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Nezdá se vám, že v poslední době se s těmito soutěžemi doslova roztrhnul pytel? U 
nás je každoročně nejsledovanější a významně medializovaná soutěž Česká miss, ale 
možná málokdo z vás tuší, kolik podobných soutěží se u nás i ve světě každoročně po-
řádá. V kráse soutěží nejen mladé dívky, ale také muži, děti, maminy, boubelky, babičky, 
Romky, policistky, hasičky, školačky, ale také kočky, psi, papoušci a jiné zvířectvo. V 
některých případech jde sice o recesi, ale většinou je celá soutěž brána velice vážně.úv

od
ní

k O soutěžích krásy
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Krása žen byla odjakživa obdivována a uznávána. 
Soutěže miss byly od prvopočátku pořádány s myšlen-
kou, že ideální dívka nemůže být jen mladá a hezká, 
nýbrž její půvab musí vzniknout spojením krásy fyzické 
i duševní. Jen v našich končinách jsou soutěže Miss 
populární už přes 100 let. První zmínka o ofi ciální 
celostátní soutěži, kterou jsem našel, je z roku 1910, 
kdy v tehdejším Rakousku – Uhersku zvítězila Růžena 
Brožová a soutěž se jmenovala Ideální dívka Čech. 
Tenkrát to byla poměrně jednoduchá soutěž, která 
trvala sotva 20 minut a dívky se při promenádě objevily 
v šatech, které si samy ušily. Postupem času se z této 
soutěže stala prestižní záležitost, která začíná už v re-
gionálních kolech a mladé dívky se v případě umístění 
na čelních místech v kole celonárodním mohou těšit na 
zajímavé kontrakty a nabídky modelingových agentur 
od nás i ze světa. Je to tak – jde zkrátka o obrovský 
byznys.
 Nemám nic proti modelkám, ale pokud mohu mluvit 
sám za sebe, pak dlouhonohé dívky s mírami 90-60-
90 mně neříkají vůbec nic. Docela by mne zajímalo, 
která moudrá hlava vymyslela, že ideální žena má mít 
právě tyto rozměry. Každý člověk má přece jiný vkus, 
a zatímco jeden je vyznavačem ultraštíchlých twiggy, 
druhý zase může obdivovat holky „krev a mlíko“. S 
klidným srdcem tady mohu prohlásit, že si každoročně 
dvanáctku fi nalistek prohlédnu na fotografi ích, ovšem 
ještě se nestalo, že by u mne některá z dívek vzbudila 
většího zájmu. Spíš naopak. Slečny mi přijdou všechny 
jako přes kopírák a o tom, zda jsou krásné i duševně, 
bohužel nevím nic. To, že dívka studuje vysokou školu, 
ještě neznamená, že bude chytrá, vtipná a milá. Snad 

by o výběru konkrétních dívek do fi nálových bojů o 
korunku mohl vědět třeba Miloš Zapletal, který u nás 
v roce 1989 soutěž Miss po necelých dvaceti letech 
zase obnovil. 
 Nechci, abyste si mysleli, že nemám rád krásné 
ženy. Jsem normální chlap a rád potěším oko pohle-
dem na pěknou dívku, kterou potkám třeba na ulici 
nebo při nákupech. Mně ale bohužel nestačí umělý 
úsměv, rovné nohy a štíhlý pas. Potřebuji cítit energii 
a ženskost, která z dívky vyzařuje. Něco, co se moc 
dobře slovy popsat nedá, a co právě soutěžícím 
dívkám velice chybí. Myslím si, že možná těch pár 
kilo navíc, větší nos, brýle na očích nebo úzké nohy 
právě dělají ženu zajímavou a pokud některá umí ze 
svých nedostatků udělat přednost, potom tu můžeme 
mluvit i o sebevědomí, smyslu pro humor a nadsázku. 
A šup – ideální žena je tady!
 Ještě před několika desítkami let byl ideál krásy 
někde úplně jinde. Když měla žena pár kilo nadváhy, 
bylo to považováno za symbol ženskosti, blahobytu a 
právě taková žena byla muži přitažlivá. Dnes jsou za 
sexy považovány nedojedené žirafy, které velmi často 
podléhají anorexii, bulimii a dalším psychickým poru-
chám. Osobně si však myslím, že pánové, kteří se řídí 
heslem „čím štíhlejší, tím lepší“, sami rádi pohlédnou 
na ženy, které příroda obdařila trochu víc než ostatní…
 Co vy – patříte mezi příznivce soutěží krásy? Já tedy 
ne. Alespoň do té doby, dokud se za ideál krásy budou 
považovat hubené modelky. Do té doby nechám na 
povolanějších, aby zhodnotili ženské půvaby. Já mám 
představu o lidské kráse úplně jinou.

-mumma-

  
  

  
 

  
  

www.realitymacocha.cz

cena: 1 700 000,- Kč

Velice pěkný, částečně zrekonstruovaný byt OV 

3+1 s balkonem, 3.p. v revital. byt. domě.

Pěkný, prostorný, slunný DB 3+1 s lodžií, nádherný 

výhled. Byt je po celk. rekon. Žádaná lokalita - Sever.

cena: 1 800 000,- Kčmob.: 605 163 333 mob.: 777 857 739

BlanskoBlansko

Rožmitálova 6, Blansko

info@realitymacocha.cz

cena: 990 000,- Kč

Pěkný rodinný domek 3+1 s dílnou, garáží 

a dvorkem, klidné místo.

mob.: 777 857 739 

Ráječko Němčice Němčice

cena: 690 000,- Kč                         cena: 690 000,-/+provize                         

Samostatně stojící, přízemní RD 2+1 se zahrádkou, 

vhodný k tvralému bydlení i rekreaci.

Samostatně stojící RD  3+1 s garáží a vlastní studnou.  Dům 

je napojen na veškeré inženýrské sítě. CP pozemku 478m2

mob.: 605 163 333 mob.: 734 386 371 

- Byt 3+1 v OV Blansko – Dvorská, 78 m2, 1.NP., zasklená lodžie...NC – 1 449.000 Kč

- DB 2+1 Blansko – Nám. Republiky, 52 m2, 4.p., výtah, nízký nájem ...NC – 919.000 Kč

- Zahrada Blansko – Podlesí, 374 m2, dřevěná chatka, voda, EE blízko ...NC – 149.000 Kč

- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, i část, IS hotové ...NC – DOHODOU

- Nájem DB 1+1 Blansko – Dvorská, 34 m2, 2.p.,nevybavený...NC – 6.800 Kč/měs. vč.ink.

- Nájem kanceláří Blansko – Sukova,  220 m2, 3.a 4. NP...NC – 1.500 Kč / m2/rok.+ ink.

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  210 m2, přízemí, parkování...NC – DOHODOU

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME BYTY A DOMY NA PRODEJ NEBO PRONÁJEM



K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz

27. června 20142

Freddieho sloupek
Tichá pošta

 Existují u nás dvě podobné instituce, tedy alespoň 
co se týká typu nabízeného. Jedna z nich funguje 
jako poskytovatel poštovních služeb v České republi-
ce (do doby nedávné dokonce monopolní) a jmenuje 
se Česká pošta. Ten druhý funguje jako poskytovatel 
téhož, ale bohužel jen v mých představách. Ten se 
jmenuje Hezká pošta.
 Návštěva kterékoli z poboček České pošty pro 
mne znamená malý adrenalinový zážitek. Větši-
nou ne příliš útulné prostředí, kde například v létě 
přebývají lidé a chybí klimatizace, přičemž vyřízení 
mnohých záležitostí trvá delší dobu než dobu malou. 
To, co je občas větší je otrávenost pracovníků pošty 
České, aniž bych ovšem generalizoval.
 Oproti tomu pošta Hezká má prostředí příjemné a 
zaměstnanci dobře vědí, že jsou tam pro zákazníky 
a ne naopak. Pokud něco vyřídit nejde, protože to 
nespadá do portfolia služeb, dokážou to vysvětlit 
v klidu a bez zbytečných emocí. Na Hezké poště 
pracují rozumně uvažující lidé, kteří vědí, že když 
je některá z hodin riziková a pošta tím pádem "na-
padená" lidmi, stojí za to posílit na chvíli personál 
co do počtu, nával zvládnout a teprve pak si vybrat 
přestávku.
 Na poště České si mohu koupit omalovánky s 
krtečkem, sjednat životní pojištění, koupit si los, 
donedávna i cigarety, jako snad výkřik moderního 
marketingu, s poštovními službami to však souvisí 
pramálo. Jednou ze záhad poštovních služeb na 
začátku 21. století je fakt, že není možné použít při 
placení platební kartu. Nemám na mysli platby za 
obyčejné dopisy, tedy desítky korun, ale spíše platby 
větší, například inkaso, tedy stovky, či tisíce korun. 
A přitom má Česká pošta vlastní peněžní ústav.
 Na poště Hezké by to problém nebyl. Pošta Hezká 
se totiž soustředí na to, aby její služby vycházely 
vstříc obyvatelstvu, nikoli naopak.
 Chtěl bych jen podotknout, že si práce lidí na 
poště vážím. Tedy těch, kteří denně nachodí desítky 
kilometrů, ať je zima nebo horko a doručují dopisy. I 
těch, kteří sedí za přepážkou a jistě to nemají lehké, 
protože málokdy si my na druhé straně přepážky 
uvědomíme, že problémy pošty České nezpůsobili 
oni, ale kdosi "nahoře".
 Tady se totiž dostáváme tzv. "k jádru pudla". Jsem 
totiž přesvědčen, že top management (pokud se o 
něčem takovém v případě České pošty dá hovořit) 
zpětnou vazbu od zákazníků dostává. Jen se k nim 
asi dostává prostřednictvím pošty "tiché", protože 
už léta jsou ignorovány příklady fungování podobné 
instituce (třeba) ze světa. Vedení této organizace 
pravděpodobně žije v klamné představě o tom, že 
všechno je v pořádku a když má "top management" 
luxusní podmínky k práci a luxusní ohodnocení, musí 
být přece všechno v pořádku.
 NENÍ to v pořádku. A proto je mi líto pracovníků 
i zákazníků pošty České a přeji jim, aby se časem 
stali pracovníky a zákazníky pošty Hezké. A ten, kdo 
proměnu zařídí, ten ať má podmínky třeba luxusní. 
Ale ne dřív.
 Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)734 514 325
734 514 325

Opravy v bytě? 
Nájemník nemůže odmítnout

Víte?
nevíte?

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

Od slunce až po déšť
Kompletní vybavení na dovolenou
i na dětské tábory.

Sandály Keen, žabky, plážová obuv Crocs,
sportovní obuv, módní letní obuv,
turistická obuv, gumáky, deštníky, pláštěnky.

Blanenští zahrádkáři 
bilancují

 Naše sdružení každoročně připravuje pro své 
členy i širokou veřejnost spoustu zajímavých akcí.  
 V prvním pololetí tohoto roku jsme pořádali před-
nášky. Ty byly nejen o seznámení se s novými trendy 
v pěstování peckovin, ale řešili jsme i rostliny pro 
zdraví. Také jsme měli přednášku o cestě po Latinské 
Americe. Na přednášky chodili jak lidé místní, tak i 
ze sousedství.
 Dne 7. a 8. května jsme pořádali výstavu spojenou 
s burzou kaktusů, skalniček, konifer a přísad zeleni-
ny. Výstavu navštívilo spoustu zahrádkářů jak našich 
členů, tak i občané z Blanska a okolí. Na této výstavě 
byli představeni i další prodejci např. čajů, výrobků 
z medu atd. Své místo tam měli i klienti z Domovu 
Olga, kteří prezentovali svoje výrobky. 
 Další akcí pořádanou v Domě zahrádkářů v 
Blansku bylo okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář.  
Mladým zahrádkářům se naše organizace věnuje 
spoustu let a tak příprava soutěže byla pro nás 
hračkou. Test ze všeobecných znalostí a poznávání 
mnoha rostlin bylo nedílnou součástí této soutěže. 
Do národního kola postoupil vždy jeden vítěz z 
mladších a jeden vítěz ze starších žáků.
 Tak jako každoročně pořádáme zájezdy po naší 
republice. Letos na jaře jsme se hned v prvním 
zájezdu zaměřili na blízké okolí, kde jsme navštívili 
Arboretum Řícmanice, chrám Křtiny a Kostnici ve 
Křtinách. Při dalším jednodenním zájezdu jsme 
navštívili zámek Častolovice, Muzeum hraček v 
Rychnově nad Kněžnou a dělostřeleckou pevnost 
Haničku. Během tohoto zájezdu si přišli na své jak 
milovníci růží, hraček, tak i těžké techniky a odnesli 
si domů spoustu zážitků.
 Myslím, že děláme spoustu akcí jak pro členy, tak i 
pro širokou veřejnost a rádi Vás na některé z dalších 
akcí přivítáme.

Libuše Vítková, člen Výboru ZO ČZS Blansko

Kalová s Ševčíkovou 
mistryněmi republiky 

 Červnové víkendy patří již tradičně závěru kužel-
kářské sezony. Blanenské kuželkářky se probojovaly 
do fi nálových bojů Poháru České kuželkářské aso-
ciace, kde získaly bronzové medaile. Další víkend 
patřil Mistrovství ČR dvojic. Zde se pořádala pre-
miéra – Mistrovství ČR v tandemech. A mistrovský 
titul této premiérové disciplíny putuje do Blanska 
zásluhou Lenky Kalové a Zdeňky Ševčíkové (na fo-
tografi i uprostřed). Neztratila se ani blanenská Soňa 
Lahodová, která zářila po boku své bývalé oddílové 
kolegyně Ivany Majerové ze Židenic – skončily na 
druhém místě (dvojice na fotografi i vlevo).

-red-

Přerušení dodávky 
elektrické energie

Dne 02.07.2014 od 07:00 do 15:00 - Blansko
- ulice Zborovecká domy č.o. 26- 32, 36- 56 (jedna 
strana ulice- sudá čísla).
Dne 03.07.2014 od 07:00 do 16:00 - Blansko
- chatová oblast Zborovec - domy čp/če 245113, 
2227/13 a chaty v jejich blízkosti.
Dne 04.07.2014 od 07:00 do 16:00 - Těchov
- zástavba při hlavní silnici od domů č.p. 82 a 142 
po konec obce směr Veselice (domy č. 118 a 69) 
včetně doprava odbočující ulice, ulice od domů č. 
5 a 13 po domy č. 290 a 68, ulice od domuč. 14 a 
308 po dům č. 87.

Poděkování
 Jsem dlouholetá pacientka paní MUDr. Břouškové. 
Chtěly bych jí touto cestou poděkovat za její profe-
sionální péči, laskavost, lidskost a krásný přístup. 
Velké díky také od paní Ošlejškové Jaroslavy a 
Nejezchlebové Dany.

Hudská Miroslava

Co je místní referendum?
 Město Blansko čeká letos v říjnu velmi pravděpodobně kromě komunálních voleb také místní refe-
rendum o dalším osudu, respektive o zbourání hotelu Dukla. Nechme  prozatím stranou argumenty pro 
takový krok a proti němu, a podívejme se  ve stručnosti blíže na samotný princip místního referenda.

 Provádění místních referend upra-
vuje zvláštní zákon č. 22/2004 Sb., o 
místním referendu a o změně některých 
zákonů. V místním referendu rozhodují 
tzv. oprávněné osoby o konkrétních 
otázkách, které patří do ryze místních 
záležitostí určité obce nebo města. 
Místní referendum se koná podobně 
jako volby tajným hlasováním. Právo 
hlasovat v něm má každá plnoletá oso-
ba, která může volit do zastupitelstva 
dané obce.
 Místní referendum ovšem nelze ko-
nat o jakékoliv otázce. Ze zákona je 
vyloučeno např. hlasování o místních 
poplatcích, rozpočtu, o volbě starosty a 
také případ, kdy od platného rozhodnutí 
v místním referendu do podání návrhu 
na opětovné hlasování v téže věci neuplynuly 2 roky.
 Ode dne vyhlášení místního referenda do dne 
vyhlášení jeho výsledků už nemohou orgány obce 
rozhodovat o věci, která je v referendu předmětem 
otázky.
 Hlasování v místním referendu se koná v jednom 
dni. Koná-li se ale současně s některými volbami, 
pak probíhá ve stejnou dobu, která je stanovena pro 
konání těchto voleb. Starosta obce zveřejní nejpoz-
ději 15 dnů přede dnem konání místního referenda 
oznámení o době a místě jeho konání. Zároveň v 
oznámení uvede adresy hlasovacích místností a 
přesné znění otázky položené k rozhodnutí v místním 
referendu.
 Otázka navržená pro místní referendum musí být 
jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno 
odpovědět slovem „ano“ nebo slovem „ne“.
 Po vyhlášení místního referenda se podobně 
jako u klasických voleb pro hlasování zřizují komise. 
Členem komise může být jen osoba, u níž nenastala 
překážka ve výkonu práva hlasovat v místním refe-
rendu. Starosta obce jmenuje rovněž zapisovatele 
příslušné komise. Předseda a místopředseda komise 
jsou určeni losem až na prvním zasedání.
 Hlasování probíhá v hlasovacích okrscích, které 
jsou shodné s volebními. Oprávněná osoba po pří-
chodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost 
a poté jí okrsková komise vydá hlasovací lístek a 
úřední obálku. Oprávněná osoba za plentou označí 

křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď 
„ano“ nebo „ne“, případně se může zdržet hlasování 
tím, že neoznačí žádnou odpověď. Hlasovací lístek  
poté vloží do úřední obálky a tu do hlasovací schrán-
ky.  Ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů lze 
také požádat o možnost hlasovat mimo hlasovací 
místnost do přenosné schránky.
 Hlasovací lístky pro místní referendum se 
nedodávají předem do místa bydliště!
 K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba 
účast alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných 
v seznamech. Rozhodnutí v místním referendu je 
závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina 
oprávněných osob, které se místního referenda zú-
častnily, a alespoň 25 % oprávněných osob. Uveďme 
malý příklad: obec má celkem 1000 oprávněných 
osob zapsaných v seznamu. Místního referenda se 
zúčastní 350 osob (tj. 35 %) a místní referendum 
je tudíž platné. Pro přijetí závazného rozhodnutí je 
třeba 25 % ze všech oprávněných osob zapsaných 
v seznamech, tj. nejméně 250. Pokud se těchto 250 
hlasujících ze 350 zúčastněných (tj. jde o 71,43 % 
ze zúčastněných oprávněných osob) vysloví pro 
jednu z předložených variant ano/ne, pak je místní 
referendum i závazné.  
 Místní referendum je, stejně jako veškeré volby, 
soudně přezkoumatelné. Příslušný návrh je ale třeba 
podat do 10 dnů po vyhlášení výsledků hlasování.

-red-

 Informování o opravách v bytovém domě minimální. Navíc mně chtějí vlézt do bytu a opravovat 
skrze moji koupelnu stupačky.  Rozzlobil se na blanenskou radnici pan Němec, který bydlí na ulici 
9. května. Má tam pronajatý městský byt. „Můj soused má starou koupelnu. Protože byt vlastní, tak 
mu tam nikdo neleze. Mě jako nájemníka se nikdo neptá,“ nechápe muž z Blanska.
 Tvrdí, že město vůbec neinformuje o harmonogra-
mu prací. „Mám dva roky novou koupelnu. Dotyčný 
soused padesát až šedesát let starou. Městu jsem 
jako nájemník nikdy nedlužil ani korunu. A teď se 
dozvím, že rekonstrukce budou dělat přes koupelny 
nájemníků,“ rozpovídal se ještě Němec. 
 Vedoucí odboru komunální údržby na blanenské 
radnici Petr Rizner tvrdí, že nájemníky samozřejmě 
město o harmonogramu prací 
informuje.  „Jen nechápu, 
proč o stížnosti pána nic ne-
vím. Má nejprve přijít k nám 
a ne si stěžovat do novin,“ 
uvedl. 
 Němcovi také vadí, že si na 
novou fasádu nemůže přidě-
lat satelit. „Musím investovat 
do nějaké tyče, kterou umís-
tím anténu na střechu domu,“ 
zlobí se. 
 Jenže nájemník nemá 
žádnou možnost jak odepřít 
rekonstrukci bytu. Podle práv-
ničky ze Sdružení nájemníků 
Jany Pejchalové tak může 
učinit pouze v případech, kdy 
se mu kvůli pracím zhorší 

kvalita bydlení. „To ovšem zjevně není tento případ,“ 
poznamenala právnička. „Takové rekonstrukce jako 
oprava koupelny se určitě neplánují ze dne na den. 
Vlastník o takových pracích informuje týdny předem. 
Například na nástěnce ve vestibulu bytového domu. 
Co se týče satelitu, určitě se dá přidělat i na novou 
fasádu,“ uzavřela.

Michaela Malátná

i na dětské t
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Na kávě s Vladimírou Danihelkovou

MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
Ředitelka Nemocnice Blansko

Sponzor rubriky:

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
6. díl: 1983 - 1988

   Osička, Sehnal a další mne učili nosit talíře a půllit-
ry. Rychlokurz v Jednotě Boskovice jsem zvládl a do 
práce jsem nastoupil v pohostinství Olomučany jako 
první hospodský s titulem na okrese. Potřeba slunce 
mne zavála vždy v létě ke Stloukalům na Myslivnu a 
posléze do bufetů na blanenské přehradě. Setkávaly 
se tam tisíce lidí a poznal jsem tam i první manželku.
 Narodily se nám krásné holky Anetka a Klárka a 
bylo na čase začít dělat inženýra. Nastoupil jsem 
do ČKD na investice. Plat byl malý, ale zlepšováky 
mi vydělaly tolik peněz, že jsem pohodlně uživil 
čtyřčlenou rodinu. Když už toho měli nadřízení dost, 
tak mne udělali vedoucím oddělení, kde zlepšovací 
návrhy byly součástí práce. Tam jsem už jen trochu 
štval projektanty a žadatele o nové stroje, kteří 
museli prokazovat efektivnost.
 Neměli jsme kde bydlet. Přidělený byt se po náhlé 
smrti taťky Hebelky někam ztratil. Sháněl jsem všu-
de, až se našel volný dvoupokojový byt na Lenince, 
kde se oběsili manželé a nikdo tam nechtěl. Po 
strastiplnném cestování po odborech a institucích 
jsme se přestěhovali. Když Šváb z původně atriové 
výstavby ve Zborovcích vymyslel řadovky, dostali 
jsme se do pořadníku a začali dokonce stavět 
dům. Hasiči nám vozili do beček vodu, elektřinu k 

míchačkám zapojili kamarádi a na nákupky jsme 
sháněli po troškách materiál. Po zaměstnání jsme 
se stavebníci každý den, od jara do podzimu, sešli 
ve Sloupečníku s Koudelkem, Kocmanem a dalšími 
a dřeli až do tmy. Chudáci naše manželky s dětmi!

Nyní
 Dnešní možnosti stavby rodinných domů v Blan-
sku jsou skoro tragické. Městské pozemky nejsou k 
dispozici, jak tomu bylo například v Lysicích či Kuřimi 
a pozemky některých potenciálních soukromých 
investorů jsou znehodnocené novým územním plá-
nem. Ten si nechalo město vypracovat, kvůli trans-
parentnosti, od architektů, kteří v Blansku předtím 
vůbec nebyli a potřeby blanenských občanů neznali.
 Tak se podařilo udělat ze stavebních pozemků, 
dříve v ÚP zařazených, téměř bezcenné investice, 
ve kterých mají jejich vlastníci utopené statisíce 
korun. ODS se již dlouho snaží o změny k lepšímu, 
ale z mých zkušenností v radě města, v minulém 
období vím, že úřední šiml je silnější, než jakýkoliv 
zvolený laik. Argumentace a technická terminologie 
odborníků na územní plán musí být zastupitelům 
zcela nesrozumitelná. Kromě toho jsou politická 
rozhodnutí pro stavební úřad téměř nezávazná. 
Kdy konečně vedení města „bouchne do stolu“, dá 
příkazy a nedovolí hledat důvody proč něco nejde?

Miloš Polák

 Jak dlouho jste na postu ředitelky blanenské 
nemocnice a co jste dělala předtím?
 Ředitelkou nemocnice jsem přesně pět let. 
Předtím jsem v pozici ředitele prošla hned několik 
zdravotnických zařízení: nemocnici v Havířově, 
v Břeclavi a také fakultní nemocnici u sv. Anny v 
Brně. V této pozici jsem tedy už jedenáct let. Mám 
vystudovanou medicínu, pracovala jsem jako lékařka 
na gynekologii na Obilném trhu v Brně a také jsem 
v jisté době provozovala vlastní společnost. Nyní 
jsem tady v Blansku a doufám, že tu ještě nějakou 
chvíli setrvám.

 Nestýská se vám po lékařské profesi?
 Práce ředitele je samozřejmě úplně jiná než práce 
lékaře, nicméně s medicínou jsem v každodenním 
úzkém kontaktu. Po letech strávených v manažer-
ských pozicích si už nedokážu představit, že bych 
začala zase vykonávat lékařskou práci, zřejmě už 
bych to ani neuměla. Beru to tak, že mám nějaký 
svůj osud a nedá se říct, že bych něčeho litovala.

 Jste nyní spokojená s tím, jakým směrem kráčí 
blanenská nemocnice?
Člověk asi nebude nikdy stoprocentně spokojený, 
ale koncepce, která je nyní v nemocnici nastavena, 

a na které se již pět let po-
dílím i já, je dlouhodobá a já 
mám velkou radost z toho, 
že se nám daří dosahovat 
cílů, které jsme si vytyčili. 
Naše práce je navíc vnímá-
na veřejností v pozitivním 
slova smyslu, o to nám jde 
především.

   Zažila jste za těch pět let 
nějakou noční můru, pří-
padně třeba jiný, i pozitiv-
ní zážitek, na který budete 
dlouho vzpomínat?
   Zážitků mám za těch 
pět let celou řadu. Střídají 
se tu dny, kdy máte pocit 
úspěchu, ale jsou i dny, kdy 
zažíváte pocit čirého zou-

falství. Hodně zásadní bylo vybudování pavilonu 
jednodenní chirurgie, čímž jsme naši nemocnici 
zkompletovali, ale s touto akcí byla právě spojena 
nejedna noční můra. Začínali jsme bez smluv se 
zdravotními pojišťovnami, ale nakonec jsme celou si-
tuaci ustáli a dnes je vše v pořádku. Za velký úspěch 
také považuji získání statusu iktového centra, což 
byl zcela zásadní krok. Těch úspěchů je celá řada, 
každý z nich nás posunul o krok dopředu, ale jsou 
bohužel provázeny i nezdary, které musíme ustát. 
Zdravotnický systém je u nás nastaven ne zcela op-
timálně, což s sebou nese mnoho úskalí, se kterými 
se jako ředitelka musím umět poprat.

 Nedávno jste otevřeli zrekonstruované dětské 
oddělení a také recepci s klidovou zónou. Čeká 
vás něco podobného v dohledné době?
 V současné době máme nachystaný nový ope-
rační sál, který je zakonzervovaný a o němž stále 
vedeme diskuse, zda jej otevřít či nikoli, ale to bude 
zřejmě aktuální až příští rok. Ještě letos chceme 
pokračovat v modernizaci vstupních prostor ne-
mocnice, jehož první fází byl vestibul. Druhá fáze 
proběhne letos v podzimních měsících, a to bude 
vjezd pro sanitky. Současná podoba je pro paci-
enty velice nekomfortní. Do konce roku budeme 
řešit ještě některé nákupy zdravotnických přístrojů. 
Vzhledem k tomu, že jsme získali nějaké dotace, 
budeme je vkládat jednak do modernizace IT 
technologií, jednak do rekonstrukce rehabilitačního 

oddělení, vodoléčby, také do opravy v lékárnách, 
elektroinstalací a podobně.

 Neměli jste v loňském roce v plánu zřídit v 
prostorách nemocnice školku pro děti svých 
zaměstnanců? Jak to nakonec dopadlo?
 Tohle se nám bohužel zrealizovat nepodařilo. Měli 
jsme prostory, měli jsme celý projekt zkalkulovaný, 
ale vzhledem ke krizi, která potom ve zdravotnictví 
vypukla, jsme čistě z opatrnosti tuto akci zrušili. Prav-
dou je, že ten velký boom už je za námi a školka v 
nemocnici už není na programu dne. Na jednu stranu 
je mi moc líto, že se nám tento projekt nepodařilo 
dokončit, jelikož by to byl výborný benefi t pro naše 
zaměstnance, na stranu druhou jsme upřednostnili 
život nemocnice, než abychom investovali do něčeho, 
co je už nad rámec zdravotnických služeb.

 Vrátím se ještě k rekonstrukci vestibulu, se kte-
rou byla úzce spjata kauza chirurgické ambulance 
MUDr. Řezníka. Jak celá záležitost dopadla?
 Panu doktorovi Řezníkovi jsme v době, kdy byla re-
konstrukce vestibulu ve fázi příprav, nabízeli náhradní 
prostory pro provozování chirurgické ambulance, 
které však nepřijal. Jeho stávající prostory ordinace 
jsme nevyhnutelně potřebovali k tomu, abychom pro 
pacienty mohli vybudovat zázemí v podobě občerst-
vení a klidové zóny, která nám zde chyběla. Nakonec 
se ukázalo, že to byl krok správným směrem a přinesl 
pacientům velkou výhodu. S MUDr. Řezníkem jsme 
se tedy bohužel nedohodli, momentálně v prostorách 
nemocnice neprovozuje lékařskou službu.

 Jsou vaši zaměstnanci spokojeni se svými 
platy?
 Sama za sebe mohu říct, že práce lékařů a lé-
kařského personálu je dlouhodobě nedoceněna. Na 
druhou stranu naše nemocnice nikterak nevybočuje 
z celostátního průměru. Pokud se nemocnici daří a 
prosperuje, snažíme se ke konci roku vyplatit alespoň 
nějaké odměny. Kdyby bylo na mně a nemocnice by 
měla dostatek prostředků, byly by platy tím prvním, 
co bych zvýšila. Tak to ale bohužel zatím není.

 Rýsuje se do budoucna nějaké rozšíření par-
kovacích stání v okolí nemocnice?
 Musím říct, že v prostorách nemocnice jsme už 
dávno vyčerpali všechny naše možnosti. O dalších 
alternativách samozřejmě komunikujeme s vedením 
města, a co vím, tak Blansko v současné době jedná s 

majiteli pozemků nad nemocnicí, kde by mohlo vyrůst 
parkoviště asi pro 80 vozidel, což by naší nemocnici 
neuvěřitelným způsobem pomohlo. Pravdou je, že 
ve všední den v dopoledních hodinách sem najíždějí 
stovky pacientů a dochází ke třenicím, které jsou jistě 
nepříjemné. Pro nás je prioritou komfort pacientů, 
takže i pohodlné parkování. Určitě máme zájem o 
dlouhodobé zlepšení této situace.

 V lednu tohoto roku byl zrušen poplatek za 
hospitalizaci v nemocnici. Jak po necelém půl 
roce vnímáte tuto skutečnost?
 Tuto změnu vnímám negativně, a to ze dvou 
důvodů. Jednak z toho fi nančního, neboť měsíčně 
přicházíme o téměř půl milionu korun, což je v 
rozpočtu hodně velká částka. Druhým důvodem je 
změna chování některých pacientů. Tím, že mají 
vše zadarmo, často nechtějí opouštět nemocnici a 
spíše mají zájem prodlužovat hospitalizaci déle, než 
je nezbytně nutné. Zdravotnictví v Evropě i ve světě 
jde spíše cestou opačnou, při které by si pacienti 
měli uvědomovat, že pobyt v nemocnici něco stojí, 
náš stát naopak zrušil poplatky, čímž nemocnicím 
moc nepomohl. Navíc se obávám, že toto už není 
zdravotnická péče, ale hotelová služba a každému 
je jasné, že člověk, který generuje spotřebu doma, ji 
generuje i při pobytu v nemocnici. Tohle podle mého 
názoru opravdu nebylo šťastné rozhodnutí, ale nech-
me se překvapit, co přinese budoucnost.

 Vaše nemocnice bude zase letos pořádat Den 
pro děti s Nemocnicí Blansko. Na co se můžeme 
letos těšit?
 Tak jako v minulých letech proběhne tahle akce 
první sobotu v září. Osobně tuto událost považuji 
za velice zdařilou a jsem ráda, že i návštěvníci už 
ji mají zapsanou v kalendáři jako jednu z tradičních 
blanenských atrakcí. Jen v loňském roce tudy prošlo 
téměř dva tisíce účastníků. I letos se všichni mohou 
těšit na bohatý kulturní program, na ukázku práce 
hasičů, na prezentaci různých blanenských organi-
zací věnujících se dětem, na spoustu atrakcí, her a 
soutěží. 5. ročník Dne pro děti v Nemocnici Blansko 
startuje 6. září v 10 hodin. Přijďte se podívat a ukázat 
dětem, že nemocnice není místem, kam by se měly 
bát chodit, ale že tu mohou prožít docela příjemné 
chvíle.

-mumma-

Linea s.v.d. Blansko, 
provozovna Olomučany
přijme na hlavní 

pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře 

na výrobu nábytku. 

Nástup možný ihned. 

Tel.: 724859434Tel.: 724859434

HD
acousticacoustic

 Největší české bigbítové pecky 
 v akustické podobě.

 18.7.2014 ve 20 hodin
 Blansko - VELVET
   Vstupné dobrovolné

  K tomu pečená kýta a klobásy!!!

Miloš Pernica Martin Štěpánek 
Martin Müller Dominik Pernica

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
VYBRANÉ VSTUPNÉ SE ROZDĚLÍ MEZI ŠIMONKA A ELIŠKU

SLADOVNA PODIUM: 
12.45 CaK dechový orchestr
13.30 PAVEL HELAN

14.10 Elena Trčková 
14.40 Daniela Krahulcová
15.10 Iveta Francová
15.30 BARBORKA CÍNOVÁ
16.00 Kaštánci

17.10 PŘEDÁNÍ ŠEKŮ
17.30 Čaroděj Magic-R

18.00 STANDA HLOŽEK

PROSTOR U RECEPCE:
15.00 tanec s kočárky (Mateřské centrum Paleček)
15.10 hudební skupina JAM MIROS
15.50 AEROBIC A ZUMBA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
16.20 hudební skupina JAM MIROS
17.00 hudební skupina MERON
SLOUPOVÝ SÁL: 15.15 WIKI a NIKI – Jak se vaří pohádka
PROSTOR PŘED PIVOVAREM: od 13 h – výstava a ukázky modelů 
letadel a vrtulníků, projížď ky na konících a další

OD 13 h HRY PRO DĚTI V AREÁLU HOTELU SLADOVNA
Děti si vyzvednou kartičky u restaurace a půjdou soutěžit. Pro 
každé dítě, které absolvuje soutěže, máme nachystán dárek.
Z Blanska pojede autobus. Ve 12.30 h odjezd z autobusového nádraží.
Další zastávky:  Seifertova, SOU Bezručova, Horní Lhota, 
Ráječko, Rájec–hřiště, Rájec–vlakové nádraží 

18.50 KOMEDIOMAT
19.40 MARTIN
 ŠTĚPÁNEK
 20.00 HD ACOUSTIC
 21.15 OHŇOSTROJ

V RESTAURACI 
POSEZENÍ U CIMBÁLU

 21.00 CIMBÁLOVÁ
  MUZIKA
  VERONICA
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Změna programu vyhrazena

AKCE PROBĚHNE
ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

T
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Fotoseriál: Veteran Tour Macocha. 
V Blansku už od roku 1974

Dobrovolní hasiči z Jestřebí 
oslavili sto let své existence

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

B L A N E N S K É  Z Á M E C K É

GULÁŠOBRANÍ
SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠE V KOTLÍKU
SPOJENÁ S  KULTURNÍM PROGRAMEM

12. 7. 2014 od 9 h 
Z Á M E C K Ý  PA R K  B L A N S K O

PŘIHL ÁŠK Y DRUŽSTEV DO SOUTĚŽE POSÍLE JTE 
na e-mail: gulaseblansko@seznam.cz  (předmět: PŘIHLÁŠKA)
UZÁVĚRK A PŘIHLÁŠEK  4.  7.  2014

Další informace na www.ksmb.cz

 Kouzlo starých časů dýchlo na každého, kdo se v sobotu 21. 6. nachomýtl na parkovišti vedle 
Dukly. Stařičké Tatrovky, Aerovky, Zetka, ale i Škodovky a dokonce i „hadráky“ Velorexy s dobově 
vymóděnými posádkami lákaly kolemjdoucí k prohlídce a chvilce zasnění.
 „Letos se jede už 34. ročník Veteran Tour Maco-
cha, ale protože se soutěž nekonala každý rok, jde 
o tradici starší než naznačovaných čtyřiatřicet let. 
První závod proběhl už v roce 1974,“ vypráví Richard 
Růžička, ředitel soutěže a tajemník Tatra klubu Brno.
 Letos na trať vedoucí Blanskem a okolím vyra-
zilo 40 posádek, což je dle vyjádření organizátorů 
optimální. „Některé ročníky bývaly trochu bohatší, 
ale to už se organizátoři museli ohánět, protože 
soutěž je poměrně složitá i na organizaci,“ dodal 
Ing. Růžička.
 Posádky musí splnit předepsané úkoly včetně jízdy 
zručnosti, jízdy pravidelnosti, zkoušku akcelerace i 
brzdění. Mezi prvky zvyšující náročnost soutěže patří 
i samotná navigace – posádky jsou povinny projet 
stanovenou trasu podle itineráře a nezabloudit. K 
výbavě navigátora patří i fotografi e objektů kolem 
cesty, které soutěžící musí identifi kovat a zapsat. 
„Jsem docela zvědavý, jak to zvládnou řidiči motorek, 
letos jich máme poměrně hodně, na start se postavilo 
hned 7 motocyklů. Navigovat a zároveň řídit je dost 
náročné,“ prozradil ředitel soutěže.
 Samotná skladba startovního pole – soutěž je 
mimochodem součástí projektu Czech Hero Ride – 

byla letos víc než pestrá. „Snažíme se klást důraz na 
lokální značku, tedy brněnské automobily značky Z, 
vyrobené Zbrojovkou, což se daří: zrovna dneska se 
v Blansku sešlo několik zajímavých exemplářů Zetek, 
která jsou málo k vidění. Samozřejmě přijely Tatrovky, 
to se už rozumí samo sebou, když akci pořádá Tatra 
klub, ale k vidění jsou i další značky.“
 Na otázku, co vlastně vede majitele veteránů k 
účasti na soutěži, se Richard Růžička jen usměje.
 „Je to určitě koníček, možná i způsob života. Pro 
většinu lidí se to celé odvíjí od konkrétního historic-
kého vozidla, ke kterému nějakým způsobem přijdou. 
Pak si řeknou, že by bylo hezké, aby se také dobově 
oblékli a doplnili tak svůj požitek z jízdy o pocit, který 
dodá dobový oděv. Když jsou jezdec a vozidlo v 
harmonii, je to o to větší radost,“ říká ředitel soutěže 
Veterán Tour Macocha Richard Růžička.
 Jeho slova potvrzuje Milan Okáč z Brna, oblečený 
ve stylové čepici a saku. „Soutěž? To je radost a 
odpočinek od všedního dne. A hlavně radost, když 
šťastně vyjedeme a šťastně se vrátíme,“ říká hrdý 
majitel vínově rudého vozu Z 9, karoserie Petera, 
vyrobeného v roce 1926.

-kkuc-

 V sobotu jedenadvacátého července v jednu hodinu odpoledne vyrazil od vlakového nádraží slav-
nostní průvod k hasičce v Jestřebí jako zahájení oslav stého výročí existence sboru dobrovolných 
hasičů z Jestřebí. V průvodu byla zastoupena nejen historická technika, ale účastnily se ho také 
jednotky z širokého okolí – například Svitávky nebo Adamova.

 „Sto let, to už je nějaké výročí. Je to 
řada generací, která svým zájmem a na-
sazením zachraňovala životky a majetky,“ 
oceňuje hasiče starosta Rájce – Jestřebí 
Pavel Perout, který pronesl úvodní řeč a 
zahájil tak samotné oslavy. Diváci mohli 
od dvou hodin sledovat ukázky hasičské 
techniky napříč historii až po současnost. 
Doprovodný program pamatoval i na ty 
nejmenší, pro které byl připraven skákací 
hrad. Po celou dobu konání akce bylo 
zajištěno občerstvení a ve večerních 
hodinách došlo i na vystoupení několika 
kapel. Vrcholem oslav pak byl v deset 
hodin večer několikaminutový ohňostroj.

-sko-

Výletní hospůdka v Horní Lhotě

U KAŠTÁNKAU KAŠTÁNKA
* Dětské hřiště, přírodní koupání, trampolína

* Ideální pro rodiny s dětmi, rodinná atmosféra

* Teplá i studená kuchyně za lidovou cenu

* Venkovní grilování - kýta, krůta, steaky...

* Zabezpečení svateb, rodinných oslav apod.

* Přes léto živá hudba - sledujte náš FB!

* Možnost cateringu - připravíme, dovezeme

Prázdninová otevírací doba:

 po - pá 16 - 22 hod.

 so - ne 14 - 22 hod.
Pro skupiny otevírací doba dle dohody!

Tel. 777153287
Facebook:
Hospůdka 
U Kaštánka
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Kostelní noc 2014

Do Blanska se po deváté 
sjeli příznivci Škodovek

Fotoseriál: Kola okřídlená 
i automobilová slavila jubileum

 U příležitosti 175. výročí zahájení provozu železnice na území dnešní ČR, 145. výročí hromadné 
dopravy v Brně a 10. výročí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje se nejen v 
Brně a okolí ale také v Blansku uskutečnila celá řada akcí, jejichž hlavním námětem byla minulost, 
současnost i budoucnost hromadné železniční a silniční automobilové dopravy.

 Do Blanska tak v sobotu 21. června mohli cestu-
jící a milovníci železnic zamířit z Brna a Adamova 
historickými vlaky, které na blanenské nádraží při-
vezly nostalgii starých časů, kdy kolejové dopravě 
vévodila pára. V Blansku pak na ně, stejně jako na 
stovky místních zájemců, čekala výstava historických 
nákladních automobilů, i moderních autobusů, které 
dnes využívá ČAD Blansko. K vidění byl třeba histo-

rický Ford AA nebo Pragovka RN. A pro ty, kterým by 
to snad ještě nestačilo, byla připravena okružní jízda 
po Blansku autobusovým veteránem Škoda 706 RTO 
LUX. Po oba dny bylo také na vybraných linkách IDS 
JMK možno cestovat zdarma díky speciální pamětní 
jízdence. Víkend ve znamení veteránů železničních 
i silničních si tak mohli užít opravdu všichni.

-kkuc-

 30. 5. 2014 se v kostele sv. Martina v Blansku uskutečnil 3. ročník akce Kostelní noc, tentokrát s mottem 
„Tisíc tváří řeholního světa“. Na realizaci akce se kromě blanenské farnosti podílela také Střední škola 
gastronomická. 
 Hlavní program byl odstartován odpoledními pro-
hlídkami, kde si návštěvníci mohli vybrat ze tří tras. 
Prohlédnout si mohli interiér kostela, kostelní věž a 
exteriér kostela s farní zahradou. K nejnavštěvovaněj-
ším patřila prohlídka věže, která byla otevřená až do 
pozdních hodin a návštěvníci si tak mohli vychutnat i 
noční pohled na Blansko. Provázeli samozřejmě stu-
denti oboru cestovní ruch, kteří si tak vyzkoušeli svoje 
teoretické znalosti v praxi. 
 Odpolední program byl zasvěcen především dětem. 
Ty se mohly zúčastnit dětských dílniček, hry s hledáním 
pokladu. Také soutěžily o to, kdo dohodí vlaštovku z 
kůru kostela nejdál. Nechyběla ani oblíbená kostýmová 
scénka s názvem Pečeť královny Konstancie o založení 
kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Děti byly 
vtaženy do děje, mohly položit kytičku na pomyslný 
hrob zemřelého krále a nakonec si odnesly pamětní 
list s pečetí.
 Součástí akce bylo Bistro u sv. Martina, kde se ná-
vštěvníci mohli občerstvit a především ochutnat oblíbe-
ný Svatomartinský punč. V době večerního programu 
probíhala ochutnávka vín z produkce Rajhradských 
klášterních vinných sklepů a také ochutnávka pokrmů 

z klášterních produktů, které připravili studenti oboru 
kuchař-číšník. Součástí doprovodného programu byla 
expozice o benediktinském klášteře v Rajhradě, ankety 
a kvízy o ceny.
 Večerní program pro dospělé zahájila kapela Sedm, 
která kostel rozezvučela příjemnou hudbou. Její vy-
stoupení vystřídaly dvě prezentace studentů o historii 
a současnosti českých klášterů. Dále následovala 
promluva pana faráře s příjemnou atmosférou ve ztem-
nělém kostele pouze za svitu svíček. A po multimedi-
álním ohlédnutí za předchozími ročníky akce jsme se 
s návštěvníky rozloučili příjemnou meditační hudbou.
 Akci můžeme hodnotit jako úspěšnou, svědčí o tom 
poměrně vysoká návštěvnost veřejnosti zejména v 
době večerního programu a také velice dobré ohlasy 
návštěvníků. Zároveň je to vynikající příležitost pro 
studenty, aby prokázali svoje praktické dovednosti, 
což se jim určitě povedlo. Na akci se totiž připravovali 
předem – vytvářeli prezentace, učili se průvodcovské 
texty, nacvičovali divadelní scénku… A na vlastní kůži 
si vyzkoušeli, že příprava takové akce není vůbec 
jednoduchá. 

-mj-

 Podobně jako v předcho-
zích letech se i letos usku-
tečnil Škoda sraz Moravský 
kras, na kterém mohli ná-
vštěvníci obdivovat auto-
mobily značky Škoda od 
těch nejstarších až po sou-
časné. Zahájení proběhlo 
v pátek dvacátého června 
večer a následovala Noční 
jízda. Pro účastníky pak 
byly na další den připrave-
ny nejrůznější dovednostní 
disciplíny nebo orientační 
závody. Sobotní odpoledne 
pak patřilo z velké části 
Blansku, kde si mohli zá-
jemci prohlédnout vozy na 
parkovišti u hotelu Dukla. 
Byla to nádherná podívaná, 
při které si člověk říkal, co 
s dnešními super aerody-
namickými auty, na která 
se nedá vůbec koukat. V 
pět hodin odpoledne pak 
následovala spanilá jízda 
po Blansku a okolí.

-sko-

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová
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 Většina z nás vyráží na dovolenou v letních měsících. 
Přibývá těch, kteří tráví dovolenou u nás v České republice, 
ale většina vyráží k teplému moři buď autem do Chorvatska 
či Itálie nebo letecky do oblíbeného Bulharska, Egypta, 
Tunisu, Řecka nebo Turecka. Ať už jedete na dovolenou s 
cestovní kanceláří nebo si dovolenou organizujete sami, 
určitě se vám bude hodit několik rad a doporučení.

Cestovní pojištění
 Než odjedete, určitě si uzavřete cestovní pojištění. Nejrychlej-
ší je to on-line na internetových stránkách příslušné pojišťovny 
– většinou to je i levnější než přímo na pobočce. Pokud vlastníte 
platební kartu, tak prověřte, zda cestovní pojištění pro vás a  
členy rodiny není součástí služeb krytých kartou.
Peníze:
 Nejvýhodnější je platit platební kartou přímo u obchodníka. 
Neplatíte žádné poplatky a je to bezpečnější než nošení hoto-
vosti. Mějte však stále platební kartu pod kontrolou a to zejména 
při placení v restauracích. Nenechte personál odejít s kartou 
mimo váš dohled. Pokud potřebuje hotové peníze, můžete 
použít bankomat v místě pobytu, ale výhodnější bude směnit 
peníze předem v domácí bance .
Telefonování a data:
 Od 1.7. platí pro roaming v Evropské unii zastropované ceny. 
Tarifů pro volání v zahraničí je však hodně a proto je vhodné se 
informovat u svého operátora. Obecně lze říct, že pokud budete 
v Evropě, tak vám používání mobilu neudělá díru do rozpočtu, 
tak jako dříve. Většina lidí již používá chytré telefony – informujte 
se tedy i o nabídce datových tarifů. 
Bezpečnost
 Než vyrazíte na dovolenou, udělejte pár bezpečnostních 
opatření pro zabezpečení domu či bytu, o kterých jsme psali 
v prvním květnovém vydání Monitoru. Pokud je to možné, tak 
cennosti, peníze nebo doklady ukládejte do trezoru na pokoji.

jiného státu EU jsou osvobozeny od celních kontrol. Ke vstupu 
do země stačí platný občanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji.
 Voda z kohoutku je bez problému pitná. Zásuvky většinou 
dvoukolíkové tzn. , že se obejdete bez redukce, napětí je stejné 
jako u nás.
 Při koupi elektronické mýtné krabičky ENC před mýtnou 
bránou, lze ušetřit na mýtném několik stokorun, můžete ji použít 
opakovaně a je přenosná, takže si ji můžete půjčovat třeba se 
známými.
Velvyslanectví ČR v Záhřebu : +385 1 617 7246 
Itálie:
 Ke vstupu do země stačí platný občanský průkaz. Voda z 
kohoutku je pitná, přesto doporučujeme k pití používat balenou 
vodu. Elektřina je stejného napětí jako u nás, zásuvky většinou 
dvoukolíkové, přesto si raději vezměte redukci do elektrické 
zásuvky.
Velvyslanectví ČR v Římě: +39 063609571, +39 335310450 
Egypt:
 Ke vstupu do země potřebujete cestovní pas platný ještě 
min. 6 měsíců od požádání o vízum, které stojí 25 USD. Vízum 
lze koupit na vstupu do země, ale raději na to nespoléhejte 
a vyřiďte si ho předem na ambasádě v ČR. Většina cestuje 
s cestovní kanceláří a ta by měla víza pro své klienty zajistit 
v rámci zájezdu. Vodu používejte zásadně balenou. Léky na 
průjem lze koupit na místě pod značkami Drotazide, Antinal 
nebo Diax. Napětí a zásuvky jsou stejné jako u nás.
 Bakšiš je zvykem, ale záleží na vás, jestli ho dáte. Můžete 
pak ale očekávat lepší služby v hotelu. Telefonování je oproti 
volání v EU dražší.
 Z Egypta je přísně zakázáno vyvážet umělecké památky a 
nezpracované zlato. Kromě toho je zakázán také vývoz mušlí 
a korálů a lastur – pokud by je u vás našla celní kontrola, hrozí 
vám pokuta až 500 dolarů.
Velvyslanectví ČR v Káhiře: +20 2 3333 9700 
Bulharsko:
 Ke vstupu do země stačí občanský průkaz. Zásuvky jsou 
dvoukolíkové a napětí stejné jako u nás. Voda z kohoutku je 
pitná.
Velvyslanetví v Sofi i: +359 2 948 68 00    
Řecko:
 Ke vstupu do země stačí občanský průkaz. Zásuvky jsou 
dvoukolíkové, napětí stejné jako u nás. Kvalita vody z kohoutku 
se liší podle oblasti – doporučujeme pít balenou vodu.
Velvyslanectví Č v Aténách: +30 210 6713755, +30 6944733769.
Turecko: 
 Ke vstupu do země budete potřebovat platný pas bez víza. 
Zásuvky a napětí jsou stejné jako u nás. Telefonování je oproti 
volání v EU dražší. Voda z kohoutku je pitná.
Velvyslanectví ČR v Ankaře: +90312 405 61 

Zapomeňte na starosti všedního dne a užijte si dovolenou!

JSi Pro Blansko
www.facebook.com/problansko

Hurá na dovolenou!

Mgr. Radka SitarováMgr. Radka SitarováBohuslav JedinákBohuslav Jedinák

Chorvatsko: 
Chorvatsko se stalo členem Evropské 
unie. Není však součástí schengen-

ského prosto-
ru. To zna-
mená, že 
imigrační 
k o n t r o l y 
stále pro-
bíhají, ale 

cestující z 



HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

k sepisování půjček od přímého a 
zavedeného investora. Zajímavé produkty, 

vysoké provize, zavedené kanceláře, 
příspěvek na inzerci, školení zdarma, 

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* DOOR FINANCIAL - hotovostní půjčky do 
domácnosti. Od 5 do 50 tisíc. Vhodné pro 
zaměstnané, důchodce, ženy na mateřské.
Pro Blansko a okolí tel. 777467463.
* www.hodinovy-manzel-blansko.cz - tel. 
601500498.
* Nejvýhodnější hypotéka ČR! Tel. 777334949.
* Nabízíme prodej bytu 2+1 v Blansku, nám. 
Republiky v cihlovém domě s výtahem. Byt 
má zděné jádro a nová plastová okna. Celková 
plocha 54,2m2. Cena je 1 250 000,- Kč + provi-
ze, včetně právního servisu. Tel. 606811672.
* Nabízíme prodej novostavby samostatně 
stojícího rodinného domu 5+1 s bazénem a 
garáží v obci Lipůvka. Dům má podlahové 
vytápění a prostornou terasu se vstupem 
přímo na zahradu. Tel. 606811672.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Doplněk stravy CHLORELLA JAPAN - 700 tbl za 320,- Kč. Tel. 
732756634.
* Řadový RD 6+1 s garáží a zahrádkou v Blansku. Bez RK. Tel. 
725865544.
* 2 válendy na nožkách s matracemi 195x85 cm a 2 samostatné 
matrace 195x90 cm. Tel. 724799340.
* Mrazničku ZANUSSI 91 litrů, nová, v záruce. Tel. 604387033.
* DB 4+1 na Písečné, zděné jádro, nové bezpeč. dveře, převod do 
OV možný ihned, prodej bez RK. Tel. 728855630.
* Nerezový dřez, odkládací plocha nalevo, velmi zachovalý, cena 
500,- Kč. Tel. 737884996.
* Mládě andulky. Cena 100 Kč. Tel. 737902404.
* Okno zdvojené š.150, v.120 cm, jedno křídlo, kování OS, jako nové. 
Dveře venkovní ztrojené š. 85, v. 200cm, 2/3 sklo, jako nové.Za cenu 
skla. Dále dekorativní kaktusy Agave, 2 ks, stáří 17 roků, výška 90 
a 80 cm. 2 ks minizahrádky na balkon, terasu atd. vel. 42 x 42, v. 30 
cm. Cena 220,- Kč. Tel. 737622786.
* Pivní tácky 200 ks za 200 Kč. Svatební oznámení 50 ks za 150 Kč. 
Tel. karty kus 10 Kč. Tel. 722650359.
* Zadám štěňata border kolie bez PP po čistokrevných rodičích. Černo-
bílá (1 pes, 1 fena) a blue merle (2 psi), matka zkoušky z canisterapie, 
agility, otec s PP. K odběru koncem července 2014. Možno se podívat 
(Ráječko). Tel: 603593099, mail: olgadarmovzalova@seznam.cz

* Nabízím jízdní kola pánské a chlapecké za odvoz. Tel. 605962194.
* Hledám ženu na vážné seznámení. Věk od 25 do 35 let. Dítě není 
překážkou. SMS na číslo 732625877.
* Pronajmu v Blansku RD se zahradou a garáží a 1 pokoj v jiném RD. 
wetterbk@seznam.cz
* Pronajmu pěkný byt 2+1 na Severu. Částečně zařízen. Cena 8500 
Kč/ měsíc vč. inkasa. Volný od října 2014. Tel. 723886646.
* Najdu slušného muže, který pomůže odstěhovat začátkem srpna 
nábytek z Vavřince do Blanska? Tel. 725924631.
* Nabízím za odvoz větší množství cihla plná - půlky a tříčtvrtky. Tel. 
736682767.
* Pronajmu byt 1+1, 64 m2 v Blansku, v centru, přímo na pěší zóně. 
Solidní jednání. Tel. 605115463.
* Pronajmu garáž nad hotelem Macocha. Tel. 603455058.
* Pronajmu garáž na ul. Okružní, od července. Tel. 723000391.
* Kdo dlouhodobě přenechá chatku se zahradou, za údržbu a úklid? 
V okolí Blanska. Tel. 723241151.
* Daruji 15 ks oblečení na dítě do 5 let za sladkosti. Dále prodám kal-
hotky na plenu pro zdravý vývoj kyčlí miminka - 80 Kč. Nový teploměr 
NUK do koup. 30 Kč. Tel. 722650359.

* Garáž na Údolní nebo vyměním za garáž na Podlesí. Tel. 601587383.
* Menší RD se zahradou v Blansku a okolí, nebo zahradu, pouze v 
Blansku. Tel. 776073629, 606931437.

Zaslouží si i modeláři 
podporu města Blanska?

 Klub lodních modelářů Blansko uspořádal v 
průběhu května na zdejší přehradě tři sportovní 
klání. Jednalo se o 2. kolo soutěže o Moravský 
pohár, Oblastní přebor jihomoravského kraje 
a 2. kolo seriálu EX (soutěž o mistra republiky 
2014). 
 Na rozdíl od minulých let bylo zastoupení měst 
nečekaně hojné. Přihlásili se závodníci z Třeště, 
Náměště nad Oslavou, Třebíče, Hradce Králové, 
Prahy, Českých Budějovic, Mariánského Údolí, 
Brna, Podivína, Velké nad Veličkou, Českého Tě-
šína, Třince a Zlína. Celkem přijelo 63 účastníků. 
Soutěžilo se v kategoriích: EX 500 pro žáky a EX 
pro žáky, juniory a seniory. Obě tyto kategorie 
jsou určeny pro individuální závod neřízených 
modelů, zatímco kategorie Eco mini standard a 
Expert jsou modely pro skupinový závod až osmi 
lodí současně. Zde velmi záleží na sladění elektro-
motoru, lodního šroubu a také na vyvážení celého 
modelu. Další kategorie F4 – A, je specifi cká tím, 
že se jezdí na slalomové trati a lodě jsou řízené 
vysílači. Novinkou letošního závodu pak byla 
doplňková soutěž v kategorii plachetnic FOOTY. 
Technické zabezpečení a bezproblémový chod 
soutěže měli na starost členové KLoM Blansko. 
Přestože propagace soutěží neproběhla díky nedo-
statečným fi nančním prostředkům nijak masivně, 
účast veřejnosti byla tradičně vysoká. Vám, kteří 
jste nás svým zájmem i účastí podpořili, bychom 
rádi touto cestou poděkovali za přízeň a zároveň 
srdečně pozvali na další ročník.
 Veškeré modely si žáci vyrábí sami v Domech 
dětí a mládeže, ve Stanicích mladých techniků a 
v klubech. Blanenské začínající modeláře vedl 
do soutěže pan Miroslav Vičar z DDM Oblázek 
Blansko, který je aktivním členem týmu externích 
pedagogů DDM již 28 let. Tento zkušený mode-
lář pracuje s dětmi v kroužku lodních modelářů 
pravidelně každý týden a je zároveň dlouholetým 
předsedou KLoM Blansko. Díky výborné práci pana 
Vičara a také podpoře rodičů, děti v minulosti již ně-
kolikrát získaly titul Mistra republiky v žákovských 
kategoriích a putovní poháry soutěží o Moravský 
pohár. Obdivuhodné je, že soutěže organizovali 
členové KLoM dobrovolně a bezplatně ve svém 
volném čase. Za naopak smutný fakt lze označit 
skutečnost, že zatímco v jiných městech je tato čin-
nost chápána jako dobrá prevence patologických 
jevů a fi nančně podporována samotnými městy 
a různými podnikatelskými subjekty, v Blansku 
se tak neděje. Přitom, kdo si hraje, nezlobí, že? 
Příspěvky města Blanska v předešlých letech tak 
ve srovnání s ostatními městy vyznívají spíše „leg-
račně“.  Pokud by kdokoli z řad veřejnosti projevil 
zájem o podporu činnosti KLoM, může tak učinit 
prostřednictvím klubových stránek: www.klombk.
sweb.cz, kde také najdete výsledkovou listinu le-
tošních závodů. Rádi také přivítáme nové členy v 
kroužku lodních modelářů v DDM Blansko: www.
ddmblansko.cz.

Kateřina Vévodová
Dům dětí a mládeže Blansko 

      PRODEJ    

      KOUPĚ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem 
na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Dr. Optik Moravia
Wanklovo nám. 4, Blansko

Tel. 777 731 917
Po předložení tohoto inzerátu 

sleva 10% mimo uvedenou akci.

Blanenská desítka zastaví 
dopravu a rozhýbe město

 Blanenská desítka uzavře v neděli 14. září frekventovanou silnici v Blansku na Poříčí. Sportovní festival 
je určený pro všechny, závodit se bude v běhu, v jízdě na koloběžkách i na inlajnech. „Chceme rozhýbat 
lidi z Blanska i okolí, vůbec nezáleží na tom, jak jsou na tom s kondicí. Startovní číslo a měřící čip dostane 
až na ty nejmenší každý, ale neznamená to, že se musí stát závodníkem. Hlavně si přejeme, aby to byl 
den plný aktivit pro celé rodiny. Uzavíráme dva a půl kilometru silnice, po které jezdí stovky aut denně, 
pojďme toho aktivně využít a společně si to užít,“ láká na sportovní premiéru ředitel akce Tomáš Mokrý.
 Pořadatelský tým Blanenské desítky stoji za úspěš-
ným běžeckým závodem MASARYK RUN na Masa-
rykově okruhu v Brně. Blanenský sportovní festival je 
zaměřený na děti i na dospělé. Poprvé se uskuteční 
v neděli 14. září 2014. Zázemí bude na sportovním 
ostrově Ludvíka Daňka, hlavní trať povede po ulici 
Poříčí s obrátkou u Ráječka. Blanenská desítka, to 
je běh, in-line, koloběžky. Ve všech disciplínách jsou 
vyhlášeny dětské tratě a hlavní trať pro dospělé v délce 
10 km. „Tato trať je ideální díky svému téměř nulovému 
převýšení, absenci ostrých zatáček, šířce a kvalitnímu 
povrchu pro úplné amatéry i pro sportovce, kteří chtějí 
co nejrychlejší čas. Tratě budou mít certifi kaci komisa-
ře IAAF/AIMS,“ upozorňuje sportovní ředitel závodu 
Lukáš Olejníček.
 Proč se organizátoři rozhodli zrovna pro Blansko? 
„Jsem z Blanska a už dlouho jsem chtěl vytvořit pro 
místní nějakou akci, kterou si užijí všichni, i když 
zrovna nejsou zdatní sportovci“. Pomohlo nám i to, 
že se na organizaci podílí i město Blansko v čele se 
starostou Ivo Polákem, který převzal záštitu nad celou 

akcí," vysvětluje Tomáš Mokrý. Zapojit se můžou i 
dobrovolníci, informace najdou na stránkách závodu 
v sekci „DOBROVOLNÍK.“
 Registraci na všechny tratě spustili pořadatelé 19. 
června. Informace o programu, časovém rozvrhu a 
propozicích najdou zájemci na www.blanenskadesitka.
cz. Každý se také může stát fanouškem Blanenské 
desítky na www.facebook.com/blanenskadesitka, kde 
nalezne aktuality a může se zapojit do připravované 
soutěže o zajímavé ceny v hodnotě 10 000 korun.
 Nejvýhodnější registrace končí 31. července. „Star-
tovní poplatek je nejnižší a nám pořadatelům to zase 
pomáhá v organizaci, dokážeme pak odhadnout cel-
kový počet účastníků a dle toho připravit zázemí celé 
akce. Ve startovním poplatku každý získá benefi ty od 
partnerů akce jako slevu na značkovou obuv a obleče-
ní, poukázku 1+1 do Aqualandu Moravia, občerstvení, 
automatické zařazení do bohaté účastnické tomboly 
a další bonusy,“ vypočítává Mokrý, který se s celým 
týmem těší na aktivní účast co největšího počtu lidí. 
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Chrudichromská 2364/19

680 01 Boskovice

Czech Republic

Phone: +420 516 805 900

Náplň práce

* Vyhledávání nových obchodních příležitostí – prodej špičkových produktů a služeb

* Realizace obchodních případů, zpracování nabídek

* Komunikace se zákazníky, vytváření dlouhodobých obchodních vztahů

* Vedení obchodních jednání a vyjednávání obchodních podmínek

* Spolupráce s výrobou a ostatními odděleními fi rmy

* Cestování v rámci ČR i zahraničí

Požadované dovednosti:

* Praxe na obdobné pozici min. 2 roky

* SŠ/VŠ vzdělání (technické, strojírenské vzdělání výhodou)

* Znalost anglického a německého jazyka

* Samostatnost, loajalita, spolehlivost a časová fl exibilita

* Obchodní a vyjednávací schopnosti, analytické myšlení

* Velmi dobré komunikační schopnosti

* Ochota učit se novým věcem

* ŘP sk. B (aktivní řidič)

Poznámka k volnému místu:

* Nabízíme práci ve stabilní a perspektivní zahraniční fi rmě.

* Zajímavé fi nanční ohodnocení s možností růstu.

* Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje v rámci ČR, ale i zahraničí.

* Příjemné pracovní prostředí a sympatický kolektiv.

* Příspěvek na životní připojištění, telefon, notebook a další benefi ty.

Svůj životopis v českém a anglickém jazyce zašlete na kontakt:

ITAB Shop Concept CZ, a.s. * Chrudichromská 2364/19, Boskovice

personální oddělení: Veronika Dobešová, tel.: 516 805 897, 

e-mail:  veronika.dobesova@itab.cz 

Junior Key Account Manager

Jsme švédskou společností působící v oblasti strojírenství s pobočkami ve 20 zemích světa. 
Nabízíme silné zázemí, výborné reference od současných zákazníků a mezinárodní zkušenosti.
Pokud k Vašim přednostem patří snaha učit se novým věcem, iniciativa a profesionální 
jednání, tak právě Vám nabízíme pracovní příležitost.

ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s.
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

27. června 20148

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

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

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,PRODEJ, SERVIS POČÍTAČŮ, 
notebooků, telefonů a příslušenství 

AKCE!!!AKCE!!!
Splátky bez navýšení!!!Splátky bez navýšení!!! vIv

DD
BB

TAČŮ, TAČŮ, 
ušenství ušenství 

Chcete být v obraze? Kalendář akcí na
www.monitor-bk.cz

www.velvetblansko.cz
tel. 606 728 334

* Hudební skupina 
 z Blanska
* Originální show
* S námi se nudit nebudete!* S námi se nudit nebudete!

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 Neúčast několika předních hráčů na květnovém 
turnaji měla za následek dorovnání na několika 
postech našich doprovodných soutěží.
 V soutěži „Turnajový Mág“ vedoucí dvojice Václav 
Pelant 154 setů, Jirka Pánek 150 setů sice poodsko-
čila svým pronásledovatelům, ale třetí Karel Hudec 
132, čtvrtý Jakub Sedláček 125 a pátý Jarek Pánek 
113 setů se pěkně srovnala. Jarek Pánek spolu s 
Tomášem Wágnerem na turnaji odehráli nejvíce 
setů, což oběma velice pomohlo. V této soutěži je 
uvedeno již 31 hráčů.
 V druhé dlouhodobé soutěži „Turnajový Leader“ si 
nejvíce 20 bodů za své vítězství připsal Jaromír Matal 

a je již druhý s 82 body a dotáhl se na vedoucího 
hráče Jakuba Sedláčka 96 bodů, absentujícího na 
květnovém turnaji. Třetí zůstává stále zraněný Nabil 
Lai 78 bodů. Čtvrtý Jirka Pánek má 66 bodů. Za nimi 
to již vře, Jan Urban 50, Karel Hudec 40 bodů a trojice 
Jiří Vybíhal 34, Matěj Bartoň 32 a Jaroslav Pánek 30 
bodů. V této soutěži bodovalo již 25 hráčů.
 Příští červencový turnaj se uskuteční v sobotu 19. 
července od 13 hodin. Neváhejte proto se svojí účastí 
a zapojením do našich turnajů. Rádi vás uvidíme. 
Ceny jsou připraveny pro všechny aktivně zapojené 
hráče. Startovné je neměnné 200,- Kč.

PROVOZNÍ DOBA ČERVENEC - SRPEN:
 Po   07:00 – 20:00
 Út  12:00 – 20:00
 St  07:00 – 20:00
 Čt  12:00 – 20:00
 Pá  07:00 – 20:00
 Sobota  ZAVŘENO
 Neděle  ZAVŘENO
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Turnaj ke dni dětí
 Vítězství z turnaje, který byl uspořádaný k Mezi-
národnímu dni dětí, si z Brna dovezli jedenáctiletí 
basketbalisté klubu BBK Blansko. „K milému pře-
kvapení trenérů a samotných hráčů jsme turnajem 
prošli až k celkovému vítězství. Nejlepším hráčem 
našeho družstva byl Kuba Nečas, navíc v soutěži 
všech družstev o nejlepšího střelce trestných hodů 
vyhrála Zuzka Křížová,“ uvedl spokojený trenér 
Antonín Zezula.
Výsledky:
BBK Blansko : BK Brno 60 : 1 (18 : 1) 
BBK Blansko : SK Vinohrady Brno 80 : 15 (48 : 8) 
BBK Blansko : SAM BŠM Brno 51 : 20 (30 : 9) 
Body celkem: 
Křížová a Nečas po 38, Streitová, Svěráková a 
Berka po 26, Ševčík Ondřej 14, Zouhar 5, Ondrová, 
Dymáček a Kamín po 4, Kučerová 2.
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Tel.: 516 411 142
Fax: 516 411 143
info@topautosalon.cz 

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
www.topautosalon.cz


