 v 15 h, Blansko – 
Dělnický dům, cena 140,- Kč. Dětský program 
Michala Nesvadby.
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 Bos-
kovice
23.9. 2011 Ewa Farna - Brno, KC Semilasso
25.9. 2011 Caveman - Brno, Divadlo Bolka 
Polívky
25.11. 2011 Apokalypsa 34 – Brno, BVV

Ticketstream:
26.8. 2011 Hradologie - Brno, Státní hrad Veveří
12.11. 2011 Jean Michel Jarre - Brno, Hala Rondo
27.11. 2011 Louskáček - Brno, Janáčkovo divadlo
27.11. 2011 Šípková Růženka - Brno, Janáčkovo 
divadlo

Ticket Art:
25.10.2011 Lord of the Dance, Olomouc
2.11.2011 Marie Rottrová - Brno, Hala Rondo
Jesus Christ Superstar, Hudební divadlo Karlín, 
Praha
Carmen, Hudební divadlo Karlín, Praha
Kat Mydlář, Divadlo Bradway, Praha

Aktuální nabídka:
Kalendář Zpřístupněné jeskyně ČR 2012 – vy-
dala Správa jeskyní České republiky, formát A3, 
obsahuje fotografi e 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, jíz-
denky 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 Blan-
sku otisk památečního razítka věnovaného 
železniční stanici Blansko. Razítko připravil 
Chornický železniční klub ve spolupráci s 
Městem Blansko. 

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470,
e-mail:infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz
www.blanensko.cz

-MaT-
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         PRODEJ - POKLÁDKA

Blansko            Seďa Petr         tel. 724 564 866

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

         

Blansko

AKCE - BROUŠENÍ PARKETAKCE - BROUŠENÍ PARKET

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

Soukromé inzeráty s napsaným textem, te-
lefonním číslem a adresou prodejce vhoďte 
do schránky u vchodu do restaurace Punk-
va na Rožmitálově ul. nebo zasílejte na 
email monitor@monitor-bk.cz.

Sport Club JANY KUNCOVÉ 
ve školním roce 2011/2012
Cvičení v tělocvičně na ZŠ Dvorská od 12.9.2011

Nové kurzy: Pilates a power jóga
 Způsob cvičení pro muže i ženy, kterým nevyhovuje zumba, trampolíny, aerobik nebo jiná 
pohybová forma v rychlém tempu. Oba kurzy splní požadavky všech, kdo chtějí „dostat zabrat“ 
při zdravém cvičení, zbavit se bolestí zad, kloubů, vytvarovat postavu, upravit hmotnost a naučit 
se pracovat s dechem.
 Lektorkou obou kurzů je nová cvičitelka Ing. Jitka Pokorná. Poprvé se představila na poby-
tovém zájezdu v Chorvatsku. Strávili jsme zde úžasný týden se cvičením pilates, power jógy, 
orient. tancem, koupání a výlety. Jitka je všestrannou cvičitelkou s licencemi na různé pohybové 
aktivity a má zkušenosti i v oblasti rehabilitace. Dovede cvičencům nabídnout to, co cvičenci 
potřebují s ohledem na jejich pohybovou úroveň a jejich zdravotní aspekty.

Rozvrh pro malou tělocvičnu
Pondělí:
17:00-18:00 hod. Pilates - cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, fl exibilitu a dýchání. Pro-
pracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo, svaly jako základ správného držení těla. Tvaruje 
postavu, snižuje hmotnost. Lektorka: Ing. Pokorná J.
18:00-19:00 hod. Power jóga - je zaměřena na protažení svalů celého těla, jejich posílení a 
udržení tělesné schránky ve fyzické i duševní harmonie. Lektorka: Ing. Pokorná J.
19:00-20:00 hod. Kondiční cvičení s trampolínami - cvičební program v tempu, přizpůsobený 
všem věkovým kategoriím, s posilováním a redukcí problémových partií. Lektorka: Kučerová J.

Úterý:
18:00-19:00 hod. ZUMBA - ZUMBA - pohybová aktivita, kterou zvládnete i bez předchozí po-
hybové průpravy. Obsahuje prvky aerobiku, lat.amerických tanců i posilování a protahování, 
zábavnou formou zde snadno snížíte svoji hmotnost. Lektorka: Klevetová M.
19:00-20:00 hod. STEP AEROBIC - posilovací a protahovací cvičení na bedýnkách pro začá-
tečníky. Lektorka: Klevetová M.

Středa:
18:00-19:00 hod. Kondiční cvičení s trampolínami. Lektorka: Kučerová M.

Čtvrtek:
17:00 - 18:00 hod. LADY FIT - zdravé cvičení - nový kurz je cvičením pro širokou veřejnost, 
všechny, kterým nevyhovuje Zumba, trampolíny, orientální tance. Programem je protahování, 
formování postavy a redukce hmotnosti.
Lektorka: Mgr. Kocianová I.
18:00 - 19:00 hod. ZUMBA - ZUMBA. Lektorka: Klevetová M.
19:00 - 20:00 hod. ZUMBA - ZUMBA. Lektorka: Klevetová M.

Plavání dětí od 4 let
- informační schůzka a 1. lekce 19.9.2011 v 17 hod. - kryté lázně.
Kurzy dětí:
 1. Začátečníci od 4 let „Hvězdičky“ - učí se orientaci ve vodě, potápět se, skákat a splývat.
  Lektorka: A. Vymazalová
 2. mírně pokročilí „ Žabky“ - osvojují si základní plavecké pohyby 2 stylů, startovní skok.
  Lektorka: S. Marková, J. Kuncová
 3. pokročilí „Rybičky“ - zdokonalují oba plavecké způsoby a učí se dalším stylům.
  Lektor: L. Molek

Připravujeme:
- Zumba GOLD s Mgr. Janou Kuncovou
- Zumba Maraton (koncem září)
- Nedělní odpoledne pro ženy i muže s Jitkou, Janou, Ivou i Marcelou
- Tradiční jednodenní lyžařské zájezdy do nových atraktivních středisek (Červená Voda, Kouty, 
Přemyslovice, atd), ale také do rakouských Alp dle sněhových podmínek od 26.12.2011
- Lyžařskou školičku pro děti od 6 let (leden 2012)
- Jarní prázdniny na lyžích v Říčkách
- Léto s pohybem u moře

Masáže
- rozcvičování po úrazech, mozkových příhodách apod.) provádí Jana Kuncová nejen v našich 
prostorách, ale dle dohody i u Vás doma.

Slevy
Každý člen našeho klubu obdrží 5-7% na sportovní obuv dle vlastního výběru.

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

MONITORMONITOR
vyjde až za třivyjde až za tři

týdny - 9.9.2011týdny - 9.9.2011
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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

,

Kryté lázně jsou lepšíKryté lázně jsou lepší

Posledních 60 volnýchPosledních 60 volných
startovních čísel na 1/2maratonstartovních čísel na 1/2maraton 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

Rozšiřujeme provozní dobu
  Protože okurková sezóna na squashi pomalu končí 
a objevují se četní zájemci o squash rozšíříme pro-
vozní dobu v měsíci září i v dopoledních hodinách, 
takže provoz bude následující:
 
 pondělí 15:00 – 21:00
 úterý    7:00 – 21:00
 středa    7:00 – 21:00
 čtvrtek    7:00 – 21:00
 pátek    7:00 – 20:00

 Soboty a neděle zůstanou zatím uzavřené a ote-
vřou se až na základě zájmu veřejnosti.
 Vzhledem k tomu, že jsem v minulém článku uvedl 
výsledky červencového turnaje, musím Vás nyní také 
seznámit se změnami a pořadím v dlouhodobých 
doprovodných soutěžích.
 V turnajovém Mágu, kde jsou vedeny všechny ode-

hrané sety, vede Václav Pelant 235 setů, druhý Nabil 
Lai 216 a třetí Luděk Řehoř 205, jsou následováni 
čtvrtým Jaromírem Matalem 190 a pátým Jindrem 
Čeladínem 184 setů. Další hráči již nedosahují a 
nedisponují takovým množstvím odehraných setů, 
aby mohli nějakým způsobem ohrozit vedoucí pětici. 
V soutěži je vedeno 43 hráčů.
 V soutěži „Turnajový leader“, kde bodovalo již 32 
hráčů, a jsou připisovány body za umístění prvním 
deseti hráčům v každém turnaji. Vede Jindřich Čela-
dín 158 bodů, na kterého zle doráží vítěz posledních 
dvou turnajů Nabil Lai 148 bodů.
 Na třetím a čtvrtém místě je dvojice Jaromír Matal 
86 a Luděk Řehoř 84 bodů, která ztratila kontakt s 
vedoucí dvojicí svou neúčastí v červencovém turnaji 
a tak místo v boji o mety nejvyšší bude mít starosti s 
udržením stávajících pozic před pěticí pronásledo-
vatelů.
 Srpnový squashový turnaj proběhne v sobotu 20.8. 
2011 od 13 hodin a jste samozřejmě zváni.

-rl-

Jachtaři bodovali v LanškrouněJachtaři bodovali v Lanškrouně

 V čele závodu se po celou dobu při 
všech rozjížďkách držel další z blanen-
ských závodníků Libor Vrzal. V cílové 
rovince poslední rozjížďky mu ale ne-
přálo štěstí a ve svém závodě skončil 
na 4. místě. 
 V celorepublikovém hodnocení po 
první polovině sezóny si ale blanenští 
jachtaři v lodní třídě Optimist mohou 
gratulovat. Libor Vrzal je s 4452 body 
na 40. místě v České republice, Martin 
Šebek pak s 8265 body na 33. místě z 
celkových 122 registrovaných závod-
níků. Jachtařský oddíl ČKD Blansko 
je v kategorii mládeže hodnocen jako 
čtrnáctý nejlepší v republice.

Text a foto: -iš-

 Jachtařská sezóna je v plném proudu, a tak mladí závodníci lodní třídy Optimist z jachetního oddílu 
ČKD vyjeli v sobotu a neděli 6. - 7. srpna na závody do Lanškrouna. V pěti rozjížďkách „Prázdninového 
závodu mládeže“ nedal ostatním závodníkům šanci Martin Šebek, který si odvezl z lanškrounského 
Dlouhého rybníka pohár za 1. místo. 

M. Šebek z jachtařského oddílu TJ ČKD Blansko vede loď M. Šebek z jachtařského oddílu TJ ČKD Blansko vede loď 
číslo 60 k vítězství v závodě třídy Optimistčíslo 60 k vítězství v závodě třídy Optimist

Prodej RD 3+KK
v obci Olomučany
po celkové rekonstrukci, k dokončení 
chybí vnitřní dveře a topení.
Pozemek o celkové výměře 233 m2

Cena 990.000 Kč.
Tel. 775933888, 606200060

 Nový pořadatel 16. ročníku Půlmaratonu Morav-
ským krasem 2011 - Občanské sdružení „Sportuj s 
námi“ - rozhodlo, vzhledem k velkému zájmu běžců, 
omezit kapacitu 1/2maratonské trati.
 Počet letošních přihlášek je čtyřnásobný jak v 
předchozích letech a proto chceme vyzkoušet zátěž 
tratě tak, aby bylo vše 100% zvládnuto a běžcům 
byl nabídnut maximálně možný komfort při průběhu 
trati a také u servisu jako je registrace, občerstvo-
vací stanice a technické zázemí běžců na náměstí, 
vysvětluje Tomáš Mokrý za tým pořadatelů.
 Registraci je možné provést v informačních kan-

celářích měst Blanska a Boskovic nebo v on-line 
systému na www.sportujsnami.cz. Registrace na 
1/2maratonskou trať bude ukončena po naplnění 
stanovené kapacity 450 běžců. Registrace na měst-
ské běhy končí 22.8.2011 a vzhledem k menšímu 
zájmu, kapacitně nebudou omezeny. O možnosti 
registrace na místě vydáme zprávu dne 23.8.2011 
na stránkách půlmaratonu, dle naplnění kapacity 
všech běhů a podle stavu uvolněných registrací 
(nezaplacených registrací). Těšíme se na vaši 
účast. 

Tým „Sportuj s námi“

 V letošním roce vzpomeneme (na oslavy nejsou peníze) 35. výročí zahájení provozu nově vybu-
dovaných krytých lázní na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Bylo to přesně 17. října 1976.Ve své 
době to byly moderní lázně vybavené zvedacím dnem a moderní  technikou. Od té doby proběhlo 
několik oprav budovy postavené v často zaplavované oblasti. Pod tíhou budovy a značného množství 
vody v 25 metrovém bazénu a úpravně se ve stěnách začaly objevovat nebezpečné praskliny, takže 
muselo dojít ke zpevnění podloží budovy hlubokými železobetonovými pilíři. Po výměně prosklené 
stěny došlo k uteplení bazénové haly, ale utěsněním skončila přirozená obměna vzduchu, co vytvá-
řelo nepříznivé ovzduší a zastaralá vzduchotechnika se stala příčinou zavlhání stěn, v některých 
prostorách i nárůstu plísní. 

 Nejméně před pěti lety se začal projevovat i  
nepříznivý vliv  na zdraví zaměstnanců, pohybují-
cích se v bazénové hale. I přes jejich upozornění 
se modernizace klimatizace z fi nančních důvodů 
stále odkládala. Teprve v letošním roce se poda-
řilo celkovým nákladem 6,79 milionu Kč realizovat 
rekonstrukci celé budovy, včetně jejího vybavení 
výkonnou  klimatizací v hodnotě 3,5 milionu korun. 
Mimo to byl vyměněn strop bazénové haly s osvět-
lením a větracím zařízením, celá budova má novou 
zateplenou střechu a 
štíty. Zůstává ještě 
oprava skokanské-
ho můstku a některé 
drobné úpravy. 
 S výsledkem mo-
dernizace, která 
proběhla v červenci 
a byla ukončena v 
první dekádě srpna 
seznámil novináře 
místostarosta Jiří 
Crha spolu s ředite-
lem Služeb Blansko 
s.r.o. Radkem Snop-
kem. Dlouhá léta 
jsem se jako člen 
výboru a předseda 
plaveckého oddílu 
Spartaku Metra po-
hyboval při trénincích 
a závodech v budově 
lázní prakticky denně 
a znal její vybavení 
i nedostatky. Teprve 
nyní jsem při prohlíd-
ce celé budovy mohl 
konstatovat, že naše 
městské lázně koneč-

ně plně vyhovují vyhláškám ministerstva zdravot-
nictví č. 6/2003 Sb. a 135/2004 Sb., které stanovují 
hygienické limity a požadavky na umělá koupaliště 
a staveb pro shromažďování většího počtu osob. 
Jediné co mě mrzí je, že Krajský úřad nesplnil 
slib na fi nanční příspěvek na obnovu mozaiky na 
západní stěně bazénu, jejíž některé díly se vlivem 
zatékání vody a vlhkosti  ovzduší uvolnily. Všem 
ostatním patří poděkování.

Jiří Šrámek

Místostarosta Jiří Crha spolu s ředitelem Služeb města Blansko s.r.o. představili 
novinářům nový pohled na krytý bazén. Chybí jen mozaika, na kterou dotace z 
Krajského úřadu nedošla.

Foto: - Šr -
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